
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



Ὀο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



Ὀο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



Ὀο Ζθα Ὁγ (ὡοοφίς 



οτικιμιαν α 60. 



Προ γίσοοσίς 



Προ γίσοοσίς 



Α 

ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 
ΟΝ ΤῊΝ 

ΗΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΓ ΘΒ: 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ,, ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΠΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, 

ὝΤΙΤΗ ΞΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΕΒΒ ΑΝ ΒΤΌΘΕΝΊΒ, 

ΒΥ 

ΤΟΗΝ ΡΕΤΕΝ ΤΑΝΟΘΈΕ, Ὁ. Ὁ., 
ῬΒΟΥΕΒΒΟΝ ΟΥ̓ ΤΒΕΟΙΟΟΥ ΙΝ ἸΤῊΒ ΟὈΝΙΨΚΕΒΙΤΥ ΟΥ̓ ΒΟΝΝ, 

ΑΞΒΒΙΒΤΕΡ ΒΥ Α ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ἘΜΙΝΕΝΊΤ ΕΥΒΟΡΕΔΝ ΡΙΥΙΝΕΞ. 

ΤΕΑΔΒΔΑΤΕΡ ΕΟ ΤΗῊΕ ΟΕΕΜΑΝ, ΒΕΡΙ͂ΒΕΡ, ἘΝΙΑΚΟΕΡ, ΑΝ ἘΡΙΤῈΡ 

ΒΥ 

ῬΗΠΗ͂Ρ ΒΟΗΑ ΤΙ 1.2, 
ῬΒΟΥΈΒΒΟΚΒ ΟΥ ΤἸΤΗΒΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤὯΒῈΒ ὑΝΙΟΝ ὙΒΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ͂, ΒΕΜΙΝΑΒΥ, ΝΕῊ ὙΟ0ΒΚ, 

ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ὙἹΤΗ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΑΝῸ ἘΝΟΙ1ΒΗ ΒΟΒΟΙ ΑΒ ΟΕ ΥΑΒΙΟΥΒ 
ΘΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΝΞ. 

ΥΟΙ,. Χ. ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῊ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ: 
ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤΗΕ ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 590ΟΗΝ, ΑΝῸ Α ΘΕΝΈΒΑΙ, ΑΤΡΗΑΛΒΕΤΊΟΑΙ, : 

ΙΝΡΕΧ ΤῸ ΑΙ, ΤΗΒ ΜΟΙΌΜΕΒ ΟΕ ΤΗΒ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΝΕ ὙΟΕΚΑ: 
ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΤΕΟΝΟ ἃ ΟΟ,., θ6δ664 ΒΗΕΟΛΌΨΑΥ. 

; 1814. ' 



ΤΠοΓα δὰ ποῦν ἰσοιιοα οὗ 

βαπηῦα (Ἰσπιπιεπίατῃ 
͵ϑένεε υοίμηηές οὐ [86 ΟΙἿΌ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ δηὰ 2οη: οὐ ἴ 6 ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ, 83 

ἰοἸ ον. 

ΟΖ ΤΕ5ΤΑΜΕΔΜΤ ΡΟΣ ΟΣ: ᾿ 

Ι. ΟΕΝΕΞ18. Ν. ῬΒΚΟΨΝΕΚΒΆ, 5ΟΝΟ ΟΕ ΘΟΣΟΜΟΝ, 
11. Τοθφηῦα, ἴυῦοΕβ, δπὰ ΕὐτΗ, δια ΕΘΟΙΈΞΙΑΞΤΕΘ. 

111. ΕἾΒΒΥ δῃὰ ΘΕΘΟΝῸ ΚΙΝΟβ, ΝΙ. ΤΕΚΕΜΙΑΗ απὰ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ, 
ΙΝ. ϑα1,Μ8, ΝΙΙ. ΤΗΕΞ ΜΙΝΟΚ ῬΕΒΟΡΜΕΊΒ. 

7. Ῥγεῤαγαξίον Ὁ 795 (τ (Σ νοϊ.), Εχουυπ, Γπνιτιςι 5, ΝΌΜΒΕΒΒ, απ ὨΚυΤΈΒΟΝΟΜΥ (: νοΐ.), 
ΙΒΑΙΔΗ (τ νοὶ.), άνιει, πὰ ἘΖΕΚΊΕΙ, (Σ νοἱ.). 

ΝΣΕΥ͂ ΤΕΞΤΑΜΕΜΝΜΤΖ ΡΟΖΣΟΜΕ5: 

Ι. ΜΑΤΤΗΕΣΨΥ͂. ΝΙΙ11. ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΒ, ΤΙΜΟΤΗΥ, 
11. ΜαΑκκ αῃηὰ {02κΚεΕ. ΤΙΤυδ5, ΡΗΙΙΕΜΟΝ, δηὰ 

Π|Ι. ΤΟΗ͂Ν, . ΠΈΒΕΚΕΝ8. 
ΙΝ. Αςτ5. ΙΧ. ΤΑμΜΕ5, ΡΕΤΕΒ, ΙΌΉΝ, δπὰ 
Ν Κομλνϑ. ᾿ς [0Ύ0 8. 

ΝΙ. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. Χ. ἘΕΡΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΜΙ δὴ Ἰπᾶθχ 
ΨΙ1. ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ, ΕΡΗΕΒΙΑΝΒ, ΡΗΙΣ,- ἴο ἴ6 Νεὲν Τεβίαϊηςθηϊ. 

ΙΡΡΙΑΝ5, δηὰ (ΟΊ 551. Ν8. 

ἜΔΟΝ 089 γοῖ. ὅγο. ῬΣί09 805 γοὶ., ἰὉ 8117 οδἱἵ, 87.δ0; 18 ἐλοον, 86. δ0; 18 οἿο!, 8,00. 

ΑἿΥ οὗ 811 οὗ (ῃς νοϊυπιεβ οὗ ΓΑΝΟΕ᾽ 5 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ δεηΐ, ροβὲ ΟΣ ὄἜχργεββ 
Ϊ οδαῦγεβ ραϊὰ, οἱ σεοεὶρί οἵ τς ῥγῖςθα Ὁγ [6 ρυ δ᾽ 5ηοῦβ. 
ὑξϑες τ τοτοσος ποτὸν τάξεσι στο ευτεις: 



ΤΗΣ 

ΒΕΥΒΠΑΤΙΟΝ ΟΡ Τ0ῈΝ 

ΕΧΡΟΌΝΘΕΘ 

ΤΟΗΝ ΡΕΤΕΒ ΠΑΧΘΕ, Ὁ.Ὁ.. 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΝΒ ΟΕ ΤΗΞΟΙΟΟΥ ΙΝ ΤῊΚ ΟὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΒΟΝΊΝ. 

ΤἈΑΑΝΘΙΑΤΕ. ΕΈΟΜ ΤΗΞΕ ΟΕΕΜΑΝ ΒΥ 

ΕΥΕΙΙΝΑ ΜΟΟΒΕ. 

ἘΝΙΔΈΘΕ. ΑΝῸ ΕὈΙΤΕ. ΒΥ 

Β. Β. ΟΒΑΥ͂ΕΝ, ἢ.}., 
ῬΔΑΒΊΟΒ ΟΣ ΤῊΝ ΤΕΙΒῸ ῬΒΕΒΒΥΤΈΒΙΑΝ ΟΗΥΒΟΗ ΑἹ ΝΒΉΑΒΚ, ΚΞ. “. 

ΤΟΟΙΡΤΉΓΚΙ ὙΠ Α ΘΟΥΒΙΣ ΑΙΡΗΛΒΕΤΊΟΑΙ, ΓΝΌΕΣ ἸῸ ΑἸ, ΤῊ ΤΕΝ ΥΟΙΌΜΕΒ ΟΥὨ ΤῊΗΙ 
ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΥ ΒΥ 

ΧΟΗΝ Η. ΟΟΘΒ, Α,Μ. 

ΝΕῊΥ ΥὙΟΞΚ: 
ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ΔΕΜΗΤΕΟΧΟ ἃ ΟΟ., 6δ4 ΒΗΕΟΛΑΌΤΑΥ. 

1874. 



ἘΝΤΕΈΒΕΡ, δοοογάϊηρς ἰο δοὲ οὗ Οὐῃρβτοδβ, ἰῃ ὑπο γοῶσς 1874, ὮΥ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑἈΜΒΤΒΟΝΕ ἃ Ο60., 

Ια ἴδο ΟΠῖοϑ οὗ (89 1ἰδτασίδη οὗ Οοπρτοδα δὶ Ὑ δδμίηκίου. 



ΡΕΒΒΑΟΘΙΝ ΒΥ ΤῊΝ ΟΕΝΕΒΑΙ, ἘΒΙΤΟΒ. 

ὝΙΊΤΗ ἰδ18 ἰσηΐ νοϊασιθ ἰμ0 Νονν Ταοβίδτηθηὺ Ὀϊνίβίοη οὗἩἁ ἔπ Απηοσίοδη οαϊεΐοη οὗἁ 
ΤΑΝΘῈΒ Βιδιεισογὶς ἰἴΒ Θοταρ!οἰθα, ΤῊΘ Εγβὺ σοόϊυσαο (οη Μαἰ 617) γγ88 ΡῈ 9] 1816 ΠΘΑΥΙ͂Υ ἴθ 
ΔΓΕ 850 (Οοίοδθοσ, 1864), βούθῃ γΘ ΑΓΒ αἴδοσ 89 αοτηδῃ οτἱρίηδὶ (1867). ἘΠ6 γοχτηδϊ πίῃς ἅνο 
τοΪϊαπι65 οὗ ἴμ6 ΟἸἹὰ Τοδιδιηθηὶ Ὠἰν βίου μᾶγθ Ὀ6θη αἰδβίσ αϊοα διμοηρ οοτηροίδηϊ ΑἸηουῖοδῃ 
διὰ ΕἸ} 168} ΒΟΒΟΪΑΓΒ, δηα νὉ}}} Ὀ6 ΡΒ θα 88 ΒΟΟῚ 85 ΠΟΥ 81.Ὸ ΤΟΔαγ, πὶ μουῦ Ὑγαὶ ληρ [ῸΣ 
ἔμ6 αδγηδη οἀϊίου, ποῖ μ85 ὈΘΘΠ ΔΙΓΟΒΑῪ δη οὶ ραϊοα ἴῃ (89 ΤΘΟΘΆΟΥ ρθη θα γο]ὰπιθ 
οἱ ἐδ Μίποῦ Ῥγορμο,. Το οοτρΙοἴϊοι οὗὨ 86 ΟΙ]Θ βοσΐθβ δὶ 0 ἀϊβίδηΐ ἔἰπιθ, ἐμ οσθίοσο, 
ἱβ ῥ᾽ δοοὰ Ὀθγομᾷ Ῥϑγβοῃδὶ ΘΟΠ ΟΡ ΘΏΟἾ68. 

Ιμανθ τϑβϑοῦ (0 ὃδ6 [μΔ}}κ}} (0 ὁ Κὶ πα Ῥχουϊάθηοο [0 1Π{ δῃᾷὰ βίσθηρί!, ἰ0 ΤΩΥ̓͂ ρα] 18}- 
Οἴ8 ΤῸ ἐμοῖσ ΘΏΘΥΡΎΥ, Ῥδίύϊθμοθ δη ἃ ῬΘυβΘύΌσΆΏ06, Δηα ἴο ΤΩΥ̓͂ Τοτίγ- γα οομ τ δαϊοῦβ ὸν ὑμοὶν 
ΤαϊΈ [Ὁ] δηα οἰ οϊοηῦ οο-ορογαύϊοι ἴῃ {18 Δ θοΥΟ5 Δπα οΟΙΩρ]]οαὐοα θα ογρυῖβθ. 1 58}8}} ΠΘΥ͂ΘΓ 
οτροὺ ἰδ ἀ6]ρ 1] δβϑοοϊδ 08 ἩΪΓῚ 80 ΤΔΩΥ οιϊηθηΐ ΟἸγἰϑίδθη ΒΟ 1818, 0, ΟἹ ΤΩ ἰπ- 
γιἰδομ, μανὸ πιδᾶθ [ἢ 6 ὑγδαβισοβ οὗ ἰοχοῖμη ᾿θασχηΐτιρ δπα [86 ΓΟ. 8 οὗ ὑΠ6 1 ΟὟ ΤΟΒΘΆΓΟΙ ΘΒ 
ΒΟΟΟΒβΙ ὈΪο ἰο 89 ΕἸ] 8 δηᾶ ΑἸηουΐοδη βἰσἀθηΐβ οὗ 80 ΒΟΟΙΚ οὗ ὈοΟκθ.Ό. ΤΑΝΘΕῈΒ Οὐοχα- 
ἸΩΘΏΪΔΙΥ, Μ6 ἰχυδ, γ{1}1 Ιοπρ ὈΘ τοβογίθα [ο 88 ἃ ὑμβοβϑυσῃβ οὗ ΒΙ]1οΑ] Ἰθδγηΐης δηα ρῥἱϑίυ ἔγομι 
811 ἀρε8 δπα βροίζοῃβ οὗ 89 ΟἸἈγβύϊδη ΟΒΌΓοΙ, 

ΤῊ Ϊ8 γοϊσπιο ἰβ ἀονοίοα ἴο ὑμ Ἰαβϑὺ δηά τοοϑὺ ἀΣῆου]ῦ ῬΟΟΚ οὗ {86 ΒΙΌ0]6, (16 ἀϊνὶπθ 568] 
οὗ ἴδιο ᾿Ο]6, [λ6 στοββϑ ΟΥἁἨ ΟΡ αβοθ οὗ οοϊησηθηΐδίουβ ΤῊΘ ΑΡΟΟΆΙΥΡΒΘ Ν1ΠΠ1 πού Ὀ6 {ὉΠ1γ οοια- 
Ρτοβοη θά ὑπῸ}} τὸ 866 1 ἰη (86 Ἰίραῦ οὗὨἨ [δ τα  Π]θηπΐατι πα ὑπ ΠΟῪ ὨθαυΘηΒ Οἢ μ6 ὩΘῚ 
Θλγί ἢ; πουουίμο θεβ, θυ ἴῃ ἰΐ ρασὶ 8] δηὰ ἱτηρογίθοῦ ππἀθγβίδηϊηρ, 0 158 ΘΟ 1 η}8}}γ 6]]- 

ηὴρ ἰΐβ ΒΟΌ]6 ταΐββίοῃ 88 ἃ ὈΟΟΚ οὐὗὁἨ ΒῸΡΘ δηὰ οδοχωηΐογύ ἴπ ὑμ6 Ομγβίίδη Οματοη. ΤΡ Φ ον 88 
Ῥτορείβ, ἴῃ βρίΐθ οὗ 4}1 {86 οὐβουσ [68 δηα οομβ]οιίπρ' ἰπιογργοίδιϊ οΒ, βοσυϑα [Π6 βδῖωὴθ ρὰ- 
Ῥοδ ὑπάος {86 ΟἹ ἀϊβρεπβδαίϊομ Ἰοηρ Ὀθίοσθ ἐμ υ ποσο 18116α ἴῃ [89 Ναὸν. “ΗΟΥ͂ ΙΔΗΥ͂ 
ῬΘΒΒΑΡῸΒ ἴῃ [6 ῬγοΡΒοίβ,᾽ Βδγ8 [89 σϑηΐδὶ ἩΈΒΡΕΒ, “8.6 ΟὈΒΟΌΓΘ ἴῃ {6 ὲγ ὈΥΪΓΩΔΓΥ Β᾿βύο 08] 
ΤΟΥΘΠΟΟΘ, 8π4 γοῦ [8686 ῥδββαρε, σοηῃίαί πη ἀἰνίηο ὑχαίῃ, ἀοοίμθ πα οομῃβοϊδίίοῃ, ἃγῸ 
ΤΩΔΠΏΒ [ῸΣ 8}1 μϑαχίβ δῃὰ 841} αροβ0. Β'Βου]ᾶ ἰδ ποὺ Ὀθ βὸ πὶ [6 ὈοΟΙ,, τ ΙΟὮ 8 8η δοβίσαοὶ 

οἵ δ] πηοσὺ 811} ρσορμοίβ δη4 δροβί] 8) [10 88 Ῥθθῆ Β0 ἢ} ἃ ΙΔ Π8. ΘΘΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ ἰῃ 8065 οὗ ὑγῖα] 

Δα ροτβδοιίίοη, δηα Μ{1}} οοηὐίππθ ἴο ἱπδέγποῦ, ἰο γάγη, ὕο ΟἾΘΟΓ, δα ἴο δββᾶγα [86 ΟΒ ΌΣΟΙ 

, ᾿αΠδπὺ οὗ {86 814] ὑσίπτρ οὗἩὨ ΟἈ τἰδὺ---ἰἢ 9 ΑἹΡΗδ δπᾶ Οτωθμα οὗ Ἴβίοτγ. 
Ὧγ. 1..Χ6Ε, ἴῃ (μΐ8 Οὐπιτηθηίδσυ, ΜΘ. Δρροδγοὰ ἴῃ 1871 (802 Ραρ68), ὈΟ] ΑΙΥ πιϑοὺϑ 

ἴδο ἀϊ Π συ] εἶο8, ἀπ πλϑγκα 8 σομϑἰ ἄοσα 6 δάνϑῃοο ἰπ [89 ἀθοροῦ βρ᾽ τἰζι δὶ Δρρυθθηβίου οὗ [9 
ἈΡΟΟΘΔΪΥΡΒ6 δηᾶ 18 τηγδίθσί ουβ βυυαρο δα. (ες λὶδ ῬΥΦίασο.) 

ΤῊ Απιογίοδη οἀϊίξοη ι885 1Ἀ]16ὰ ἰπίο δ0]9 δῃὰ ΖἈ1 081] μβαηθ. ΤῈΘ ἰγδηβ᾽ αἰΐοι οὗἨ Μ188 
ΕΥ̓́ΕΙΙ͂ΝΑ ΜΟΟΒῈ ἰδ 81} (μαῦ οδὴ 6 ἀθεγϑά. 

ΤΟ δἀαϊομα οὗ Βον. στ. ΟΕΑΨΕΝ ΦΥΘΔΕΥ ΘΠ Άπ 606 {πὸ γαΐπο οὗὨ μθ νοῦ. Ηθ 888 
Ῥϑϊὰ πυϊπυΐοα δἰὐθαίΐοι ὑο 186 ἰοχίθδὶ ἀδθραγίμιθηῦ, τηακίηρ 186 οὗὨ [86 Ἰαὐοϑὺ ογὶ [168] ἸΔΌΟΓΒ οὗ 
ΤΈΕΒΟΕΙ, ΕΒ δὰ ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΒΕ." ΗΕ μδ8 ἱβγουρπουῦ οι οά θα [86 ΓρΒῸ]08 οὗ ΕΠ ρ] 5} ΒοΒο- 
ἸΑιβῃῖρ, δῃὰ οὗ μΐβ οσὰ Ἰοηρ-οοηἰηπθα, ΟΑΓ6ἢ] δηὰ ἀδνοαῦῦ βίπαυ οὗ ὑμΐ8 ὈοΟΚ. ὁ αἰγθοῖ 

4 ΜΥ {ΠΔΠΚ5 81.6 ἀπ ἰο ῬΓΟΙΘΑΒΟΥ ΤΊΒΟΒΕΝΡΟΕΥ, τὴ0 ΚἰπαΙν Τουσιναζά θα τὴὸ ἰΠ 8 δαἀγβδησθα βῆθοίθ οὗ ἢϊ8 ἰοχἕ 

οὔ ἐδοὸ Αροοδί σῬὍδο Ὀϑίοσϑο (Π6 Ὁ ἯΘΣΘ ρα] 19Π94 ἰη 1Π6 Βοσοῃὰ νο] Π)6 οὗ Ὠΐβ οἰ ἢ οτγ  ἐ[68] θα οι οὗὨ [ῃ9 αγϑοὶς 

Τοερίδσωθηϊ, ΜΑῪ μίδ5 δαὶ ἢ Ὀθ χοϑιοσοὰ ἰὸ δοπιρὶϑία 89 Ῥγοϊθβογαθδα οὗ [818 ἰμυα]8}}6 ὙΤΟΣΊς, 
Φ " Σ 



ΙΣ ῬΒΕΕΑ͂ΟΘΕ ΒΥ ΤΒῈΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΘΙΤΟΒ. 

{89 τοδοσ᾽Β δἰῤθηϊζοη Θϑρθοί ΔΙ ΕΥ̓͂ ἰ0 18 Ο᾽6 8 Ὁ δῃα οοπαἀοπβοά αδείγαοίβ οΥ υἴδισς οὗ 186 αἰ βογοηΐ 
οἴδββθβ οὗ Αροοδιγρίϊο ἱπύθγργείογβ, βοδϊίοσθὰ ὑβσουσμουῦ [π6 γοϊυτηο, δῃα ἰο 18 οσἱρίῃδὶ ἀϊ8- 
Ουβδίοηβ οὗὨ ἰδθ [0] ονίηρ ἱτηρογίδηΐ ροϊηίβ: 

Ἐχουτβυβ ΟἹ (6 Β45116ἷδ............ ὁ ἐδώνες οὐόονν δ οδυ κυ ἐὸν γονὸν στὸ ὀδονώςονυδον θαυ όος 93 

Ἐχουτοῦν ἢ Μασδε ον εννν νου οουνο τ ονν ον εοοςνυνονο νυ φοούχνς υρουν ες νον ἐὺς ον ςωοςουνεν 464 
Νοῖδ ὁπ ΒΥ Ο ΘΠ τ εν ευςςουνοτο εν ἐν ρου» βοῦν κὸν νους ναυκος κνυυωνιε νος ουεῦφον 145 

Νοῖς οπ [ἢς 1ἰνίην Ὀεΐπῃρβ (Ζῶαλ...... ὡῤθδόμίου νὸν οὐθν ων δύνα ν ἐνοϑονε ρυν εν Φ θκομοσν 16: 
Νοῖδ ὁπ Ἰμ6 Εἰτβὲ Θίχ Θ6Ά15,..ὐννος κυοννεννονοινοὶ εοουνοου νος ες οι κου κεν οὐδ ονο οὐνόνοννν 18 
Νοῖς οὐ ἴῃς Οτεαὶ Τυθυ]αιίοΩ ..... ὁ... .... δον υβούου υμὶ ες φρο νἐῶ μος τὺ υϑ ὠφύς εἰν ονοϊ ον ΙΟΙ 
Νοῖς οἱ ἴς δενδθηϊ ὅεδ] δηᾶ Τχιυτηροῖβ....... 06... οοοοσοοο αὐόνονοι οὐ ον ον ὀννβεθον 212 

Νοῖίς οὐ ἴδε ὙΙΕΠ 5565 .......... ὁσοοοσοοοοοοσοοοοδοοσοσοου ὀοούσοσο ἜΝ νὐ πον ε ννοννο ον . 232 
Νοῖς οἡ (δε Βαυΐυτε Αἀνεπὶ οἵ Ογίβί, ......66 5666 56. δ  ξρυνύς σε νονενο  θοε ὑους δ... 339 
Νοῖς οἡ ἴῃς ΤὙβοοσῖεβ οοποογαίηρ ἴδ 6 Μ|]ΠΘΠηΪ ΠῚ... οοοονοοο ἘΉΡ ΥΤ ΠῚ 245 
Νοῖς οὐ ἴδε ΕἾγβὶ Ἐδβυστθο[ΙΟἢ........6 ὁ οοοοοοοοοοοοοοοο δ νϑοικεος οοοοοοοοοοοοοσοοοο 252 
Νοῖδ ου ἴδε δῆοσγαὶ Ἐδδυστεσίοη δπὰ Τπἄρτησηΐ........ εὐλόυονν εὐ μνϑοξόν ἐν εέως 278 
Νοῖς οὐ [86 Νενν ΓΘ γα ΘΓ .......99 ὁ ὁοοοοοσοοοο αἰουνθνυ θυ ονούν τὐονονων σοοοοοοδου ὁοοεοοοοο 289 

ΤῊΝ γοϊσταθ οορίϑἰηβ 8180 ἃ ἀοῦ]ο ΑἹΡΒΔθοῦϊοΔ] Ἰπάοχ, Ὑογῦ8] δηα ἰορίοδῖ, ἰο ἐδ9 
ΜὮΟ]90 Νὸν Τοβίδιαθηὺ Ὀ᾿ν βίου οὗ {86 Οὐτωσηθηΐασυ. [Τὺ τῦαλϑ Ῥσαραγοᾶ ψἱ ρστοαὺ οδτο δπά 
81.111} Ὁγ Μτ. 5Φ0Ην Η. ὕ͵ΟΟΒ5, Α. Μ., οὗ 7 δοκβοηνυ]ο, ΠΙΣποΐβ, αηὰ Μ111 ὈΘ ἰουπά ἉΙτΟΕΙ ἴῃ- 
ἀἰβρϑῃβδῦ]θ ἴῃ 0.6 π80 οὗὨ ΔΗΥ οὗ [890 θα ὙΟΪατηθδ ὙΒΙΟΣ 10 ΟΟΥ̓́ΕΣΕ. 

ΡΗΙΠΡ ΒΟΒΑΕΞῈΕ, 

Νο. 42 ΒΙΒΙΕ ΗΟΥΒΕΕ, Ἅ ει 0} 
ΑΡ."Ι͂Ϊ 100}, 1874. 



ΡΒΕΡΑΟΘΕ ΒΥ͂ ΤῊΗΒ ΑΥΤΉΟΝΒ. 

ΤΉΞΟΥΘΗ ἴδ σγδοϊουϑ δϑϑἰβίδηοο οὗ αοά, [89 Νονν Τοδίδιηοηί ἀἰνίβίοη οὗ ον Βιίδίοθ-ισονκ 
8 ὨΟΥ͂Γ ΘΗ ΙΓΘΙΥ οοταρ]οίθα, τὰ (86 ρῥγοθθοὶ ΤἈθοϊορίοο- Ηοσ  ]οῦ 41 Οὐματα ΤΥ οἢ [δ 9 
Βογνοϊδιΐοη οὗ Ψοδη. 

1η (86 ἰγοαίϊπαρηΐ οὗ ἐμ18 ΒΟΟΚ, 1 ἢδνθ σοῃβίἀογοαὰ ἰδ ὀχροαϊθηῦ ἰο χῖνο ραγίϊοα]αν Ῥγοσηΐ- 
ΠΟΏ6Θ ἴο {86 ὑβρογχθίϊοδὶ, οὐ  εἶσαὶ δηα Ἄὀχοροίο αὶ βϑοίζου ;--- ἃ ἐουπάἀδίζοη οὗὁ τόσο ὑμδη ογαϊ- 
ἸΆΓΥ 5011] Ὀοὶηρ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴῃ ΟΥΘΓ ἤ0 8Π ΔΙΏΡΪΙΟΥ ἀοοίτϊη 4] δῃὰ Βοσλ] οὐ ῖο 8] τ ]1Ζαϊέοη οὗ 
(818 δογίρίατο, ψὮ1Ο ἢ Π88 βαδίαϊ πο Βα ἢ τηϑη 10] ὙΓΘΠΟὨἱΩρΒ ἔγοπι Ομ6 Θχίγοτηθ [0 Ἀπούδογ. 

ΤῊ Αγ ὑΒϊηρ γϑαῦἑβ᾽ ὑθ γγὰ8 0 χίνθ 8 τότ οἰ δροζαΐθ δηα ἀδδβηϊΐο ἔοστῃ ἴο {86 ὑΒΘΟ]ΟΡῪ οὗ 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΙΟΒ; 88 1 ἰβ ροββὶ Ὁ16 ἴο γοῦν [86 οχ᾿βίθην συϑη τὰ ΚΘ ἢ ΘΏΒΙΟῺΒ ΘΟὨΟΟΓΗΐηρ {λ 6 
ῬΘΟΌΪ ΔΓ οΠαγαοίογίβιῖοβ οὗ ἩΘΌΓΟΝ Ατί, ἰπ τοβρϑοῦ οὗἉ 118 ρογίδοϊίοῃ ἴῃ (86 ἔοτπηβ οὗ Ἐβοβμαΐο- 
Ἰοχῖς8ὶ ῬΓΙΟΡΆΘΟΥ, -- ΒΑ ΡΡΥΘΒΘΏΒ:ΟΏ8 ὈΘΟΌΪΙ ΑΓ ἰο {86 ὑγβαϊτοη 4] ΗΘ]]Θη βίϊοο- Βα 8 5016 
ῬΡοϊπί οὗ υἱϑνν,---ΟἸἹ]Υ ὈΥ̓͂ Ὀτ ρσίπρ δοουΐ ἃ ἐβογου ἢ ὑπαοχβίδπαϊῃρ οὗ (86 τηδρσηϊζπαδ οὗἁὨ (86 
οοηΐγαδὶ Ὀούτγθθη {Π6 Βυτμητηΐϊα οὗ Ηδ] δ δῖος δηα ΤὨθοογδίο ουΪζαΓο. 
ΠᾺ Ἐμὶβ ὑαβκ γγὙδ8 11 κοαὰ {8:6 ΠΘΟΘΒΒΙ ΟΥ̓ ἴον Αχίηρ ΟἿΣ 9,826 ΤΟΥ0 ἱη 6 ΠΥ ὍΡοη [86 Βγτα- 

ΒΟ] 1σ41 β'άθ οὗ ἀροοδιγρίϊοβ, δπὰ ἴοσ ἐγδοίηρ (86 Αροοδ  γρίϊς βυτωῦο ἰβπὶ οὗ {89 Νὸενν" Τοβίδ- 
τηθηῦ ὉΔ0Κ ἴο {8.0 ΤΔΟΙΘ ΟΥ̓1688 ΘΟ ΘὨ ΙΟΠΔΠΥ ἀοῆποᾶ ΟἹ] Τοβίδιμθηϊ οἰ θιηθηΐβ οὗ Αροοδὶυρ- 
ἴω. Νοίδίηρ Β809 8 βυβίοια οὗ Β Ὁ] σο- ρσορμοῦϊο βυτιθο βπὶ τ Β1ΟΘᾺ 88}4}} Ὀ6 Του πο ὑροῃ 
Ὅ6}}-ἀβοοσίδ ηϑα στ]68, 68, Οἡ ἢ: ΟὯ6 ὨδΔηά, ὑοττηϊῃδὺθ [86 θη 688 ἢ Ρ- αΖαγὰ οοη)θοίασο ἴῃ 
ἩΔΟἢ ἜΧοροβὶβ 15 ποῦ ἴο ᾿πάυ]ρο δηὰ τδ 1 ἢ ΤΟΘῸ}8 ἴῃ [86 αἰγὶ θυϊηρ οὗ βρη βοδύϊοηβ [6 
ταοϑῦ ΤΟΥ] ἴο {Π6 Δ]]6ροτῖο8ὶ ἤρτιγοβ οὗ βογίρίθσο; δηά, οὐ {86 οἵβος Ἠδῃηά, ἱπδῦτο ἴμ6 ἀ6- 
εἰἀοα ἀρρτεοϊδίϊοῃ οὗἩ {86 Ρϑοῦ 8. ομαγδοίοσ οὗ δ] ]αροῦῖοδὶ βογρίαγοβ. 

ΠῚ 0 θ6 85 ὑππὶϑίδ Κ8]9 [δοὺ {π|δὺ 8. οογίδίη ΒΟΟΚ ἷ8 οὗ δὴ 8]]ροσῖςαὶ ομδγδοίοσ, Σὺ τησϑῦ 
ΔΡΡΘΔΑΓ 5 ΠΡΙΥ͂ 801 1λ18810]6, ἰῃ ΘΧΡ]αἰ πἰπρ ἰδ, ὕο οἱ ζο ἢ ἀροη ᾿ἰπίογργοίδιϊοηβ αὐ ζἐδίέωπι, πὶ τ ἢ- 
σαὶ βπάϊηρ ουὖῦ [86 Βγτα 0116 841] ΚΟΥ ἰο {μ6 ποῦῖς. Βαυΐ, ἀρϑίη, ἴο δηα]6 4 Ῥσορμοίϊοο-Ῥοριϊο 
ΒΟΟΚ, οομμροβοα ἱπ δ᾽]θροσίθβ, 88 17 10 ΟΓΘ ἃ σοῦ οὗὨ ἐξέεγαΐ ταρδηΐην, 18, τη οί υ, ΔῈ 
ὉΠΟΥ͂ ὈΠΓΘΆΒΟΏΔΌΪΘ δηα τ ἰβοβίουουβ ῥγοοοάσγο. [1 (μ6 ἱπίθγργοϊα Ὀ6 ποῦ ἀᾶσγο οὗ [89 
Βοανθη- Ἡ)ὰς αἰδυϊποίΐοη, θοίνθθη δὴ ἐσρίαπαίξίοη 977 αἢ αἰϊεσογίοαξ ηναξίεν' δι! 80-0 8116 αἶἶθ- 
φογίοαί ἐτρίαπαξίοη, Ἀἰδ Ἰστόγδηοθ 15 απ ἐπζεϊϊεοίμαϊ οαἰαπιϊΐψ. Βαὶ 1 Ἦθ ἀο ΚΩΟΥ͂ ΥΘΥΥῪ Μ06]} 
[δῦ δὴ 8]]ρΌΓΪΟΔ] οοσηροβί ΐοη ΒΒου]α Ὀ6 Ἔχρ] αἰ πϑὰ αἂϑ διιοἦ, δῃά 17 6, πουθσύῃο 688, ἰῃ ΟΥΘΓ 
ἴο ᾿Πυδίχαϊα οοτγίαί ἢ Βο001- ΟΡ πίοηΒβ, ἑοτΐαγο ἐμδύ 41] ΘρΌτΙο41 οομροβί(ἰοπ πη}}} 18 Ἰδηρταρθ 
8665 ἴ0 ὉΘ (μὲ οὗὨ ἐδο Ἰοὐΐοσ, Εἷβ οοηἀαοῦ 18 α πιογαὶ δοαηαΐ. 

ὙΒδὺ ᾿δουρῃ ἔθη ΟΥ ΕΥΘΏΓΥ ΔΙ γΆΥῪ δηά ΤΔηοἰ Ὁ] ᾿ηὐογργοίδίϊουβ μανο αἰδομοα ἐμ θπι- 
βαῖνοβ ἴο 8 8]] ρΡΌΓΙΟΆΙ] ῥϑεβαρθ 7---ἰδὲ οἱγουτηδίδποθ ἄο65 ποὺ ἴῃ [86 Ἰοδδὺ ἀθβίγου ἐΐ 4116- 
δοτῖοδὶ σμαγβοίδγ ; Οἢ [86 σοῃίγδτσυ. 1 βοσυϑδ Ὀαὺ ἰο Τοοοιηταθηάᾶ, ἰπ {86 τηοϑὺ ργθβδίης ΠΊΔΏΠΟΓ, 
8 ἰπαυΐΥ δἴϊογ [86 βυτα .} 1681] δηδ)ορίοβ πὰ 86 ἔπ πἀδηιθηΐαὶ Ομδγδοῦοσ οὐ [6 ῬΧΟΡΒΘΟΥ͂. 
ῬΕΒΡΒΙΓ 85 ἴο δχθρϑδὶβ 88 τ Βπὰ ἱΐ, ποοὰ ποῦ ἀγῖγϑ 8 ἴο ἀδβρϑῖσ 88 ὅο ὑμ6 ἰδχῦ ὕο ὙΒΙΟὮ Βα ἢ 
ΘΧΟΡΈΒΙΒ ἢὼ5 βδβῆίχοα 186]. ΤΏ 580-64116 ἃ Βγποβγοπο- ἰδίου οὶ ἰηϊογργοίδίϊοη οὗἨ τιοάθγῃ 
Εἰπιθ8, 85. ΒΏΟΥΤΙ, ΟἸΘΑΣΙΥ ΘΠΟΌΡὮ, ἰηΐο τμβαὺ δυβυγα 65. (89 Ἰαἰύου ἀθϑραὶγ ΠΊΔΥ Ἰοδὰ τλθη. 
ΤΊΘ Δ] ρου 4] Ἄομδγδοῖον οὗ {89 ΑΡΟΟδΙΥ͂ΡΒΘ, ἱπ ΚΘΏΘΓΙΑΙ, Ὀοΐηρ 65 Δ} 8164, [86 ΒΥΤΩΡΟ] 68] 
Ὠδίστο οὗ ᾿ΐα πωπιδεγδ, ἴῃ Ῥδγισα]αγ, 18 δ [ἢ 6 βδῖωθ {ἶΐταθ ὑγογϑά ; δηά 89 στοδὺ Ἰοϑῦ ᾿δῦογ οὗ 
8 ΟΒΣΟΠΟΪορΊοΔΙὶ οοπηροίδίίοη οὗ [86 πΌΤΊ ΘΙΒ,---ἰ αὖ ΘὨΓΤΟΙΪΟ ΤῊ ΔΙ ΔῪ οὗἩ Δροοαϊγρίϊο Θχοροβῖβ,--- 
ἷ5, 80 [ἌΓ αὖ ἰοδδϑὺ 85 [86 ρυϊποΐρ]θ ἰβ φοπιοογηϑά, αὖ δὴ 6πά. 

1π 



Ιν ῬΒΕΕΔΟΕΒ ΒΥ ΤῊΕ ΑΥΤΉΟΒ. 

Βἴποο [86 Αροοδῖγρϑεβ Ὀγϑποῖὶ ἰηΐο ἃ ὑννοίο]ἃ χοπθϑί οσΥ, ἃ σδῃμοηΐοδὶ δη 4 8ῃ ἈΡΟΟΥΥΡΒαὶ, 
[86 δυγύδμον ἰδ8κ οὗ δβοογίδι ηΐηρ, δηα ουνθηξα}}Υ ΘϑΔ Ὁ} 51 ην, [86 ΘΔΠΟΙΗΪΟΆ] σμΑγδοῖοσ οὐ ΟἹΓ 
ΒΟΟΚ, 1.48 Ὀγθβθηΐθα 1861} ἴο 83, ῬΓοδαμρίμουβ ΒΚἰ γτ ἸϑΠ 6.8 ἴῃ ἴμ6 8614 οὗὨ οὐ 1 οἴ8πλ ΘΟΏ- 
οοἶνο ὑμδὺ ὑΠΘΥ οδη, που ΘΟΙ Ρτο ἰδ ης ὑΠμ ΘΙΏΒ6 1 γ68, ΓΑ1] αὖ {6 ὈΔΓΘ ΒρΡΡροβίίζοῃ ὑμαὺ [ΠΏ 6ΓῸ 
ΔΥΘ ΘΔ ΠΟΙΏΪ08] ὈΟΟΚΒ,---ἸΟΥΠὩρ ΒΌΘΙ Δ} 455 ΠΡΌ] Ο0Ὴ 88 ἃ 86 Κ οὗ ἐη 6] Θοία 4] ἔγθοοάοση. ΤῊΘ ἴθσπι 
σαποπῖοαΐ 88, ὨΟΎΤΘΥΘΙ, ΟΥ̓ ΣΙ ΠΔΠ1Υ ΔΡΡΙΪοα ἰο {μ6 αγοθῖ ΟἸδβϑίοθ. ΝΟΥ͂ βου] ΔΠΥ ΟΠ6 Θβ58} 
ἰο τ ἀϊου]α ἴῃ6 468 οὗ [16 ΟἸΔββῖοβ, 6 πουϊὰ ΒαγαΪγ ὁβοδρο [86 οΒαΓρο οὗἉ ἸΣΥΟΓΑΥΥ͂ ὈΔΥΌΑΓΪΒΠ,. 

πη τοϑρθϑοῦ οὗἉ [86 οοπϑύγμοίζοη, οὗὙ [Π6 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, γγὸ Δ Ποσὸ ἴο ὑμθ0 ορ᾿πίοῃ (μδὺ ἰὑ ἴ8β 508- 
θη 8} υτδηρθά ἰῃ ογο 04] οΟἸ]θοῦϊνο ῥἱοίυγτοβ [Ρ᾽ οἴ Γ68 οὗὨ [86 Ὑ0]6], τ] ]οἢ τα δἰ γᾶγ8 
τοργοϑοηϊδενυο οὗ {86 ϑηξίγο Οουγβο οὗ (86 Ὑ)ογ] ἃ ἀοσψη ἴο {}6 ρεοτγὶοα οὗ 115 Εἰ, δηὰ γοῖ, ἱπ 
[86 Βυασοοβϑίοι Ἡ ΏΪΟΙΆ ΠΥ ΓΘ τη8Δ46 ὕο ΟΌΒΘΙΥΟ, ΔΓΘ ΘΟΠΒίΔ ΟΥ̓ δανδηοΐηρ, ΠΘΆΓΟΡ ἴο ἰδ. Επά, 
ΤὨΘ βυσοεββίοῃ οὗὨ ὑμ:680 ΟΥγ6]65, ψΒΙΟΝ ΔγΘ τηοα ! βοα Ὁ. (λ6 ΠυΟΥ ββαυθῃ, 8 'π ὀχϑοῦ ΘΟγΓθα- 
Ροπάθηοσθ νι {86 τηογοιμθηΐ, ἀονοϊορτηθηῦ δηὰ ρογίθοϊοη οὗ τῃϑδοζοοοβῃιΐοαὶ [1ἴ6,--ὐγοηςὶ 
εοἱλίπ, οιἰμιοαγάθ. Τὴ6 βίδυθῃ ΟἸΌτο65, ἰπ οἷν Βυσαθο 1108] βίρηϊῆοσδηοοθ, οοπβι αὖθ ποὺ 
ΒΙΩΡΊΥ 8η ἰηἰγοάποίίοη ὕο [86 ΒΟΟΙ ; 45 ἴμ6 ΚογηοΪ δηά οϑηΐτγο οὗ 86 ον 45 ἰδίουυ, ὉΠΟΥ͂ 
ἴογτῃλ [8.6 ἀδίουσα  ΠΑΟΥΘ [απἀατηθη 8] 1468 οὗ {6 Βοοῖκ. Τῇ βδνυθῃ Ξοδὶβ οοῃηϑιϊαῦθ (890 
ἰϑίοσῦ οὗ 86 ἡ ουἹά, ἴῃ σοίδίΐοῃ ἴο ἴμ6 βὅέδυθῃ Ομ υσομοα. ΤῈ6 βονθῃ Τγυμηροίβ [Ὁ]]ΟΥ,, 88 
Θινίηθ ᾿υἀξιμθμΐθ ἀροη, οὐ Ρου]ὕθη 141 [Ἔχ ουηρ ἴοὸ Γοροπύβηοθ] ὑπατηροίβ ΟΥ̓Ὸσ, βού ἢ ΒΡρΡ6- 
οἶδα φογγαρίίοῃϑ ΟΥ τ! οὗ βίῃ ἰπ ὑμ6 Ομυγοι, ὙΏθη δηβὰθ ἴΠ6 βϑυθη ΤὨυπάριθ, 88 βοαϊϑὰ 
11{6- »ἱσίαγοβ οὗὨ 6 ὑΐτηθ8 οὗ δινδικθηΐηρ, δπὰ οὗ σγϑίογιωβ, ἰπ [89 Ομασομ. ΟἿ]γν ἴῃ ἴδοο οὗ 
{μ686 ρόνοῖβ οὗ ἰμ9 ποῦ] ἴο οοπιθ, οδὴ 9 βδαυθῃ Ηδδάβ οὗ δ Ἀπ γί διίδη Βααδὺ 
ἀονοῖορ ;---ἰὰ9 βϑύθῃ ΜΟΙ ἀ- ΠΟ ΔΥΟ ἢ Ἶ68 Θηἀΐηρ ἴπ ἐδ 6 οοπβυχηπιαίίοη οὗ ΑἸ ΟὨΥ ΙΒ. Δ ΟΥ ἴπ 
10 Απιοτἰβὺ ;--ἴμ6 ἀθηγοπῖο τοδοίλοῃ οὗ που] ἀ- ἰβίοσυ δρδϊηϑῦ (86 Κίηρσάοῃ οὗ αοα. Οἱ 

10 οὔμονὺ Βαδηά, Αἰ ογἸβδη ΟὙ1}, οα 18 βἰθ, 68118 ἑουϊ ἢ ὑμ6 βθσθη 1415 οὐ Αηρογ, 89 
ἡπάχιποηϊθ οὗ μαγάρηΐηρ, ὑμ6 Ἰαδὺ οὐ πο ππίοϊἀβ πο {86 ἰδγθθ βρϑοΐῖδὶ ἰυάριηθηίβ 
Ὅροι ὑμ0 Ηατϊοί, [6 Βοββί, δια ϑαίδη, θοΐηρ δγδυναγαάβ Βα πιτηθα ὌΡ ἀρϑίῃ ἰῃ ὑπ 6 ἴθῃογαὶ 
Ψυάρταρηῦ οὗ [89 ἤοτϊά, ὙΤμδῦ (818 αθμοτγαὶ Φυάριμθηῦ ἔμ θα ὈΒΏΘΙΒ 'π [86 ϑουθηί ΠΑΥ, 186 
οἴεσῃδὶ βαρ δία οὗ αοά, ἴα 8 οοῃοϊ βίου ἩΔΙΟΒ ὑπο ΚΘΟΣ 88 ΒΟΘη ΟΔΙΪῪ ρογίγαγοα σγαίμογ (81 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀθοϊαγθα; 8 ραυ θυ] Ὁ γθάβο ἔῸγ τ ΒΟ] ἀϊπηρ; ΒΌοἢ ἃ ἀθοϊαγαίίοη 18 ῬΡγΟΡΔΌΙΥ ἕο ὉΘ 
ἰουμὰᾶ ἰπ 186 ἰδοῦ ὑμαῦ 6 ἢ858 δὖ [86 ουϊδοΐ, ἰπ (86 Ῥτοΐοριιο, Δηπουηοοά {86 ΘΟὨΡ]οθ τον6]8- 
ἰΐοῃ οὗὁἩ αοἄ ἱῃ ΟἸγίβὺ 88 ἃ γονυοἰδίϊου οὗ (6 βδυθα β'ρίγὶίθ ἴῃ ΟἸ τὶβῦ, οὐ 'π (86 ἔδοὶ [μδὲ 89 
ὩΌΌΘΓ Ξθυθη γοϑυ 8 ἔτοτὰ [86 πυ μοΓΥ ΕΚ Χ, 

Ὑ1ΐΪπ 0.6 ἀονοϊοριαθηῦ οὗἉ ἴπ6 βαρίθῃδγυ, ψ6, τ οἴ 6ΓΕ, μαᾶνὸ τοϊδὶ ποά {116 αἀἰν 810 

οὗ 6 Βοοῖ ἰηϊο ΤἼ σο Ῥαγίϑ: 7.6 Ἡγονία᾽ 8 Οὐτγβε ἰο 8 Εγνα, δαὰ 776 γιά ᾿ἰβοῖ ἢ. 

Ιῃ ρογίδοῦ σοηβίβύθηου τὶ [818 αἰ νβίοι, 8 Θαγ! οῦ υἱ Ὁ 18 σαττ θα οαὖ, ἈΦΥΘΘΟΘΌΪΥ τ ἢ 

ΜΪΟῺ ἨΘΑΥΘΏΪΥ ΒΟΘη68 ΡΓΘΟΘαΘ {86 ΘΑΙΓΕΪΥ ΟΟΟΌτΓΟΠοοα. ΕἼΟΤΩ θορίπηϊηρ ἴο ἐπα ψο ἤπά (δ9 

Θη ΓΘ βααιιθηοθ οὗἁὨ ἐγου ὉὈ]ΟῸΒ ΘΑΓ ΙΥ͂ ἐτη68 ὑο Ὀ6 ΟΥ̓́ΟΓ-ΒΤΑΥΘΟ ὈΥ ΒΘΑΥΘΏΪΥ 80.108, ὉΥ͂ ἔε5.8] 

ῥτγοβθηϊδυίοηβ οὗ 89 Ὀἰνίπθ Οοπμηοὶ! ;---ἰθο ρ]οΟμΥ ΕΔ Β-ο᾽σίαγοβ Ὀοΐηρ (μ8 ΘΥ̓́ΟΥ τυ ]θα ὈΥ͂ 
ταῦ Ἡοανθη-ρἰοίστοθ. Το αἰδυϊποίοηβ γοϑυϊίηρ ἴγοιι {818 ἰδ οὗἩἁ 19 σοπβίγαοιἑοη 8]0}9 

δῖ αὐ 8118 64 ο ἀϊδδὶ ραίθ {86 ἀπο] θα δπα οοηξαδοα νον ΒΟ δ Ὀϑἰβὺ ἴῃ τοζαγὰ ὕο {86 οοπι- 
Ῥοβίοη οὗ [89 ΑΡΟσδΙυΡ56. 

ΜΑΥ οὔν ἰδῦοσ, υπᾶ ον [Π6 Ὀ]οβδὶηρ οὗ [δ Ιμογὰ, οοπ τί δαία κοιιονμδὶ ἰονσατά {μ6 Τατέμοτ- 
ΔΘ Οὗ 8 υπάἀογϑίδηαϊηρ οὗὨ ϑβοβαίοϊορί δὶ δα ἶγθ; ἰπ Ῥδγ σα 187, ΤΑΥ͂ ἰὺ Ῥχοτηοίθ {Π 6 ἡ 0]6- 

ΒΟΙῺΘ ΔΠᾺ ᾿νοὶυ οχροϑοίδίίοη οὗ (86 Οοπηρ οὗ Θμειι, -βα οχροοίδίϊοη 8086 νοσδίΐοη 1ὺ ἰδ, 

οἱ [86 οὁπ6 Βεπᾶ, ἰο δυθάπθ' ἐμαὺ ᾿πα βγη δῖος βρ᾽ εἰ ὑ18] βτὰ π ΐο ἀἰβα δἰ η8 411 Κπομιοάρθ 

οὗ 8 σϑαὶ, οδὸ μβαίοϊομίοδὶ ΤἈΘΟΙΟΡΥ ; οἱ 186 οἴμοσ βδῃά, ἴο ῬϑγϑΙ ΥΖ6 μαὺ [Δ π δύ} 041 βορδγα  ϊϑιῃ 

Δη4 βρὶ εἰ υἴδιη τ οὮ, ἴῃ ταϑῃ 14 τοβρϑοίϑ, ρογυθτῦ [86 φ]οτγίουβ ργοβρθοίβ οὐ ἐμ ΟἸυσοι ἱπίο 

γἱ αἸσι]ουβ σαγίοδίαγοβ  δαά δὲ [86 βδα16 {1π|0 ἴο ἀϊβοηθγρίζο [86 6 1688 ἰδ θοτΒ οὗὨ ἴοτγτῃδὶ οἰ ϊ- 

Ἰἰαβίϊο εἶτ θ- τθοϊζομοσθ. Ἐπ ἘἘ Ἐ ᾿ 
Ιῃ ζΘΠΟΓΑΙ, Ὑ6 ΤΩΔΥ͂ Γοζαγὰ (86 Δοσοιιρἰβμμηθηΐ οὗἉ (16 Βιδἰο-ισον ἢ 88 ἃ ταδίϊοσ μα 885 

ὈδοομηΘ ἱπδοροπάθηϊ οὗὨ Ροσβοῃδὶ δυθηΐα δ! υΐ68,---88 ἃ ΤΟΙ ΘΥΘΟΪΥ͂ αϑδιγθα ἴδοι ; δπὰ [ον (815, ἰπὰ 

ἐμ6 πϑιῖ οὗ Επιίοιβ δηᾶὰ Ῥυθ] βμθΓθ, 6 ΟβΒδυ {μα πη κ8 δηὰ ὑγαΐβο υαπίο {89 [0 ἘΡ, τὸ δ Β 

Βορρᾶ ἃ5 Εἰνμοτίο. ΖΦ. ΡΟ ΤΑΝΟᾺΕ. 

ΒΟΝΝ, «Νουθηιδεῦ 18,, 1870. 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΟΒΥ ΝΟΤΕΒ ΒΥ ΤῊΝ ΒΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤῸΝ. 

{ 

1τ ἰβΒ τὶτὰ ἀσνουῦί ρταῦταο ἰο αοἀ ἐδμαΐ, δέου τόσο (8 ἔνχο γ6 8 ΓΒ οὗ δου, 1 δηὰ τὴγ- 
5617 ΘΔΡ]6α ἰο ᾿ΔΥ 1,Δηρθ᾽8 ΟὈΣΠΙΘηὐΑΓΥ οἢ [86 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ ὈΘίοσΘ μ6 σοπιμηπηἶϊίγ. ΤῊΘ 
Ρυδ]!οδύϊομ Ἦ88, τη ἢ ἴο ΤΑΥ͂ τερτοὺ, Ὀδοὴ ἀοϊαγοα ἴαν Ὀσγομα {μ6 ρΡογοά οὐ! "811Υ οοπίθιω- 
Ρἰαἰοθά, Τΐβ ἀοἸ δ  γγα8, ἴῃ στοῦ ταθᾶβυγθ, οοσβδίομθα ὮΥ̓͂ 8 ὑθιιροΓΑΥΥ 1παἱβροβίυομ, τ ΔΊ ΟΒ, 
δῇχοσ [86 ρτοδίοσ ρογίΐου οὗ (μ6 ποσὶς μβϑὰ Ὀθϑῃ ρ᾽δοϑᾶ ἴῃ 86 Βαπαᾶβ οὗἩ 86 ρυϊπύου, τϑηδοτοὰ 
δχροάϊοηϊ ΤΑΥ͂ ΔΌΒΘΠΟΘ [ὉΓ ΒΕΥΘΓΑΙ τη. ἔσοσι (ἢ. ΘΟ ΤΥ. 

Τπβίθϑδα οὗ ργοβοηϊηρ δὴ οχίοηαοα Τηἰγοάαοίζοῃ, 85 ΟΥ̓ΚῚ ΠΔΠ}Υ ἀοδὶσηθα,1 οοπδηθ τὴγ- 
8611 ἴο ἃ Ὀγίϑΐ βίδίθπιθηῦ Ὁὗ βοιὴθ οὗ ἰμὸ αἰ βῇου 0168, πα Ο:Θ ΟΣ ὑνγχο ΟἴΔΘΓ τηδύζοσθ, σοομηθοίθα 
ψὶ 8 ἰδ0 ρτοραγϑδίίοη οὗ 186 ψόυϊκ. 

ΤῊΗΙ ΟΒΕΕΕ ΤΕΧΤΊ. 

ΑΒ 15 11 Κπόῦσῃ 0 ΒοΒ Ι Αγ, [Β6 ἰαχὺ οὗἩ [86 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘ 8 ἐπ τιοϑὺ ᾿πηρογίδος οὗ (86 Β6- 
οορίαβ. ΕΓΆΒΙΩΙΒ, [Ὁ (86 ργδρασγδίίοῃ οὗ {118 ροσγύϊοῃ οὗἉἨ ἷθ στοδῦ δηὰ ἱπηρογίβδηϊ ᾿νόοτκ, μδα Ὀυΐ 
οπ6 Μαπυδογίρί, δῃηὰ ὑμαῦ ἃ συ γϑῖνο οὗ (ργο 8 0}γΥ) ὑπὸ Χ]ἼΊΙ, Οδηΐαγγ. Νοῦ ΟὨἹῪ Μγὰ8 [818 ΜΗ, οἵἁ 
δπὲὶ 110{16, ΟἹ ΤΑΪΒΘΥ 50 δυϊμπογὶίυ, Ὀὰὺ ἰὑ γγὰ8 ἱποοιαρ]οίθ ; βαρ δὰ ἴὸ Ὀ6 Βυρρ]16ἃ ὈΥ το- ΓΔ η8- 
Ἰαϊῖοι ἔτοπι ἐμ 6 Υ υἱχαίθ---ἢ 9 ΘΗ ΓΘ ραβϑασθ ἴγοσῃ [ῃ6 ψογὰ Δαυείδ, οἷ. ΧχΙΪ. 16, ἴο [8:9 ο]080 
οὔ τλ6 ΒοΟΟΚ μαᾶ ἴο Ὀθ6 [μὰ8 ρτοραγοᾶ, ΤῊΘ ΟὨΪΥ ΟΟΡ 68 οὗ ὑδο Ν υἱραῦΐο ἴο ψ  ΐοὰ Εγαβηλὰβ δά 
δΟσΘΩδ ΟΙΘ ἴΠ6 οοτιρὺ ρχὶπἰθα οαϊυϊοηβ ὑβθη ἴῃ ΟΟΙάπιοπ 186. [πη Δααϊζϊοη ἴο ὕπι686 ΒΟΌΧΟΘΒ 
οὗ οστοσ, [86 ψοῦϊς τῦᾶϑ 80 Βυστί θα ΓΠτοιρἢ [116 ᾿ΓΘΒ8 ὑμαῦ ΒΘΥΘΓΔ] ἱτηροτίδηῦ τα ἰϑία Κο8 οὗ οοργΥ- 
δίβ Τουπά (Ποὶγ ὙΑΥ ἰπίο 186 ρῥγηΐοα γοϊαπιο, τ οσο ὑΠΘΥ μαᾶγο οοηἐἰϊηυθα ἴο {Π6 ῥγθβθηῦ ἀδΥ. 

Εγθῃ 80 Ϊδῖθ 88 1844, ΤΊθρθ]68, θη Ὧ6 γϑύ ρα] ]Βῃ 6α ἷ8 ἰοχὺ οὗἩἨὨ [Π6 ΑΡΟσδΙγρβα, μδά 
δόζοβδ (0 Ὀαὺ ἔἈγθθ ὑποὶδ] Οοάΐοοϑ, υἱχ. Α., Ο,, ἀπά μ6 Β. οὗἨὩ [89 Αροοδίυρβθ."" ΟΥ̓́ ἴμε86, ΟῚ 
ἦβ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὑ86 ο] ἀοβ, θαΐ, Ὀεΐηρ ἃ ρα! ἱπηρβοβί, 18 ἀϑίβοςγϑ ἱῃ ΙΩΘΗΥ ραγίθβ---οἱρ αὖ Θηὐγ6 Ομ δ ρ- 
(615 οὔ [6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ διὸ τη ηρ. 

Τὶ τὰ ποῖ 1001} 1Π6 ἀἰΘΟΟΥΘΙΥ Ὁ Τιβοβοπάογῇ οὗ ἴ86 Βπαις ΜΒ., σϑηο ΓΑΙ ΚΠΟΊΤΗ 88 δῦ,, 
δηὰ ἰμὸ Ῥογβγίδη, ἀδηοιηϊηδίοα Ρ., ὈοΪὰ ἰῃ 1862, ὑμαῦ ταδίουία] νῶϑ ῥγουϊ θα [ῸΓΣ ἃ βαίβέδο- 
ἴον οπιοηἀδίϊου οὗ ἴδ ἑαχί, ὙΤΒ χϑοϑηΐῦ ρτοδὺ οὐ [108] τοῦθ οὗ Ὑγορ6}165 δηὰ Τἰβοοηάογῦ, 
θαΒ6α [ΔΓΡΘΙΥ ΟἹ [8.686 ΠΟΥ]Υ ἀϊβοονογοὰ Οοάϊςοβ, ἀϊἃ ποῦ ΔρΡρΘΑΓ πη} δον λ6 ἢγβὺ ραγὶ οὗἉ ὑηΐ5 
ψΟΙ 65 ἢ ἴῃ 6 Βδηᾷβ οὗ [π6 ρχυϊηΐοσ. ΤὨτουρΡὮ {8μ6 Κη 688 οὗ Ῥγοΐῖ. Τιβομβοηοσῖ ἴῃ Τὰ Γη 8}- 
ἱμρ Δάνβϑῃορ βιδοίβ ἴο τ. ΚΟ μ δ δπὰ οὗ χοῦ. ΑἸ θοῖέ, οὗ Ηαγναγὰ Τηϊ γοσβι ἐν, ἰπ 811] ον ἱπρ' τὴ 9 
Ἐ6 υδ6 οὗ ΜΒ ΟΟΡΥ͂ οὗ Ττερ 6116 8᾽ ΑΡΟΟΔΙγΡθΘ πη] 1 οου]Ἱὰ οδίδϊπ ομ6 ἴτοιη ΕἜΤΟΡΘ, ᾿ τὰ 5 
ΘΩΔΡ]οα ποῖ ΟὨΪΥ ὕο ΘΟμ ἶπΠ 16 ΠΥ ΙΔΌΟῸΓ πὰ {86 αἱ ὰ οὗἩ [8686 411" ̓τπηροσίδην Του 8, Ὀαὺ 8180 ἴο 
οογγοοῦ ἐμοῦ ψΪσΙ 1 δὰ ΔΙΧΟΔΑΥ ρῥγοραγθϑά, 

Ἀπ οἰδθοσαίθ δηα γ] 8 Ὁ]6 δγίϊο]θ οὐ {86 “ατθοκ Τοχὶ οὗ [86 Αροσδῖγρβο," ἔγομι [86 
ΡϑΏ οὗ [86 ον. Τβοιηδ8 4“. Οοπδηΐ, οὗ Βτγοοκίγη, Ν. Ὑ.., τηδὺ ὈΘ Τουπᾶ ἴῃ 186 Βαρ(ἰδὺ υδτ- 
τογγ, Τό]. Ι΄, ΡρΡ. 129 5ηᾳ. 

4 Τρ Οοά, ἰ5 ποῖ, 5 ἰδ δυρροθοὰ ὮΥ τήδηΥ, [Π6 στοαὶ Οὐοὰ, νει οδησα. ΤῊθ δίδοδηυκ, οσΥὨ Β. ὑτοροῦ, ἰδο κα [86 Αροοδν- 

1γριο, π ΒΙῸΣ ἰ6 συρρ δὰ ΟΥ̓ δὴ πηςίδὶ οἵ ἰπίδείοσ τα] θοῦ δὰ “ [πο Β. οὗἩὨ ἰδ ΑΡοΟΌδΙΥΡδο." [1}Ὲ0 ἴδ (Ο]ονίης ποτὶ (84 

ἰρίοσίοσ Οσά, ἰω δ: }γ]οά Β’.; [9 0.7 Σῃοίδῃοοθ ἰ ἩϊΙοδ Β. δἰσωρ!9 ΟΟσΌΣΘ, ΔΙῸ ΟΣΤΌΓΕ. 

ν 



γι ΧΝΤΒΟΘΌΟΛσΤΟΒΥ ΝΟΤῈ ΒΥ ΤΗῈ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΟΒ. 

ΤῊΕ ὙΕΆΒΒΙΟΝ. 

Το οπηοηἀδίίοη οὗ [86 ἰαχὺ πηϑθ ἩΘΟΘΒΒΘΆΓΥ, Οὗ ΘΟυΓΒ6, ἕο ἃ ΘΟΠΒ᾽ ἀ6Υ8]6 δχίϑηΐ, ἃ γον ϑίοῃ 
οὔ ἴΠ6 Επρ 88 Ὑ ογβίοη, Βαυΐ θογομα {18,1 [610 16 ὕο Ὅ6 ῬΓΟΡΟΙ ἴο Ἔαχίθπα ἐμ σουϊβϑίοη. Αβ᾽ 
ἷα γχ6}} Κπονη, [86 οτγὶρίη8) Ἰγαηβι ὔουβ ἱπο θα ἴο {86 ἔγθθ 86 οὗ ΒΥ πο, )9---τοπάθτίηρ [89 
β81:16 ατοοὶς ψογὰ ὈΥ͂ ΒΕΥΘΓΑΙ ΕΏ ΡΒ} ὑθστηβ, δπα δρϑίη σϑηἀουηρ βουθγαὶ αγϑοὶς ἑθγιηβ ὈΥ 189 
8816 ΕΠ] 18} Θχργαβδϑίοης ΕΓ ἰηβίδποο, ἰπῃ {86 Ν ον Τοϑίδιαθηΐ {86 ποτὰ τσογϊά 15 Θιαρ]ογοὰ 
ἴο ὕγαηβαίθ αἰών, αἰώνιος, γῇ, κόσμος, οἰκουμένη. δηἃ 680} οὗ [8.686 ἰθίτηβ 85 δἱ ἰϑαϑὲ οὔθ οἰβοῦ 
Γοηἀοσίηρ ; δύναμις, δυνατός, ἐξουσία, ἱσχύς, κράτος Δ΄Θ ΘΟΠΟΠΌΔΙ]Υ͂ ΘΟ Ὀπηα 64, 88 8[Θ 8180 θυμός, 
ὀργή, εἰδ6. Τὺ ἨΔ8 ὈΘΘΏ ΠΥ οἰοτύ (0 σὶνο ἴο Θϑδοῖ ατθοὶς ὕθγτα 8. ὑῬσορϑσ ἘΠρ ἰΒ8 Θαυϊ γα] θη, 
ΔΗ, 458 ΤᾺΓ 88 ροββί δΪ6, ἴο ΘΙ ΡΊΟΥ ἱμαῦ οαυϊναϊοηῦ ἀηΣοσηαΥγ. Οοτγίαϊῃ σοῦ] δηα ρτδιηπδ- 
[104] ᾿πδοσυγθοϊοβ μα Υ6 8180 Ὀ66η οογγοοίθα, [10 19 8180 ὈῬσΌΡου ἴο σϑιηδυὶς ὑμαὺ {16 ἢγβί- 01458 
ΤΑΔΥΡΊΏΔΙ] γοϑαηρβ (01.086 τααΥκοά τ [ἢ 8 7) Βα θ δἰ πιοδῦ ᾿μυδΥΙ Δ ὈΪΥ θ6θη δἀορίορα,. ἢ 

Τὸ ἴβ ῬτΌΡ ΘΓ ἴο βίδίθ ὑμδὺ ἰῇ ΤΩΥ͂ ΓΟ 510} 1 τγδβ στϑδί γ᾽ ἱπἀοθίοα ἴο {86 Ν᾽ οτβίοη οὗ ΑἸ ίοσγά, 
δηα (86 Τ͵ϑηβδίίοη ἴοτ ὑμ6 Απιϑγίοδη Β0]6 Τπίοη, ὍΥ ἐμ ἰδΐθ Ἰθαγηθᾶ δηά Ἰαπιθηΐθα Βιδυ. 
ϑοδη 1.11116, Ὁ. Ὁ., οὗ ΚΙηρεύου, Ν. ΎΥ. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΧΝΑ͂, 

ΑποΐδοΓ ρτοϑὺ αἰ ΒΒ ΠΥ͂ σποουπῃίογοα ὈΥ̓͂ π16 νγ88 [86 Βοἰ δοίΐοη οὔ δαάἀϊεοπαὶ οοπηηηθηύα. ΝΟ 
ΒΟΟΚ οὔ 86 ΒΙ0]6 Βδ5 θθβϑὴ {86 βυ ] θοῦ οὗὨ 80 ἸΏΔΥ δηά γατίδηὺ ἱπίθγργοίδ 0}8, ὈΥ͂ ουϑδῃρο!οδὶ 
ΤΏ6Π, 85 [86 ΑΡΟσΔΙγρθθ. Μογθ ἔμδη ξωεηΐν-δὶν ρᾶρε8 οὗ θυ] ηρ᾿ 8 Ονοίορεάϊα Βιδᾷβοσταρλίοα 
ΔΓΘ Ἀ]1οἀ πὶτ (86 τλογο {1168 οὗὨ ΟΟἸατηθηΐασῖθβ ὁπ (86 ϑηζγθ Βοος οὐ ρογίϊομβ ὑβοσοοῦ, Ιἱἰ 
88 ἀδβίγαρ! 9 ἴο ῥγοβθηῦ, 85 ἴᾺΥ 83 Ῥγϑδοί 68 0]6, {86 γεν ΟΥὁὨ 81} ο]αβ868 οὔ ἱπίδσργοίοτβ, Τμδῖ 
8 τιϊρσμξ 0 4026, 8 Βοἰβοίίομ οὗὨ [6 [Ὁ] ουσίηρ σορχγοβοηΐαίδνθ δαί Β 5 τηδᾶθ, ἀπ 80- 
βίγαοίβ οὗἩ ὑπο ῖγ νἱϑνγβ ργθραγϑά, υἷΖ., Μοβ6β διυατ, Ε]]Ποἱ, Ὑογάινοτί, 1,οτά, ΑἸογα, ΒΑΓη68, 
δηὰ ΟἸδδρον. Αἀαϊἰομβ 880 ποσΘ τηϑάθ ἔγοιη 86 τὶ πρβ οὐἨ δ᾽ [βαδς Νενίοῃ, Βίβῃορ 
Νεσίου, Βυβῃ, Αὐ ογ]θη, ΤΥθηοἢ (Οη ἐδε ϑευφη Ερὶϑίϊ68), Βτονσα (Οη ἐδε ϑεοοπα Αἀνυεηΐ); δηὰ 
ἐπ [80 Ηοπι ]οίϊοα! 1)ϑραγίτηθην ἔγοπι ἰμοβο οὗ Μαίμον Ηθησυ, βοοϊξ, Βοπαῦ, δ δυρθδη, δπά 
οἴμοσβ. ΤῊΘ δααϊτοη8 ἴο (η9 Ηοπϊ]οίϊοαὶ Θορασίθηξ τγογθ τηδάθ, ἀυγίηρ ΤΥ ΔΌΒΘΠΟΘ ΤΟΙ. 
{86 ΘΟΌΠΈΓΥ, ὈΥ [86 ΤΥΎΔΗΒΙΑἴΟΥ ; (ΠΟΥ͂ τηϑοῦ ὙΥ ΤΑΥ͂ Θη το ἀρργοθϑίΐοι, 

4 ΜΆΒΟΙΝΑΙ, ΠΕΡΕΉΆΣΝΟΝ ἈΓΛΕΚΒ ΙΝ ΤῊΣ ἘΝΟΠ»».ΒΗ ὙΕΒΒΊΟΝ. 

ΤΈΓοο ἀϊδεϊ ποῖ τρδτ κ[ 8] ΓΟίθγθοο τυ δ κ 8 Ὑγσογο ϑα ρ᾽ ογοὰ ὈῪ ΚΊηρ Φατλοδ᾽ Τταηδἰδίοτ, ἰπάϊοδείος τ τϑο δη σοὶ ἀϊσεϊηοὶ 
οἴδαδβοβ οἵ τραγρίπαὶ σγοδρ8, υἱζ. ; 1.8}8 ἀασρον ([), [89 ναγαϊϊοῖ δατε (}, δῃηὰ ἐπ ααίογίες; (5). ἘΠ6 ἀαρρον ([) τῶϑ ὑδοὰ σῆϑῃ 
(89 ἰἰίογαὶ τοπΔοσίης οὗἨὨ [μο ογ κί πδὶ ἴοστα νγδϑ υἱαοοά ἰη [89 τηαγαίη δηὰ ἰμο ορίηίοη οὔ ἴμ6 Τταηδίδίοσο δα ἰὸ [18 πηϑαπί πη β τγπα 
εἰνομ ἰπ ἐδο ἰοχὲ ; ἴδ πηοδὲ σομδρίουου8 ᾿ἰποίϑοςθ οὗ (818 ἰδ ἰῃ 18. χχυΐ. 4, γογο [89 ταρτχίη κἰνοθ “ τοοῖ ὁ} αρϑα,} [86 Ἰἑτοταὶ 

τοηῃάοτγίης οὗ Ὁ» Χ, δῃῇ [89 ἰοχί τεϑὰβ “ δυεγίαδέϊησ εἰγεηρῦι." ὙΠ ΏΘΓΘ [Ἀ18 ταιγκ ΔΡΌΘαΓΒ, [29 πιδγρίηδὶ τοδάϊης 8 

δἰ τα ὑτοοοάδεὰᾶ ἊΝ Ὧδο ἀρ τονϊδείου Ηεὺ. (ΗΠ ὀῦτον), ΟΒα]α, (Βα! 1416), οὐ ὅν. (το). ΤῺ γναγαϊοὶ δαγε (1) 'ποῦο θπι ρ]ογοὰ 
νι Ὦθἢ [6 τηδτρίη Ῥγοβοηίοα δὴ αἰέσγπαέΐνο ἰγαπδἰδιοι οὗὈ [Π6 ογἰκίηαι, δ8 ἰῃ ΦοΒῃ χυΐ. 8, ὙΠ ογο τ89 ἴοχὶ γοϑὰβ “ γόργουθ" διὰ 
[πο τηδγαίη “ οοηυίποο." ὙΏοΓΟ [δ ΐδ δίχη Μὰ υϑοὰ ὈῚῚ [9 ΤὙΔῸΒ] ἴογθ, [86 τηδτχίπαὶ γοδάρ 68 ργϑοϑάθὰ ὮὉΥ (9 οοιήαπο- 

τίοη Ογ. Το αεἰογέεξζ (5) δῦ ὑδοα ἴο ἐπάϊοδξυ 8 ΤΙΩΔΓ(Ί Δ] οοτοπιοηέ οὐ δογίρέμνγο γεζεγειοα, 85 ἴῺ ἴ.9 {{{166 ἴο 9 Βοοῖκ οὗ 30ὺ 

δηὰ 8 Ῥπβαϊιηβ. Τ2ιἷδ τρδυῖς μαδ δἰ πιοδῖ θη ἘΓΟΙῪ ἀϊδαρροαγοᾶ ἤγουν ταοάθγι οὐ ίοη οὗἩ 6 ἘΠ ᾳ᾿ 811 Β[Ὁ]6, ἔλθ ρατγαποῖ δανε 

μεανίης Ὀδεη δυο ἰοὰ ἴῃ [ἢ 9 πια τίν οὗ ἰῃϑίδηοοθ ὙΠΟ γΘ [80 ΓΟΐΟΣΘΠΟΘ ἰδ ἴο ἃ οοηρηονέ, 88 ἰῃ 2 ΟἸσΌη. χχ. 36, δῃηὰ ἰοέέονο 

ἭΝΟΓΟ ἰ{ [6 ἴο δΔηοῖῃοῦ βογρξαχο. 

89 ποπ]οᾶρο οὗ ἔθ δἰσ εἰ δοδῆοο οὗὁὨ ἔν690 τηδυῖτα Ὧ88 δ΄ πηοδὲ ϑῃ εἰτοῖν ἀϊδαρροασζοὰ ἤγοπι ἔπο Ομ πτοΒ. Αβ ΠΙυείταείοηδ 
οὔ [Πο ἰτυἱὰ οἵ (δϊ5 τόσα σῖκ, γϑίθγθηοο Ὡϑϑὰ ΟὨΪΥ ὈῸ τηϑᾶθ ἴο [ἢ αἸηχοβέ πη ΐγοσβαὶ ἀΐδυδο οὗἩ ἔπ ασίοτζίοϊς πὶ ΟἿσ τούτη οἀ θη 
οὗ ἴδο ΒΙ016; δηῃᾷ [89 ατίδοσς [δοἵ ἰΠαξ ΑἸπιοδὲ α11] 116 ρσί γαῖθ ΡῈ} Βῃΐηκς ποῦδου οὗ ἀτοαὶ Βγίδίη δὰ Απηογίοα ἤλυθ ϑυραιὶ - 

ξυϊοὰ ἰοίίεγο ἴον (29 ἀἄασσον αι ἴδιο ραγαϊεὶ δαγα. ὙΟΪδ ἴδρδο οὔ ΚυοπΊοάμο ἰΒ δου υεῖοθα ἀπ ἴο ἐδιο ἕδοὲ παῖ Κίηρ 9απιου" 

ΤΊδηβἸδίοσβ ΡΠ ὉΠ δηθὰ πο δίδέθτηομέ 88 ἴο {ἴν9 δἰκχηίβοθποο οὗ [89 ππδύκθ οιηρὶ ογοὰ ὉΥ θα). ὙΠΟΥ δἀορίοδα τ ἤοια 1.9 

ἄσηονα ΒΙ016, [πὸ Ὑοτγθίοῃ ἰῸ ὀοϊαταοι ᾽δ80 ἔῃ ατολξ Βγί δίῃ, πιθ ον δυραιϊξηείς ἐῃ9 ἀδρροῦ ([) ἴον 186 ἀοιθῖο ἄασκοῦ (7). 

Τηο “ Αἀάγορθ ἴο (δ ΟΠ τἰδιίδ Ποδάου " ἴῃ (80 ὅσ πον ΒΙὉ16 σοηίδ 8 8 [011] οχρίδηδίίου, δὰ οοπφϑαυδπέϊυ, δὲ τ} {6 οὗ 

19 ΡυθΠοεἰίου οὗ ἰ.9 αἰχοποὰ (Κίον 9}6π|05᾽} ὕοτβιοη, ἴῃ αἰ χη βοβηοο οΥ̓͂ [680 δ΄ ΧὨΔ Ἐ,δ.8 δ {1} τιηἀοτγαίοοά ὧ8 ἴδδὲ οὗὨ 1.0 

Ἰοξίοτα οὗ ἐδ δ ρῇαρος. Ὀουθεϊεθα (9 ΤΎΔΗδΙΑ1ΟΓΒ σοραγάοα αὶ εἰλίθα θη ΔΒ ἘΠΏΘΟΘΕΘΑΓΥ, ποῖ σου τοπρ]διίης ἴδ ἵκοὶ παῖ, ἴῃ 

δο δύβοῃσθ οὗ ἃ βοσροίῃδὶ του μᾶοσ, πον οῖζο οὔ ἐΠ6 τπηοδηΐϊηρς οὗ βυοὶΣ ΔΙΌΪΓΑΣΥ δίξηβ τυυ]ὰ ἴῃ ἃ 19ν κορθγεϊοοδ μαδθ 

᾿ ΒΙ͂ΤΑΥ. 

10 ἴμο γϑδν 187], ἔ9 Οθμθγαὶ ΑΒΘΘΙΩΡΙΥ οὗἩ ἐὴ9 ῬγοθΌγ οτίαη ΟΠ σον ἴῃ ἔδο Ὀπιοὰ Βιλίο οἵ Ατοοσίοα, πηδο τ ου δ Υ 

δὐορίϑα 8 τοδοϊ αἱ]00 γοαποδίίηρ ἔπ9 Ὀϊγοοίοτβ οὔ 9 Ατηογίσρῃ Β᾽ [9 βοοΙ Θ(Υ ἕο ρυὈΠδὮ,, [Ὁ (δ οἷν ὕχετιτο δα ἴοπδ οὗ [86 βοτίρ- 

ἔστοθ, ἃ Ὀγὶο δἰδίθιθηϊ ΘΟὨΟΘΓΏΪΩκ [ἢ 6 το δ ΐἷ ( οὗ [6860 ΤΔΙΚΕ, Δηἃ α͵ἷ80 οοῃοθγηίης ἔμ δίκη  δοδηοθ οὗ ποτὰδ Ὀείἰοά ἴπ 

σδρίαἹ δὰ [1811 Ἰοϊοιβ. ΤῈ6 ΡΠ οδείοη οὗ δυο ἃ δίαϊοιηθης τουά Ὀ6 οὗ ἰπιπιθῶῦδϑθ δόυδηΐϊδρο ἴο ἴμ9 βιῃδοηίδ οὗ 19 

Ἑπαιθἢ Ὑοτβίου. ν 



ἹΝΤΒΟΡΌΟΟΛσΤΟΚΥ ΝΟΤΕ ΒΥ ΤῊΒ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΟΒ. ΨΙΙ 

ΟΟΝΟΙΌΡΙΝα ΒΕΜΑΒΕΒ. 

70 ψὶ}} Ὅ6 ονἱάθηΐ ἰο (86 τοϑδάδ ἰμδὺ 1 τυυβὺ Ὀ6 ο] 4586 Ἡ1 ἰμ080 ὙΠῸ ἃ.Ὸ ΦΟΏΘΓΑΙΪΥ 
ΚΠΟΥ͂ΤΩ 88 ΡὈΓΘ-ΤΑ ἢ ΘΠ ΑΓΔ Π9. ΜΥ Υἱονβ ἤᾶῦο Ὀ6ΘῺ ΓΥΑΠΚΙΥ͂ ΟΧργοδθοα δηαὰ βυρροτίοα, Ὀυΐ 
Ι πιο ποὶ οἴἴδηβίγοιυ, ἀπ 1 αν οπαἀδδγοσρα {ὉΠ} ἴο ργοϑϑθῃὺ {μ6 υἱὸν οὗἨ [ῃο86 ἔγζοσα 
ΜΠο 1 ἀἰθοσ. ΜῪ ονῃ υἱϑῖνβ, ἰὕ ἰ8 ῬΤΟΡΟΥ ἰο ΓΘΙΔΑΥΪ,, ΔΓΘ ΘΟΠΒΙ ΔΘΓΔΌΪΥ τγ0α θα ὈΥ͂ ΤΥ Ρ6- 
συ] 14΄ ΒΥρούμοβοβ ἴῃ σοΐοσαπορ ἕο ἴμ6 Βαβι]οία, δηα ὑπὸ ὑπνοΐο!α Ἐαίυτο Ααἀγνοηΐ οὗ Ομγὶδί. Οαἡ 
ὈΟΙᾺ ἰμ 686 δα ]οσοία οχίθη θα Νοίθβϑ Μ1| 6 ἔοαπα ἴῃ [ἢ6 ΒΟΑΥ͂ οὗ {6 ψοτΚ. 

1 [8686 Κ,ΘΏΘΓΔΙ ΤΟΙ ΓΚΆ, 8Δηα τ 0 86 ἔοσνθηῦ ΡΥΆΥΟΥ ὑμδὺ αοα κ|}1} υδ6 (δ Ρυ}168- 
ὕοῃ ἴοσς Ηἰβ φίοσυ δηὰ (λ9 ἰποσθδβϑθ οὗ Κηον]οᾶρο ἱπ 86 ΟΒΌσοΣ, 1 βυδτϊὺ 10 ἰο [89 ΟὨτβδα 
Ρυ]Ϊς. 

Ε, Β. ΟΒΑΥΈΕΝ. 

ΝΕΊΑΒΕ, Ν.)., 4ρ»νγὶ 1ϑέλ, 1874. 



φ 



ΤῊΝ; ΑΡΟΟΑΤΙΎΡΒΕ, 

ἹΝΤΕΟΘΌΘΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΝ ἈΡΟΟΑΙΎΥ͂ΡΡΕ, 

ΕΙΉΘΤ Οινιϑιόν. 

ΘΕΝΈΕΒΒΑΙ, ἹΝΤΒΘΌΤΟΤΙΟ Ν, 

81. ΤΗῊΒ ΑΡΟΟΑΙΎΥΡΒΕ ΙΝ ΤΡ ὈΝΙΟΕΝΈΞΒ ΑΝῸ ΓΤᾺΡ ΚΙΝΌΒΕ. ΒΕΑΒΙΝΟΑ͂. 

ΤῊ σδῃοηΐολὶ βογρίασο τ ΒΟ. ΤΌΓΤΩΒ {86 6]086 Οὗ [0 Νοεν Τοδίδιηοηί, δπα οὗ {π6 ΒΙ ] 166] 
ΒΟΟΚΒ ζΈΠΟΓΆΙΠ]Υ, [86 Βονοϊδίοη οὗἁἨ ϑ:, ΦοΠη, 18 ποῦ ΟὨΪΥ 8 ῬΘου] Αγ, Ὀυΐ 4180 8ῃ. ΘΔ ΤΟΥ ππϊχαθ 
ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΟΣ ; 8 ὈΠΙ.ῸΘ ΡῬΠΘΠΟΙΏΘΠΟΙ ἰῃ (86 ΥΕΙΥ Β67168 οὗἨ ΒΙΌ]1164] ΒΟΟΚΒ ἐμοιηβοῖνοθ, 8ὸ ὑμδῦ 
16 σλῃ θῸ ΒβΒαϊα : 4.5 [86 ΒΙΌ]6 βίδηαβ 8]0η6 διηοηρδϑὺ [86 τὶ πρδ οὗ (86 ΜΟΥ], 80 ἀ068 [89 Αροοδ- 
Ιγρβὸ βίδα 8]0η6 δπιοηρδῦ {86 τὺύίτἰηρβ οὗὁἨ [86 ΒΙ016. Τὺ 18 (8 ἀΟΌΡΙΥ ἃ ππΐαᾳθο Ὀοοῖὶς δπὰ 
ἐδαὺ---ὈΥ νἱἰσίθο οὗ 118 6ββ6 066, τηγβύθ] ΟἿ ουθη ὕο δηϊσταδίΐοὶ ΟὈΒΟΌΓΣΙὮ ---ἰη, 8. (γ66- [014 Γ6]8» 
ἔοι : ἴῃ γοϑρθοῦ οὗἉ [8 οὐ ίη, 18 ἔόγηι, δηὰ 1.5 οροσγδαίϊοῃ. 

ΑΒ ἴο 1ΐβ οτἱ χκίπ, 1 ἰβ ὁμθ οὗἨ ἰδ τηοϑῦ βίσοησὶν δυϊμοη οὐρα οὗ {μ6 ΒΟΟΙΒ οὗ 180 Β10]16; 
δυϊμοηιϊοαίθα ὈΥ 1ΐβ Βα ρουβογι ρύΐου, Σΐβ Ὠϊβίου 81 βίδίθηχοηίβ (οὨΔΡ. ]. 9), δΔηα ὑμ6 Ὠϊβίουϊοδὶ 
ΟΥΪΔΘΏΟ6Β ΒΟΘΟΙΏΡΔΏΥΏρΡ, ᾿ὕ. Απὰ γοῖ, διλοηρ (6 ΝΟῊ Τοβίδτηθηῦ Α ΠΕ] Ο ΘΠ 8, ΟΓΥ ΘοΥ Ρ ΌΓΟΒ 
ΜΠ οθ6 τοοορίώοη ἰηΐο ὕμ0 δπομ 88 θθθὴ ρῥγοίοδιθα βραϊηδϑί, [815 ὙΘΙΥ ΒΟΟΚ ἰβ ὑπ6 στοαϊοϑῦ 
ἈΠΕ] ρΟΪΏΘ ΠΟΙ ; ΘοΟ  οβἰ αϑι]68}}}Υ χφαρδίϊομθα ἴῃ δποϊθηῦ ἐΐπηθα δπὰ {89 βαυθ]θοὺ οἵ ὑμεβοϊορίοδὶ 
ἀϊδρυῦδ ἴἢ ΤΟΓΘ τηοάθχη ἀΑΥ8. 

18 ἴοστῃ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΘΟ) ΟἿ 8 8 {1 Π668 οὗὨ δη 6868, οὗὁἨ τΒῖΟἢ ΤΩΔΗΥ 68} ΘΟΠΟοῖνΘ ΟἩΪΥ͂ 88 
οοπἰγβαϊοϊομβ. Α οἰδὶπι ἰο 189 τὶροϑὺ Νον- ϑαίδιθῃίδ] 688, ΟΣ ΟἸ τ βύϊδη Ἐπον]οᾶζο πᾶ 
Ποράοιη---πἰη 168 ἰο [89 ΒΘ ΙΔ η06 οὗἉ Δη ΟἹ Τοπίδιηοηΐ βρί γἰὺ οὗἩ τυϑίι, οὗ ἃ πἀαἰζίπρ' ἰθη ἀθῃ- 
Ω ἴπ βθθθσα!. ὕἱὐλίθσδησο οὗ [86 Εἰ οθῦ ϑοβίδδυ, οὗ 8ἃ οοηϊθιηρδίΐοι (86 στηοϑὺ ἀϊγοοὺ, 1} 
τηοῖροα ἴῃ {86 Ὠἱνίηθ τουθ]δύϊου.--- γαπηθᾶ 1π Δ ΧΡ ΓΟΒβίοη ἈΡΡΘΓΘΠΟΥ {86 ΓΤΟΒᾺΪὑ οὗ 8η γί βι16 
σα] πιστὸ Δπα στο βθοίο ὑ86 πηοϑὺ Ἔἐχαυϊδβίϊθ. ΤῊΘ τἱομοϑὺ (1658 οὐἨ ΟἹ Τοβίδιηθηῦ ρσοροίϊο, 
ΟΥ̓ΔΏΡΘΙΙΟ Δπα ἀροβίο]ο ΓΘΠλ ἢ ΒΟΘΏΟΘ8,---ηα δὖ ἐἢ 6 Βδ1ὴ6 (ΐτὴ6 ἃ ὑσορμοίάς οἱ βίῃδ! ν πο ἢ 
ΤΟΙ 5. Ὧ5 ΟΥἨ ΤΠ6 ἀφοϊαγαίίου, ΒΘΟ] ἃ 1 τηλῖκο 811 ὑμίηρβ πον. Απ ἰ468] ρεᾶοθ ὙΒΙΟΒ Ορθηβ 
680ἢ ΠΘῊ πἰρμύ-Ρἶθοθ οὗἨ θαυ] ἰβίοσυ τὶ ἃ ῥγθ- οο δογαίίοη οὗἩ μ6 ΒΘΑΥΘΏΪΥ, ὑσϊυτρμδηῦ 
τυ ]ο---οοπ]οίϊηθα ἰοὸ ἃ ἴδοι ηρ οὗ Βυπηαπ ΠΒΟΙΤΟΣΙ δ 186 ὑποογογοὰ ἀθηιοπΐο ΔΌγΒβοΘ δπα ἰἢ9 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ ττϑὶ-[υὐρτηοηΐθ. ΕἿἾΏΔΙΥ, ἃ ποῦ {011 οὗἩ ἀτϑοὶς οἱθιηοηίβ οὗ οσυ]ζατο---ἶη 8 ἔοστα 
ἐθο μη  οΆ}1γ Ηδρσοῦν, ουθη ἰπ ΗἩΘὈτγδἰ σίπρ' Ἰδηρτιαρθ.--- 11] [Π686 ΔΗ 6868 ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ 8 ὩΤΑΠἀΘῸΓ 
ΠΊΟΝΙ, ΟἹ 8. ΠΊΟΓΘ ΟΌΓΣΒΟΙΥ͂ ΥἱοΟΥ,, ΓΟΔΘΙ]Υ ἀββα πη 68 [6 ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘ οὗἩ Βοίογοροηθουβηθδθ. ΠΡ ΤΘ 
οΟμδί ον γοῦ ξατγίμον (μδὲ ἴῃ [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΕΘ, βι}}} τῶοστο ἔμδῃ 'π {86 ΕΡ 5[168 δὰ 6ο8ρ6] οἔἙ 8. 
δοδη, [86 βΒούθσο Ὄδχαργοεβίοῃ οὗ β ] ταν (μ6γο ΕΚ ἃ ΣΒΟΒΕΥ ἐσαταροὶ οὗ ἡπᾶαρτηθηΐ) ἰβ απἰτοα 
ἴο {89 Βἰπηρ] οϑί, μ᾽ οδβαηύοδε μδασύ- ΤΟΓΩΒ,--- ΟΣ ἀβ βοιι θυ πι68 ΟΥ̓ ΒΥΤΙΡΑΙΆΥ, βοιιθιπηθβ οὗἨ οΘοη- 
βοϊδίϊου δα Ῥγοπηῖβο, 80 ὑμαῦ [86 ΒόΟΚ βργθϑάϑ [156] οαὐ Ὀδίοτο 8 11 {πὸ τπυδηΐ]ο οὐὔἁὨ ἀυβκΥ 
παῖ, Ὀτοϊογθᾶ οὐοῦ πῖΐῃ ὈΓΙΠΔηῦ βίδτβ {κὸ 7Θτνο 18, -τῦγθ 884}} ἀπἀογϑίδπα [89 (Εἰτά τηγβίοτὶ- 
Οὔ ἐδαΐασο οὗ (μὸ ΒΟΟΙ, ἰΐ8 θυθη θῃϊρταδίοα ΠΥ τλλυνϊουβ ορογδίϊομ, 



2 ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒΕ ΑΡΟΟΘΑΙΎΥ͂ΡΒΕ. 

Οοποογπίπρ; {μ6 ἱπηπηοάϊαίο ορογϑέϊοῃ οὐ ΟἸ τίϑὺ ΗἸ πιβοὶ ἢ τὸ Κπὸν ἐμαῦ 10 τγ88 οὗ ἃ απ θα 
αἰϊγαοίνο δπα γρϑ]]θηὺ ομαγαοῦοσ : [086 ὙΏΟ σϑ6 ὑπάοσ Ηἰβ ᾿πῆἤμσοθησθ Ὁ, αἰἰγδοίοα οὕ 
ΤΈΡ6]164, ἴῃ ργοροχίίοπ ἴο {μοὶγ βρί τί] δ αἱ ὕο, οὐ δ! ἰθηδίίοπ ἔγτοια, Ηΐ. ΤῊΡ βαπιθ ἱγα 
ΘΟὨ  Π.8}}Υ οί ηΒ ἴῃ τοραγὰ ὑο ΟἸ ΥΙΒυ Δ η 1 δηα 4180 ἰη τοραγά ἴο ἐμ Ηο]γ Ξοσγὶρίαγοβ. ΤῊΪβ 
ἵὑπο-[Ὁ]α ὁορογαίίοη, ον θυ, 18 ἱπογοπῦ ἰῃ ὑπ 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἴῃ ἃ ἱνο-[014ἃ ἄσρτθο, πὰ 8 ἔμ τθ 
οὗ 80 ῬΘΟΌΪΙΆΓ ἃ βουύ 85 ἴο Ὀ6 0 Ἰοηροτ [Π6 Βίϑπαλγα οἵ β'πιρ[9 ρἰθίΥ. Οἱ [6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ΠΙΔΗΥ͂ 
Τηθη οὗὨ ΡΙοΙΥ ἀπ τὶς Ὦανθ ὈΘΘΠ ἀΠΑΌΪ6 ἴο δοοοιλιηοάδίοθ ὑμϑιυβοῖγοθ ὕο {86 βρὶ γὶῦ οὗἩἨ ἐμὶβ 
Βοοκ, ψ Ἀ1]ϑὺ [μ6 ολάτηι οὗἁὨ 118 οὈὐβουγιν, σιν ηρ ῬΤΌΣΩΪΒ6, οὔνεϊταθβ, οὐὁἨἮ οἵμοὺ σον δίϊομβ π8ῃ 
πο (ο8ρ6ὶ, 88 αἰγδοῖθα ἱππ|ρΌ ΓΘ 8Πἃ ΥἹΒΙΟΠΆΓΥ ταϊπαβ, ΕΓ111, ΘΎΘΓΥ σαν] τς ἀοργθοϊαιίοη, 88 
ψῸ}} ἃ5 ΘΥ̓ΟΥΥ [ΔΠ8{168] τι ΙΒ ηοΥργοίδιίοῃ, οὗ (818 Βοοῖὶς ἢ88 ἴον {86 τηοβῦ ρασύ Ὀείγαγοα ἃ ἀοοιϊ δὰ 
παηῦ--ἃ νηὺ οὗ ὑμαὖ 56] ἀΘΗΥ Ωρ ΤΟ ΘΒΕΥ͂ τ Δ1ΟῺῈ δοογαῦοβ αἰβρ]αγϑα ἴῃ ἷ5 ἰγραϊμηοηΐ οὗ ἔῃ 6 
Οὔβουγο τυ ηρ8 οὗ Ηργβϑο ΐαβ, ΟΥ ἃ τδηΐ οὗ ὑμαὺ ῬυγὶΥ δηα ἱπίοςτιΥ ἩΙΟΝ ΠΘΥΟΥ 566 ἰο 
ΒΡΡΙΘαοηΐ Ομ γβίδη πον] θᾶρο ὑπσοῦρ ἢ ΟΟΓΙΟΒΙ ὑ, βθοσγοῦ ΟΡ ΟΤΥ δΔΠπα ἔβηϊαβίϊ 8) ῥ᾽ οἴ Γ68 
οὗ Βοπβίουβ ΠΟΡΘ. 

Τιιαβ, [ΒΘΓΟΙΌΓΟ, βίδα β [86 ταγαίθσ! οἿΒ ἴτοο οὗ ἐμ Ἐν οἰδίοη ὈοίΌσΘ ΟἿΥ 6Υ68, απΐααα οὗ 18 
πᾶ, Απὰά νοΐ, που βίαπαάϊηρ ἰΐβ ὉΠΙ Ό ΘΠ 88, ΟΣ ὈΥ̓͂ ΓΟΆΒΟΙ ΟΥ̓ ἰῦ, 118 ΓΟΟΐΒ Δ΄6. οοπηροίρα 
τ στοαῦ δηα ναγὶθα ΒρΏΘΓΟΒ οὗ ̓ ογαΐασο. Τῇ Βονο]δύίοη, ἴῃ γοβρϑοῦ οὗ 109 ᾿πύγ! Πβὶς, 8ρο8- 
ἴ0116 ψοδ! ἢ οὗ Πρ ῦ δηὰ 11ῖ6, 15, 48 [6 149ὺ οὗ 160 Β1Ό]1 6841 ΒΟΟΚΒ, ἐμυ πλϑίοΥ σοηποοίεα νυ 
ἴδοι, 411, [Ιη χεβροοῦ οὗἁ [14 ργτορμοίίς δηὰ 1 ΓΑΥΥ͂ ἔοσια, Βονθυοσ, Ὁ Βίδηἀ8 ἴῃ {}16 σρηίτα οὗ 
8) Οχίθπϑῖνθ ἡτοὺρ οὗ ϑβομδίοϊορίοδὶ χορ θοὶοθβ ἀπ ϑροοδ γρίϊο τὶ ηρ,. μαυληρ ΘΟΙΏ ΟΠ 
Οδγδοίου βῦϊο {γα (8. 

Ὗγ 9 8588]}] αυτίγο ᾿δίϑυὺ δὖ [86 σϑῃοσαὶ ὈΠ0]164] Κἰπαγοα Ὀοαγίηρβ οὐ (86 ΑΡΟΟΔΆΪΥΡΒΘ; Ρ6 ἰΐ 
ΟἿΣ ποχύ ἰΔ3Κ ἴο ἱπααΐτο ᾿ηΐο {6 Ὑ1016 ῬΡΒδποσήθμοι οὗ ἀροοδλιγρίίο. 

83. ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΒ. 

ΤῊ οτἱσίη οὗ ἀροοδ  γρίϊο8β.--ῖ, 6., ΟΥ̓ ὙΑΥ οὗ ῥσοίαδίοσυ ἀδβηϊ οι : 86 Βυπὶ οὗἉ {[Π|086 ΌΤΤΩΒ 
οἵ τενοί δἰΐοῃ ὙΠΙΟΒ. ΠΔγΘ ΓΘΙΌΓΘΠ 6 ἰο 8. Οἱ] ΟΟ- ΡΠ γβίοδὶ οηα οὗ 86 που]α---ἶβ βι πιδία 85 μἰρ ἃ 
Δα 858 ἀθ6δρΡ 88 ὑπ οτἱρίη οὗ το] ἱρίοη ἰΐβοι ἢ 

ΤΊ τχοϑὺ βΌΠΟΓΑΙ ΒρΒ γα οὗὁἨ Αροσδ υρίϊςβ ἴβ 186 Το Πρίουβ υἱοῦ οὗὨ [Π6 τοῦ] 5 {ΠΟΙ ΤΟΥ͂Θ 
ἀοἤηϊδα ᾿οπιο, 6 ΤμΘοογαίοο- ΟἸγἰβίίδη νέθν οὐ {86 που]ὰ : (86 πηχοϑῦ Ῥϑου αν σορίοη οὗ ὑμοὶγ 
οΥ ρπ, Πού ΥΟΥ, ἰΒ ρσορμοίῖς Ἐβομδίοϊ ορΥ. 

ΤῊΘ σΘΠΘΓΆΪ] ΓΟ] ἸρΊουβ νἱ ον οὗἩ ὑμ6 του], πη υ  γἱηρ; 811 (86 ΤΟΙ σίου βγεύθτῃβ οὗ [Π6 μη δη 
ΓΆΟΘ, ΚΠΟΥ͂Β οὗ ἃ τοογἰἀ-δεσὶπηΐπσ, τοϑιϊηρ ἀροὰ ὈΙγὴη6 ῬΡΟΎΘΥ δηα τίβάοια; οὗ ἃ τσοογά-οοιγδο, 
ὙΥ Π056 ΡΠ Υ5104] βῖ46 1β Θομαοη θα ρου [δ 6 τηοσγαὶ οοηάποῦ οὗ τα Κ᾽ πα (ογ οὗ {Π6 ροα5 6Θν 6), 
δΔη4ἃ ρ]αοοά, ὃν Θινίηθ ἄθογθο, ὑπᾶοθρ Ὠἰνὶπθ συϊάδησθ; ἤθηοθ 4180 οὗ 8 τοογἰἀ-σοαί, ἩἾΝΟΒΘ 
αὐϊαϊηπηοηῦ νη 6 ΤΟΙ θα ]0η. ΔΟΟΟΙΠΆΡ]1581.68. ἰπ [86 ἔοστα οὗἉ {19.ονία᾽ 8 ἐπα, οχ. 186 ὁῃ6 Βαπά, 
8Π6, οη {86 οἴδιογ, οὗὨἉ ὕῃ6 τσογἱα}8 γεπειοαΐ, 

ΤῊΘ ργεβασεζιζ ὀχροοίαἰΐοη οὗ {Β6 δπὰ οὔθ που], τὶ ΐη [86 σΘΏΘΓΑΙ ΒΡΆΘΓΟ οὗ το] ρίοη, 
Τοϑίβ, οἡ {16 Ὁ. β'46, ἀροὴ ἀββηϊζία βρη οὗ {μαὐ τηλοῦ σρηογαὶ Ὀινίηθ γον αὐϊοη  Β]Ο 1168 δὲ 
186. Ὀ858158 οὗ 4}} σοὶ ρίοη (Βοπι. ἱ. 19, 20); Ἔβρϑοΐδ! ]γ ὑροῃ {86 τοὶ ρίουβ ἱπίογργοίατοη οὗ {89 
ἰγϑηβἰοηΐη 655 οὗὨ Θαγ ΠΥ ἐπέ πρΒ, οὗὨ [86 σαἰδβίσορ 68 οὗ Δαν] ορτηθηΐ, οὗ {116 {γ68 οὗ Θοηβυτη- 
ΤΩΔΊΙΟΗ ;---Τ ροβὶηρ,, Οἢ ἴῃ ΟἾΠΟΥ 8146, προ [Π6 Ὠυπλδη ἸΟηρΊηρ δον (86 τρα] ζαϊίθη οὗὨ 14164]5, 

Βαῦ [86 τῆοτϑ ροτίθοῦ ἃ σοὶ ἱσίουβ βγϑύθτῃ ἰ8, [π6 ἢἰσῆοσ 15 18 ἀοοίσπ6---ἰη [Π.6 ἔογπ οὗ ῥγὸ- 
ῬΒοοΥ--οΟὗἩ ἰὴ 1α80 Τηρθ. ΤΉ]5 15 ἔσθ, ἔῸγ ἰπβίδποο, οὗ [86 βοδπάϊηδνίαη ΜΎ ΠΟΙορν.ἢ 

ῬΆΓΕΟΓ ἰῃ ΤἈΒΐοη, ΠΟΎΘΥΘΣ, ΔρΡοᾶστβ (89 οχρβοίδίίοη οἵ ἃ ψουἹα-ρΌ 8] 'π (Πδὺ δείϊευϊπο υἷθυ 
οὔ Π6 ποτὰ πῃ ϊῃ ἰβ στουπάἀ θα προη {π6 τον αἰΐοι οὗὨ βαϊναϊοη; γστουπαθα ἤγβε, ἴῃ δὴ ἰπὰ- 

Ῥοτγίδος βῆαῃθ, ροη {86 ᾿αᾳβὶ5 οὐ ἔπ Ὁ] Τοϑίδιηθηΐαὶ, ὑῃμοοσγδαίλο ἴοστα οὗ βαϊα σου δίίοῃ. 
Υοὔ ἰπ ἴμ6 ΟἹ Τοβίαπιχοηΐ, (ἢ 6 [0] τυ πρὶ ῬΥΟΠ 8685 ἃτὸ ἀθβπ το] ἀθοϊαγοᾶ: 
1. Το Βυμηδη πο υ]ά ἷ8, ἴπ τοβρϑοῖ οὐ 118 ρἴδη [4π|αγε], ἃ ἀπ᾿ ἰουβ ΒαΤΑ ΔΗ ΤΥ, 8 ηα 85 1Ὁ μα8 

8. τηϊΐουβ Του ἀδ ΟΉ, 50 ἸΠἸΚοννῖ86 ἰῦ ῬΟΒΒ6Β868 4 πηϊΐοιιβ ἀοβεϊ πδίίοη ἴὸ ἴπ6 Κίηράοιῃ οὗ αοά, ἀαπὰ 
ἃ απϊΐουβ ροαὶ ἰῃ 8 Οοηρτορδίίοη οὐ ΟἿτυ οἵ αοἄ, ψ}}16}} 18. ὕο ΔΡΡΘΔΥ δὖ π6 δηὰ οὗἉ 118 ἀονθῖορ- 
τηθηΐ, Ὀοΐηρ πιραάϊαίρα ὍΥ στγοιῦ τόσα] οοπϊοίβ δηᾶ Ὠίνῖπο υἀρστηθηΐθ. 

4 1 Μοῦ, 2.4 Τγααίέίοποη ὧεε Μεπδολεηρεεολίεοδλ,. ἈΠ πσίοι, 18δ6, Ρ. 876 δαᾳ. 



82. ΟΒΙΕΙΝ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΝ. ὃ 

2. ΤῊΘ Ὑ8.016 ΡΒ γβίοαὶ βρθθγο οὗἉ μυσ Δ Υ͂ 18 σα ραροα ἰη ἃ ἀδυθὶοριηθηῦ ἀπΐο ρογίθοϊοῃ, 

πεΐοὰ ἰ5. οη ἴγοὶγ οοπάϊἰοποα ἀροπ {6 οὐ ἶσα] ἀονθὶορπιθηῦ οὗ Ἰνὰ πηδ ἐ(Υ. 

8. ΤῊΪ5 ἀονϑὶοριπθηῦ ἴα βυ )θοῦ ὑο ἰδ 1468] ρἷδῃ οὗ [86 Ὠ1νίηθ οουπβοὶ δηα ἰοὸ {86 Γοδὶ 

ΒΌΡΓΕΙΏΔΟΥ οὗ Ὠϊνὶπθ ρυϊάβηοθ. 

4. ΤΊ 15 οἴδοζυδίοα, Ὠονγονοσ, ποὺ ἴῃ ἀρκοϊἀὐαρὰ πὶ Ἰδνγ8 Οὗ ῬΒΥΒΙ0Α] ΠΘΟΘΒΒΙΥΥ, Ὀαὺ ἱπ 

δοοογάδποο τὶ (ἢ 6 οἰ 168] ΔῈ οὗ 8 Το ργοο  Υ οὗ δοίίοη Ὀούτψθοη [6 τίβάομῃ οὗ αοα 8πα {16 

Τροοάοτα οὗ πιᾶπ; δα ἃ ργθροηάογβηοο οὗ Ὀ᾿νῖπο ρονογηϑηοο, μούνου ῦ, Μ ΣΟ τδ 68 ούθῃ [0 

οομ γβαϊοιοη5 οὗἉ οστίηρ υμλδη ΜΊ840πὶ Πλϊ ὐβύθυ ἴο 6 ϑβϑομδίοϊορίοαὶ που] ἀ-Ὀ]δπ. 

δ. Τῆ6 τηοϊμοά οὗ (μ6 Ὠἱνίηα ρονοσχηταθηῦ οὗ [86 ΤΟΥ ΘΟΠΒΙΒΙΒ η 103 ρογίδοῦ βί 1081 σοῦ- 

ἀΙ οπ δ τγ. Ηδρποθ, [η6 Π6Ὺ ρεγιοαάδ οὗ ἀδνυθιορυγθηῦ δγΘ ΘΟμ Ομ ΡΟ πο ἐροοΐδ,; ἰπ- 

δἰδηΐβ οὗ ἀϑ ἱνογαῆοθ ἀροὴ ἱπβίβηϊβ οὗ ἰυἀρταθηΐ ; [86 ΔρΡρϑάγδῃοθ οὗ (Π6 του] ά- 08] ἀροη (86 

Ρτϊποῖρ 6 οὗ [π6 νου] -ρΌ 8] ; 086 τοἀοιηρζοη ἀροη ὑμβοσομΐηρ οὗἉ 0 Μοββίδῃ. Ηθῆοθ ἰβ ουϊ- 

ἀοπὺ ἐπ τιδοτιτ46 οὗὨἁ [86 ΟΥΤῸΥ ΟΥ̓ [066 ΨῈΟ ῥγοίεπὰ ἰο Κῆον οὗ Θροοὴβ ψὶοῦῦ πιραϊδύουῦ 

Ρογίοαβ, οὐ Υἱοθ τβιβὰ ;---οὗ υάρτιμοηῖβ πϊϊμουῦ ἀΘ νΘΓΆΠΟΘΒ, ΟΥ, ἤπα  Ϊν, οὐὗἨ ὑμ6 ἢγθί. σομπΐηρ; 

οὗ ΟἸ γίϑὲ πίβουῦ Ηΐ8 βοοομα οομΐηρ, ΟἹ, ᾿ἰϊ9 411 ΟἸ118βἰβ," οὗ ΗΒ βϑοοπᾶ οομπχηρ πιιμουὺ 

{πὸ 1]}} ἐγ δηὰα γοαϊίέψ οὗ [89 γε. 

6. Το ΟΙά Τοϑίδπιθηῦ ἢ88 ἱπάθοα τὶν 7υβις6 Ὀθ6πη ἀθηοπι παίοα {86 τοὶ ρίοη οὗ [89 αΐαγο. 

Ναουμ 6 655, ἰ[8 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 8Ππ4 ἰἐβ Ἰοηρὶηρ,, ΓΕρΟβθ, [0Υ [86 τηοϑὺ ρῥαγί, ΟὨΪΥ ἴῃ [μ6 ὀχροοίαϊίοη 
οἵ ἴδ ρῥυϊηςοὶ ρα] } Μοβϑίδηϊς Κίηραομι δπὰ {Π6 ΜΝ οββίδηϊο Ῥογβοηδ! νυ ; θυῦ [86 ἀπίγογβαϊ γ- 

πονγαὶ οὗ ἐπ που] ψϊοἢ 15 θοαπά ἂρ πὶ ὑλ185 ρυϊποῖρ]6, διηογραβ θαὺ ἱὰ ΤΆΓΟΓ 8 ηἃ ΟὐΘΟΌΓΟΓ 

ἔογτηβ, δ μου ρἢ ἰῃ τοϑρθοὺ οὗἔἩ ὑπο ἰά66, ἰΐ 5 ργοβϑηῦ ἰῃ βυ βη οἱθηῦ Ρ] ΔΙ ΠΏ 688. 
ἍΜ ΟἸγιβυαπεῖγ, 0λ18 νον οὗ ὑῃ9 ποῦ] ἁ 18 ρογίθοίοα, Ηδϑσο τδη τὶ μα ΔΡΡΘΔΙΒ ΘΠ ΤΟΙ 

88 α δογιείλίησ ἰλαΐξ ἰδ ἐπι ῥγοοόβδ οὗ δεοοηιῖπς, ὙΠΔ]10, ἴῃ 18 Ταδίυγ Υ, 84}} ΚηΟ Ὀὰΐῦ οπδ 
ἀϊν βἰοη---ἰΠ αὐ, ΠΑΙΏΘΙΥ, ἰηΐο ΚΟΙΠ6Ι δηα υ5,ς, τ ϑδαὺ πα οὨδῆι---ἰο {π6 ὁπα ὑμαὺ ἰῃ 18 Κογη 6] 
δ ΤΩΔΥῪ ρἰογιν αοα 48 ἃ ρογίροίθα Ομαγοι οὗ αοά. ἘαυᾺ 1661, ἢ 41] 105 116- ΤΌΓΙῺ5, 18 ᾿π 
ΔᾺ Θμλϊποηΐ ΒΘη50 ἃ 5ίδγ Οὗ δεοοπιΐπρ [ἴ. 6., στονίι, ἀθυθὶορπιθηί), Ῥοϊηθηρ οἵ᾽ δηὰ Ὁρ ἴο βίδιβ 
οἵ ρογίδοϊζίοπ δηὰ ἀοβ ρα 186} ἴο Ὀθοοπλ6 ἃ βίαγ οὗ Ῥογίδοιίίο᾽υ, Ηδγο [πὰ ΟἸ τ βδηϊν] ἐμ 9 
ΒΏΙΩΔΠ ΘΟΒΠΊΟΒ ἴῃ 18 ἀσνυοὶ ορηλθηῦ 15 ΘΓ γ Ιν σοπαϊδοποά ἀροὴ {16 ἀονοὶορπηοηῦ οὗ τδη κἰ πᾶ ; 
ἔμ ἀδνοϊοριμοηΐ οὗ πηδηκίηα ὕροῦ [86 ἀδονοϊορτηοηῦ οὗ [6 Κίηράοπμι οὗἩ 604; (815 Ἰαὐΐου ΡΟ 
ἐμ ἀδτοϊορηχοηίΐ οὗ {μ6 βονογοῖρηεῦ οὗ ΟἸ γί βύ, ἔγουι Ηΐ8 βγϑῦ ρρϑδγδηῃηοο ἰπ ον] 688 ἰο ΗΒ 
δοοοηά βρροδγίηρ ἴῃ βίου. ΤῊϊΪ5 ΘπΟΓΘ τηουοιηθηῦ, 1 18 ΘΡΟΟΙΒ δηα μογὶοάβ, Θηβιι65 ἴῃ 
δοοογάδηοθ πὶ ὑπ 6 ΘΟ Π56], πα ἀπάογ {π6 σαϊάδηοο, οὗ αοα, ΤᾺΘ ἔγχϑς ρδγιϊοῦϊαγ, {ΠΥ οσο 
ἴῃ ψ ῖο οι [86 Νοῦν Τοβίδιηηθηῦ ἰβ αἰβιϊ σα 864 ἔγοια {86 ΟἸ]ά, 8 [μ8ὺ ὑλ6 Ἰδοῦ 158. Ῥγ το ΠΟ ΠΠΥ 
186 το! ρίοη οὗὨ [δ διΐαγο, ὑΠπδὺ [86 ΤἼ ΘΟΟΥΔΟΥ σταν αΐοα οαϊπαγά ἰοτασὰ {86 {αΐαγο ροϊηΐ οἴ 
(86 ΔρΡρϑδγῦβϑῃοθ οὗ Ομ τβὺ δὰ Η18 Κίηράομι, ψἘΣ]δὺ (86 Νϑνν Τβίδιηθηῦ ἰβ [86 το] σίοη οὗὨ 8ρ- 
Ῥοαβοιηθηῦ, ἴῃ τ ΒΙΟἢ 6] ἸΙονιηρ ΠαταδηΣΥ, ἰπ 18 ρον Βοὰ Βοάδοιηοσ, ἰπ ἰΐὰ ἱπηοσ 116, ἰη 1.6 
Ηοὶγ αοεί, "88 δ σζοϑα ῦ ρυίποὶ ρἾ8}}γ αἰξαϊποα {ῃ6 ρ04] οὗἉ {πὸ ποι] δηᾶ ὑπ18 ΔΙ γοδαν βίβπαβ, 
ἰπίοΓΏ}}Υ, ἴῃ {πη6 Νον Ζοη οὗἉ ρεγίδβοζίοῃ, οχίβίϊηρ πηθαη 116, ἰῃ γοβρϑοὺ οὗὨ 108 ουϊπνατγα Ἰἰἴο, 
δὲ}}} ἴπ τπ6 ΟΪά ΖΞοη. Ηθηοθ ἰδ ἰΒ 4180 {παὖ [π6 ΟἹά Τοβίδπιθηΐ σομβὶϑίβ, ἰῃ ρτγοϑὺ τηοάβατο, οὗ 
Ῥτορ οὗϊς ὈΟΟΚΒ8, 8116 [9 Νονν Τοοίδπιθηῦ μ85 θα ὁπὲ ῥσορμούϊς θοοκ. Βαΐ δύθὴ οὐ ΝΟΥ 
ἸΤοοϊδυμθηῦ ρτουπά, {Πὸ τοὶ ρου γοαγηΐηρ; δου ρογίδοϊίοη 8 ποῦ γοὺ ξᾺ}}Ὁ βα 5βϑα (Ἰλοπι, νἱϊ], 
195844.). ΕῸΓ ἴο [86 ρογίδοὐ ὑγα ἢ οὗἉ 116, (Π 6 111] τϑϑ ΠΥ οὗ 1ΠΠ6 ἀρ ρουθαῖπβΒ; {818 τϑϑ! γ, πονν- 
ΘΥΟΓ, πη ΠΑ Θ ρϑβ50α ὈΘγΟΠα (Π6 ραΐπι] σοπίγδδϊοίίοη Ὀοΐτγθθη {8 ἱπίοσηδὶ δηά {Πι6 ὁσίοσπαὶ 
16,186 ἰπύοσπαὶ απὰ {6 οχύοσγμδὶ νου], μανίηρ' ὈΘΟΟπΙΘ 8 το  γ ἴῃ ί ἢ (Π6 γΠ0]6 οιὐναγά 
ΔΡροβγαποθ ἴ8 γα ηβ] απο Ὀγ ὑπ 16 οὐὁἨ {Π6 βρίτγὶ, ὙΠοτοίογο, δἷβο, ἄοοϑ {116 ἐπαάϊν αὶ 
ΟὨσϑιίδη, ὑοχεύμον πὶ 411 Β6]ονίπρ ΟἸτἰβίθπάοπι, Ἰοτς ἴον [π6 οοπβαπηπιδίίοη ; δπᾶ 41} [86 
οδ]οοσίῖγο δηὰ βα)]θοίλνθ ρ0818 οὐ Ἰοηρίηρ Ατὸ βαπιπαρά ἀρ 'π {π6 ὁπ δβρίταϊίοπ τί τ ΒΙΘᾺ 
186. ΑΡΟΘΑΔΙΥ͂ΡΒΘ Οἴοθ68 : Οὐτῃο, [μοτὰ 96808. Τὸ (δῖθ ἰοηρίηρ, ἀπά ἰοὸ ἱΐ δοῃβ, ἰβ ἔθ ἀροοδ- 
Ἰγρῆιςο Βονοϊαίίοη αίνϑη. 

Τμο τοὶ ρίουβ Ἰοπσίηρ οὗἉ Βυτμηδηΐϊν, ἀνα κοπ θα ὃν ἴἢ6 Ερί τι! οὐὗὁἨ Οοἄ, ἢδ85 π᾿ βϑηθγα! οὐ Ὶ 

41 ἀϊ δῆσπ!: ἰὼ σοποοῖτνο οὐ [Π6 τηοᾶο ἴῃ ν οἷ 816 ἱπιρηῖπίίοη σομ] ἢ δὰ ἠπκε[Π ἢ. βόπιο ΟἿ ΠΑ κ᾿ 8. παν πάτο Ὠο]ᾶ 

ἴδο ορίπίου βετὸ δειγί θαι τ ἔποπι, Ὀαῖ, τηοδὲ οογίδ  ὨΥ, τοὶ αἰ; ΠΟΡ ἰδ ἴΔΘΙΘ μὴν εἰ ἰὼ [Π9 οδϑοητἶδὶ ἀοοίσίηρα οὗ 

ΟὨΠίδδες ἰο ταδίκο ἐλ) 6 8 ΒΘΟΘΟΒΟΓ ρατὶ οὔ 3:9 αγοίθῃ.---Ἐ. ΒΕ. (] 

ἡ [Ρυκεῤριεἰ«ὴό ὅλες 865 ὑτ᾽ποί ]9 16 ςοπεοτηοι.--Ττ.) 



4 ΙΝΤΒΟΡΟΛσΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ. 

Ὀθοη {16 Βυμδη ἱπβίσυιπιθηΐδ τ οὗ Ὠϊνὶπο στονοϊ δέου, οὗὨ 6 86] -οοτσηπηϊοδίοη οὗὁὨ Οοά 
ἷπ {86 Ρῥγόρβϑῦο σοῃίοιαρ]δίίοη οὗὁἨ Ἵβόβθα τηθη οὗ αοὦ, Τὸ ΓΑΙ ΒΓ] οὗἨ {86 ῥτίμϊεῖνο 
Ὠπιθ δαάγοβθθα ὑμβϑιμβοὶνοβθ, τ ἢ ὉΠ οἱΓ Ἰοηρσίηρ, ἴο [86 ΟΡΒΟΌΓΙΥ οὗὨ {πο ῖγ οὐτι οτὶσὶπ δηά 
186 οτἱχίηῃ οὗὨ 411 ὑΐηρβ; δογοίοσο 86 βρίσιῦ οὐ Οοα ψᾶνθ ἴβϑῖὰ 8 βυοϊοπὺ οχρ] απαίοη 
οΟποοΓηρ (μ6 Οτοδίοσ, [ἢ 6 ογοδίίοη, [86 ῥχγοάἀποίζοῃ δηᾶ ἀοβιϊηδίοη οὗ θδη. Βιυΐ ψβθη 
1818 ἀοβυϊπβίίου, πὰ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ὕμ6 ζ8]], Βδϑιηϑθα ὐΡΟΣΙῪ ΟὈΒΟΌΓΣΟα δηά Ἰοβῦ, (μ6 Ἰοηρίηρ 
οὗ 186 ἔπθπαβ οὗ ἀοἀ δἀἀγοβδοα ἰΐβο] ἢ θα ΠΥ ΘΙ ὕο [86 οοταΐῃρ οὗ βαϊνδίζοῃ, δὰ [86 βρίτι οὗ 
ἀοά μᾶνὸ ἴμϑπι {86 Ῥ͵γοϊηΐβο οὗ βα] γαίϊοῃ ἴῃ ουὐθσ Οἰθδσοσ ἰσζαὶίθ: ΨΊΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ΟΥ [86 ΕῸΘ6; ταδὶ 
ἔγομι [01] ; Ὀϊοβδίηρ Πρ ΔΌονο {116 ΘυχΒΘ ; χοἀοιμρίάοη ἔγομι Ὀομάδρθ. 830 βοῇ, ΒΟΎΘΥΟΊ, 88 
ὃ, τοΙ ρου Ρ6ΟΡ]6 δὰ Ὀδθὴ οοηγνοσχίθα ἰηΐο Π 9 {γρῖ6 8] Ρθορὶδ οὗ [86 οχρϑοοίδίζοῃ ἀπά τηραϊδ- 

, Ἴσοῃ οὗ βαϊγδαϊοη, {89 Ἰοηρίηρ ἀἰτρούοα 1186} ἴο [6 Ὠ᾿νίηθ οἰοαγίηρ ὉΡ οὗ [Π6 ἀδγκ ραίμβ οἵ [89 
Ῥτοβοθηΐ, ἀοβυϊηθα ὕο Ὀ6 στοὰ ὈΥ̓͂ πιΘ, ΤῊ δ Ἰοπρίης, Κούσίβο, ἀ1ὰ [8.6 ϑρ γι οΥἹ αοα δῆβνοσ, ὈΥ͂ 
εἰνίηρ [89 1ΔΚΧΥ απο Μοβοβ. Βαυΐ [6 [ΓΚ οὗ 6 γεδεηέ, ἰῃ 1ἴἴδ οαὐμνεαγαὰ πραγαύνοηοββ, τ᾽ 38 
ἀοδὶγηοα ἴο ἰκῖπα]6 ἰηΐο θδπιθ {86 Ἰοηρίπρ αἴδοσ [6 δμέωγε [Ζωζωη εεξαϊασο απαὰ οομιΐηρ] 
οὗ 86 ἰπύογῃδὶ, οββϑη δ] Κὶησάοιῃ οὗ ἀοα ; δηά ἔδυ [Π6 Ἰοηρίπηρ οὗ [μ6 Ῥτορμοίς, ἴῃ [86 πδγ- 
ΤΟΎΤΟΙΣ Β6Ώ86 οὗὨ (86 Ἰαύνοῦ ἴδστω, ἴοοκ ἴοστηῃ, δια [116 ῬΓΘΟΌΓΣΒΟΣΥ δρρϑαβοιηθηΐ οὗ ἐμαὺ Ἰοηρίηρ τγ88 
[86 Βριγῦ οὗὨἨ ΡῬΓΤΟΡΒΘΟΥ οὗ δηὰ οοποογηΐηρ ΟἸγδ, Α58 [86 ἔπ} ΑἸ] πθηΐ οὗὁἨἁ ἁΡτΟΡΒΘΟΥ ᾿ἰηρογοά, 
δον ΘΥΟΥ, 811 ἀχρθοίδίοῃ οὗ βα᾽ γαίίοη τῦξββ ὑγϑ ῃβἰοστη θα ̓ πο συ υ, ππ01] [89 Ἰοηρίπρ ΔΙ͂ΟΣ 88]- 

, ταύ οι οαϊοα [856], 80 ἴο Βρϑδξ, ἴῃ ῬΤΟΤΏΔΗΪΥ σϑοορύϊνγ. Βαΐ 88 [}6 τηοίμογ οὗ 6888 Ἰοηροά, 
ΜΠ ἰμοβο δϑοιῦ Βογ, ἴοσ [6 ἄσβὺ οοταΐηρ οὗ ὑμ6 βαυ οΟΌΣ, 80, ἰοσαγα {μ6 δῃα οὗ 86 Δροβίο!Ἱο 
δζ6, δΙη14 ἱπογθϑβίηρ βίριιθ οὗ {6 στϑαὺ ψδγίαγο οὐ ἀπ οὨτιβίϊδη ρονγοῖβ ἀρϑἰηϑὺ [86 ΟΜ ΌγοΙ οὗ 
ΟἸ τί, Φο π Ἰοηρβ ὋΣ [6 Βοοοπά οοτηΐηρ οὗ ἷν ΒΥϊοπὰ, ΤΉΘ Αροβί]εβ, ἴον [}6 πιχοβί ρατί, "δὰ 
Ἰοπς Β' ποθ ῸΠ6 ὨΟΙῺΘ ἴο {86 1ῳογὰ ; {86 ο]  ἐγιοπὰ οὗ [86 1υογὰ τηυδὺ τγαὶῦ 8ὸ ἸΙοὴς ἴῃ (18 το ]ά--- 
ὍΠΟΥ [86 δοὺῦ οὗ ρΡοσβοσαϊοη, τγαὶῦ 848 δὴ Ἔχ θ ὁπ ὑῃ6 ΤΟΟΚΥ͂ 1ἰβ]8η6---ἀὴ0}} αἱ Ἰαδύ τγᾶβ Θοῃοθη- 
{γταϊδα ἴῃ Ἀἰτὰ 411 [16 Ἰοηρίηρ οὗ 86 Νὸνν Τοδίδιηθηῦ ΟΠ υγοἢ δέος ΟἸσΙβ.᾽ Β σουαῖηρ; ἷ8 γΘΆγη- 
ἱὴσς ὈΪαΖοα ὉΡ οα (86 1,ογὰ δ ἀλΥ, δὰ ἰμυβ [86 στοαῦ ῥγορμῃοίϊο ἀἰβοϊ οθΌῦσο οοποοζγηΐηρ [δ6 
οοταϊηρ οὔ ἰμ6 1,μογὰ τγγ8 δρροσγίϊοπϑα ἴο ᾿ΐτη, 

Ὅροι {86 Ὀ45818 οὗ [6 ζϑῆθγαὶ του] δέου οὗ αἀοά {πγουρῃ [86 οτοδίζοῃ δᾶ {π6 οοπβοΐθπορ, 
διΙἶβοα ὑμι6 ἐμβοοοζαίίς ΟἸσϊβίΐδη σου δίίοη οὗ βαϊ γαϊϊου, ΤΉ 8, ἰπ ὥθηοσαὶ, ρσορμοίϊο σον] δίοη 
Ῥορχοῖβ αρϑίη 8 σουϑἰδίϊοη ἴῃ (ἢ ΠΑΓΓΟΥΤΟΓ Β6ΏΒ6 οὗ [116 ἴογπι, ΥἱΖ., 86 χορ ϑίϊο ἀἰβοϊ οβΌγοβ 
ΟΟπορσζηΐηρ; 86 διΐαγο---ἴἢ 9 ζαΐαγο οὗὨἨ [86 ΟἹ]α δπὰ (μ)6 Νον Οὐνοηδηῖ, Ὑοῦ ΟἿΟ6 ΔΟΥ6, μοτ- 
ΟΥΟΓ, ΙΓ Ἶ ἢ {86 Ῥτορμοῖς Ἐβο δίοΙ οοΥ, ἔμ .Θ ΔΡΡΘΆΙΒ 80 ΘΕ ΙΧΟΙΥ ὨΘΎ,, ΘΟΠΟΙ υδῖνα ἔοστῃ οὗ [86 
Τὶνίηθ ἀἸΒο] οΒΌΓΟΒ, απ (18 ἔοστω, π 6 δοὴθ οὗ 8411 σονοϊδίζοῃ, ψγχὸ 9811 β ΡΥ: ον ΕἸ Π6Η, 
ΑΡοοδΙγυρβο, Ὀθόδαβο ἐξ 18 δέ του δίϊοπ ἰη {816 σηοϑύ θιωϊῃηθηῦ Β6η86. 

Απ ἀηνοι]τηρ; οὗἨ ἐδθ δαΐυτθ βὸ υἱνἱα, μα ἴο ὕπο ἀϊδίοιμρογοα γἱβίοη οὗ ἴμο σοϑᾶον ἰὺ οἷ- 
τἰτθϑ ὈΘΟδΙΏ6 ἃ ΠΟῪ γ᾿] ηρ. 

Ὦ 8. ΤΗΒ ΡΕΟΌΏΣΑΒ ΟΟΝΕΒΟΒΜΑΤΙΟΝ ΟΡ ΑΡΟΟΑΤΥΡΈΤΟΒ, ΓΝ ΤΗΕΙΕ ἘΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ ΒΈΟΜ ΤῊΒ 

ΘΕΝΕΈΒΞΒΑΣΙ, ΕΟΒΜ ΟΕ ῬΒΟΡΒΈΕΟΥ. 

ΤῊΘ μδῖη6 Αροολ γρίϊοβ, ἰπ ἐΐ8 ῥοου δ βἰ κηἰ οβείου, Βγδὺ ὑοοῖς 1.8 ΡΊ 866 ἴῃ ΤΉ ΘΟΪΟΡΎ ὙΥ10]} 

189 Ροτοορίΐοη (μα [89 Νονν Τοδίδπιθηῦ ΑΡΟΟΆΙΥ͂ΡΒΘ ὈΘΙΟΏρΡΒ ἤο δὴ Θηθγο στοὺρ οὗ νυ ηρΒ, 

ῬΔΙΠΥ σδηοηίςοδὶ, ΡΑΥΕΥ Ὁποδποηΐοδὶ, 8}1 οὗἨ τ Ἀ]οἢ,, ὈΥ̓͂ ΡΘΟΌΪΔΓ ΙΔΔΓΚΒ ἰῃ τεβρθοῦ οἵ ρυγροτί 

8Πἃ ΤΌΓΤΩ, 8Γ6 ΓΘΟΟΖΏΪΖΑΌ]Θ 88 8ἃ Βορδγδῦθ βρϑοΐθβ οὗ Ῥσορῃϑίϊο ΟΥ Ὀβϑουο- σοόρμϑίὶς 1 γαίασο, 
Ῥαΐπρ ἀϊδίου ἔγοσῃ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ Οὐ Υ βρθοὶθβ οὗ βαοσϑὰ πυζίξηρβ, ϑυϑὰ ὑμβοῦρῃ ὑπ 6 0 ἀο ποὺ 411 ΔΡῬΘῶγ 
ὍΠΟΥ [86 πϑῖηθ οὗ Αροσδίυρβοα." 

ΤῊΘ ἤδιη6 4 οσαΐψρκε (ἀποκάλυψις) αὐδοίοδωυσο, γευσοζαξέοη, Ὦδθ ΟΥΪΤΛΔΥΙΥ͂ 8 ΤΟΤΕ ΚΘΠΘΓΆΙ 

Τηθδηΐηρ. ΤὮΘ γορ, 1κὸ {Π6 ποῦπ, ἀοποίθβ ἱπ ΘΠ ΘΤΑΪ ΘΥΟΓΥ πεῖ του] ίίοη οὗ αοά, οοπΐηξ 

ἔγοια Ηδαγνϑη, [του μ6 βρί τυ οἵἩ αοά, εἰμ γ ὕο ὑπ ἱπαάϊν! ἀπ] τη8η οὗ ἴο [8:6 Βυτηδη Γ806,--- 

4 ΤΟ ΠΟΊΓΩΘΙ οὗ Αροολιγρίίοδ ὧδ ἃ ὈΓΔΩΟἢ οἵ ὀχ ῖίολ! ΓΠΘΟ]ΟΧΥ͂ [8 Οὐ ἀϑπορθα ὮΥ 186 πεῖ ἐμαὶ Ἰθοτο ἦβ ὯΟ δε οἷο πακασ 

18εὲ ποδά οἰϊποῦ ἴῃ Ηδγξορ᾿α ἤεαΐ- Επονκίορκάνα οὐ ἰὴ βο θη οὶ 8 Βιδοπεσίξοα. ἩΠΙςου δ᾽ ἃ δοϑῖρθ δὲ}}} ἕο ϑείϊογδὶ αὶ [0 

ορίηἴου ἐμδὲ ἴῃ {π0 πρθα!ἀϊπρ οἵ 6 δυδῖοπι οἵ ΑΡοοδι γρίίοϑ [1 18 ὨΘΟΘΘΒΑΣΎ ἴο οοῃήοτιπὰ ἐ.9 οδποπῖοδὶ Ἡ ἢ [Π6 πποδηοοῖοαὶ 

οτταβ οὗ 1δδὶ προεΐϑη οὗ τες (1 πἰγοάδυοσίίοη, Ρ. ὅ). ἢ βδγε, "ἢ. 8, ἰπ 15 ποίο: “ ῬΕΒδῖ δῇ ΠὨΓΘΑΘΟΠΔΌΪΘ γα δ 0 ΡΟ 

θοίθῃοσο, ἰο ἐμδίδε δἱ {8ο Ὀυἶδος ΡΟΣ ἐΠ186 Βα γ-ϑρ} τεἰπρ' δορδγαιοη οι χὲ σδηοη σα] πὰ ΠΏΟΔΠΟΗΪΟΔΙ τηδ ον 17Α τοφα αἰ ΠΟ 

ρου δοΐοποϑ ἰδὲ 5886 Βῃου] ἃ ποῖ, τ: ἃ τ οδ ίστῃ τοὶ ἃ οἵ α]} βρί γ Δ] ἰδϑίθ, πιδῖζο ἃ Πύοτασ Τίονα Ῥαδλοΐα οὔ {Π0 τοὶ 

ΑΒΔ οἵ δοϊοπειθο δοχυ δἰ ἴοσιϑ, ἰσ δ ΓΟΙ͂Σ τὸ Τοπηἀοα, Βονουοσ, ἯὯὯο ΒΑΥ͂Ο ἴο 0 ΒΟΙῸ δἰ ΡΥ ἘΠ ἃ Ῥοουλίδς κί πὰ οὗ χοϊ κίουῦδ 
ἐποοοτϑεΐο οοιμροβίεοη. 



8 858. ῬΕΟΌΣΙΑΒ ΟΟΝΕΟΒΜΑΤΊΟΝ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΗ. δ 

δηῇ ἰμδὺ ᾿π τοθροοῦ Ὀοίλ οὗἩ {89 Ραγροτί δηῃὰ ἔοστα οὗ βθοι σογοϊδίζοῃ ; ρσϑ- ΘΟ ΠΕΥ, ΠΟΊΤΘΥΟΣ, 
ἐπ τοβρϑοὺ οὗ ἰΐ ρυτροτί. 

Βαϊ ΠΟΥ͂ 8 ὑπνο- Ὁ] ἀἰβύλη οὐ οη ΘΟ μλ68 ἱπύο νον. [ἢ τοραγά ἴο ρυγροσί, νὸ μᾶγνὸ ἴο ἀΐ8- 
ἀπρστιϊβῃ [86 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ, 88 [16 ὈΥΪΠΙΑΓΥ͂ ἔοστῃ οὗ γονο]δίϊοη, οοπιτηπηϊσαίοα Ὀγ αοά ἰο ἐδθ Ὀ6- 
ΒοΙαϊπρ οσΣ Ὀοϊονίηρ μυϊηδη δΒρ  γῦ, ΟΥ Δρρϑασγίηρ ἴῃ δηὰ Ὀγ ἰΐ (Βοτ. ἱϊ. δ; νἱϊ. 19; 64]. 1. 12), 
ἴτοτα ᾿ΐ ΒΟΟΟΠΔΔΥΥ ἔογῃ, {16 ΓΟ Δ] ἱπρ᾽ ΟΥ ΡῈ] βίης οὗἨ [6 τον δξοῃ (φανέρωσις, ΦοΒη 1]. 11; 
1 Οὐσ. χὶϊ. 7). ΠῚ5 πιδύουϊδὶ αἀἰβυϊποίοη, ἀρδΐη, 15 οοπποοίοα πὶ ὑμ6 ἔΌγηλΔ] αἀἰδβιϊηοίίοη, ἰπ 
δοοοσάδηοο τὶν ποι [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ, ἱῃ ἰΐθ ὈΓΪΠΊΒΓΥ ἔστη οὗ [468] πιαπύ δίαξίοη, ΟΥ υἱβίοῃ, 
ἐβ οοῃϑυτϊητηδίοα, ΒΕρΡΡ]ομοηΐοα, ὈΥ Γ64] ΠπιΔη]}}6ϑ δ. 1 0}}8 ΟΥ̓ Τα ΓΘ] Ου5 ἔλοίβ, τ ἰδῇ [Π6 βεοοπά- 
ΔΙΥ͂ ἴοττῃ 88, 1π [86 βγεὺ ρ͵δοθ, ἃ ἀθυθὶοριηθηῦ οὗ ῥγίηοὶρί] ροϊπίβ οὗ σου δίομ, μα ἰΐα οοῃ- 
Ἑἰπυδίίου ἢ Ῥγορῃμθῖϊο ἱμβρὶ γα: 0}. ᾿ 

ΕΟΙΥ Ῥτορμιοὺ ἰβ 8110 ἰο Ὀ6 8 Ῥτορβοῖ ὈΥ͂ ἃ διηδατηθηΐαὶ ΑΡοσΑΙΥρ8ο ΜΒΙοὮ “ΤΟ 
ἴ6 ΒΘΑΥΘΩΒ Δρονθ Εἶμ), ἀθυθὶορίηρ 1861 Βα ΒΟ  ΘΏΟΙΥ ἴῃ τπιοϑὺ τη η1 14 ἱπαρίταςίομβ. ΤΉΘαΘ 
ἱπαρίγαϊίομβ δγο, ἰπ 86 ῬΧΟΡΒ ΘΒ οὔσηι θΟΒΟΠῚ, ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ του δίίοην, (φανερώσεις) ; ἰὰ ἷβ ὨΪ8 ῥτο- 
Υὗποα ἰῃ 818 ργθδολίηρ [0 οΘοηνοσγῦ ὑμ θὰ ἰηῦο ὈσΟρΡ μοίΐο Ἀπ πουποθιλθηίβ [ὉΓΣ ἷβ ΘΟ: ΡΟΓΤΆΓΙ6Β, 
ἴον Ὧιο που]ά, 

Βαΐ, ΟὨ66 ΤΊΟΓΟ, ΜΘ ἤΔΥ͂Θ (ο ΙΒ. Πρτ 88 (86 ΑΡΟΟΔΪΥΡΒα 88 ἃ Ὀϊ νὶπο ἴβοεί, ἔγοτῃ 18 ὑσοάποί, 
ἐδ ΑΡΟΟΒΙΥΡδα 838 ἃ Ἀυτη8η ΟοΟΙμροβίϊοη. Τη6 ΔΡΟΟΔΙ γρίΐο τυ ἰπρ ὈΘΑΓΒ ἰΐ8 βρθοῖϊῆς Πδιη6-- 
ψ πο ἀἰπεϊπρτιῖβιι65 1 ἔγοτῃ 411 τὶ τ πρθ τυ] ΔΓ ρσοροίϊο ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΟ ΚΌΠΟΓΆΙ 8636 ΟὨ]γΥ--ο 
ἰπ δοοογάδποο τι 8 αἰβιποῦοι τ ΒΊΟΩ τιϊρὺ αὖ δασὺ βρῦ Ὁ6 ἀοδίρηαίοα 848 ΘΟ 008] 
ναὶ πο, ὌΡΟΣ ΟἸΟΘΟΥ ἱπβρθοίοη, ἰβ Το! ὰ ἰο Γοϑὺ ὍΡΟΝ τ τὺ ἀοοϊἀοἀ ἀϊδιλησίϊνο πραγ. 

ΤΠ ἤγθῦ τρλὺκ τοβϑροοίθ ἥογπι. ΤὮΘ6 Ῥγορμοίΐς ἩΓΠΙΏΡΒ, ἰῃ ἃ ΙΏΟΥΘ Φ,ἜΠΟΓΑΙ Β6Ώ86, 816, 

ΟΟἸ]οοιοη5 οὗἨ βἰηρἶθ Ῥγορμθοῖοβ, ἀϊβροβεα τι ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1688 ΟΥΘΥ ἴῃ Τοραγὰ ἴο δι] οὐ- τ ίου, 

---ἰὰ ἃ ποσγά, δηίποϊορίοβ; δηὰ {Π|6 Ὁ ΒυτηὈ.] 10 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟῚ 18 ἰγαπδυιρίοα ὈΥ αἰ ἀδοίϊοΆ] ΒΟΥΠΊΟΙΒ 
δηὰ οχδογίδίίουβ [ατγάπεβεη, παραινέσεις]. Ιῃ ἴμοῖα, πιογοονογ, {6 ΒΟΌΓΟΟ- ΡΟ ηἰ8. οὗὁὨ (89 

Υἱδίοῃ δηὰ 8 πιο γᾺ] δΔρρ  ἰοϑίζομβ οὗὨ [80 βδιγθ, ἱοροῖμον τ] ἰβίογ δὶ δυο  ἀδίϊοηβ ουθῃ, 

θτγαηοῖ οὐ ΥΟΙΥ αἰδιϊηοῦγ. Απ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, οη [86 ΘΟΠΊίΤΑΓΥ, 8, ΟᾺ 86 ὁῃ6 δπά, [Π6 ρτγθβθῃ- 

ἰδΐοη οὗ δῃ πηἰηἰοστυρίοα πβυςσοοββίοη οὗ ΥἱἹβίοῃβ, [0] ον Οη6 ὌΡΟΣ ὉΠΟΙ͂ΟΣ ἰῃ ΟΥς 168] 
ἀϊνϊβίομβ ; οἱ [86 Οἴοσ μαπά, ἃ ἱμβογοιρὮ!]Υ ππϊΐοιι8 οοπιροβίτίοη, ἃ βαογοᾶ ψγοσκ Οὗ δῦί, βοθθ 
δἰ ]ο ͵5, Δοοογάϊ πρὶν, δἰϑοχοίμον ἤσιγαίίνθ οὐ ὑΥ}1.81, αυθη {μου ρἢ 1 θ6 θ486α ἀρομ ἰδβίοτὶ 68] 

ἀαδία : ἴ.696 Ηἰδίογι 41 ἀαίβ ΓΒ Θσλβοῖνο8. δἰΐδῃ 8 Βυ τ 0 1168] δ᾽ σι ἤσαποθ. ΤῊΘ ὑνΡ]0 81] ἔὈΓΙΊΒ 

ὁ68336, ΒοΟΤΤΟΥΟΓ, ἴ0 Ὀ6 ΡυγοΪν ἱπαϊν ἀπ81 [ρτΟρΟΓ ΟΠἹΪῪΥ ἕο [86 ροῦβοῦ θ᾽ ογίηρ ὑμοπι--- 

Ἐ-Ὲ.-Ο7; 1860 αβϑυῦτηθ [86 σμαγβοίοσ οὗ δῇ ἰδίου 68 Θοπγοπίοπδὶ ἤχθη 688, ἑ. ἐ., ἃ [μ60- 

σταὶς βοΐθῃοθ. 
ΤῊ δβοοοῃᾶ τη81Κ τοαροοία δ9 ρωγροτέ, Τδ ῥγορβοίϊο δηἰμοϊορίοβ ρῬγοοθοϑᾶ ἴῃ ἐμ πιδὶπ, 

ἄοτα ἴπ6 γ»γέϑεπέ οηπναγά, ἱμγοῦρἢ 8 ΓΓαστη πα ν 56 γι 68 οὐ Μοββίαηϊς ρἰσίαγοβ, (0 (ῃ6 Αἀνοηῦ 

οἵ ἴμ6 δοββίδη, δηὰ 1 ὑΠ6γ ἀο δάνδποθ βεγομά Η5 βἰτῃρῖς Ἀρρϑδγδῃοθ δῃα Βκοίοι {116 {1} Π 685 

οἵ ἴ)6 εἶπ ἰπ δβοβδίοϊορίοϑὶ ὑγαὶία, [Πο086 ὑγαῖῦϑ ΔΓ Ππουθγί 6 1688. ΘΧΟΟΘαΙ ΠΡῚΥ ἔον 8η6 Γ[ὩΓ 

δοίποθῃ. ἘΕῸΓΥ [86 πιοϑὺ ραγί, [Π6 Βεςσοπά οσομΐηρ οὗὨ ὑπ6 ΜοβϑίΔ ἢ οοἰ ΠΟΙ65 ΤῸΓ ἴμοπι τ 1}Ὶ Ἠΐπ 

ἢταὶ οοπιΐπηρ, δη [6 στοδὺ μα Ὀούτγοοη (06 ὕνο ῬοσοπλοΒ. τηδη ἴοϑὺ ΟὨΪΥ͂ ἔγοὰ ῬΑΥ ΟΌ ΔΓ 

ζραΐατοϑ οὗἩ 186 βαβοτίην Μοβϑίδιι, ραγίϊουϊαν ἱπύϊπηαίϊοπβ οὗὨ ὑ6 ““ὕγαυδὶὶ οὗ [86 Δῆοβ8β18}1.᾽} 

Οὐ [86 οὐμοῦ μβαπά, [86 ΑΙροσδίυ ρϑθ8 δγθ δβδομδίοϊορίοδὶ ἔγοπι εσὶπηΐηρ ἴο ὁπ. Νοῦ οΠ]Υ [86 

οοπίταδὶ Ὀοΐνϑϑῃ ἴπ6 Βι  γηρ δηὰ ρ]οτι θα ΟὨ τσοὺ, Ὀὰΐ 4130 [π8ὑὺ᾽ Ὀοΐτνθοη Η]8 γϑὺ πὰ βοοοῃά 

δρροϑγίηρ, ἤθη 1ἰἸκοννῖθο ὑμπαῦ δούνεοη ΟἸγῖβὶ πα Απρςγῖβὲ, παν, 086 Θοπύγαϑὺ ούνεθῃ 

{86 οΙά δηὰ 86 πον ποτὶ ἃ, δὰ σοῃβοσχιθπίὶν ἐλε ἐπα Ὁ {ἦέ τοογἰα ἐξδεζζ, Θταοσσο ὈΟ]αΪγ. [Ι͂π 

[λεῖ, ἴΠ6 ὁπα οὗἉὨ [δ που], οΥἁ {π6 σοῦτβο οὗ [π6 μου], ἴῃ 118 ταν δίϊοῃ ἰοτναγὰ 1ἴῃ6 δπά, 

ὥσσταβ [86 οὐ͵δεῦ ἀροὴ τι ῖσ ἐμ οἷγ ρ4Ζ6 18 οοποοηίζαίοα ---- σοηβί 68 Ποῖ ΡΟΟΌ ΑΓ Ροϊηί οὗ 

τίον. ΤῊἷ8 ροϊηὺ οὗ νἱονν {ΠΟΥ͂ τπηραϊαΐθ, πο νοῦ, ὉΥ 8 Εἰβίοτυ οὗ ἴΠ6 ποῦ], ϑβομδίοϊορί ἃ] 

ἴῃ ἰΐα πιο! βοίίομα. ΤῈ οηἰίτο Εἰ βίου οὐὗἁ ὑπ του] ἔγοτη {Π6 ο]ἄδη ὑϊπ|68, ΟΥ ἔγοτα ὑπ 6 ἢγδῦ 

ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΟ οὗἉ ΟἸχίϑῦ, 8 ἰὰ (Π Θ᾽ ἀπίο] θα ἴῃ Θβομπαίο! ορίοα] ον 168, ἰῃ Μ ΪΟΆ [86 Θ. ΓΘ ΘΟΌΒΘ 

οἵ ἴῃ ποτὰ 18 οομ πυ8}}Υ ῥτοβοηΐρα ἔτομῃ αἰβογοηῦ ροϊηΐβ οὗ υἱϑνν--- 6. ΟΥΟ168 τηθϑη τ9 

Ῥτορτοβδίηρ βύθδ ΠΥ ἰοτσαγὰ ἰμῃ6 οπὰ. ΤΊ β ἴγγ8 15, δὖ 41} δυθηΐβ, αϊύο ἀἰβυ  ΠΟΙΪΥ ἱπιργεβδϑα “ 

ἀρου {86 ΑΡΟΟΔΙΥβΒο [οὐ Φ08η]; δπὰ Η]ρβοη 614 Β ἀθηΐαὶ οὗ {π᾿ ἤδοῦ 'Β Ὀαβοὰ ἀροη 8 μαπιρογοὰ 

ταιϊϊου δ] σις νἱ ον οὗ [119 ΠΔΙΤΟῊ ΒΟΟρΡΘ οὗἉ [8 βοσι ρίασο. [ὐ 1β, ΟὁὨ (8:6 ΘΟΒΊΓΑΙΥ͂, ΓΟΣΩΔΥΚΔΌ]6 (δῦ 



6 ἹΝΤΒΟΟΟσΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΗΒ ΔΡΟΟΘΑΙΥΡΞΕ. 

{86 ἰάθδα οὗὨ ἃ μπίυσεγδβαὶ ᾿ϊδέοτῳ-- 086 σΌγτὶ Μ͵ὼ8 σΟΠ ΔΙ Πα ἴῃ (6 6518---Π 60 ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἴῃ [1}} 
ἀοναοϊοριμοπί, ἐμπουρσῇ ἰπ ΗΘ Όγον ὑμδοοσγδαίίς όσα, τ ἰ]δὺ 6] 48810341 ἸΒίοΟΓ ΟΣΤΑΡὮΥ τγὰ8 ὉΠ40]6 
ἴο αἰϊαίη ἰο (88 ηΐγοσβα βη, ἯὙ͵ὸ πα Ἰαΐογ, πῃ [86 ποβίϊοβ, ἃ βίγι υἹὴρ ΔΙ͂ΟΣ ἃ ὉΠ  ΟΓΒΑ] 
νἱον οἵ {16 του] τ ΒΘ. Βῃου ]ά 86 αὖ πουρίῦ [86 ὈΑΓΙΙΘΙΒ οὗὁὨ Ὠἰβύοσυ δηὰ οὗὁἨ ΟἿΣ ϑδυί}---Ὀυΐ 
1 ἀ14 ποῦ βαοσοοά ἴῃ ραβϑίπρ' θογοπα Δ πη 61] δηα ὨοΓΘΙ0Ά] [ΌΤΤΩΒ. 

ἍΤ 10} {818 Ἰαΐῦογ παϑτὶς, (86 γα πλάτκ οὗὨ ὑμ6 ΑΡΟΟΒΙΥΡΘΟΒ ἰβ οοηηθοίοα, Οτὶίηδίηρ, 85 
{πον ἀἰά, ἰῃ [86 Ὀἰνίηθ ρδοϊβοδίώοη δηα οοπβοϊδίϊοη οὗ αἱθοῦ ὑσορ]ιοίϊς ἢθαγίβ, υοϑο δγάδηϊ 
Ἰοησίηρ ὈΪαΖ65 ὈΥΙἈΓΥ͂ ᾿η (ἰπλ68 οὗ στοδῦ ὑἹθαυ]αίίοη ἴῃ [86 Κίπραοιῃ οὗ αοά, {860 ἀγὸ ἴῃ 1116 
ΓΑΘΠΠΘΓ ἀοβιρσηοα ἰο Ἰηϑίσιοί, ἰο οσοτηξογῦ, ἃπά ἴο ῥϑοϊν, ἔγϑθῦ [86 βουνυδηΐβ οὗ αοάἂ, δπὰ ἐμγουρὰ 

(μοι, (6 ο ΓΟ 69 ἴῃ ὑϊπ|68 οὗ μέγ ὩΘῊ 8 Πα δἰ 18}. {ὑγὶ 0] ]ΟΠΒ; ὩΔΥ, [0 ἰχβηῃβιμυΐο 41] 
δἰ σἢ5 οὗὨ ΤΟΥΤῸΓ ἰηῦο Β'ρ1:8 οὗὨἨ ὮΟΡ6 δῃα ῥγοπλῖδβα: ὙΔ11δὺ [86 αἷπὶ ΟὗὮὨ ΟΥΪΠΑΤΥ ῬΙΟΡΉΘΟΙ68 Θ0ῃ- 
αἰϑίϑ ῬΓθ- Δ ὩΘΠΟΥ ἴῃ ὑμ6 8α ἰϑίδοίίοῃ οὗ [μ6 ἠθ66ἀ5 οὗ 86 ργεβεπέ ἰῃ τοραγὰ ἴο βη]Ἱρῃἰθητηοηί, 
ἀἰβεΐρ! πο, οοπβοϊδίϊομ, δηὰ Ἄχμβογίδίίοη. Τῇθθθ Ἰαϊου δὸ ὙτΙηρΒ σΟΠοογπίηρ ἴῃ6 ὑμέωγε, 
ἴου {86 ργεδεηέ, ἴ0}6 ΟἿ ΘΙΒ 4Γ6 ὙΠ ΙΏΡΒ ΜΙ Οἢ, ραϑϑίηρ, ΟΥ̓ΘΓ [86 »γεδβεηξ, ἃγὸ ἰπἰθη θα ῥτὸ- 

ΘΠ ΠΘΏΓΥ ἴον {π6 μένε. ΤῊΪΒ δος 15 αι ϊῦο ὁΠ.6- 8146 6}Υ ῥγοβοηίθα ὈΥ ΗΠ ρθη 6] : “ ΤΉΘΥ ττοτο 
τηοδηΐ ἰο ΑἸ] ἀρ {16 ὑ1π|68 πιΘη ὑπο γο ἴθ 0 σαονοϊδίϊοη ἢ δα δυϊλαΐο8. οὗὨἩ Ῥσοόρῇ βου. 
ΤῊ οοπηθροίηρ ἰπἰς Ὀοΐνγθθη ΜΙ ΔοΒ δηα ΟΠ γὶδύ γ8 Τοστλθα ὉΥ̓͂ [86 ΡΟρΌΪΑΡ Ρἱοΐγυ, Ἰοπρίην, 
δπἀ Βορα οὗ (Π6 ἔτι ἴβγαοὶ, δηὰ ποῖ ὈΥ͂ ρΡβο ἀο-δροοδ υρίϊο τον θβ. ἢ 

[πὰ ρῥτοσοοάϊηρ ἴο ἀἰδυϊπρυΐδῃ Ὀούνγαθ ροηαΐηθ δηἀ ΒΡΌΓΙΟΙΒ ΑΡΟΟΔΙ 868, γγχα ΤΏΑΥ μαΐ 
ἔοτί ἢ {π6 σοῆθγαὶ βίαϊοιηθηΐ {π8ὺ ὑΠ6 ἔοστῃογ σοηίδίη 8 βοϊυζίοη οὗὨ {116 Ῥσχο]θ 85 ἴο ΒΟ {88 
ΒἰρΉ οϑὺ γψἰβίοηβ ΤΑΥ͂ θ6 απίτοά ἴο {86 ἷρσἢοδὺ ἔοστηβ οὗ ββογϑά ατῷ ; [Π6 Ἰδίϊοι δγὸ δὖ Ὀοβδὺ ροοϑίϊο 
ἱπηϊταϊοη8, τ ϊ ἢ, ἴον νβίοπβ, βτι δι πιῦθ οοτα }] αἴΐοηβΒ δηὰ οχίγαναρσαηῦ [Δ Ποΐο8, δὰ στο ρ] 866 

(16 ῃδοογαῦοο-Οἰαβϑῖοαὶ δηα ταγβύθγιοιιϑ δ θέ] ἔοστα τὶ ἃ τηδηυΐδοίαγοα δηά χηγδίλολ) 
ολίαγ᾽ οδοίιτο. 

ξδ4, ΟΙΙΑΒΒῈΒ ΟΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΊΟΑΙ, ΕΙΤΙΝΟΒΙ͂. 

ῬΑΥ σα ΪΑΥΒ σΟ οογΐης (ἢ6 ἀονοϊοριηθηΐ οἵ Αροοδὶ υρίϊοβ 'π Κ3ΘΏΘΓΑΪ ΤΩΔΥ Ὀ6 Ἰουπὰ ἴῃ 
ΓΔοῖκοβ νόσκ, [86 τηοϑῦ ῥσοταϊποηῦ ὑγοαίίβα οἢ ἴδ δι ]θοῦ : Μεγδωοῖ, εἴπ υοἱϊειάπε  σεη, Εϊπίεὶ- 
ἐωη ἱπ ἀἐϊς Οἠεηδατωησ (68 ψολαπηεβ, Βοπη, 1848-Ὁ2, Ρ. 9-16, Οπε οὗ [86 ἔγβέ τη ρυϊβοβ ὅο [86 
βεΐοηοθ οὗ Αροοδγρίϊο νγ88 σίνϑη ἴῃ 1819, ὈΥ ἴ86 ΕΠρΠ 15} Βίβμορ 1ϑῦγθποο, τὶ μἷ8 δα οἢ 
οὗ Αροοδίγρίϊο ψυϊληρβ ἔγοιῃ (89 Εϊϊορίδα (Δπδθδίϊοοι οὗἨ 1818; 418 Βοοῖ οὗ Ἐδβαγββῇ); 

4 [ΤΊ (ΟἹ ον ρ; τοιηδυϊκβ Ὁ ΑὉοΣ δ (Πδηΐοὶ δηὰ [πὸ Βογοϊαίίοη, Βηρ. Ττδδ. ΔΙΌ Ρυτὃ, 1856, Ῥ. 80) δῖ ἩΟΓΓΣΣ οἵ 

διἰσηοδὶ οοπδίοτγαιίοα : “ΤῊ πδιὴθ Αροοεϊγρείο (π ἔΠ|6 Ὧθ0 οὗ ὙἘ]0 ἢ ψγ͵ὸ ἃγὸ δἰ ῆοἃ ὉΥ ΒΟΥ. ἱ. 1), αἰγοδὰγ κἰρηΐ δοθ ἐμαὶ 

δο ἀϊνῖπο ουπιι ππϊοαίίοη δηὰ γογοϊδιιο ἃγο τλογὸ ὑγομιίπϑης ἴῃ [96 Ῥτορ]ιοῖ [δὴ ἴ9 Ὠπηδὰ τηϑαϊμτίοη δηὰ σϑοθΡΕ Υ γ : 
ἄοτ ἀποκάλνψις (τογοϊαιίοη) δἰ ἢ} Πῆ 68 ἃ ἀϊνίηο,---προφητεία (ρΓΟΡΏΘΟΥ, ῬΡείεξαρμην) 8 Ἀσπλδ δοίιἰγγ. Οὐπιρ. Όδῃ. ἰϊ. 22, 23, 

ἩὮΘΤΟ [1 ἰ6 δαἰὰ οἵ αἀοά, τδαὲ " Ηδθ τουϑη!] ἢ (αὐὗτος ἀποκαλύπτει ΕΧΧ.) [6 ἀδερ δηὰ βοογοῖ [πίη ΠῸ πον τδὲ ἰδ ἐπ 

ἴδιο ἀκΥκηοδα, απὰ τ8ὸ ᾿ἰσαῖ ἀπο! οὶ ἢ Η πὶ; δηὰ ον. ἰ. 1, 2, π ἤοτο [δ0 δυρογπδίυτγαὶ ίδοξ [9 [γϑο-ἴο1]8, Θοὰ κανὸ ἴθ 

ΣΟΥ Ξἰαϊίου ἴο «ἷ 658 ΟἸ τί, απ δ, ἐγοῦρι Ηΐδ ἀηρκοία, εἰκηὶ θα ἰ( ἰο Φοδη ἴοσ ἔπ 9 ρυσροδο οὔ ἔγί Βοῖ δρεοδάϊης ἰξ. Α11 Ὀἱ θυ] οα] 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ, οὗ ΠΟΌΤΒΟ, 6 Ὀαδϑὰ οἡ ἀΐγίπο γογοϊδίίοη, δὸ δὲ ἔμ 680 ἔνο πογὰδ ἀϑδίμιδίθ, [89 ὁῃ6 {δ σι ϑοΐίνο, {πὸ οἴπον [ἢ9 οὔ" 

οςενο οἰἀθ οὗ [9 βαπιθ (Βίηρ (866 1 Οοξ. χίν. 20, 30), διδὰ διὸ δογλοίίσηϑα υβοὰ ἰηἀἰδογ πΐτδῖο 1, 85 Ἡ δὴ ΦΟΒη 6041}6 Βἷ5 Αροςα- 

ἴγρϑο, ὙΠΠ|ΟΝ ἰο δ᾽ γ]ϑὰ “18 γον δίίοη οὗ 685 ΟἾγίδι '᾽ (ον. ἱ. 1), " [29 νογὰβ οὔ (818 Ῥτορβϑου" (ον. ἰ. 3). Εοῦ [815 σϑδδοι, Βον- 

ΦΥΟΣ, 8 ἀϊδιίποιίου ἰΦ 1 Ἰκονδο τθλὰθ Ὀοῦνθοι ἐπ {Ὁ ΘΧΡΓΟΘδίοΏΝ, βῃὰ ΠΟῪ ΔΙῸ Ὠδθὰ Δ5 {πὸ ἀΐσίϊ ποῖ δρϑοίθα οὗ ἘΠ: ϑαΐῃθ βὸ- 

Ὧσ85, δοοοτγάϊης 88 ἴ8ο οὐ]οοιγο τονοϊδίίοη, οὐ {π6 δὲ δ] οοἴένο ργορμοῖίο ἱπαρίσαϊτίοη, 8 ΟΣ ὑσοπιίποηί. ΤῊσῦ 8ι. Δ] ἀϊδιίη- 

ΕὐἸθ8εα ἐποῖι ἰῃ 1 ΟοΥ. χίν. 6, "οἰ ΟΣ ὉΥ του !ο ΟΥ Ὁ ῬγοΡἤοοΥ.᾿ ΤῊ Ῥτορδοί δίϑπδ ἢ οοθηοοξίοη πὰ ἴΠ6 οαἴοσ Ἡοσ]ᾶ, 

Ηο δάάγοεβοβ ττογὰβ ἴο [Π9 ῥγίῃοθ δηὰ [860 βεορῖο, 88 'π ἴ"ο ΟἹ Τοδίδιηοηξ, ἰο [89 οοῃρτοκδιίου [ΟΠ ΓΟ), 86 ἴ8 ἔδ6 Νον, 

ΘΓ Ὑχ τ ἶ ν ἰσὰ [80 Ψρίγίε οὗὁἨ Θυᾶ, ρεγυμάϊης ἴο πιδὴ ερὶ τὶ τ Ηΐδ8 ταὶ ΚΒ Υ ἰπδύθηοθ, δυρΡ 66 . Βυΐ τΒ116 186 

Ῥιορβοῖ δἽρεαΐςε ἴῃ ἴπο βρίγὶξ (οοτορ. 1 Οοτ. χίΐ. 8, ἐν πνεύματι Θεοῦ λαλῶν), ἴπ8 ΔΡΟΟΔΙΥΡΕΪΟ 86 ξ ἐπ ἴπο Βρίτι, ἴῃ 19 

Ὑ 016 Ῥοτβοῦ (ΒΟΥ. 1.10; ἰγ. 2). ΤῈ Ὀηϊ ρα δος γι ἐγ οἵ δου] δηὰ Ὀοάγ, ὙΒΙοἢ ἔοτδ ἰὴ ᾿ἰηἷς Ὀοίπθοη τῶδῃ δηὰ [ὴ9 οαπνασά 

ἩΤΙ ἃ, τοσοάο8 ΔΙ οροῖμοῦ [πο ἐπ Ὀλοκρτουπά, δὸ (πδὶ 81. Ῥααὶ, δροδκίης οὗ δῖιο ἢ ἃ βἰδίθ ἤγοτι 5 ΟὟ οχρογίθῃοθ, ὅδ ΒΆᾺΥ 

Ὧ6 ἀρ65 ποῖ Κπονν ὙΠΟΙΠΟΥ 6 πτ8 ἴῃ ἴη0 Ὀράγ, οτ οὐ οὔ πὸ Ὀοὰγ (2 ΟΟΥ. χἰϊ. 2, 3). [0 ἰ5 1Π6 δρί γί ξ ΟὨΪΥ, ἐμὲ τ ΐο ἢ ΘΟΠ πεῖς 

Ὧδΐ  Οοὐ δηὰ ἴῃ ἰπνίδ᾽ Ὁ]6 ΟΣ] ἢ, Ἡ Π Θἢ [8 δοιίνο, Οὐ ΤΑΊ ΠΟΥ τϑοὶ ρίοηξ, ἰῃ (06 Δροσαί γρῖῖς οἰδῦθ; [ὉΓ 41} Ῥσοροῦ Βυπιδη 

δον 7 ἰοταγὰβ αἀοα οδῆ σοπεῖϑὲ ΟὨῪ ἰἢ τοοοϊνίης. Ἦρτγο, ὙὮθΓο ἔπ οὈἠοοὶ [5 ποῖ 60Ὸ ποῖ ἴ0 ἰηδιθηοθ 89 ἱπιπχοάΐαιθ 

ΘΟ ΘΙ ΠοΟγησίοθ οὗ [6 Β6ΘΥ, 35 [δὲ {})0 ΒΟΘΓΤΩΛΥ χϑοοίνο ἀἰδοϊ οδΌτοΘ ἴον [Ὧ0 Ὀοποῆδὲ οἴ 41} δυσοσοϑάϊηρ ΠΟΏΘΓΔΕΟΠδΒ, 6 ἰδ ΔΙΟΠΘ 

αὶ Οὐ Μ᾿ 116 Π6 σονϑα]ς ΗΠ βοΙ ἢ, Δα ροσοοίνοα ΟἿΪΥ Ὑμπαὶ ἰ8 ἀϊκοϊοϑοά ἴο Ὠΐπὶ ἤγοϊω δῦογτοθ, 88 [89 γϑὶ} ὙΠ] σὴ Ὠ!Π δα (86 

ἐν δ᾽ Ὁ] 6 ποτιὰ 9 ἀγαπσῃ ἤγοτῃ ΟΥ̓ ἷβ8 δρίγιξ (απο-καλυπτειν). ὁ ΤῊΘ ΠΘΟΥΘΏΒ ῬΘΓΘ Ορϑηθαν, βαγδ Εσοῖεῖοὶ ((. 1), "δηὰ 1 βὰν 

γἱοίοη 9 οἵ Θοὰ.᾽ ΤὨΐδ βἰδῖο ἰθ ἰβοτοίογο οδ θὰ ἃ ἔγαπο," εἰο ---Ἐ. Ἀ. Ο.] 

{ [“ Τὴ οἰδϑεί δοβείου οὔ ἐ8. ἴον Ὀοοῖκα της ἢ ἤδτϑ Ὀδοὴ Ὠδπιοᾶ ΔΙΟΥ ΕΣΤᾺ 18 ῬΑΤ  σΌΪ] ΔΕΙ͂, οοτο ρ] ον ϑᾶ. Τὰ πο δι οδη 

διιὰ οἴδον φυπκαὶ-τηοάσγῃ οὐ ἴση 4 οὗ 9 ὌΧΧ.., οὐ (ἕπς. Αρος.) 18ὲ Ἐϑάγϑδ ἰ8 σα ]οἃ [πΠ6. γε Ὀοοῖς Φί Ἐϑάταβ, ἴῃ τοϊδείοι ἴὸ 

(89 Οκμοῃίςαὶ θοοῖς οὗ στα, ὙΠΟ 90] οττο ἰϊ, δὰ ἰδ οὐ [9 δεοοπῶ Ἐδάγωδβ. Βυΐ ἰῃ τῃ0 Υυϊρείο, 1οἱ Ἐϑάτγ, τοϑδὴκ 189 



δ4. ΟΙΑΞΒΒῈΞ ΟΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΊΟΑΙ, ἩΒΙΤΙΝΟΗ͂. 7 

εῖα, ἸΠἀ666, ν»͵γὰ8 δἴϊοσ ὅθ] γ ἢδα ἀνδ}]6α Ἀἰπ|861} οὗὁἩ βΌο ἢ). ΑΡΟΟΥΥΡΆΔΙ ΔΡΟΟΔΙΎΡΒΟΘ ἃ8 ὝΘΙΘ 
Κπότνῃ ἴο ἷμ ἴῃ ἰηϊογρσγοίδίίοη οὗ μ9 Εδνϑίδίοη οὗ δ. Φόμη, θαίηρ [Ὁ] ονοα ΟΥ̓ ΟΟηχδαάϊ, 
Δπα, ΒΒΟΥΠΥ δἴθοσ, ὉῪ ΕἸ ΘΒ ΠΟΤ πὰ ΒΙΘΟΚ; βοθ ΗΠ ρομ6]α, Ρ. 4. βυῤλβοχαθηὺ ἴο Βίβῃορ 
ΤΑπτοησοβ ψΌΥΚ, ΝΙΊΖΒΟΙ, ἰῃ [Π6 γϑαγ 1820, βἰκοίομοα [86 ἰάθα οἵ Αροοδιγρίϊοβ. 1,ἄοϊκο τὰϑ 
ΒΡΌΓΓΟα οἡ ἴῃ ΗΪ8 ὑβϑὶς ὈΥ͂ ἴπ “τορογὺ᾽ οὗὁὨ ΝιΖθοι (180 οαϊοη, 1882). Ιη 1888, Α. Ο. ΗΟΙ 
ταβπῃ ΡΠ] 864 8 ὑγαηβ]αὕ!οη δπα οχοροϑὶβ οὗ ὑμὸ Βοοῖκ οὗ Ἐποοὶ, νι πο ἢθ6 αηϊϊοὰ 8 
ἰτολιἶβθ ἀροπ ἴπ6 Αροοδιγρίβίβ οὗ [μθ ο]άδη {ΐπηθ διμοηρβὺ ἴῃ 6078 δηὰ ΟἿ ΙΒ. 8, ἀβϑιιταϊηρ 
ἴμ6 Θχἰβίθῃοθ οὗ 8 οομβογθηῦ Μ80]6, οομηροβθα οὐ δροσδιγρίϊς ἰἰὐδγαΐαγθ, ἀπ σοι μλοποίηρ ΄ 

ΠῚ 0μ6 ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΠΔηϊ6]. Θυἱΐθ ἃ Β6γ168 οὗὨ Θοτηθηΐαγίθ8, ἔγοιη Εὔπνα ] ἀ᾽ 8 ΘΟΙἸ ΘηΓΔΓΥ͂ Οἡ [ἢ 6 
ΑΡοσΆΙυρβο, ότι ἴο ἰμ6 ργοϑοηΐ (ΐπι6, να ῥχγοιηούθα 6 βϑηθγϑὶ υἱθνβ ἀΡΟη ὑμιῖ8 βιι ]οσξ 
(9866 1,ὕοσϊκο, Ρ». 14). ΤᾺ [Ὁ] ον ηρ οσΚ ὈΥ ΗΠ]ρΘη 6] ΘΒρθοδ}}]ν ὈΘΙΟΩΡΒ Ὠθγο: 26 γὥαϊδολά 
Αροξαϊυρέϊξ ἐπ ἑλτεν σοδολίολέἑίολεη Εὐπἰισϊοζίμπςσ [6 18} ΑΡΟΟΔΙ γρῦϊοβ ἴῃ (μοῦ Ηἰδβίοσγίοδλι 
ἀεονθιοριμθηί), 96 η8, 1857. [ἢ δοοογάβδησο τ] ὑμ6 τηδἱπ ἔραίαγοβ οὗ [6 ὑγχ πηδὶῃ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟΒΘ 
οὗ [9 ΟἹα δπὰ Νὸεν Ταβίδιηθηΐβ, ΑἸ θοῦ! , πὶ 18 Δ Πη16] δπὰ ἴμ6 ΑΡόσλῖυρβο, Βαβ6], 1857, 
ἸΚον 56 οἰ δίπηβ 8 Ρ͵δο Βοσγθ. [Ἐπ ρ] 158} ΤΊβηβίίοη, ἘΚ θυτρ, 18δ0, ἃ ἸΥΟΥΚ ΟΥ̓ ΤΆΓΘ τηογ, 
--ΕΓἙ.6}] [ἢ ἃ πιοῦθ ζ38ηθγα! 86η86, τ17Ὺ Τα ηΐοη μοστα 86 ΒΙ0]164] ΤΟΙ Ομ 65, [6 Τηὐγοᾶπο- 
Ἐΐοπβ ἴο (86 Νονν Τοβίδιηοπί, [86 ὈΟΟΚΘ ἀροη ἘδΟΒδίΟΙΟΡΥ δπα ΟἸὨ ]άϑιὰ {ραγιἰου] τὶν Οοητγδαὶ, 
Κυιξίδοδε Οεεολίολίο ἀφ Οὐ ἐταδημιδ [ ΟΥτῖλολ] Η]βίοτΥ οὗ ΟὨ1]1481}], 11., Ὁ. 865 ; οομμρ. 231, ἴῃ [}9 
Β8τη6 τνοΐ.; ΠῚ., 1, 60, 107). Νοῦθ Θβρϑο δι !Υ, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, ὑἢ.6 ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓[6888 ΘΟ ΡΥΘΏΘΏΒΙν δα] Οη8 

οὗ Αροσβδινρίϊς ψυϊξίησβ. Ιλϊοῖκο ἀδίθα (86 πιοτὸ ἀἰβύϊποῦ οΟ]] ΘΟ 018 οὗ Δροογυρ δὶ Αροοδι γρίϊο 
ψτὶτηρβ ἔγσγοια Οἰγόγου β γορὴξίε υείογοθ ρμϑοεμασρίσγαρλὶ, 1840; ΑἸ ΒουρΣ ἢ {815 Ρυ ]]οδοα 
ἀϊὰ ποῦ οσοηΐδίη ΑΡοσδιυρίΐο τηϑύϊοσ ΒΙΙΏΡΙΥ (([86 τποσγο δῃποίθηΐ οοΟ]] οί οηΒ οὗ ΕΔΡγιοῖα8 ἀπά 
ῬΆΪΟ τῆογα ποὺ οστηθα ἴτοπὶ ὑπ6 ροϊηὺ οὗ Υἱοῦν 10 δϑϑαμηθα ἴῃ οχἰβίθηοο οὗ 8 βοπογαὶ 
δγβίβια οὗ Δροοδιγρίϊο8). Βα Θοα ΘΟ Υ ΤΙΒομοηοτῇ ἰϑϑυ6α : 4οοαίψρδοδ Αροοσγυρῆδ Μοδὶδ, 
Τϑάγω, Ῥαωὲ, ζοδαπηΐδ, ἱΐφηι αγιες Τογηνζο, Το ρσῖσ, 1866. Ῥαγίϊου]αῦ ΑΡΡΟσΔΙΥΡ568 6ΥΘ 
ἀἰβουββθα ὃν 1, ΤΘΠΟΘ (866 800Υ6), ΝΙΓΖΒΟΙΒ (226 ἐεδίαπιεπξὶδ 12 μαϊξγίαγοὴ.., ΝΥ ̓ὐταπΌοτς 1810), 
Οἰοβοίογ ( γείμδ ἐγαηδίαξίο ἴαξίπα Ῥιδιοηΐδ «έδβαϊο, Αδιϊίίηρσοη, 1832), Ἡοΐπηδηη ( α6 Βιολ 
Ἡεποςῖ, 8566 Ρουθ), ΕΥ̓ 6 α ἰθὺ (29 ὲ6 ϑιδυἐπηϊθδοδοη ῬΡεϊδεασμησοη [ΤῊ6 Θ'ΥὈ111π6 ῬΙΟΡ 6168], 
[εἰρΖὶρ, 1832), ΘΠ] απ (2.8 Βιοὴ Ἠσποοῆ, 1858), ῬὨΠΙΡρΡὶ (22. α4 Βιυοῖ, Ἡεποοῖ, δβοΐη, Ζεϊξαϊξεν 
«ηα δεὲη Ῥεγ λα ἐπιῖθ8. τωηι Ζωααϑότιεε [Το ΒοΟΚ οὗ Ἐποοὶ, [μ6 {ἰπι6 ΟΥἩὨ 118 σοτηροβί ἴοη δηὰ 
ἰξ το διίοῃ ἴο 8 Ερίβι16 οὗ 46], βιαιϊίραγί, 1868 ; ἃ Ἰηοποργᾶρὶὶ οὗ βύβθυ!ηρ ποῦ), 01 - 
ΤΩΆΡ (10)α8 4 Βιυιοὴ ἔνα ἰβοοοπὰ αἰνίδίοπ οὗ (16 Ηδηά-Βοοὶκ οὗ 89 Ιηἰγοάαοίίου ἰο {16 Αροο- 
ΥΥΡΒΆ], Τιθίησοη, 1868), ἐέ αὖ. 

11 15 ψ τ γα ὑπαῦ τὸ μανθ ἀοδίρσηαίθα {Π6 ΓΟ] σοι οὗἁ 15Γ86] δ8 18:6 τϑ]ρίοῃ οὐ ἰδ 
ἔυΐζαγα, τ)ὔἷὸ ΤΊΔῪ ὉΘ ροτγιηἰ ρα ἰο ἀοδίσηδίθ ΑΡοοβδι γρίϊοβ ἱπ ῬΑΥ ΟΌΪΑΥ 88 [Π6 νἱ᾽βῖοῃ οὗὨἨ {ῃ6 [ὰ- 
ἴΆΓΟ; ΡὈΑΓΟΥ 88 086 δοίμδ] ΡτορΡ ΘΕΟΥ͂, ΡΑΙΥ͂ 88 [86 ΡΟρυ]ΔΓ ΡΟΘΙΥΥ οὗἁ [86 ξαίαγτο. ἘοΙαἰΐνοὶν, 
ἐιῖβ δρρ 168 αρϑὶῃ ἴο 1Π:6 Θβομβαίοϊ ορίοδὶ Ἰοηρίηρ δηαὰ ΒΟρΡΟ οὗ 89 Νὸνην Τοβίδιηθης (αἰ ἢ, θαὶ 
Ῥαγ σα] τὶν ὕο [6 61] 188{16- το] ἃ Ψ 618} ΘΟ γ δύῃ ὀχρθοίδηςθ οὗ {86 αΐαγο, ἰὴ δοοοΓάθ 68 
πὶ ἃ οοπαϊ οι οὗ ταἰπα ψ]1ΟᾺ Ἰοοϊκοα ἴον γεἀθιηρύϊοη τηοτο ἰη ἐμ ζαΐαγο ἀρρθαγίηρ οὔ ΟἸ γίβὲ 
ἔμλη ἴῃ {86 ρυϊποὶρίαὶ Ὀ886- ϑυἱηρ Βα] γαύϊοι οὗ Ηἰβ πγβὺ Αἀνϑηΐ. 

ΤῊΘ Δροοδι γρίϊοαὶ πσὶτηρβ πο μανα Βργαηρ Ρ Ὀοασίηρ ἴΠ 686 8᾽ τι, σὰ αἰν ἀρὰ ἰπΐο 

186 [0] ον» οἾ85568: ᾿ 

α. ΟΙά Τοαίαπηοηΐ σδποηἶ641 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘΒ : 
ὃ. ΟΙἹα Τοβίδιηθηῦ ΒΡΟΟΓΥΡΒΔΙ ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘΒ; 
6. Το Νοὸν Τοβίδιηθηῦ ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ; 
ἀ, 7επ 5}- ΟὈ δύῃ ΔΡΟΟΤΥΡΏΔ] ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘΒ. 

α. Οἷά Τεείαπιεπέ Οαποπῖοαΐ Αροσαΐψρϑεδδ. 

Ἧγ6 μᾶγϑ οἴβονβοσο (Οοτωτα, οα Θϑμθβίβ, Ρ. 86 [Απὶ. Ἐ4.] δ᾽ γοδαγ δια θα ὑμδὺ [0 [86 8Ρ- 

ῬδΆτϑμοο οὗ ἴΠ6 Δροοδι γρίϊο ἔοστη τὸ βῸ Ὁ80Κ ἔτ Ὀογοπα Πδπθ]. Απὰ {818 ψ6 ἀο ἴῃ Δοσογά- 

Δη66 ΜΠ {86 ὕτγο Ὀυϊηδὶραὶ πιᾶτκ οὐὗἩ 8π δροοδϊγρίίε τυτίεἰπρ; [18 οττηὶ] τηλυῖς--- ὉΠ ΠΥ οὗ 

«ἀποοίοαὶ Βοοκ οἵ ἔσγα, δηὰ 34 δάγ. τπυϑϑὴθ Λιολεπιίαδ, δοοοσάϊης ἴυ (δο τα ἶνο Ηοῦτον ΔΥΓΆ ἢ κοσαθηῖ, ταϑηοηϑὰ ὮΥ͂ 

Ζοτοταο, ἰὰ ψηΐοῖ Ζθεγα διὰ διελενείαλ ταδῖκθ ὉΡ ἵνο μαζί οἵ ἐδ οὔθ Ὀοοῖ οὗ Εστγδ; δῃηὰ ϑὰ διὰ ἀἰ ἔϑδαγ, δγθ ὑιδὲ ἯὲῸῸ ΠΟΥ͂ 

(2111 διὰ 2 Ἐοάξγβδβ.""---ϑισ τη Β ΒΙΒ. Ὀ1ΟΣ, ΤΙΣ, ΕΒΡΒΑΒ.--Ε Β, Ο.] 



8 ΙἹΝΤΒΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΑΡΥΡΒΕ. 

σοι ρΟβ  [οη ; δπὰ (86 πιδύθσί 8] τρδτὶ---ἰῃ9 ὀχρθοίδίίοι οὗ δὴ οβοδμιδίοϊορσίοαὶ ᾿υάρστησπί, ρᾶβο- 
ἱπρ Ὀογοῃά β'τὰρ19 Μοββίβηΐβυῃ (γαὺ ἀνθ) ; 8η οχροοϊδίοη πῃ δοοοσάδηοσο τ τὰ πὶο τῷ 
ταὶ τορᾶγὰ [116 Χ70]6 ποῃ-ΟἸ γί βύίϑη ον ἰΒ ἢ ΡΘΟΡΙΘ, ἱπ ἰζ8 δβομιδίοιορίοαὶ οχρθοίδμου, 88 8 
ΡῬογιηδηρηΐ, Ρ]ΑΒῦϊο ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΒ ΟΓ ΘΙ ΟΟἰποηὐ οὗ ΔΡΟΟΙΥΡΙΔΙ ΑΡροοδὶγρίλο. 
1 τοβρθοῦ ἰο ἴμ6 ΟἹα Τεβίδιηθηΐ ΒΟΟΪ(---ΟΟΙρΟΒΟα, 48 ΠΟΥ͂ 87, ἱπ δοοογάδῃοο πιὰ 

ἃ ἀπίϊουβ ἰάθα, ΟΥ̓ ΘΠΙΟΔΙΠΥ͂ ΘΙ θΟΓΘα, δπα οἱοαίπμρ, ΟΟΠΒΟαΌΘΒΟΪΥ, τι} {μοιηβοῖνο---ἰῃ9 
ΡΘΒΟΙΊΘΠΟΩ οὗὁὨ ἴδμο ἰά64], απϊΐουβ, οὐρϑηὶς δβἰχαοίαγο οὗὁἩ [6 ΒΟΟΚΒ σοοθβ Ὀδοὶς ἔτ Ὀομϊπὰ 
186 ἢτεὺ ΟἹ]α Τοϑδίδπγχθηῦ ΔΡΟΟΔΙΥΡΒΘ6Β, ἴο {86 θορὶπηΐηρ οὗ ΟἹα Τοθίδιμθῃς Πἰογαΐυγο ; δπὰ τ ΘΠ 
οὐἱἱοἴβηι, τ οβ6 οχἰβύθηοθ ἰβ ἀθιιβηἀοθα ὈΥ [86 ΥΘΙΥ͂ βρίγὶῦ οὗὨἨἁ τονϊδιίομ, β4}1 μανθ οαίρτονσῃ 
ἐϊ θογμοοά, ἰμ τ οα, ἰὰ δανίδα ἀθροπάθποθ ἄροι (89 πον, 10 χίνοθ οἴδϑο, τ τὰ βιδοϊκθπϑά τοίη, 
ἴο [86 πουγοϑῦ, (16 ἔδοῦ ψι}}} ἀου 1688 θ6 σϑοοχῃὶζοα ἰμαὺ---Ἰσ ἢ [6 ἀχοορίζοη οὗ τοἀδοίζομβ οὗ 
ΟΥΡΊΠΔ] ΤΔΘΙΔΟΓΆΡ1118.---αθῃ ϑνθ ἀο0η6 [896 τουοσοπα βου ρίαγοθ χτοαὺ τσοηρ ὈΥ (8158 Θμ 1688 
ππύν βίης; δηα Ρδίομίηρ ἑοροίμοσ οὗ [86 Β10]1164] Βοοῖίκβ, οῃ 6 ΒΥρούβὶβ οὗ [86 τηοβί βρὶτὶῦ- 
1688 ῬοοΚ- πιδκίηρ,. Οπδ οοιηροβίδοῃ, δὖ ᾿θαϑί, ἰὖῦ 18 ᾿τα ροββὶ 016 ὕο χτηϊβ] υρο 88 8 Ο]6, ούθῃ 
(που ᾿Ὁ ΤΩΔΥ τϑοοῖγα ἀδηλαρθ ἴῃ ραγίϊου]ατθ--- πὰ ὑμαὐ ἰ8 [λ6 σταπά ο]ὰ ΒοΟΚ οὗ 20}. 

[πὰ (86 ἱπίσοἀποίίοι ἴο (6 ὕὐπιμι. οἢ ὐθῃθβὶβ (566 ΔΌΟΥΘ) γγθ δνο σίνθη ΟἿΣ ΤΟΆΒΟΠΒ [ὉΓ 
᾿ἀἰβιησυϊδαίης δῃ Θηζσθ στοῦρ οὗ Ο]α Ταεβίαπιθηῦ ΑΡΟΟΔΙ ΥΡΒ6Β, ΔΙ Πουρἢ ποὺ ἀπ0}] ΤΏ δη 6] ἀορ8 
[8 ΒρΘοθ8 ἄρρϑαγῦ πῖῖ ἔδαΐαγοβ ἔᾺ1]Ὺ βίδιη ρα," ΤΟ βοοοηά ραγί οὗἉ [8818}} [0}}, Χ].---ἰχυ!.] 
18 8 υπϊϊουβ οοτμροβιίοη, πανίηρ ἰΐβ ροϊηΐ οὗ ρτανϊ δίῃ, ταδηἑ θδϑυϊγ, ἰῃ {86 Θβομδίο]ορίοδὶ 
γγοΣ] ἀ-ΟΟΠΒΌΙΙΤΩ Δ] 0Η.---ἶ, 6.,) ἰδ ὯδΔ8 [89 βὶρῃ οὗὁἨ {89 Αροοδῖίγρβο. Τἷβ 18 ὑπ ἢο 1688 οὗ [86 ἃρ- 
Ῥαπάϊχ ἰο ἐμ Ῥγτορῃβοίββ οὔ 7 ϑγϑιιδα (ομδρ. χῖν.---"1,.)}. ΤῊ Δροοδ γρίΐο οοποϊ βίου οὗἉ ΕΖοϊκῖοὶ 
(ομ8ρ. Χχχνυ!].---Χ}ν11}.), (86 ψΒΟ]6 ΒοΟΚ οὗἩ Ζϑοβδυίδῃ ἴῃ 18 ἱπα  8801}16 ὉΠ ΤΥ, δηὰ ραγίσα- 
ἰαυῖγ [16 Βοοϊὶκ οὗ Π4η16]--ὶ ἢ [86 ὁχοδρίίοη οὗ [Π6 βοοϊζοῃβ ἔγοτι οἰ. Σ. 1--- πὶ. 46, δπὰ χὶϊ. 
δ-18, (6600 Οὐμμμι. οἡ Οὐδ δίβ, Ὁ. 88, ΑἸ. Ἐ.)---ργοβδοηῦ, ἱπ ἔόστῃ δηα ρυτγροτγί, (με Ο]ά ἸΤοβίδ- 
τηθηΐ οβομδίοϊορί 8] δἱοπιθπίβ τ ΐο ἢ ἴῃ [86 οτἰρίμά! νἱβίοηβ οὐ ἐμ Νν Τοδίδιαθην ΑΡΟΟΆΙγΡ66 
δύο ΔΙ νοα δὖ ὑοῦ ροσγίϑου εἰρη βοδηοῦ δηα οομβρυγαίίοη. “Αἰοπρ ὑμ6 ταΐηοῦ Ῥχορμοίβ 
τ Ταραγά [Π6 ΒΟΟΚΒ οὗ Οὐδάΐδῃ, Νδβυι, ΠΑΡΑ ΚΙΚαΙ δηὰ Ζορμδηΐδη 85. ΑΡΟΟΘΙΥΡΒ6Β, ργϑάοσαῖ- 
ΠΒΠΠΠΥ ἀορὶοίίηρ, πῃ απ᾿ΐουβ οοτηροθιίοη, ἐμ6 Ἰπάρταθηῦ ὉΡοη Αμ τ βυδη Υ 1η ἰΐβ Βγτα θο]1- 
ὁδὶ ρσγϑ υἀο68.᾽ ((ἰϑμθβὶβ, Ρ. 37. [ἅτὰ. Ἐ4.]). 

δ. ὥεισίδλ Αροοτυρδλαΐ “4οοσαϊψρίϊοδ. 

ἨἩΠκχοη 4 ( Ῥονισογέ ὙὙ7ΠΠ1.) ἰβ ἀου δύ] δα ἱπ Οὐτὸσ ἴῃ σἱοσίης [86 016 ΑΡοοβγρίίοδ οὗ 
Ψυάαίδην 88 α »γέσωγδοτῳ ἠϊδίοτῳ 9. Οὐ γι δέϊαπῖξν, ἀπὰ ἴῃ ὈοΙ]ονίηρς ὑμαῦ ἢ6 8848 οι πά ἰῃ Ἐδβθη- 
ἴβτη 8η οῇβιῃοοί οὗ 78 ΑΡοσδ γρύϊοβ τ μοι οοπαποίθ υ5 ἀἰΓ ΘΟ ἕο (86 {το οἹα οὗἨ ΟἸτὶ8- 
ἰδ. ΤῊβ ἰά68, το π|}}} Δ]10Ὁ οὗὁἨ πο ἀϊδυϊποίϊοῃ νγβδύθυοσ Ὀοΐνθθῃ (86 ὑμοοογβςο δηᾶ 
ΟἸΌΤΟΙΙΥ͂ πιδίη σαττοηῦ Δπα ὑμόθο [ΣΌΪ ΒΘΟΟΠΟΆΓΥ ΒίΧΘΔΩΒ ὙΏΪΟ αν ὑπο ὶν σἶβο 'ἱπ (86 
ῬΟΡΌΪΑΓ ΓΆΠΟΥ, ͵ἰβ Ὀ4864 ῥὈΡΟῺ {86 τυ] ηρ ἱπιρυ 86 οὗ [μδ΄ βοιιοοὶ τ] ἢ ῥβουο-ΟΥ 10Ά}}γ 7υ1ι- 
Ὁ]68 ὑορσο βου 8}1 ὑίηρβ ᾿π ἡ ΟΒ6 αἰβροβί !οη ἃ οὐ 168] ΑΥΓδηροιηθηΐ 15 0 Ὀ6 ρου πὰ :---ἰμ 6 Βατὴθ 
ΒΟΠ00] ΜὨΟΣ τοζαγαὰβ (86 ΟΠοδί65 88 Ὀγοβθη ίηρ; ἃ ΡΘΟΌΪΔΥ Βίαρα ἴῃ ἴ.6 ἀονθὶοριηθηὺ οὗ ἐττιθ 
ΟἸ τ ϑ δη , δα ΖΘΔ]ΟΌΒΙΥ ἰΔΌΟΙΒ ἀραὶ ποὺ {86 αἰδίϊπούζοη Ὀούνθοη ΟΔΠΟΙΪΟΔ] δηὰ ΔΡΟΟΙΥΡΔΙ 
ττϊτηρβ 885 ἃ ὨΟΥΘΟΙΑΙΥ 60]}] οὗὁἨὁ ἁ ὠΤὨΘΟΙΟΡΥ ἰἴβ61., βασι σοπἐιβίομβ, στόνίηρ ουὖ οὗ 8 
ΒΡΘΟἶΔ] ὑΘ 6 ΠΟΥ͂, ΔΓΘ ΓΆΓΟΙΥ [0 ὈΘ6 τηοῦ τὶ ἰο [6 Β8116 ἀθρτθθ 1 8ΗΥ͂ ΟΒΟΙ ἀδραγίπηρηῦ οὗ 
Βοΐθποθ. ῬΆΣ]ΟΪορΥ, ἴογ ἰμβίϑῃοο, ἰβ ΘἈΥΘΙ͂Ι] ο αὐοϊὰ ταἱηρ)ηρ ἰοροΐμον, ὶουῦ αἀἰδιἑποίίοι, 
ΠΑΥ͂, ΜΠ ἃ ἐλ π8 0108] ἰΘγ6]} 1 ηρ᾽ τ ρΌ]86, αποιοηῦ ο᾽αββίοβ απ α ορβοὶθῦθ ρΡορῇϊαδσ [1 οσγαίαγο, ἰὸ [89 
ΡῬτγοάιιοίίοη οὗ 66 1685 ἰσοῦ 016 δηα στοϑῦ Θοῃ βίο η. 

ον βἢ Δροοτγρῃ8] Αροοδιγρίϊοβ Βαυθ ργοάπορα ὑνγο πυτὶ πρα τ ΒΙ ΟΝ, ἱπ Θοτησιομ, πᾶν 8 
Φον 8}. ΟΠ ΑΣΆΟΙΘΥ.--- ΘΒ ΟἿ Δ} ἴῃ ὑμοῖν ἰτυϊαἰίοη οὗἩ Ὠ8η16]---δηα γοῦ βίαπα ἰῃ ἀθοϊἀοα οοπίγαβί 
οπ6 ἴο [16 οἴμος, ΤῊΘ 6 1ΒᾺ βύοοϊκ οὗ [806 ΞΙΌΥ111π6 ὈοΟΪκΒ, ᾿ὑογΡοΪ θα πα βυρρ]οιμοηἰοα ὈγῪ 
ΟὨΥΙβυϊδη5, πδιἷ Υ ὑμ6 (ἰγὰ ῬΟΟΙΚ οὗ Εβάγαβ, 45, 1|κ6 [μ6 ὈοΟΚ οὗὨ ἴμ6 ὙΥ̓͂βάοιὰ οὗ βϑο]οιηοη, 
80 ΑἸοχδηάγίδη στουπα-[οηΘ; Μ}]βὺ οἢ (86 οἴ} ῦ μδηᾶ, (8:6 ἐουσγία ὈΟΟΚ οὗἨ ἘΒάΓΆΒ, ἰῃ 18 Ηδ- 
Ὀσον-ῬΏΔΥΪΒαὶο σμδγδοῦου, Γι 68. 18 ααΪῦ6 ὉΠ ΒΔ ΚΑ] Οὗ [86 ὈΟΟΙ οὗἉ 6808 Βίσβοῃ. ΤΠΟΥ 
ῬΟΒβθβ8 ἐπ οοιῃποη 86 διηἀαπιθηΐαὶ 1468 οὗ (86 ξαΐατο υἱοίοιγ οὗἩ υάαίθπι οὐὸῦ 86 αθη 9. 

4 [066 ποῖ ἔΠ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ Βαίδαια (ΝΠ. ΧΣΙΥ.) ροῦδοδθ 411 (80 οἰαταοίοτγίδίοα οὗ [Π6 {τ Αροσαῖγρεοῖ---. Β. 0.] 

{ βο0 ΒΊ6οῖκ, ΗΠ κου, Ἐτίθ1οὮ, 



δ4. ΟΙΑΒΒΕΙΡ ΟΡ ΑΡΟΟΑΙΤΥΡΤΊΟΑΙ, ΤΒΙΤΙΝΟΞΒ. ϑ 

ποῦ] -Κιηράοιηβ. ΤὨῖ5 πάλη θηίαὶ ἰάθα οδη Ὀ6 αἰγὶ θα ρα ἴο ὑμ6 Βοοῖς οὗ Πδμῃῖοὶ 1 8617 ΟὨΪΥ͂ 
ὉΥ 8 [Ἀ186 το] ]ρὶουβ ἴδβίθ; ἴῃ ὑδδῦ ὈῬΧΟΡΉΘΟΥ͂ ἰὺ 8 ηοῦ {π0 τοδϊογδίζοι οὗ (9 Τ ΘΟΟΓΔΟΥ, θυῦ 8δῃ 
Θμσου πο ΗΘΑΥΘΩΪΥ Κίηράοια οὗἉ ἔμ ὅοπ οὐ δὴ ψ] ἢ Ραΐδ 8η πὰ ἰο [86 Κἴπράοχη οὗ [89 
ποῦ ]ά, [ἢ Ὀοίὰ ντιηρβ (8 δηα 4 πα γ88) ὑμὸ ἀπ Πα] ]ηρ ΑἸΔΥ οὗἩ [86 οχροοίδαίίοη οὗ ἃ ρϑῖ- 
8018] ΝΜ οβϑ' Δὴ ἷβ ὉΠ ἰδέ Κ80]6 (500 Ηρ Θηΐο6]α, Ρ. 77, 78, 86, 221 βαᾳ.; ΜΟΙ Κηγδν, ἔνα, 260). 

Ου ἴδ 6 οἴδοῦ μδπηά, ἴμογο 8 ἃ ἀἰδιποίϊοη Ὀούνγθθῃ ὑμ6 ὕπνο ὈοΟΪκΒ το δοοοχάβ τὶ ἐ89 

οοπίγαϑὶ Ὀεΐνοοη (6 ΗἩρΌγον- ον δηα (86 ΑἸΟΧϑη τ δη- 6 15} ΟΠ γδοίοσ ἴῃ Π6 ουτ ἢ 
Ὀοοῖς οὗ Ἐβάγβϑβ, ἔθ Ῥμδγίβαϊς μαίγοα οὗ {86 Ὠθδύ!6ῃ 18 ὉΠΙῚ ΒΔ ΚΔΌΪΥ Ὀχοιαϊηθηύ --  1πϑίβησο, 
ἴῃ 186 7ΟΥ οὗ [πὸ Ὀ]οΒβθα δὖ [86 βρθϑοΐδοὶθ οὗ 6 τ ]οϊζοα ὈυΓηηρ ἰῃ νου! αϑύϊηρ ἤδηγοβ (ΗΠ ]σοη- 
ἴ6]4, ν. 201})--- ; πβλ]ϑὺ 6 5Κ1ΌΥ] ἰθ ΘΟπΟΣ Π8}1}Υ πναγηΐηρ [86 μοαίμθη ἀραϊηβὺ [86 βογνυΐοο οὗ 
ἴλ]56 ροάβ, δὰ ἤΠΑ}}Ὁ δης οὶ ραῦθϑ [9 ΦΌΠΘΕΓΑΙ ἱπβίγαοίίοι οὗἩ [86 Οὐδ η [1168 δῃὰ ὑπο ὲγ Θοηνουβίοῃ 
ἰο ΜΙοποίμοίδια (ΗΠ χοπ 614, 87, 88). ΤΟΥ͂ ἀγὸ ἀϊβυϊηρυ ηθα ἔασι οσίλοτθ ἴῃ ἐμαὶ ἐμ ἩΘΌΤΟΥ 
ΜοββΙΔἢ βίδηαβ Ὁ80Κ οὗ ὑ0 Μοββίδηϊο ρ}} πηρηὖ οὗ [6 πδίϊοη δρονο {86 Βοιηδῃ ψου]ἀ- ρΟΎΤΟΥ, 
ΔΡρϑδυΐηρ ΟἹΪΥ δὖ [Π6 6πὰ οὗ (μ6 που] ἃ ἴοσ Ἰυἀριιθηῦ οθρθοίδῇγ (ΗΠ σοι 614, 220), τ Ὰ116 [ῃ9 
ΑἸοχαηάγίβη Νθβδδῃ 18 ὁμἀονοα ὙΠ ῸῊ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ ἀἰδυϊησίῃο88 οὗ ΌΓΠῚ. 

Αποῦδμοσ ἀἰβυποινο πλᾶγκ ἷ8, ὑμδὺ {89 Κ΄] ΌΥ] 15 ρου βθα 38 ῬΣΟΡΒΘΟΥ͂ οολθ ἰο {86 Βοδίμθῃ 
ἴτοπι [1.6 {ποοογδίϊο ΒΟΌΓΟΘ ;---ῬΓΟΡΒΘΟΥ ὙΟΒΘ 818] δἰπι, 1 (δαὶ οὗἩ βορμὶα [ογσ Ὑ ἰβάομι 
Ροιβοηὶβοα] ἴῃ [86 Ὑ͵Ἴβάομι οὗ ββοϊοιηο, 18 [6 Ἔβομδίο! οσί 8] σϑῆθγαὶ οὔ μ6 που] : ἩῺ116 [86 
Μοβδίδηΐβη οὗ [86 ΤΟ ΓΙᾺ ὈΟΟΪΚ οὗ ΕβαΓΑΒ, 88 4150 οὗ ὑμ6 ὈΟΟΚ οὗ 6βὺ8 Βίγδοι, οὐ] παῦοϑ ἴῃ 8, 
στοπίι οΥὈὨ ὈΟΟΚΒ ΟΥ ττϊηρβ (ϑγδοι χχῖν, 28; 4 Ἐδβάγαβ αὖ {116 οἷοβθ: Ἐβαάγδϑ᾽ 94 Ὀοοκβ [80 
ἘΣ ΔὮ Ν᾽ ἐσαίοῃ οἵ [9 ροωγρδδ χῖνοβ 204 (ογ πίπθ μυπάτρα βπά ἔοι αν.) δβ (Ἀ 9 βατ ΌῈΣ 
οὔ ἐμ βοοῖβ [μδὲ ψεῖθ πτιΐλθη, 2 (4) Εδβάγ. χὶν. 44]; 24 ορϑη, 70 βϑογοῦ τυ {ἱηρ5). 

ΝΟΌΣ ἴθ (89 οομέγαϑῦ ἴῃ (86 ζόγηι οὗ [8:6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰο Ὀ6 ονου]οοκοά. Τῇ ΑἸοχαπάγϊδη 
ΒΙΌΥ ργορ 6β168 ἔγομι δὴ ᾿γτθβιβῦλ 010 τ ρυ1860, ᾿π ραΐλοίοσίοαϊ Θοδίδεγ (ΗΠ  η 614, δ1),  Α1]18ὲ 
(86 νἱβίοπιβ γτοπομβαίθα ἴο Ἐβάσγαβ ἃγὸ τηθαϊδίθα Ὀγ εἰῤίοαξ οοπάιπιοί, ἔλαίληρ δηδ ρῥγαγίηρ, δηὰ 
ἐδ Τποὲσ του οἰ δίϊοηβ 68 ΔΒΒΌΣΩΘ 8. ΘΟΠΥΘΙΒΑΙΟΙΆΙ [ὈΥΊη. ᾿ 

Ἀσοοζάϊηρ ἰο ΕΘ ]ΘΌ, ὑμ6 Φ ον Ί8Ὲ ΒῚΌΥ]] πὸ ὈΟΟΚΒ οδπιθ ἰπΐο Ὀοΐηρ ἔγοσῃ {86 γϑᾶσβ 160 
(ο 40 Β. Ο. (αοοοτγαϊηρ ἰο ΒΙΘΟΚ, Δῃ Οἱ 6 ρογίζοῃ 18 οούθι} ΡΟΓΑΓΥ͂ τ (86 ΒΟΟΙΚ οὗὨ Τδηίοὶ (2), 
ἃ ἰδῖοσ μαζύ μβαυΐῃρς Ὀθθὴ ῥγοάμοθά, ἢθ {μῖπκβ, δρουῦ 40 Β. Ο.)). ΤῊΘ το οὗ {86 796 βἢ 
ϑτουπά-ἴοστη οὗ 89 ἴουσίῃ! ὈΟΟΚ οὗ Ἐβάγαβ ἴβ αἰ ΓΘ ΠΕΠΥ οϑεϊπηδίοα ὈΥ αἰβδγοηῦ οχορούθα, 
ΤῊ ἀϊδεαρτοοιηθηῦ οὗ ΟΧοροδῚΒ ἰΒ θαθθὰ ὉΡΟῺ {δ9 ἰπίογργοίδίίοη οὗ ὑπ 6 Θχοθθα! ηρ] ΟὈΒΟῦΓΘ 
γἱ βίου οὗἩ [19 Θαρ}]6 (ἀγοδι- νυ βίοι οὗ [86 βοοοπὰ πἰρῃι). Τιασσθθοο ἐπίογργοιοα {86 ὑποὶνθ 
πίηρβ οὗ 86 689}6 858 τϑίδυσί πρ ἴο (86 δῃποϊθηῦ Ἀἰβύοσυ οὗἨ ὑμο 1ΐπθ οὗ Βοιιδη ἰκΐπρβ δπὰ [89 
ποτ πηιοάσγῃ Δα 1 0η5 (0 10; ΟἰΟΓΟΓ οΘοποοὶγϑα [6 ἩΣΏΡΒ ὕο ΤΣ ΟΣ ὑο ὑνγεῖνθ ΒΟσΏΔ ΘΙΏΡΘΙΟΙΒ 
Διὰ δϑβοοϊδῦθιιαρογοῦβ [εδεηξαΐδεν)]. Τιὔοϊκο ἱηίογργούθα ὑμ6 δδρ]θΒ ἴγθθ μοβϑὰβ 85 βίρεὶ- 
βεληὶ οὗἨ 501]118, ῬΟΙΊΡΘΥ͂, δα Ομϑαῦ, 85 85 ΔΙΥΡΙΓΑΓΠΥ οοποοϊγοῖ, δβιιοοοβδίγθ ὑσὶ αι νγαῦθ, 
1,αϑῦ ἴθ 8 009 'β (8ο νἱοῖν οὗ Η]ἸρΡΘηο] 4, τὸ βθο κα ἴο οοπβίσιθ (86 Αροολίῖίγρβο οὗ Εβάγαβ 
ἰπΐο 8 οοπεληυλίίου οὗ {86 ΒΙΌΥ], νι ουῦ Τοοορηϊζίηρ [86 οοπίγαδύ το ἰῦ Ὀγοβθηΐβ ἰο (86 
Ἰλίζον ; ἀθοϊδσίηρ [Π6 6016 8 ὕπνο τυῖηρβ ἴο 6 ΑἸΟΧΑΠΟΟΣ δπά ἰῃ6 Ἐργρίίδη Κίηρβ σ8οῸ 
βυιοοροάοα Βῖπι. Αοοοταϊηνσ ἕο  ΟΙΚΙαΡ (228 υἱεγίε Βωοῆ, Εδτγα, Ὁ. 888), [6 9 6νβ δυῦμον 
ψτοῖθ μΐβ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ ἴῃ ἴδ δυΐξαπηη οὗ [86 γϑδσ 97, αἴνοσ {89 1811] οἵ Του  δη. ΟὈΠίΓΑΓΥ ἴο 
1815 υἱὸν 18. {86 [Δοὐ [μαὺ {16 Ββοοοπα ἀοοίταοσίίοη οὗἁ ἰμ6 ΤΘΙΏΡΙ6, ἴῃ 86 γοδγ 70, 1Β ποὺ τ 6ῃ- 
Εοποά ἴῃ 186 ὈΟΟΚ; Δ ΟΙΪΚπηΑΥ Θοποοῖνοϑβ 1 ἴο Ὀ6, “ ΌΥ͂ 8Υ οἵἉ ἀϊδβραΐδο,᾽ ““Ῥάγα}1611264 " νὰ 
[80 ἄγει ἀοβίσγυοσίοῃ, ἑ. 6., Γορτοβοηϊθα ὈΥ, δῃηὰ δ᾽οὴρ πίϊὰ, [6 ἢτβί. ϊποθ 116 δαρίο, ὁ. 4.) (89 
Βοιλδλπη ΟΣ] -Κἰηράοχῃ, ΘΟΙΩ68 (0 108 θη ὮΥ 4 ᾿ἰ0Η, ἑ. ἐ., (89 7618} Μοβϑίδηῖρ ΤἈΘΟΟΓΔΟΥ͂, τΘ 
δὴ ἰδΐηκ, ἴῃ ᾿ἰηὐογρτοίϊηρ, (18 νἱβίοῃ, οὐἨὁ πὸ ἐΐπιθ βανο ἐμαὺ οὗἨ (86 Βγεβὺ “6188 ᾿πβυστθοῦοι 
Ρτουϊοῦβ ο [86 ἀοδίγασίίοη οὗἁἨ «“ογάβαί θην, οσ ἐμδὺ οὐ ὑπὸ ᾿πβυγτθοίίοη ἀπάθσ ΒΑγ- ΟΟομ Ό8. 
Βαϊ β'ποθ, Δ ΟΓΘΟΥΟΣ, [86 ἀεϑίγαοίίοη οὗὁἨ 6 γαβδθτα 8 1861} πού τηϑηὐϊοηθά, ν᾽ 476 οοῃβίγαϊπηϑα 
ἴο ἱπίογρτοὺῦ ἴδ νἱβίοῃ (ἡ ο86 ΟὈΒΟΌΓΙΥ 8 ΡοΥμδ ΡΒ οσίης ἴο [86 οἰτουτηβίδηοοβ οὗἩ (86 ρογϊοα) 
85 τοίοιτιπρ ἴο [86 βγθὶ 96 188 πᾶσ. ΤῊ ἢγϑὺ ἴῃ γοθ ἔδαίμϑιβ οὗ [86 οδρ]6 ἀγὸ 1π6}}}01}0}9 
ὁποῦριῃ (ΗΣροηΐο]ά, 206): Ομθϑαγ, Αὐρτιβίαθ, ΤΊ οτυβΒ. ΤῺ (ΟΝ πῖηθ ἴδδύλουβ ΔΓγΘ 

ΥΟΙΥ͂ Αἰ ΑΪΥ Ρῥἱοίζαγοα ; (ΒΟΥ ἀθποίθ ἱπιροσῖαὶ ρσγούθμαθτα σαύμο ἐμὴ δοῖ] διρογοῖθ. ΤὨΘ 
ὨΌΠΙΡΟΥ ἔν ΘΙ 6, ΘΟὨΞΘΑ ΘΠ, 18 ΤΊΟΥΘ 8 δυο. ] 100-468] πα Γ ἤμδη ὁπ6 ἴο 6 ἰδίοσ! 681 
ἰΔοπιϊδοα «πὰ χοίοσσθα, ΟἿ]Υ͂ ἃ [δ οὗ [89 τροοὶς ΘΙΆ ΡΟ ΓΟΙΒ, τὸ α8108 δὰ Οἰδμο, πιουιθὰ- 
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ΤΔΥΪῪ δἰίαΐη ἀομιϊπίοη. ΤΠ στοαίοδυ οὗ ὑμ6 ἔδγοθ Ἠθ68648 οὗ [20 Θδρ]θ, ΒΟ ΠΟῪ ΔΆ ΚΟ6, 
ΤΑΔΙΚ68. 8Δὴ 64 οὗὨ ἐδμ6 δδίμοσβ, ἴδίκοθ [89 ὕνχγο οὐοσ ἢ686(15 δοηρ ψἰὺ} 1, Θηα Βῃδῖτοα [6 ψ11016 

ΘΑ ; Ὀαΐ βυαάάρη]ν αἰβδρροϑῖβ. ΕἾΠΔΙΪΥ, ὑδ6 μοβδα ομ ἴδ τχηῦ 8146 ἀδυουσθ (δῦ οπ 9 
οὔ, δηὰ 18 Ἰοδν δοῃθ ὑπ} (86 ΤΟΔΙΙΗΡ ΟῚ. ΠλΔ,ΚΟΘ. Δ οπα οὗ 1. Νον, 1 (18 μοδά οἡ {6 
τὶρεῦ 8146 τοῦθ Ψ ΓΒΔ ΘΒ σγοδῦ ΘΠΘΙΩΥ͂, Ν᾽ οβρδβίδη, δηὰ 86 βοδὰ ἀδνουγθα ὃν ἰΐ, Υ 1061118.5, 
6 τηἱϊσῃῦ ρῸ Ὀ8Ὸκ [0Γ 82 ἱπίβγργοίδοη οὗ {86 τι ϊ44}6 μοϑᾶ, ΟΣ βυαδάρη]ν ἀἰδαρρεοαγοὰ 
ΔΙΌΣ Βῃδκίηρ 86 ψ1016 οαγίμ, ἴο Νογο. [1 δοῃβι ἀδγαίίοη οὗ (86 ἀΐτη δῃὰ οοηΐιβοα δχϑουτίοη 
οὗ (89 ρἱοἴαγα, [μ6 οἰοτί (ο ἰηὐογργοὺ 411 [16 ΒρΌΓΟΒ ἰῃῦο ἃ ΒΘΙΤΠΟΠΪΟῚΒ βυβίθπι 15 1685 γοα 5106 
18η ἱπαῦϊγΥ ᾿πίο [9 βρ᾽ γἱΐ οὗὅὨἨ [16 ρτοἀποίίζομ 88 ἃ 8016; {μὶ8β ἰβ ᾿ΒΟΣΟΌΡΪΥ σοηβομδηὺ τ 
[1:6 ΤΔΠΟΘΟΙΌΙΒ βρ γιὺ οὗἨ [86 ρβθαδο- Μ οββίδηϊο 96 188} Τονοϊαϊοπ, Ἐν], αὐ Οὐμγβάϊ, μ88 
ΔΙΓΕΔΑΥ βού οσί δθουν [Π 6 β8π|6 σίου (866 Η]Πσϑη 614, Ρ. 892, ποέε). 

Ιη σερδγά ἴο {μ6 ΒοοΙΚ οὗ Εποοῖ, γθοοῖνθα ὈΥ ΗΣ ρθη ἴθ] ὰ δπιοηρ ἔμ6 9 Θνγῖβὰ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟΒ, 
πὸ οΙά (86 δυρυπηοηΐ οὗ ῬὨΠΙΡρΡὶ, πο υἱπαϊοδῦθθ ἴλθ ογὶρί πὶ ΟἸ τ βῦδη ομδγβοῖοσ οὗ (19 
ὈΟΟΚ, ὑο Ὀ6 ἀφοίεῖνο. 

Οπ ἰδ6 οὐμοὺ μδῃηά, [πὸ «“4δοδηδίοη 977 Δοϑοβ Βθθυὼβ ἴο ἔοστῃ ἃ βΒυρρ)οιιθηΐ ἴο ἐμ6 ἔουσ 
Ὀοοῖκ οὗ Ἐβάγδβ, οτἰ ἰπαιίηρ, δίνον (λ6 ἀοβίσαοίίοπ οὗ Ψεγιβαιθαι, ἕοσ ἴ[μ6 Ὁρ᾿Σΐπρ οὗ ῥσοβίσαὶθ 
ψυάαδίδηι. ἢ 

6, Τ΄ε 4»οοαΐψρϑδε 97 υὑοδλη. 

Α5 ἔδμο ΒοΟΚ οὗ ϑδηΐοὶ Ὀϑόϑηιθ ἃ ρϑίζοσῃι [ῸΣ [8:9 ΔΡΟΟΙΥΡΒΔ] Αροσδίγρβοϑ οὗ 7Ζυαΐϑτω, βο 
ἐδθ ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒ6 οὗ Φοβὴ 88 Ὀ66Ὼ [16 ΘΧΘΙΏΡΙΆΡ [ὉΓ 8}} ΟἸ στ βύδη ΑΡρόοοδῖγρβοα. Βαΐ ἀροπ {86 
βἷά4ο οὗἩ ΟὨΥΙβ ΠΣ ΕΥ̓͂ 4180, ποι ΐπηρ θαῦ ἃ 86 Κ οὗ Βρί γι 18] ἰαβίβ, ἑ. 6., Δ} ὉΠΒΡ᾿γ 8] ἰαϑίο, σΔῃ 
ΤΑῚ] ἴο τοοορπΐζο {86 ἀἰβεϊ ποίη Ὀδύνγθθ ΘΔ ΠΟΠ168] τηγδίθτ 68 Δη ἃ ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ τἱ 4168, θοΐνγθοῃ 
8 σταπάραυγ οὗ ΤΌΣΤΩΒ 'π ΜΟΙ ΟΓΘΙ ΡΓΘΥΔ118Β, ἀπ 85 οχίσγαναρϑῃοθ οὗ ΓΌΤΤΩΒ ΟΥ̓ΟΥ ΜΟΙ οου- 
Ταβίοῃ ΓαΙρ 8. 

ἃ, Τῆς Οἠγιδέαῃ, (υειοϊδἦ- ΟἸγιδίϊα) Δ ροογυρλαΐ «Δἀροοαίψρϑεθ. Ὁ 

ΤΉΘΒ6 ΔΙΥΔΠΡῈ ὑΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ ὈΥΙΓΩΔΓΗΥ ἰπύο ὅτψο ᾿θϑαϊπρ ΟἾ45868: 1. ΟἸ τ ἰδηΐζοᾶ: 2. Οτὶ ρὶ- 
ἈΔΠἘ}Ὺ ΟἸγιβιϊδῃ ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΕΒ. 

Α58 ΟἸ γἰβυϊδη θα ΑΡΟΟΔΙΎΡΒΘΒ γ76 ΠΊΔΥ͂ ΠΆΤῊ6 [Π6 ΡΓΘΥΙΟΌΔΙΥ τηϑηϊοηοα 6 Ὑ]8}} ΑΡοΌσσΡΒα, 
ἐδο ΒΊ ΡΥ }]π θΟΟΪ8, ἀπαᾶ 86 Βοοϊς οὗ Εβαγαϑ. Β]6οκ, ζεδον αἷο εἰδυ {ἰπἰδοΐδη Ογαζοί. ΤἈεοὶ, 
Ζεϊίδολνὶέ υοη δον εδεγγιασΐεῦ. 106 ὟΝ οἵϊθ υπὰ 1, ὕοϊο, ο]. 1. 20; Π| 1725αᾳ. ΕΥ̓ ΘΑ ]1οῦ, 2) 16 
δἰδυϊπιϑολεη, Ἡοϊδδασωπσεη, διὰ ΗΚ 614, ἐς 7)αἰδοῆς 4ροξαϊψρίεϊξ, 

Ατηοηρϑῦ [6 ον 5} - ΟΠ γἸβυίδη ΑΡοσσυρμᾷ 1 ἢ ἀχὸ ἰτηϊδίνο οὐὗἉ 6 Αροσαῖγρβο, 86 
ΡΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ΘΟμροΟΒ οη 18 ἐμ 6 Βοοὶς οὗ Ἐποοἢ---δὴ ΕΒ Ομ 6 ον 5 - ΟἸ τ βύύδη ῥγοάαοίοη--- 
0Γ 8ὴ δχδπ)λίπαίϊοη οὗ ΜῈ ]Οἢ [Π6 ΓΟΔΑΘΓ 18 τοΐοιτοα ἰο ΡΠ ΡΡ ΙΒ ποσκ. 

ΑΒ {16 (ἴ386 Οὗ ΔΡΟΟΙΥΡΏὮΔΙ, 8η4, ἱπ τλβηγ γοβροοῖβ, Βογοίϊοβὶ, Γ[Δ0]0 δ28 πόνϑῃ ἰ86 1} δθουξ 
[86 τ ΒΟ] 11πη6 οὗ [89 τηοδὺ ἀϊδιϊηρυδῃοα ΒΙΌ]1041] πᾶπλ68 δηἃ τυ δἰ ησΒ, 80 ἰδ 18 ἱῃ οβρϑοὶδὶ τῦῖ 
189 Ὀυῃρ]ηρ, ΘΟΙΩΡΟΒΙ 0Π8 ΟὗὁὨ ΔΡΟΟΣΥΡΒΔΙ δυΐμοσβ. Μοβὺ οὗ [θὰ βαᾶγθ ἰβϑαθα ἔοσί ἔγοτη 
ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ ΟἿΪΥ ἕο ὈΘΟΟΙῚΘ Ἀρδὶπ [86 ὈΓΘΥ οὗ Οὐβουσιίγ. 76. Φ0]1ονν, 'πὰ παιιΐηρ ἴδοι, [89 
ΒΙΌΙΠἾοΑ] ΓὨσοδά: 

1. ΑΡοολ υρϑο οὗ Αἄδπηὶ (1ωἴοζκο, Ρ. 232). 
2. Το ΒΟΟΚ οὗ ΕΟΟΙ, 866 δΡονα. 

8. ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ οὗ Αγδηδιη, Ορβμίθὶς. Τιΐοϊκο, 2952, 
4, Τοβίδιηθηξ οὗ ἴμ6 Τχεῖνο ῬΔΕΓΙ ΓΟ, 866 ΔΡΟΥΘ. 
δ. Βοοῖϊκ οὗ Ε]145, Ἡϊεροηψηι, αἡ ϑανιπιασλίωπι, ΕΡ. 101. 
6. ΒΟΟΙΚ οὗ Ἐβάγαϑ, (Ἀγ ϑ 18 η ΖΘ, 566 δρονυβ). 
7. Α6οεπδὶο 7βαΐα Ῥαξΐο. (Β66 αἰτὄτον, Ῥργορλείωα γείεγεα Ῥοομαορίσγαρ] ες, Ὁ. 1). 
8. Τραπὶοίίδ, ΤΊΒΟΒοηα,, 4 »οοαίψρεεθ ΧΧΧ. 
9. «ροοαϊψρμεῖδ Βαγωοὶ, (οαἀϊάϊέ Οὐτίαπὶ, Δίοπωπιοηία δαονα, Μοαίοϊαηὶ, 1866, 866 Φγοσγαηῖρ 

οὗ τ. Φόβορὰὴ 1ζληροη, Βοημ, 1867). 

ΦᾺΑ ἵγδρτηϑηῖ ος (ἷ5 Ἰοδέ ὈοΟΙ͂ς δδ5 τοΟΘὨΕΙΥ Ῥθδα Τουχά. 860 1δηρθο, 2α: ὕμάενέλμηι ἐὰ Ῥαϊὰσέίπα εἰν Ζεῖὲ ΟἸγεὲ 
(Βοβῃ, 1866, Ρ. 2). 
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10. Αροσαῖγρϑβο οὗ Ρεΐον (1ςκο, Ρ. 240). ᾿ 

11. πο Δροοδίγρβϑος οἵ Ρϑὺ], β60 Τἰβομοπάοσζέ, Ὁ. ΧΙΥ. ΡΣ ΌΝΙ «ροονυρδεὴ. Οἱ 
0ΠῸ οὗ (8686, 806 ΤΊ ΒΟοΒοησοτζί, Ρ. 54. 

12. ΑΡΟΟΒΙΥΡΒΟ οὔβ Ῥβευδο- οΒη, Τιβομοηά., 4ροοαϊ, ΣΧ Υ ΤΙ. 

18. ΟΥ̓ Βασι πο] 6, (Τβομοπάοτῇ, «Αροοαίψρεοι, ΧΧΤΥ.. 
12. Οὗ Μϑδῖγ (Τἰβομοπάονί, Χ ΧΎΥ͂ΠΠ). 
156. ΟΥἩ βίορμοη (ΐοκο, Ρ. 247). 

Τὸ 8686 ΣΩΔΥ͂ Ὀ0 Δα θα ΒΟΠῚΘ Τα ΪΒΟΓΔΌ]6 ΟΥΚΒ ΟΒ6 τἩΟΌ οχύοηβ Οὐ ῦ ἐδ 6 ροβί-δροβίο]α 
Ροτίοα οἵ [Ἀ}15 ψ τη 10. Βοϊδνοιυ, 7Τλ6 δηερλεγά οὗ Ἠδεῖαβ. ΤῊ δοοουηῦ οὗἩ δῃ ἀροοϑ- 
ἴγρθο οὗ Οδυϊηίμυβ ἰ ἀυδίουβ ([μοκο, 247). ΕἾΏΔΙΥ, Δ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6 ὑμάθσ ὑμ6 πδπια οὗ 
Μειβοαΐαβ οἵ Οομδί ΟΡ ]6. 

1 ΔΊΘΙ ΟΥ̓́ΤΔΟΓΘ ΙΔΟάογῃ ΔρΟΟΔΙ υρὺϊς ῥτοαποίϊομϑ ἈΔΥ͂Θ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΗΥ͂ δἰρτιίβοληοο Ὀδαγίηρ, 
ὌΡΟΠ ἰδ οἰδυδοίουιϑίλοβ οὗ δηοϊθηῦ ΒΡΟΟΤΥΡὮΔΙ Αροσαὶγρίδοβ, ῖοἢ (δοοογάϊηρ ἴο 1,80 ΚΚ6) 
Ὀδοδιμθ οχίϊμοῦ ἴῃ ὑπο ἢ οομαίασγ. [πὶ ΟἸἰγόγο᾽ β οο]ϑοίζομ (86 [Ο]] ον τὸ οἰϊθὰ : Ἐ͵ία 
ΔΙεγίμιῖ, Οαἰτιαϊ 7ἴδὸν ἀε Ῥγορλείϊιδ λίογἰϊηὶ, Ἐγαίτὶϑ Ηενηιαπηὶ Μοηπαοσλὲ Ῥαξοὶπῖμηι,. Ῥγορδθ- 
ἐϊα Μαζαολίω ἀὲ ϑιυπιηιὶδ Ῥοηεϊβοῖδιϑ. ΑΡΟοδΙυρίϊο ὑγαὶΐβ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΔΓΘ 8130 Υἱβ᾽ 016 ἴῃ τῃδη Ὁ] 
ἔοστα ἴπ ὑμ6 οἰ} 8010 ἩΤΙ ΡΒ ΣΘΠΘΓΑΙΪΥ. 

ἃ δ. ΕΙΟΘΒΑΤΙΨΕῈ ἘΟΕΜ ΟΕ ΑΡΟΟΑΣΥΡΤΊΟΒ. 

ΤΟ Ηοὶγ ϑογίρίθιγοβ ἀγθ, ἑῃσουρμοαυΐ, α τοοοτὰ οὗ 86 Ῥχονίάοποο οὗ (σα, 88 ὀχογοϊβοα 

πῃ {86 Θβ δ ]Πϑτηοπῦ οὗ Ηΐ5 Κιηράοια ; μθη09 ὕΘΥ 8.6 {μθσωβοῖγοθ ουθγγα]οθὰ ὈΥ ΗΒ ϑρι τι, 
τόσα ΒερΙπηΐπρ' ἴο Θηά, (Π6Υ̓͂ τοβῦ Ὁροῖ ἐμ ΒΥπί6818 οὗ [με ᾿ἰνῖπρ' ποτά, ταὶ ρ Υ ἴῃ ἀδοα, ἀπὰ 
[86 Βριγ 81} δἰ σηϊποβηΐ, Ββροδκίηρ ἰδοὺ. ΟὈμβΘαι ΗΟ ὑμ6Υ ΔΙῸ δοαυδιηἰθά, οα [μ6 Οὴθ 
Βαπά, νι πὸ 1416 νογάβ; οὐ {89 οἴβοσ μβδηά, πὶ πὸ β]θηΐ ἴδοίθ.Ό. ΕὟΟΠι Ῥορὶπηΐηρ (ο 
οπα, (ΠΥ βοὺ Ζοσί [μ0 Θινὶπο ἰπ ἴ6 ὨππΔη, {86 ΒΡ Υἰ8] 1 [Δ 6 Β6}810}6, [9 δἴβγῃ) ἴῃ ἐὴῃθ 
ΘΙΏΡΟΓΆΙ, (86 ᾿πῆπηϊ6 ἴπ (μα Βηϊδ, ἑ, 6.) [ΠΟΥ ἀ641 ἱβτουρσμουῦ ἴῃ 5θηβθ- δ οι -- οπρ ἐΠ8 
δΥτα Ὀ0]168] ἴῃ 86 ὈΤΟΔΑΘΙ 8686 οὗὨ [86 ἔδυτι. 

ΤῊΙΒ 18 ἔταο θύυθὴ οὗ [μι ἰβύοσ 8] ρογίίοῃ οὗἁἩ (89 βιεαοτοα τ ηρθ. ΤῊΘ ἰἄθμ8 πῃ ΐοι 
816 τεβοοίρα πη [86 ἰδίογιθϑ ἤδύθ γθιδοῖθα ὌΡΟμ ὑλ6 βδυιῃθο ] 8πὶ δηὰ τηοᾶδ οὗ Ἔχργοββίοη οὗ 
[8 ποῖ 5 γοοουαμίθαά. ἀπᾶ ἴμ8 ΒΊΡ]104] ἰδβίοσυ, ὈΥ͂ υἱγίαθ οὗ 18 τηδίζογ- οὐ μοῦ οι πἀαιϊοηΒ, 
15 ἀϊβιλησυι βιι6α ἔγομ 411 μθδίμθη ταγυϊοΐβαι ; ὈΥ͂ νἰγίαβ οὗὨ 16 1464] ὑγδῃβραγοπου ΟΥἩ βὶρηὶ- 

βοΆΠΟΥ οἵὨ 18 ἔλοίβ, ἔσο 411 (8.6 Ῥγαρτηδί ϑιη " οὐὗὁἨἁ ργοΐδηθ Εἰβύοσί οσυαρηγ. ὙΝ Ὠ180ὺ [Ππ6 Ἰαιίοσ 
εἶγοϊθβ ἴοσ [μ6 τηοϑὺ ραγῦ Ὀθύνγθ θη ΒΘΟΟΠΔΙΥ͂ οδυβ65 πὰ ρῥγοχἰπηαίθ ἀθϑίρηβ, ΒΙΌ]1ο 51 Ὠϊβίουϊο- 
ΕΥΆΡΆΥ 45 ἴῃ νἱ ον [86 ΒΌΡΓΘΙΙΘ ΟΔ865 Δα ΒΌΡΓΘΟΠΙΘ ἀο5' 5, 8η ΘΠ 66 ΣΘΟΟΡΉΪΖΘΒ8 {86 τηράΐα 
Ῥοΐνθοη οδι80 Δπα ἀοβιρη----Θ ΘΟ ΟΠΔΤΎ ΟΒ868 8Π6α ΒΘΟΟΠΟΆΓΣΥ͂ ἀρβίρηϑ---80 ἴᾺΥ 88 ἰῦ τῃϑη 05 
ἰθοὰ δὖ 411, ἴῃ ἐπ ὶν ὈΠΊΨΘΙΗΔΙ βρη ἤοδηοθ; ΠΟΩΘ [Π0 1688 ἴῃ μο Ἰἰρῃύ οὗ ΒΟΡΤΕμΘ 
Ῥτουϊάθῃσθ. 

ΤῊΪ8. βϑτὴθ σμδγδοίορ οὗ (0 ΠΟΙΥ οΥΡ ΓΕΘ ΟΟΟΑΒΙΟΠΩΒ ἴῃ ὑΠ6 ἀϊάκοιο τὶ τΐπρα ἐῃ0 
βοηϊοηϊίουβ ἰοστα ; ἰῃ (86 ροθίϊς πτιψπρθ ἰπ ραγίϊουϊαγ, [86 τγθϑ τὰ οὗ βραγαίνθ οχργοϑβίοη 
δηὰ [86 εἰρηϊβοδηοο οὗ [Π6 ΘΟ ΡΟΒΙ 0. ; 18 πιοϑὺῦ ΡΟ ΘΓ] ΔΡΡΘΆΣΒΠΟΘ, ΠΒΟΎΘΨΟΓ, 18 'π [ῃ9 
Ρτορμοίϊς πυτϊηρθ. το 10 οομγογίβ Ὠἰβύου 681 ΣύθηΒ ᾿πίο β τα 018 οὗ [λ6 1άθβα (Ὁ ᾿πβίδησο, 
ἐδε ξίπρ 9.7 Βαδγίοπ), αθὰ ἰάθαβ ἰηΐο ἰβύοσι δ] ἔοσιηβ (σγαβδ-αἰίπο [ϊ008).; 88. ἃ. ΘΟΠΒΟΘΌΘΩΟΘ, 
ἴι βῃ!β ὉΡ τονοϊδίοη ἔγοτῃ 84}1} ΘΟΠΏΤΏΟΣ ΒΘΠΒΙΣΟΙΒ ΒΥ ηβίοη οὗ 1ὑ---ἰΌΥ ᾿πβίδποο, Ὸσ {86 
Τη358 ΟὗἨ [Π6 ἰαἴδν 76 }78-- 1180 1 Βα 10 'η 186 Ὀτὶρ ὐοϑὺ Ἰρῦ ἴον [Π6 ἀἰβοῖρ]65 οὐ ἐμ6 ἐγ ῃ : 
ἃ ἰλοῦ τ ΟΒ ΒΟ] 45 ἴτὰθ ἰῃ γορατὰ ο [8:6 ΡΑγδΌ 68 οὗ {86 1, οτὰ, δοοοσάϊηρ ἴο Μείμον χὶ]]. 18. 

ΤΟ βἴταρ]θ Βοηβ6- δρθ, ΒΟΤΘΥΟΥ, ἱπ Δοοογάδηοθ τὰ (μ6 {Ὁ]]Π 688 οὗ 16 δηᾶ 1168 
ΠΙαμϊπαίίοη ἰπ (μ6 ΗΟΙΥ βουρίαγεβ, Ὀγαπομοθ οαὖ ἱπύο {πγ60 ἔππάἀδηηθηίαὶ ἤοσπβ: Α1,.Ε60- 
ἘΣΒΜ, ΞΥΜΒΟΙΙ͂ΘΜ, μὰ ΤΎΡΙΒΜΟ 

ΑἸ ΕΘΟΕΙΒΜ (αἰϊοσοτῳ ἴτοτα ἄλλο ἀγορεύειν, ἕο ΘΧΡΓΟΘΒ Βοτηθί ΐηρ ἱπ ποσγὰβ ἰηϊοπαοϑά ἰο 

- [7 Θοσιηδη γασνιαίκ, ὉΠ ἢ 15 Πότ Γαπϑδέοα »γαρνπαξίεια, λα ἴΠ6 νἀ 60 η80 οΥ̓ {Π6 ατοοῖς πο ἤγοιῃ Ὑ δ] ἢ 
[6 δεγι νοὰ, δηιδποῖ [86 οπμο-δἰἀοα δι ῬυΓΟΙΥ οὐὔδθηδῖνο πηοδηίΐημ οὗ ἐμ6 ΕΒ. ΚΠ 8} ἀοτί ναι ἐγθ8 ἤγοτο πράγμα.---ΤἈ.] 

Ή8ε0 τὴ0 δυο α ἰγθαϊί8ο: ζεδαν αἷς Βεείοδιπρεη, τοοῖοδλα σισίδολδη ἀεγ αἰρονιείπεν, ϑ'υννεδοῖτα τοιὰ ἀδν Κίγολιιοΐοη 
ϑδχγειδοῖίς οδιοα να. ειμέϑολε Ζοεϊεολτῦσι ζῶν οὐγέμίϊονε ἩΡΙςδεπδολα, εἰς., 1858, Ντ. 4-0. 



12 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ. ; 

ΘΟΒΥ͂ΘΥ͂ 8 τηθϑηΐηρ Οὗ6Γ ὕμδη {μον ἱπητη θα αἴθ ΟΠ6) 8 8. ἔογπι οὗἉ ἱπηδ ΣΎ πίοι, ἐπ ἀοοογάαποσ 
εοἱἑλ, ἐλ δεπιδίαποε ο ομέαγα δἰπιϊαγίέψ, Θτα ΡΊοΥΒ οὔθ ρμβθποιλθποι 88 [86 θρυτγα οὗ δηοίδοσ; ̓ς 
ἱτηαρίπρ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ, 8 ΠΟΤ Βρ  γίϊ4] ταδύνο ΟΥ̓ ἸΙηθ8πθ ΟὗὨἨ 8 Β6ῃβῖ 016 Ῥβποιθθῆοῃ. ΤῊΘ 
βΒοσπίηρ οἰοιηθηῦ οὗ Δ]ΠΘρΌτΥ, 18 [6 ΒἰπιΡ]69 ἄσυγαϊίνο οχργοεβίοη, [86 γλείογίοαὶ πιοίαρλον (186 
ὝΑΙΤΙΟΥ, 8 ἐΐοπ; ΟΥ̓], ἃ τοεδα); δὰ ΔΙΙΘΡΟΥΥ 18 8 ροείίοαξίψ ἀθγοὶορθάὰ πιϑίαρ βου. 10 ἀδηοίοθϑ 
ἰΐβ βυ δ) οοὲ ὈΥ͂Τ αποίλον ιολῥοὴ, ἠαδ α δἰπιϊίαν ἀρρεαταηοε." 

ΒΎΜΒΟΙΙΒΜ (σύμβολον ἔτοτα, συμβάλλειν) ὉμΪ68. ἃ. ΘΘΏΒ 1016 ἱπιβρὸ ὙὶῸ ἃ βρί γα] ὑδοῖζ- 
ετουηά, ψ ΒἱΟΙ Ἰδύνον 'ἰ8 ΠΔΟΓΘ ΟΓ 1688 ὑπισαγαΐν απα δδδοηέϊαίίν οοππεοίεα ιοἱέδ, ἰμ6 ῬΒδποιηθῆοη 
ΜΌΘΟΝ ἔαΓαΐβη68. 86 ᾿πηᾶρο. Τὰ υπίϊηρ οὗἨ [86 ὕπο βυμάογοαά ροσχίίοῃβ οὗ α ρἱθάχο οὗ 
ΒοΒΡ ΠΥ αἸΓΘΟΟΥ͂ απ ἰῦο5 {86 ρ]θάμο ὙΠῸ Βοβρ δ! ἰΥ 1861, Ιπ σζϑπογαὶ, Βούουοσ, [δ 6 
Βυτα νύ] ἰβ θαβϑο ροῖ ἐμ6 οοπηθοίΐοῃ οὗἉ ἰμ6 βίρῃι δῃὰ ἐμαὺ θὰ ἰδ αἰχηΐβεβ; 80 ἐμαὶ ἰμῸβ 
δοιῃθί βίην ΠΟΙΆ] ΟΓΥ Βρί γί [1141 ἰθ ἀθπούθα ὈΥ͂ Βοῃμοί ἰηρ ΡϑγοθρυὉ]6 ἕο [86 Β6η868 (8 δα, ῸΣ 
ἰηβίαπορ),-ἰθθ ἰσθμοῦ ὈΥ̓͂ {86 Ἰονγοῦ; [86 ΘΟΙΩ ΙΔ ύΟἢ ΤΑΥ͂ ΟἰΓΠΟΓ θ6 ἃ Θοηνθη οη8] 016 
(δοοία] Θοπηθοῖίο ἢ) οσ δ πιᾶὺ 6 ἐοππαθα Ὀροη παίεγαὶ τοϊδίίοηβ. ΤῊΘ ἤοπίηρ εἰεμηδηξ οὗ 
186 ΒΥΤΌΟ] ͵8 τηοίοηγτηγ---ἰῃ9 σὔδηρο οὗ ὨΔΠΊΘΘ; ἤθῆοθ, [Π6 ΒΥπλὉ0] ἰ8 ἃ χοα τηοῖο- 
ΠΥΤΑΥ͂. 1 ἀδποῦθβ ἃ Εἰση 6. ΟὈ] θοῦ ---- ΟὔΘ, ΘΒ ρβοίδ)ν, ΒΊΟΝ δἀάγοββοθ ἐἰβο}  ἴο [86 πιϊηα---ν 
ἃ ἸΟἾΤΟΙ ΟΠ6, ΡΟΓΟΘΡΌΪΌ]9 ὑο ὑ:6 86 Π868, γοῦ δἰῃ ἴο ἴδμ6 βγβῦ; ἰπ βιοσγὶ, ΒΥΠΆ 0] ΙΠΔΥ Ὀ6 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΘα πῃ ὁπ0 Μο͵ά---ἰὴά 

ΤΎΡΙΒΜ, ΒΠ4}}Υ (τύπος, τύπτω), ἀδῃποίοθ 086 ᾿πηργοδβδίου ργοάποοα ὉΥ͂ 8 ὈΪον ; 8 σδγνυίηρ ; 
8 Ῥΐδη, βἰκοίοι, οὔ. οὐ] 1Π6 ; ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΥ, [16 ζογηὶ οὗ 8 ααγο ἴοσα. [10 8 [86 ΘΟΙμΙ6Π06- 
Τηθηὐ-ροϊηῦ, βἰαδίθ οἡ {16 β8:η0 11π0 οὗ ἀδυθὶορπιθηῦ τὶ Π6 οὈ͵θοῦ ἀθῃοίοθα ; ἃ σεαΐ ῥτο- 
ῬθοοΥ, 98 ἤ118116 1861 ἰπ ἴμ6 ζαΐαγο οἰ ]θοῦ, αΐπρ, ποὐυνὶμδίδπαϊηρ (86 ἰᾶδαὶ ἸΔΘ ΠΕ 
οὗ Θββθῇςθ, ἀἰβυϊποῦ ἔγοτα ἰῦ ἰῃ [86 βαϊϑίδηῃίία]! τα] γ--- κ (Π6 8μδάου ἔγομι [86 βυ ρϑΐδηοθ 
ΜΪΟΒ ῥγοϊθοίβ 1. ὙᾺῸ βονίηρ οἰοταθηί οὗἠἨ {μ6 ἴγρθ 18 τηοβὺ ργομιϊηθηῦ ἴῃ ΒΥΠΘΟΟΟΟΒΘ, 
ὙΠ Ὁ1ΟΒ ΘΙΔΌΓΘΟΘΘ ποῦ ΟὨΪΥ͂ [86 ὙΟ]6 τῖῦδ 8 μαζί, θαῦ αἰδο [89 ἔμ] 8] πηθηὺ τι 086 Ὀα56-Ἰαγίηρ, 
Τὴ ἰγρθ τοϊδίοβ ἴο ὑλίηρβ ἰά68}}γ (16 8βᾶπιθ 'ῃ 6ββθῆοθ, δπα ΓΘΑΠῪ αἰριϊποῦ, ὑπουρμ, ᾿ῦ τα Υ 
Ὅ6, ΒΥΠΔΌΟ]ΟΔΙΥ οορπαίθ; ἰΐ ἀδηοίοαθ αὶ ἐμέωγο ΔΙΛΟΔΑΥ δι δίβίληρ ροσια- 186 ἴθ (89 
Ῥτγοδθηΐ. 

ΤῊ αὔεσονῳ ἷἱβ ἃ εἰπερίδ ἴτααρο; [86 δυπιδοῖ βΒ ἃ δεηδε-ϊπλᾶρο; [6 ἐψρδ ἷἰβ ἃ 70γέ-ϊτηλρο. 
[Α ἐψρε ἴβ ἃ δγηιδοῖ ἰπ ἰμαὺ ἰδ ἰβ 8. δοηδο-ϊπιασο, θὰὺ ἰῦ 18 ἃ ρϑου αῦ Κὶπα οὗὨ βυταθοὶ ;---ἰς ἰδ 
ΑΙ ΤΑΥΒ οἵ [Π6 διΐγο (8 30γε-ἰπδρ 6); 10 18. ΒΟΙγ6 ὈΘΙΒΟΙ, 80, ΟΥ ἰἸηδυϊζα ο0η ἱπίχοἀποορὰ Ὀγ αοὰ 
ἰηΐο [86 τἰδι8] ΟΥ̓ ἢιἰβύοιγ οὐὗὁἨἁ Ηΐδα ΡΘΟΡΙθ, ποῦ ΟὨΪΥ 85 ργεβγιγίηρ ὑμ6 δηϊίγρο, Ὀὰῦ δ μανὶησ 
Δη 464] 1ΔΘη  Υ ὑμογον }}---8β θοΐηρ, 1Π ἃ 8686, ὑΠ6 Γεργοϑθηΐδίγθ ὑμογθοῖῦ; 88, [ὉΓ ἰῃπβίβϑησο, 
{86 ργὲοδέ, 086 δαογίῆοε, οἵ [86 ο]4 δοοποιῃγν.---Ε, ΒΕ. Ο.] 

1ὺ ἸΒ 4180 Πϑοθβϑασυ, ΒΟΥΘΝΟΣ, Ὁ τη Κ6 ἃ αἰδιϊποίίοη θούνθοη μ680 βρθγοβ, [6 ΒΑΒΙΥ͂ 
οοἰπαρθ οὗ Ῥοδβύ, δηά οοιηρ οὐθ ροοίϊς δ ογδίϊοηβ οἵ ὑπμεὶγ οἰαγδοΐοσ, ΤῈ ροοίδο οἰδθογα- 
οπ οὗἁὨ {π6 ΔΙ]ΘΡΌΓΥ ἰ8 86 ζαδα (ἴῸΥ ὑμ6 τηοϑῦ ρατὺ, ὑπου ἢ ποῖ Θ ΚΟ ΒΊΟΥ, (μαὺ ἩΒΙΟΙ ἀναὶὶα 
1186} οὗ [86 δπἰπ)αὶ Κἰπράομι ἴῃ βοίζπρ ἕοσί 18 14685); ὑπ6 ροοίϊς οδἰδθογδαύϊοῃ οὐ (6 βυτῦο] 
ἷθ 16 ραγαδίδ, ὑπουρὴὰ {86 ᾿ἰαὐῦοσ ΤΑΥ͂ ἴῃ. ἀθίδι] 11 ΥΒΘ6. ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΔΙ]ΟρΌΣΙΟΑΙ ἔδαϊαγοβ: 186 
Ῥοοίϊο οἰαθογαίζοη οὗ [86 {Υρθ 'β ργορῆδοψ, ἔγτοτη μι ἔοστηδὶ βίδπά-ροϊπῦ ([(86 φραγαπιωξλία 
[αὐ Βρθθοῖ οὐ ἀϊβοοῦγβο οἷ ΘΠμΟΟΌΓΑΡΟΒ, Ἔχ Βογΐβ, Θ0η50]68---Εἰ. ΒΕ. Ο.7). 

ΝΘΑΓΙ͂Υ το αὐύθαα 85 {8650 ΖΌΓΤΩΒ 86, Ἰη8} Ὁ] ] Ὁ σοπηρούθα 88. ΒΟΥ ΙΔΔΥ ΡῈ ἱπ [86 ποτ 
οἸοναίθα ρὑγοάποίίομβ οὗ [86 πιϊπά.---ἰπ ἰβίογι δὶ, ροοίϊοαὶ, δηὰ ργορθῦϊο ΤΟΥ --ἰλο τ ρ] ηρ 
οὗ ἰδοπὶ 15 8011] ἱπδαπλἶθββὶ Ὁ]6, μϑίμον ἰδ Ὅ6 ἐπ ὑμῖν ὑὮγθΘ ΤΟΙ ἀ-[ὈΓΤΩ8--- ΔΙ] ΡΌΓΤΥ, ΒΥ τηΡ0], 
ἴγρθ--ΟΥ ἱπ ἐμοὶν {τοϑ- το] σταἀδίίοι ἔγοτα δἱθπιθηῦ ἴο ἔοστω, ἔγοτλ ὑδ6 βίταρ]θ ἔοσια ἴο [210 
Ῥοσίϊο δρρι οδιοη. ἢ 

ΒΓΔ] Δεῖν, ἀἰδυξποίίοη τησϑῦ Ὀ6 Ἰη849 Ὀοίνϑοη {86 Δ]]ΟρΌΥΪ 64] δχθροδὶθ (1 ΟὮ 88 ουοῦ 
Ὀ66 ἢ 88 ἰπδιύϊποῦγο Βυρροιηοπῦ οὗἩ {π6 ΟἸ γι βίη πιϊηα ἴο 4 Η 61] θη βέ104}}γ ΒΔ! ]οΥ,, σταταγηδ- 
Ὁἱοο-Ηἰβύογ! 68] Θχορ6818) δηα [Π6 ὁχοζοϑίβ οὔ δ Θρογὶ δῖ ΟΥ 8] ΘΡΌΓΣΙ ΘΟ- ΒΥ  Ο]1οο-ὑΥ̓Ρ10Ά] τυτλθληρ; 

« ΤΊο πιοδέ τηοάϑγῃ Ναϊαχαὶ βοίθηοο δ᾽] οκογίσοα παέμγε ἰὰ ἃ δἰ μἢ ἄοκτοο, ᾿μδδιρ οὐ δα 1 θα ]5 ῃγϑ- ϑπλ  πΘ ΠΥ Ὑἱ (86 

οὔυΐνγαγι βἰ τα τὶ εἰ66 οἵ ογϑα θα Ὀοίη χα, δὲ (Ὧ0 ΟΧρομδο οὗ ἰὩΠῸΓ Θαμοη ταὶ λα κΒ. 

11 που]ὰ Ἰοδὰ τ ἴ00 (Δ΄ Δδίγην ἴχοπι ΟΌΥ πογὸ ἐπητηοάϊαίο δου ίοοὶ [ἢ τὸ δῃουϊά δἰοιρὶ δ ὀχροαίου οὗ ἴ86 ὑχίῃ- 
οἰρὶο μοτϑ Ἰαϊὰ ἄονη, ἐοχοῖδον τι δὰ οχδιοίηοϊίου οὗ οχίδης ἐπϑογίοθ δηὰ ΟΣ ὈΡΟῺ δΥΠΔΌΟΙἐΣὰ ---ἴοῦ ἰμδίδηοο, ΒΈΒΥ 6 
ἘοοΙΙοὩξ ποΥκ ὌΡΟοη ἴδ δυϊγοςῖ. 



. δδ. ΕἸΙΟΥΒΑΤΙΨΤΕ ΒΟΒΜ ΟΕ" ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΗ. 18 

θὲ 25. τὸ ἀἰβσουϊδη Ὀοΐνθοι 8 ροθο γσοργοϑθηίδίίοη οὗὨ [89 ἱτησηοσαὶ δα ἱπησηοσγαὶ ΤΡῚΣ» 
βρη δύ ουβ. δ᾿ 

ὕροπ ΒΙΡ11681 ρστουηά, τὸ μᾶῦθ 8180 ἴο ἀἰβιληρτ βῃ θούτγθθη υϑγδαϊ-Ρτορμοίία δπὰ γεαΐ- 
Ῥτορβοῖς ὑγροβὶ γὔο Ὀδς ἰϑᾶγο ἴο ἀραὶ χπδίθ, 38 (86 ἰρ!ιοδῦ Γ6 8} {γ68, ὑμ6 ημεπέαϊ οΥ πιοοά 
ἴγροβ, τ, 6., Ὠὐνὶπθ σΤϑϑὶ ρσορϑοῖθβ, ἩΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ αὐξεχοά ΕΥ̓͂ ΘΠ. ΤῈ ὁδοῖοοσ οὗ [16 ΘΧΡΊϑϑ- 
Εἴ 0Ὲ 5 Οὗ ταδη [0 1α ἱπρογίδηοθ μογ. ΤῊΘ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ Οδθη. 11]. [16] ἷΒ εἰχη βοκπῦ οὔ Μ οββϑίδηὶο 
ΗυπιδηῖϊΥ [Ὁ τ]80] ; {16 τπηο πα] ἴγρ9 ἀθποῦθβ 8 αηϊΐ. ΤῊΘ βϑιὴο αἰδύϊποιίοη οὐἰδὶμβ ΒοΓΘ ἰ.9 
Βεοα οἵ Αὔγδμδῃηι 18 βροίκθῃ οὗ. Ῥδα], 64]. 111. 16, 88 1π παϊηα [116 ΧΣ68] πηϑπίβὶ ἴγρο ἩΠΙσὶ βὶρ- 
ΠΙΒΟΒΉΟΥ δἰΐίβομοβ ἰο (80 ΑὈΣΔΒ δι ΐο ῬΓΟΠπιΪθθ6. ῬΈδ. χυΐ. δηὰ χχὶϊ, 8ῃ ἃ ΤΏΔηΥ ΟἾδΟΣ ρδβϑβαρθβ 
οὐπῖθ ὑπάᾶογ {Π18 ᾿μοϑά : οβρϑοίβ!ν, [16 νἱγρῖη, 18. Υἱ]. [ἢ δοσαγάδῃοθ ὙΠῸ. {10 ΔΌΟΥΘ, π]6ῃ- 
[8] γρεβ ἔγθαποη Υ οοηϑυλαιίο [8.0 ΘΏΎΘΙΟΡΘ οὗ γογθδὶ] ργορμθοΐθβ, δῃὰ ἔοστῃ (19 ὑγαμβιοη ἔγοσα 
ΤΟΔῚ ἴο γογθ8] ργορθου.ᾧ 

Α5 δισίμοῦ σοραγὰβ αἰΐεσογν ἱπ ῥῬαγισυϊαγ, ἰὑ ἷἰβ βο] πουϊἀοηῦ ἰμδὺ ὑπὸ οπεγο σϑαὶπὶ οὗ 601] 
οδῃ Ὀ6 ΒΥ ὈΟ]ΖΟά ΟὨΪΥ ὈΥ Δ]]ζοτῖς αὶ] ἤρτιγο8.---ί, 6., ἄζαγοβ οὗ οαὐνγαγα δἰ τα ]αγὶγ---9 που] ὰ 
οὗ πδίασθ ποὺ ὑεΐηρ τοϊδίβα ἴο ουἱ!; πού ούϑῃ ἴῃ6 ογθαίαοιΥ βουροπὶ ἰ8 80 τοϊαίθα, δ βουρὰ 
ἐξ ἰ5 (π6 τοδεσέίοι οὗ δῇ οχίϊποῦ δῃὰ συάοσ που] ἀ- ἴοσπι (“πὶ σάυόσηβ ἀπ 6 118 ἐπ 9 ἀγαρόηβ᾽ δῃ- 
εἰοηῦ Ὀτγοοά᾽}. 

Αβ, ἱμογοίοτο, αἴεσογίδηι γ188 τοαυὶβιὺθ ἴῃ ὑπ 6 δυβέοπι οὗ Ξδοτοα Ὑ ΤΙ Πχ5, 8δο, ἴοο, δγπιδοῖ- 
ἐδηι ΔΘ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ͂, Βῖποθ ΓἈ10} ροβοοῖγοθ ἴῃ 86 γἱ᾽ϑὶ 0 ]9 ποσὰ ὑῃὴ9 Ρῥμδποιηθηδ οὗ 8 ΕἰσΟΓ 
Δα ᾿πν1510]6 ΟΠ6. 

; Νὸο [688 τοσῃϊδῖΐο, ὅη8}}γ, ψγὰ8 {πὸ ἐνρίοαϊ Ῥτγοβοπίαίίοη, 88 [8 ΗΟΪΥ βοτίρύιτοθ οὗ {89 ΟἹὰ 
Τοσίδιηδηῦ ἴοσμη (86 ἀοσυμλοηΐαγΥ ΟΥ̓ ἀθηοο5 οὗ 8 σοὶ σίοη οὗ [09 γωέωγε, ἀῃὰ ἴῃ {86 Νοὸν 
Τοθίδμπχθηΐ 4]80, [1.6 σδογοα ἩΣΙΘΓΕ Ρδ88 ἔγοϊῃ ρἱ ἴασις [86 7ΟΥ Δηὰ βα(ἰβέβοίίοη οὗ [86 ἔαὶ 0} 6] 
ἴῃ ἐδο ΟὨγϑὺ δρροδυίηρ ἰπ (16 ἔογτιη οὗ ἃ βοσυδηΐ, δῃὰ [00 (8:6 δοοοιηρ ἰϑῃπηοηὺ οὗὁὨ [μ6 τνου]κ 
οὗ τοἀοτηρίίοη, ἰο 8 Ἰοπρίηρ ὉΓ Ηἱἰἴβ. φἱοσίουβ Βθοομα ΒΡΡΘΆΣΒΏΟΘ, δὰ ἴὸ (86 τὴς ἐϑόνο ΡΓΘ- 
ἀοβδοσὶρίίου οὗὨ {1160 58 116. 

ὙΥ1Ὲ 8}} 18 βρυγαύ γθηθϑθ, Βουσουοσ, ΗΟΙΥ ϑουρύθσο ἰβ ΤᾺΣ τοπηονοα ἔγομι 8 ροοίΐς ἔχδ- 
ἐἶοπ οὗ ἱπιίασοβ, Ἡ ἰΘᾺ πὶ σῦ ἀοροηογαῖθ ἰηΐο ἃ βρί τἰ [8] ἱπηαρθ ΤΟΥΒὮΙΡ ; [86 σοτατηδηιηοηῦ, 
Τμοὰ 5}|8}]} ποῖ δῖ ὑηΐο ἴμθ0 ΔΗΥ͂ ἱπιᾶρθ, ἰβ ὈΟΤΏΘ ἱῃ πιϊπα ἱμβτουρθουϊ. ΕῸΓ (μὲ8 
ΒΟΙΥ πογὰ, ομδγδοίογιζοα Ὁγ Καπὺ 88 βυδ]ῖπηθ, δχοϊιάθθ, ποῦ ρἰδϑίίσ δηὰ ραϊη θα ἱπηαροθα 
εἴταν, Ὀαὺ 8150 ἱπηαροθ οὗ [86 ΒΟΥ, πηοηΐα] ἤρΌτοβ δηα 11 ἸΓο ΒΒ 68, ̓ ΠΒΟΙΔΌΟΒ 88 {Π|686, ὈΥ͂ 8ῃ 
ΘΥΙΤΟΠΘΟΏΒ ΟΓΥ ΒΟΥ 1]6 βχαίϊίοη οὗ ἰάθαβ δπὰ δἰ θα 65, ταὶρ!ῦ βθοῖλ 0 ΓΟΠ 6 ἤπὶῖο {89 ὈΙΥ1Ώ6. 
Ηρηςα ἐδ Ὀο]α Ἑσμϑηρο οὗἁ ἱτηαΡΌΓΥ (6. σ.,) ΡΒ. ΧΥ ].), ἃ οἰγσυτηβίδῃοο 80 ΒΌΓΡΙΙ ΒΩ ὑο 8ἃ ἰδδίθ 
ἰοτταοα ὕροι ἰμ6 ατοοκ οἰδβαίοθ, ΤῊΪἷ8 αῦθοποθ οὗ χδίίοῃ τηδῖκοα 1ῦ ροββὶ Ὁ]9 ἔοσ {86 [θη ἴο 

ΦΑ πο κοονῃ οχο οὗ 86 ΤΈ Ὁ ΚΘ βοδοοῖ τορσοδοδοὰ [πὸ διεῖποσ πι(Ὦ ἰπίογργοξίης [Π6 ΑΡοσαῖγρθο " δ᾽ Ἰοροτίς811γ." 

Ηὸ εβουϊά μανὸ βαϊἀ--- ἰτοσργοίης [ἴ δὲ δὰ δι οκογίοδι Ἡνγίτίης, ἰὰ δοοοτάδηοο νὴ] 118 ομαγδοίοσ,. Τ6ὸ ΤΟΙ ρσο δο]οοϊὶ, 

φρο ἐδὴ δι]οκοείξο ἐδ Ῥαδυ)πο Ερίδε166, [αἶκοθ α ἀἰδογοης νἱον οἵὗ τιδιίοτο ἴω Δρργοδομίης [6 ΑΡΟΌΒΙΥΡΘθο, δπὰ δἰγίνοβ ἴὸ 

δρῃτοποιά [Ὁ ΠΟΤ, ἴπ])α Βορίηκς ἴ0 πιοῖκο βοοά ἃ οἰαγρο οὗ υἀω τίη. βυσῖ Ῥγοοθοά! Ὡ.Β δ.Θ ΘΌΡΠοι, ἐδὲΐ 8} Υ ἀθῃοπιηθιυα 

«-ἰοιάδογ. ΑΥαΣ ἃ δίπι δι (δείου, Βοῖδο οοηίουπ δ ΡΒἢοδορῖο ἀοριηδιὶοβ δὰ ἀοκαιδίίοδὶ ΡὮΠἸΟΘΟΡΏΥ. 

Ὑ ΓΑ τοαὶ ῬτορΈΘΟΥ, οἵ γαὶ ἴ{γγρ6, ἰ6 ἃ ῬΓΟΡἝΏΘΟΥ ΟΥ ἴΥᾧὉ9 οῃηοάϊοὰ ἴῃ βοπιθ ρογβοῦ, δοῖ, ουθηΐ, ἩΒΙ ΟΝ δμβοάονθ ον ϑοταθ 

οἴδος Ροτβοῦ, δοῖ, οὐ ϑυϑῃηῖ, γοίῖ ἴῃ [89 Τυΐατο. ΤΠυ2, ἴὰ ἐδ) ἀοαϊγιοἰίου οὗ 76 Γδβα 61), ΜΘ πα Υο ἃ γοαΐ {γῃ9 οὗ [80 δημκὶ ἀοδίτυο- 

ἐἰσῃ οὗὨ ἐδῸ ποτᾷ. Α νενδαξ ΡΥΤΟΡΆΘΟΥ οἱ ϑεγδαξ ἰγρ6, οπ ἴῃ οὐδὸς μδῃά, [5 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΟΥ̓ ΕΥὦἁᾧἉΘ δοῖ (Ὁγ ἰὼ ποΓάδ δἰτηρ]γ.-- 

Ἐ.Β.0] 

1 [σεπι ιληγριε, δεένιπεερείγρια. Οανκτλ ἰδ α οο1]6 Εν ἕοστα ἴοσ ἔμ 6 Αϑϑοι οηδ, ἀθαῖτϑα, ἴτω ρυἶδ66, ΜῊ] 1] ; [{ ΘΟΓΤΟΒρο 8 

δοειοιίταοδ ἰο φουῦϊΐ, δοπιοί τη686 ἴο τη, δοιμοείπηθ8 ἰο μοδσί. δέω ἀδηοίοθ [6 ἀἰδροαί(ἰοη οἵ (1 ὑο γα }}Υ) ἑωγέπρ οὗ 8 

τω : ἰδ ΤΏΔΥ ὃὕ6 υδοὰ ἴῃ ἃ βεττωδῃθηΐ ΟΣ 8 ἘΓΔΏΔΙΓΟΥΥ δ0Ώ60. ἴῃ ἐπ ἸΔΙ(ΟΥ Β6η860 ἰΐ οογτοθροηὰδ (0 [80 ΕΑ ἰδ πποοά. Α 

σακ ίλείγριε οὐ ϑιέπυπιυηρσγρμε, ἰμθπ, 16 Ῥγοδουϊεὰ ἩΒΟῺ 80 ἘΉΜ4Ρ ΟΝ οὗὨ δοῖωϑ ἰηάἰνί τι] [5 δὸ νογκοὰ τιροὰ δα ἴο 

Ῥεοῦκαυτο (πὸ εἰδίο οὔ 019 ὙΠῸ 16 χγοΐ [0 οὐζηθ. Ῥδ8. ΧΥΪ,, ΧΣ ]. (66 δῦουϑ οἱΐϑ) δηὰ ΧἹ]Ἱ. δὔογά ποίδῃϊο [Ὡδίδῃοο οὗ ἔπ 

Θεοππἐλείγρεε.--Τὰ.} 

ὁ [30 πιοδυίηρ οὐ ΙΔηρὸ ἢ ἰδ ]9 σοσιονμδξ ΟὈΘΟΌΓΣΘ ΡΑΓΒΘΥΔΡὮ δοοῖη8 ἴο ὃθ: ΤΏΘ πη Βἰτλδο]Γ ᾿ὰ [860 τπηοοᾶ [πῃ Ἡ ΒΊΟΝ 

Ἦδ τῶλίκοα πὸ πησοηδο "08 (86 ἴο [ἐ8 Ῥτορδοῖίς πδὲπτϑ) πἰξθεβηςθ, ἐοροίῖμοῦ Ὑἱἢ ἔπ πιΐογϑηοθ ἰἴ8610, οοηδί αἴ [8.6 σΟΥΡΙῸΧ 

1706 οἱ τὴ δος Ὑρο ἰῃ ἃ δἰ παῖ δῦ πποοᾶ, δηὰ πιακ πᾳ δ᾽ τ }1δὺ υἱτογδποθθ. Το, Ὀαγίἃ υἱἱογίης ἴ.6 294 Ῥθ81πὶ ἨΔ ἃ {ξὉ}9 

οἵ ἰ8ὁ εαδοτίης ΜοδείδὮ τρρκίηξ οἰ τα δ Ἰδιηθηίδι θῶ. [Ὼ δαοῖι οδϑὸ [Ὧ9 Ἡτογδ ΘρΟΪκθ ἢ δΙΓῸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰγρίοδὶ, θα υϑγΡα}Ὺ 

Ῥτορδοῖς οὗὁὨ ἴδ Ἡίοδ [6 ἴο 6: δηὰ “ (όσιη ἐδ6 ἐἰταποίἰοη ἴγοπι γϑαὶ ἴο του ῦϑ] ργορῃθου." πὶ τοῦδέ Ὁ δοκηον]οάκοι, 

Βοπνονον, ἐδαῖ 1 ἰν ἀ!δῆσο!ε ἴο τϑοοῦς 9 ἐδ 15 Θχρ'δπδίίου τ ἐπο τοίργοηοοα ἴο Θοη. 1}]., χυὶ!., χχν., Ὑγθογθ ΤΠ 6 Θρθακοῦ ἰδ 

Βοῖ δὴ ἱπαρίτοα τηδῃ τοαϊκίης υἱίοτδηοοα, οἵ [ἢ ρσορμϑεῖο πδέυσο δῃὰ ζοσοϑ οἵ Ψΐο ΒΘ ἰδ πποοηδοίοιπ, Ὀπὶ Φομογνδῖι ΗΒ]. 

ΒΗ (606 ὦσπεπε. ὁ Οεπεείς, ν. 3δ, Διὰ. Κὰ.).--Κ 5.6. 



14 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

ἀεποίο βαίδη δηά αἷβο 86 Ββάθοι; Ὀθοβϑῦβθ οὗ ἰὑ, ἃ τυϊβάοπι 116 ἐμδὺ οὗἁὨ {Π6 βογρϑηὺ οδῃ ὉΘ 
Τοσοιηπ 6 Πη664 ἴο {86 ἀἰΒοῖ 165; ᾿θᾶγϑῃ οδῃ ἀοποῖθ δῦ ὁποθ ὑμαὺ ΒΟ 18 τνογϑὺ (Δζαίί. χνυΐ. 6), 
δηᾷ {μαῦ τ μοι 18 τηοϑῦ ποῦϊο (Μαίί, χὶ!. 88); δηὰ ὑμ6 Ο γι βύδδη βαρὸ οδὴ 6 σερτγοβοηϊθα 
ὑπάογῦ ὑπο ἤσπτο οὗἁὨ [86 ππ͵υβὺ βίοναγά [1Κὸ χυἱ.]. [18 ἰὐ ἴσὰθ ὑμαΐ, 'ῃ ἐμ Ῥαγαῦ]ο σοίοσγοα 
ο, [6 ΟἸ τ βύδη βαρ ἰβΒ τργοϑοηΐθα ἀπάϑν {89 ἄρυγο οὐὗἩ 86 ὑπ᾿ ϑὺ βἰονασγα ἢ [5 10 ποῦ ἐλ 9 
ἔλοῦ μδΐ, ἔγοτη 8Π θχϑιηρ]6 οὐὗἨ σου] ]ν πυϊβάοσα, οαγ Ἰωοτὰ που]Ἱὰ ἀδάποθ ἱηβίγυσίίοπι ἴ0γ Ηΐη 
ὉΠ- 186 ἀ15601}01698---Εἰ. ΕΒ. Ο.] 

1 15 ἐσταθ ὑμαὺ ὑμ6 ΒΙΌ]1ο41 ἄρατοβ ἀο βϑϑαμη6, ἢγϑὺ ἰπ [86 αἰδίοσίοαὶ δηὰ ᾿γτὶςδὶ βοσὶρίαχεβ, 
Βαΐ ρῬαυίϊσα]ατν ἱπ ὑμ6 ΑΡοοδὶυρίϊος τορίοη, ἃ ρτϑαύοσ οοῃυθηίομδὶ βχοάμποθθ. Βυὺ {8 15 
ἐῃ6. ο886, ούβὴ ἤθσο, ΠΏ ]η οογίαϊη ἀοβποα 1ηνϊΐ8, Απα οὐθῃ ογο, ἐπ 6 ἕθσπὶ βεαϑέβ ΤΑΥ͂ 
ἀδμοῖο δἰἐοσηδίοὶυ [86 ἰρμοδῦ δπὰ 86 τηοϑῦ ἀθραβοὰ (866 δου. ἱν. δηὰ σχἱἱὶ.)." 

86. ΤῊΗΒ ΕΌΒΜΑΙ, ΕΠΕΜΕΈΝΤΒ ΟΈΡ' ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΊΟΒ, ΟΚ ΤΗΕΙΒ ΕΥΜΒΟΙΙ͂ΟΑΙ, ΕἸΟΌΒΕΒ. 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΤῚΟ ΒΥΜΒΟΙΙΒΜ ΑΝῸ ΑἸ ΒΘΟΒΙΒΜ. 

Τἀϊογαῖαγο: Βδμγν, ϑυηιδοῖϊξ 68 πιοβαϊδοδεπ Κυϊζίιδ, ἢ Ὗὶ Ἶ8., Ἡ οἰ ἀοΙΌοσρ, 1837. (Α πον 
οαϊίίοη 15 δοαῦ δρρϑδγίηρ. [Ἃἢ 86 [ηἰτοα πούϊοῃ, [86 ὨἰΒίοΟΥΥ οὗἉ δποϊθηΐ βυταῦο ς ̓ ἰογαΐαχα 15 
ἀἰἸβουββθά). Νουκ, ΑΕἸγψηιοϊοσιδοἠ-δυπιδοἰϊδολ-πιγίλοϊοσίδοῆεε ῬΟτέεγδωοῖ, 4 Ὑο]5., Βιαϊρατγῦ, 
1848. 456, [Ηοτγῃο᾽5 Ζιϊγοαἀμοίζοη, Ὑο]. 1., Ρ. 11. (οχ ὑΠ6 ρθπογαὶ βυθοῦ οἱ ἰπ ογρτοία 108), 
ΑΡρεπάϊσχ, Νο. Π. Ἑαίγραίση Οπ γορήξον, ἘΔΙΠθυτΡ,, 1866. Ζ7υροίοσυ 97 ϑοτγίρέωγε, ὉΥ 
Ἑαϊγραίση, ΕἘΘΙυγρ απ ῬὨ]]Δ 46] ρΐ4, 1859. 2 απὶοῖ απαὰ ᾿ευοϊαξίοπ, ὈἾῚ Αὐδοτίοη, Ἐπρ. 
Τύτδη5., ΕΠ ὈυΓρΏ, 18ῦ6.5 Ζ772οἷ. απὰ 11|. Ψοινηπαῖ, Ὁ Ὁ. Ν. Ι,οτά, Ν ον ὙοΥκ, 1848, Ατατοῖοθβ,᾿ 
ῬΡ.-. 1, 10, ἀηὰ (οβρϑοῖδ)]Υο)θ8 177, δῃα ἐπγουρμουῦ [86 [Ὁ] ον Πρ γοατβ.Ό γεπιΐιη, Εδδαν οΝ 
Ῥνορλοίϊο ϑυριδοῖβ, ὈΥ ΥΥ̓Ἰλτορ, Νονν Ὑογκ, 18δ4.---Εὶ ΒΕ. Ο.] 

β΄ηοθ ἐμ ΗΟΙΥ βου ρύασοθ ΠΟ ΠΧ ΘΟΠ ΘΟ Ὁ πΊΒοῖνο5 ΙΓ Βοῦ 0] ἰά645, ΤΊ δποοάοίοβ, 
πὶ 016 ῥγαρτηδίϊβιῃ οὗἨ του] ] Ὁ τ Ἰβάομι ΟΥ που α]ν Ὠἰδύοτυ, Ὀαὺ τὶ (86 116 οΥ̓ πιΔη, ρΡ]δοοα, 
88 ἰΐ 15, ἁπάογ [μ6 Ῥτονίάθηοο οὗἩ αο4 88 [Π ΒΌΡΤΟΙΩΘ οδ Βα] Υ, δηα τοϊαιθα ἰο {16 ἤη8] ρὺγ- 
Ροβ658 οὗ αοά, 'π δοοογάδποθ ψΊΒ ἐμ Ὠἱρμοδὺ 140ν08,---ὐ ΠΕ} αἷτὰ ὑμπ8 Ὀαΐπρ' {116 τοργοβοη δύο 
οὗ ἴδο ἱπδηϊΐο ἴῃ {μ6 Βηΐΐο, 6 Βρ᾽ γῖῦ-οσ]ἃ ἴῃ [16 παΐαγαὶ ποσ]α, ---- {Π6 Ὑ ἤᾶγο, οἡ {19 ὙΕΙ͂ 
δοοοιηΐ, ΘΥ̓ΟΓΥ ΒΟΥ 8 ΒΥΠΡΟ]1041 8146, ἃ. ΘΠΘΓΔΙ ΒΥ 0108] οΠαγαοίοσ, ΤῊ ρτοαῦ Τηΐδαρ- 
ῬΓΘΙΘῃβίοη ΟΥ ὠπϑρρτομθηβίοη οὗ {1118 ρου Αγ ΟΠ γαοίου γθβ] 8, οὰ. {116 Ρατγί οὗ βοπιθ, ἱπ {86 
οοπορρίϊοη οὗ 186 τηδύίογ-οὔ-λοῦ 5146 οὗ {πὸ βου ρίαγοβ 88 ργαρτηδίοα νῦν ΠἰΓ ΓΑ]; ὁ [86 Ῥατὺ 
ΟΥ̓ οἴμοιβ, ἰπ {86 βίαπιρὶπηρ᾽ οὗὨ {Π|6] Ὁ Θυτα 0 0168] 5146 845 τιγὑμ! ἴθ. ΤῈΘ το ἰοπάοηοΐθβ ΔΙῸ 
απἰϊοά ἰπ {μ6 ἐδοὺ οὗὨἉἍ ὑποῖγ ἰαταΐηρ {Π| Ἰα]οογαίίο ἩΘΌΓΘΤΥ ομαγίβτη οὗ σου ἰΐοη ἰηΐο ἃ ατοο- 
Ἐοϊηβϑη οὔθ. Οὔ οουχβοα, 86 ἀϊ βογοηΐ ΒοοΙκβ οὗ ἴῃ ὅοΥ ΕΓΒ 8ΓΘ δυτ θ0}168] ἰῃ πὶ οἷν ἀ1ἘΕδτ- 
οπὺ ἄορτθοθ, ΑΒ Βρθοὶ βοδ! !ῦ ΒΥ} 011608] ἰπ [6 ὈΓΟΔΑ͂ΘΓ Β6Ώ86, τὸ μᾶνθ ἴο οοῃβίἀονς [86 ἀροοδ- 
Ἰγρίζο τὶ ηρπ. 7 

α. 'νπιδοῖϊδηι Ὁ. Νιπιδογα. 

Ξ66 [86 Ἀτί, Ζαλζίεη, [Νωπιδον8} δταοηρς [89 τον, ἰη Ηογζορ Κεαϊ- Επογοϊορεάϊε. 
ΑΙθο Ζαλὲ [Νιωρδερ] ἴῃ (μ6 ΜΒ δίξδοοθ Ἡρδνγίογδωοῦ, Κῶν αἀαδ οὐγιδίϊολε Ῥοϊξ. Ζαλίεπ ἴῃ 
ἍΝ ΠοΡ ΒΒ Ζ6αἷ- ΤΡ ὅγιεγδιοῖ, οὶ]. Π. ΚΚΙἰοίοιι, Τἠφοϊοσίδοῆς Ζεὶϊϑολτῦέ υοη ιοξλο πὰ 
Αιϊοίοίλ, 1802..0. Ἰδιυιηοτί, Ζμν ευϊδίοπ ἀεν διδίϊδοθεη Ζαλίεησψηιδοῖϊξ, “αλγδὥολεν ΧΡ 
ἀειϑοῖε Τἠεοϊοσίε, 18θ4,1. 8. Βᾶμτ, δ νηιδοίδε, 1. Ρ. 128 84ᾳ.  υτίζΖ, δέμαϊΐοη πὰ Κγίδέξοη, 1844, 
Ρ. 316, 56ᾳᾳφ. [Βτοτχῃ, Ογάο διροίοτωμι, Ἰϑπάοῃ, 1844 (4 τηοβὲ γα] .8}}9 τοσκ). ὅϑα} 8 2) 16- 
ἐϊοηαγὴ 9 ἐδε Βίδίε, ΤΊ]. ΝΌΜΒΕΒ. Αὐδογίθῃ, Ζαπὶεῖ απὰ Κουοίαίζίον (Ἐπρ. ἘΔ.), ΡΡ. 181-- 
141, 266, εἰ. Ὑ͵ΕΪΐο, Τὰς διγηιδοίϊοαϊ Δι δεν 9 δοτίρίωνε, ἘΠΊΉ θαγρ, 18608.---Ε. ΒΕ. Ο.] 

Οημδ. Τῆ6 ὨυΏΡΕΓ οὗἩ δρβοϊαΐθ ππὶϊΐν, μθησο οὗ αοὐμοβά, οὗ οπιπίροΐθηοο ; οὗ πηΐοῃ, 
Ἦ6Π0Θ ΟΥ͂ ΡΟΥΤΟΓ ; ΟὗὨ ὑπ ΌΘΠΟΒΒ ΟΥ ΒΙΩρΊΘΏ655, ΒΘ Π06 οὗἁ ἱπαϊν] 8 }10γ --- οὗ {86 ταἰπα αὖ ὁπ 6 
υὐνὰ 1{661{.---οΟΥ [86 οη6 βαϊ γαύϊοῃ “" τ μαὺ 18 Πο6α [Ὁ].᾿ ᾿ 

4 [[ὰ (9 Θοττηδῃ γογαίοη, δϑ ἱπ [89 Ἐπρὶ δι, ἴμ6 ἔττο ποτγάν ζώον (Βον. ἰγ.), δη ἃ θηρίον (ΒΥ. χἕϊ!.}, ΔΓΘ ΟΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ 

τοηδοτοά Ὁ Ὀηΐ ΟἿ ἴοστη, υὲξ. ΤΆΪΘΡ ἴῃ [Ὠ6 ἔοτῖποῦ δὰ βεαεί ἰῃ 1ῃ9 Ἰδίτος, Βυΐ [68 [Ὁ ποῖ πιοϑὲ δίγαηρο ἑδδὶ Δηρο, τδο 

τοοορη 2685 ἴΠ6 Ββοτίριογαιὶ ἀϊδεϊποιίοη ἴῃ ἐπ ΟΣ ΠΙΘΏΆΓΥ, δου] [Ππ8 ἰζῆοτγθ ἰδ ἰῷ ἴ[Π9 Τηϊτοὐποίϊίοη )--Ε. Β. 6.] 

{ Οοπιρῆτο [ἢ9 δοϊποτϑ Ἰοοίατο: δεν ἀἷε Βνείσλμπρεη τοοῖολε τισϊδοχεη, ἀεν αἴρει. δκγνιυοιι πὰ εν κιγολι λοι 

ϑ'γπιδοϊ(α οδισαϊίεπ. 866 αὔονθ. Οὐπεπι. οἡ Αίαιίλειο, Ρ. 183, [Ατἱ. ἙἘὰ.] 
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Τισο. ΤὴΘ πυτηῦοῦ οὗ γουοϊδίϊοη, μθηοθ οὗ ογοδίίοη ; οὗἩ παίιγο, ἤθῆςθ οὗ 116; οὗ Ἀδ- 

ΤΟ ΪΟ.5 οΟη Γαβύ, 6 Π06 Οὗ πηλττῖδρο, οὗὨ ἔγϊθπάβῃῖρ. Βαὺ 4150 6 πυμαῦρογ οὗ ἀϊβοοτά, οὗ νᾶγ, 
οὗ τυΐη, οὗ ἀδαίῃ, ΤΘ παμαθοῦ οἵ πὶΐπ65868, ΟὗὨ οογίδι πίγ. 

Τῆτες (3- 1). ΤῊΘ Βρθοι ἤσα!]ν βδογθά πυροῦ. ΤὴΘ πυτθογ οὗἉ 1119 δὖ ομὸ ψὶν ἰἰ86 1} 
ἴπ Βαστηοῃῖουβ οοηἰγαβί ; ὁ. 6.,) [86 πα θοΓ οὗἉ δρίγς [Οπεἰδέ]; ἰϑῆσθ 6 παπη θοῦ οὗὨἨ (88 118 
(μ8ὲ ἰ5 ἰὴ αοα." ΤῊ πυμηθοσ οὗ [896 Δρβο αὔθ Πἰνίηρ, (μγθθ- Ὁ] Ῥδυβοῃδ  γ, μθηοθ οὗ Βοὶὶ- 
658: 6 Πυ 6 Γ οὗ [86 ΠΟῪ [1ξ6, 081} Υἱο ΥἹΟΥ͂ ὁπαθὰ οομῆϊοί, [μ6 Ββαγγθοίίοη, Βυΐ 4180 
(86 ΠυῦΟΣ οὗ τηοσίραπ 8δρὶγὶ6 ([ἰ)0 8 ἴτορβ) δπὰ οὗ αἀοπιοπιοαϊίῳ σγεαΐ δι βεγίησε (([μ6 8 
063). Οομρ. {89 Οὐποογάαμοεβια. Τήγεςε απὰ α δαζ (ἴδιο Βαϊνθᾶ βουθῃ): ἰδ9 πυμθοῦ 
οὗ ἰδ6 δρραγοηῦ ἀἰβοοῃύ παβποο οὗ 86 Ὀἱνῖπο ποῦ (866 1,ζτηπηοτγί). . 

ιν (2-::3). ΤΒο παδογῦ οὗ ἀοι]6 οοηίγαβῦ, μθηο6 [86 πυτοΥ οὗ βρδ8οο, οὗ ὑπὸ ποῦ]; 
16 πυμαῦοΓ οὗ ἐμ6 στουηα-ἔοσιηβ οὗ Ὠϊνὶπο Ῥγονυΐάδησο ἴῃ [ἢ 6 τνοσὶα, 

Εΐνε (323-83, 116 πιονθὰ Ὀγ βρὶγὶ). ΤῊΘ ΤΑ ΡΟΣ οὗἩ 186 Απάᾶ, οὗ βοίίοη, οὗ ἐγοοάοπι, οὗ 
(ΟἸΥ 83 ψ)}6}} 48 τιῖβαομι, οὗἩ τπιοίϊΐοῃ, οὗ {πὸ οοῦγβο οὗ ἴῃ9 που] (ἔνα [0115 δηὰ γα 186 
νἱγχζίηβ; να ἤηροῦβ ὉΡΟὴ ἔδ6 ὨΔΠ4). 

δὲ; (8Χ2 «πὰ 2Χ38, {16 βίσυρ,ο Ὀοὐγιχὺ βρὶσιῦ δηα παΐατο). ΤῊΘ ΠυΙΏΌΟΥ οὗὨ ΘΟ ΪκΆ, οὗ 18- 
ΌΟΓ, οὗὁὨ ἸΑὈΟΓΪΟΙΒ ΒΟΥΥΊΟΘ, οὗὨ [011] ἃπα πρ6α, οὗ μ6 6 α1688 [01] οὗ ἀφτηοηΐο 861“ ] ἰ]αἰΐοη, Βαῦ 

Αἰςο, ἰπ [86 δορὰ βθῆ8θ6, ἴ: 6 ὨΌΠΡΟΓ οὗ ΒΟΙΥ Ορογαίίοῃβ,---ἰδό δαοιοὰ εδἰχ ὙΠ0086 
ὈΠΙΓΥ 18 βούθῃ. 

ϑευεη (3---4 οΥ θ- 1), ΤΏΘ ΠυτΌοΥ οὗὁὨ [86 Μοῦ 88 ἀπᾶον ἐμο ἀοιαίϊηΐοπ οὗ βρὶτιῦ; οὗ 

ουρ οὐρα πυοτῖς ; οὗ γοβῦ, οὗ δοβϑϑίοη ἔγομμ ἰδΌου δηὰ Ἰζθορίηρ οὗ Βο]γ- αν, οὗ 6 {811 ἀσνο]ορ- 
τηοηὗ οὗ ᾿ἰρῦ ἀπά 116; οὗὁἨ {86 [1] τον αἰΐοη οὗ βρι γὶΐ, ἴῃ σοοα 88 ΜΟ5]11] δ8 ἴῃ 601}, βοποθ {86 
Πα οΓ οὗ πὸ. [ΤΏ ΠΟΥ δϑέσοόπ, ἢδ5 ἃ Τηγβίϊο8] Δ ηα Βυτ 1108] δἰσηϊδοδησο ὑπσουρἢ- 
ουὗῦ Βετὶ ρίπγο, 83πα οβρθοῖ!ν ἐμγουρσπουῦ ῬΙΟΡΒΟΟΥ, ψ]ο, ΒΟΎΘΥΘΙ, ἰῃ ΠῸ ὙΑΥ͂ ΙΟΉ56ῃ8 1ΐ8 
σὨ ΤΟ ΠΟΙ οὐΙς 41] ναὶὰθ. [ΙὉ 18 [86 βμι οὗ (86 πυρογ οὗ Οοά, ἐλγεθ, δηα μΠ6 ὨυτΆΡΟΓ οὗ [86 
ποῦ], 7ομγ, δηα 15 {ΠῈ08 1.6 ΠΩ ΟΓ οὗ {πὸ Ὀϊνὶπο ἱπ σοϊδίίοη ὅο {86 ποιὶὰ, οὗ {16 ᾿ηναγὰ 
ρΡογίοσϊίοη οὗἩ αοά, 45 τηδηϊ εβ θα πα νἱθννθά 'ῃ ΗΪβ τηϑη 014 πο κΚ5 ἀπὰ Ἰααρστηθηίβ. ΒΘΓΘ 
15 ΠΌΤ ΘΓ γον 8115 αοα 18 τουθα]θά, δὰ υἱοό υεγοᾶ. Ὑ]6 ἰησταγαὰ οὐ͵]οοίδνο ἰουμάδίΐοη οὗ {116 

ἴδ 1165 ἴῃ {86 Βούϑῃ βρὲγὶ(β οὗ αἀοά, νῇο δγὸ {μ6 τῃηράϊ!δίογβ οὗ 4}1] Η18 γονϑ δίῃ 1 {μ6 τοῦ] 

(Βεν. 1. 4, 11..1, ἵν. δ, ν. 6). Τὴ ουὐναγα τηδηϊοβίδιιοη οὗ ἴμο αἰρτὶν οὐὁἨ [818 ΠΌΠΑΡΘΡ 
Ὀορπ5 85 ΘΔΕΪΥ 845 ἰδ 6 ἢγβὲ Βοοῖζ δῃὰ ἢσγβὺ ομδρίογ οὗ μ6 Ο]4 Ταβίατηθηῦ, ΜΒ ΘγΘ {Π6 τους οὗ 

ογοβίϊοῃ ἰβ αἰνἀθα Ὀγ 1ΐ, ψ Β11δὺ 10 ῥσόνδὶ]β Γπστουρποαῦῦ ἰλ6 ΒΟΪ6 οὗἩ ἰῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥρΒβο, (86 ᾿δβὺ 

Βοοκ οὗ ἰμὸ Νοῖ Τοϑίδιηθηῦ. ΟἼΘΘΓΟ βύγ 168 ὑπ 6 πα 0 Βουθῃ γογωη, οπιπιλωηι ἤεγε ποάπδ (ϑονιη. 
δοῖρ. δ). ΑΥΒΕΒΓΕΝ, 2αη. απὰ ἔου., Επρ. ἙᾺ., Ρ. 188.--Ε. Τὶ. Ο.] 

Εἰσλέ (2Χ4η. Τρ πυμδοσ οὗ (86 ἀουῦ]ο που] οὗὨ ἰΐ6 (Ὀβιλοβ, ἴῃ {86 δῃ 6515. οὗ 
Ηδαγυθη πὰ δδυίῃ. 

Μῖπε (8.8). ΤῈ παταθοῦ οὔ [86 ρογίοοῦ τηοσοπιθηῦ οὗ Βρὶ γῦ, οὗ σθαι ({86 1αϑὺ β' πὰρ 16 
ΠΌΠΟΙ). 

7εη (5-::-δ). ΤῊΘ ΠΌΘΟΣ Οὗ πυτηῦοτβ, ἤθποο [86 πατροΥ οὗὨ ἐπ 6 οοπιρ] θα οοῦχθο οὗ 
ἄπια; οὗἩὨ (6 [1] δι ρογα! ἀδνοὶορπιοηὶ οὗ 116; [86 ἔὈγπλΔ], του] ] Υ Πα Γ οὗ οομμρ]οῖθ- 
ποθ5. [“Ἴδη ἰβ [ῃ6 πυμιῦοΓ οἵ τ ηδὺ 1ἴβ ῃυμηδη, τσ Υ]]Υ ; ἰῦ τοργοβοηΐβ {1 1] 688 οὗ 1Π6 
ποτ] ἀδ8 τηδη 10] δοῦν δπά ἀονθὶοριηθηΐ. 6 τᾶν {ΠΠπ᾿|ϑὐγαΐθ ὑ}}18 ΟΥ̓ ΘΧΘΔΙΏΡ]6Β ὑδίκθη ἔγοπλ 
οὔγ ΒοοΚκ (Π4πἰ6}}) ψθσο 086 ΟΣ] - ΡΟΥΘ 8565 ἴῃ ἴθ 6848 Δηἀ ἴθ ΠΟΓΗΒ (11. 41, 42, ΥἹ]. 7- 

24). ΑΥΒΕΒΙ ΕΝ, δα. απὰ ευ., Ἐπρ. ἘΔ. Ρ. 183.---Ἔ Ἐ. Ο.] 

ΕἸἰευεη (θ--8). ῬΏΘ παπποῦ οὗ ἐμ ἀθοϊΐμα οὗ ἀΔΥ, οὗἩἉ ϑνοπίηρ, οὗ [86 δνοηΐπρ οὗ {86 
ποῖ] ; οὗ ὑμ6 ΟΒυσοὶ οομγι ]βοὰ ὈΥ [Π6 βίοσια γταρίηρ ἰῃ ἰμ6 τνοτ]ὰ (6448 δηα ϑ᾽ ΘΟ Π, ΟΣ 
Ὅλη, ἀγορροά ουϊ). 

Τιρείνε (84). ΤῺΘ ΠαπιῦοΥ οὗ {Π6 8βρί γὶ ὑ- το] ; Ποποα {πΠ6 παηδοῦ οὗ ἴμ6 Τουπααΐέίοη, 

δε πιραϊαζίοπι ἀπα οοπδωπιππαζίοη, οὗ [π6 Κίηράοπι οὗ αοἄ. ὙΤῈΘ παπροῦ οὗ {Π6 Ρ] οηἰ 46 οὗ {μ6 

Οματίπιιβ, 88 γ76}} 88 [886 Πυμα ΟΣ οὗ (Π6 τοδίογθα πυμθ6Γ οὗὨ οομηρ] εἴθῃθϑθ, ΤῊΘ ΓΘ}], ΒΟΔΥΘΏ]Υ͂ 

ΠΌΠΟΙ Οὗ σΟἸ Ο]ΘΘΠ 658, 

φΦ βιεο Ἰετοτλιοτσῖ, κ ΖΩ͂ οοίείον,," εἰο. 8.00 ΔΡΟΥΘ. 



16 ᾿ ΙΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊῈΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΞΒΕ. 

ΜοαϊΠοαξίοπδ 4 ἐδ διπιρίε Νωπιδενε. 
Ἑτδοίομβ: ἃ, ἀ, ἢ, τ5. Α ἀἰνϊἀοα Βροατγὺ (ψαπιοθ ἱ. 8). Βορίπηΐηρ οὗ ἑυπάρταοηῦ (Βον. 

ὙἹ]. 7 864ᾳ.). ΤῈ οοπιροίΐοπη οὗ βαι᾿β!βοίίοη, δίομθιηθηῦ (1,ον. ν. 16). Τμϑοογαο ἰὰχ (θα. 
χῖν. 20; [,ον. χχυϊ!. 80). Ῥαγ4] συΐϊπ (Βου. χὶ. 13). ΤῊΘ ΒΑ] ὁΐ βουθη, δὲ, [89 πΌσαθοΣ 
οὗ [16 Ὀίνίπο πουῦῖς δηὰ Κίηχαοπι 88 ΔΡΡΑυΘΏΕΙΥ δὖ δὴ οῃᾶ, ΤῊΘ παπηροσ οὗ δρραγοηὺ Βορϑ- 
Ἰ6β8Π688 8δηα ἀοδραίν, Βου. χὶ. 9, χὶὶ, 14; δορ. Ώδβδη. χὶϊ, 7. ΤῊΒ ΠΌΡΟΥ ἰβ βὲτ δῦ ἴο (δ6 
42 ταοηΐῃ5 (6 ν. χἹὶ, δ), ογ ἔμ9 1200 ἀδγβ (οΒδρ. χὶ. 8, χὶὶ. 6). ΤῊϊβ δαᾳυδὶ] ρεγίοα οὗ δρρᾶϑ- 
τοηῦ αἰβοοπβοϊδίθηθαβ 8 ὙΘΥΥ αἰ ΒΓΘΗΟΥ Θρργομοπαθα ὈΥ͂ ΟΣ ΘΙ ονΐηρ ΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΓί68; 
ΟΡ ΠΙΟΠΒ ΨΑΙΥ͂ 88 (0 ἩΠΘΙΒΘΓ ἰὑ Βῃουα ὈῸ τϑοϊζομθα 88 οοπβίβίϊηρ οὗἁὨ {ἰπηθ8, ἀδγβ, γϑϑγβ, ΟΣ 
τηοηΐμθα, Εν ἴο {86 Βαπιδη τη, 0η6 ἀΑΥ σᾺΠ Ὀ6 88 016 Υ̓ΟΔΙ, δπὰ υἱοῦ υογϑᾶ, 

Οὐπιρουπ δ. 

4.8, Ἑοτίπηεθ οὗ [μ6 που] δπὰ βρίγι [8] Ἰοσίπποα. ΤῈ βαρίθηδγυ οὗὨ [86 ΑΡοῦδῖγρβο 
ἀϊν!ἀοἀ πο ὕπνο ρογίΐοῃβ. [π ρθπογαὶ, οοτηρ οὐ θα ἀοδίίην (λίαυι. γ., (9 Βοδύιυἀε8; Μαῖίι. 
χΙἰ!., [λ9 ῬαγδὈ]68). 

δὅ-δ. ΤῊΘ Θῃεγο ον αὐ ΠΟΠΔΓΥ͂ Θοῦτθο οὗ ἔγοθάοσῃ ἴῃ σοοᾶ δπά ἴῃ 6Υ]1} (Μαϊδ. χχνυ. 1 ϑηᾳ. 15). 
7-01. Εϊφθὺ ἄλγε. Τδὸ τουπὰ οὗὨ 11ξ6, ἐπ [89 δη 6818 οὗ ᾿δΟΓ δηά σοδί, {πΚὸ ἐσ. 38. 
9-ι90. Τὸ χγν. 4. 

1000--600. Βογν. χῖν. 20.0.0. Οὐπρ. Ὀὕείογαϊθοκ, Κογιπι, σὰν Αροοαΐψρεε, ν. 4178. ΤῈΘ 
ΠΌΤΩΙ 1000 18 Δἢ 2, δηὰ ὑμ9 πυσαθοῦ 600 ἃ γαβί δογῖ6 8, 

ΜΟυϊερζοαξίοη δ, 
οκῶ, ὙΠὸ ποιϊὰ, 9Χ12. Το 12 Ε]άογ5 οὗ [6 ΟἹ δηά {π6 12 ἘΠἄοτα οὐ ἴδ 6 Νενν οτα- 

πδηΐ, Το ΤἈδοοζαίῖο δηᾶ [6 ΟΠ ΌΤΟΙΙΥ ῬΙΟΒΌΥΓΟΙΥ ἴῃ ἃ ΑΥ̓ΠΑΙΐς Βοῦβο. Τὸ Οματίβηϑ οὗ 
189 ΟἹ] δηά [86 Νὲνν (ονοηδηῦ ἴῃ ὑπο ῖΓ Ρ] ηϊΐαά6. 

8Χ2. ΤὴΘ πον ῥτϊηοίρ]θ. ΤῈ πο. ΤῈΘ ῬΓΙΟΒΟΥ ὈΪ]βθίηρ, ΝΠ, νἱ. 24,27. ΤῊΘ 
(γῖοο ΗΠοἱγν ([Τυϊβασίοη] σον δα βα δοί), 18. νἱ. ---- 8)ζ40---120. ΤΈΘ ποὺ ΟΒΌγοῖ, Α αἰαὶ. 1δ. 

4Χ2, ΟΥΓ 8. ΤῊΘ υπΐνογβθ, 8Π Δ 0} {6518 οὗ [86 ὌΡΡΟΓ δηά {ῃ6 Ἰοτνοσ ν ου]Ἱα.---ἀ χ8. Οοαβ 
ποῦ] 85 ἃ βαῃηο πο του]. --- 4Χ10. Οουγβα οὗ ἐμο πνου]ά, ἃ ροποσζαίίοῃ. 

δῷ. Τὰ Ομυγοῖ οἵ αοἄ ἴῃ τοϑρϑοῦ οὗ 1ΐϊ8 ροπυΐπο δπἃ βρυσίουβ οοηδεϊϊιοηίθ, Μαῖϊὶ. χχν. 1. 
(6ΧΧ100) 60- 6. ΤῊΘ πυπῖροῦ 666. ΤῺΘ Ὡυμαθ6Γ οὗ 6π4]688 101] δηὰ βο] ἐποοηβυσαρίίοη 

ψὨϊοῖ 1111 ἴο αἰϊϑίη [89 ροδὶ]ὶ οὗ βρ᾽ γι] τοϑῦ, μθῆοθ [89 ΠΌΤΟΥ οὗ Απυο τῖβί, 
7χΧχ4, ὙΠῸ τιοηίῃ, [86 τοδὶ ἐμοοοσγαῦϊο τθαβυσο οὗ {1π|6. 

ὭΧΙΟ. ὙΒΟ ΒΟΥΘΗΥ͂ Β018 88. {86 οί! Υ οΥὗἨ ΙΒγ861 (6 6π. χ]νὶ. 27); ἐμ 70 ἀϊβοὶρ!εβ 
(1κοὸ χ.); 70 παίίομβ (θη. χ"). ὙῈ6 ἔ1]16ν ἔοστῃ 72: (6) (123). (ΤῊ δ1]1οϑὺ ΠΌσαθογ : ΤΩ Χ 
1000Χ.2--144,000, Βον. χίν. 1).. [“ὙΒΘ ΠΌΡΟΣ δενεηΐψ ἰδ ἐσ ΤῸ Πρ] οὰ ὈΥ δεύεη; ἴῃ 6 
Βυπηδη ἴα Πότ τῃου]άρα δπὰ ἤχοα Ὦγ (86 Ὠὶνίπθ. ΕῸΓ [18 ΤΘΆΒΟῚ [}ι6 ΒΟΥΘΠΓΥ γ6Άγ8 οὗὨ δχὶϊθ 
ΔΙῸ ἃ ΒΥΠῚΌΟ] 164] βἷρῃ οὗὁὨ [6 {ἰπ|ὸ ἀυγίηρ οι (ἢ9 ῬΟΤΘΓ οὗ [86 ποῦ]ὰ τοῦ Ἱά, δοοογάϊηρ 
ἴο αοὐἀβ νὶ}}, ὑσἱαπ ρἢ ΟΥῸΓ 15γβ6], ἀυτίηρ Ἡ ΙΟᾺ ἐὺ που] ὀὁχοσαΐο ὑμ9 Ὀῖνῖπο Ἰυάρτηθηΐθ οα 
οὐ Ρθορ]θ." ΑΥΒΕΒΙΕΝ, Φαηὶοὶ απὰ Πευείαξίοη, (Ἐπρ. ἘΔ., Ρ. 184).---Ε᾿ Β. Ο.] 

8.Χ10 (866 Ρβ. χο..). 
9 (ἢ). 
10ΧΙ10. Τῆδ που] πυπηῦροῦ οὗἁὨ οοιαρϊοΐθῃηθδα. --- ΤΟΧΙ0Ό. Το ΟὨ]]11844, ἐπι 2860ῃ.--- 

ἹΟΧΙΟΟΟ. ΤῊΘ ταντίδα, ᾿πβηϊπια6. 
19.Χ192, ογ 144. ΤὨΟΘ εἰϑοῦ οὗ 8 ροσίοα ; {680 ταῦ ρ] 164 Ὀγ 1000 : 86 οἷ 6οὲ οὗἉ 811] ἐἴπηθβ. 

“ ᾧ, ϑιρηδοζίδσι 9.7 Οὐοἴογϑ. 
ΒδΉΓΡΙ,, Ρ. 803 5Βααά. Ετϊοάτί οι, ϑνηιδοῖξ ὡπὰ Μυίλοϊοσὶδ ἀεν Δ αίων, Ὁ. 420, 684, 671, 678. 

Ὑ πον, Ατί., Ῥανγδεη [001]015]; Δι δί, Ἡγδγίονγδωοῖ, βᾶταθ δγίοϊθ.Ό ΤῊᾺΘ δυῦμποῦβ “ Ῥεγηιίδολέθ 
δελγύϊεη," Μότβ, 1840, νο]. 1., Ρ. 1, ϑυνιδοῖϊξ ἀδν Ἐὰγδεπ. [ταῖν Βίδὶς ίοδοπατῳ, Τὶ 
ΟΟΙΟΒ5.---Εὀ. ΒΕ. 6.] 

ΟΟ]οΥΒ ἀγὸ Ὀσουρηῦ ἰηΐο νίονν ἰπ 86 βου ρίιγοθ ὙΠῸ ἰπ6 ἰάδΑ οὗὨ [9 ταί πθον ἢ ἴῃ {818 

 [1δημὸ γδοορηΐζοβ Ὀπὶ| φεθοη Βοδι ον ἴῃ Μαίῦ. ν., τοχαγάϊηρ [10 εἰσλέλ δηὰ πίηἐλ δὲ δυμιταδίοῦδ οὗ 89 ρτοοϑάϊηβ 

ϑουο. ὅ8,.ὁ0 Οὐπεκε. οὐ. Αἰαέίλειο, ». 101, ΑἸ, Ἐι.---Ἡ. Β. Ο.] 



δ6. ΕΟΒΜΑΙ͂, ΕΙΈΜΕΝΤΗ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΞ. 17 

ῬΒΟΠΟΙΏΘΠΟΙ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἐὺ 19 ποῦ (86 ἱπαάϊνἼάυ.] ΟΟ]ΟΙΒ, 85 βιοῖ, Ὀαὺ (86 ΘΓ  Υ τ] Οἢ ῬΟΒΒΟΒΒ68 
8 ἸΟΗῪ 5γτη 0 0116] βἰχηΐ ἤσαποο 0 Ὁ (16 ἐΒοοογαῦο ἔδὶ1, ΕΖοΐ. 1. 28. 

Βυΐ ἴῃ [86 ὈΠ1]]Δηὺ οο]ογίηρ οὗ [6 ΤΑ Ογη 8016, [16 Βγτηθο] δηλ οὗὨ ᾿π αἰ ν᾽ 114] ΘΟ]ΟΙΒ τηϑοὶβ 
Ὧ5 π᾿ [ΟὉΓ βοραγαΐθ οοΐοσβ (ΕἸ. χχυἹ.). Ῥγλίέο, δίωε (γα 1] ον ), ρωγρίο, δοαγίοξ.- 

ΤΒ6 ΘηΟγο σμχοιηδίϊο ἰ80]6 οὗἩ ἴ6 Β10]9 16. ἀγατῃ ὉΡ ΌὉΥ ΠΟΥ, 15. [Ὁ] ον : “ΝΟ ρστοδῖ 
ΥὙΑΓΙΤΙΘΙΥ͂ Οὗἁ ΘΟ]ΟΙΒ, πϑίΓΑ] ΟΥ̓ Δγί  βοῖΑ)], 15 ργοβθηϊθά ἴῃ 86 ΒΙΌΪ6 : Ὀοβίἀοβ ψμϊΐο δὰ Ἰἱδοκ, (α) 
Τοῦ 18 πηοϑῦ ἔγοα ΘΟ ὨΓΥ τηϑηὐοπηθά, ἐπ ἰζ γασιοἰΐθα οὐὁἩ Ὀτοπνη-τοὰ (Ὀ4Υὴ, οὐἰτηβοη (ρυτρ]6-τοά), 
ΟΥ̓ΔΩΡῸ (πιϊηἰατη) ; (θη (δ) στϑθα; (6) Ρ416 γϑι ον; (α) Ρυγρὶθ- ὉΪὰ6 (Ὠγδοϊη }-Ὁ]..6); (4) το α 9} 
ΟΥ Ὀχ- ὈΓΟΥ͂ΤΙ ; ΙΩΔΗΥ͂ Οὗ {1686 ΔρΡρΟΙἸδίϊομβ τὸ ἱπαϊσαίγο αὖ οὔοθ οὗ [86 ρῥἱσιαθηῦ υϑοὰ δηθὰ 
119 οτί σίη."» 

Οη {89 ἰηἰογρτοίδίοη οὗὨ ΘΟΪΟΓΒ 'π ΖΘΠΘΓΑΙ, σοτάραγο [86 ἩΤΟΥΚΒ Δ Όονο οἰ οά, 
Ιη 86 σδῃοηΐοδὶ ἀροοσδὶγρίίο τυρὶ ὑἱηρ5, {110 ρ] ΟΥουβ Δρρϑάγδῃοο οὗ ΑἸ γχὶϑῦ, 1π τ ΙΟ. βου σα] 

ΟΟΪΟΥΒ ΘΟΙΔΡΐΠΘ, ἢγϑὺ ἀδιηδηβ ΟἿΣ οοπϊἀογαίϊίοα : Βου. ἱ. 198-16, οοὰρ. οἰδρ. Χ. 1, χὶν. 14; 
Χῖχ, 11 βαᾳ.; ΟΠ8ρΡ. χχ. 11---ἰῃο ευλίές [Ὡτοπθ; ΏὨδη. χ. δ, 6. 

ΕᾺΣΓΒΟΣ, (}6 ΘΟ]ΟΓ οὗὨ πὸ Βοτβοβ τ ῖο ἢ τὸ ῥ᾽ δορά πηάορ π6 που] Ϊγ δαϊμοσι οὗἨ ΟἸ τ βῦ, 
866 Κόν. Υἱ. 2 βᾳ4.; χῖχ. 11-14. Ζδϑςῇ. 1. 8, νἱ. 2, 8. 

ς Ἀγρπίη, [10 ὈΠΠΠΔηῦ οο]ογίηρ οὗ [86 ρστοαῦ Βαγοι β αἰἰξίγο, Βδν. χυϊϊ. 4, χυὶἱ. 12, 16. 
ΤῊΘ ΟΟΪΟΣ οὗ (16 ἄταροη, οἢΔΡ. χὶϊ. 8; 11|κονν 86 ἐῃ 6 οοἷοσ οὗὨ [μθ ΒοΙΒ68 οὗ ὑμὸ Βογβϑιχθη οὗ 
ἀοαϊχαοίίοη, ΟΠΔΡ. ἰχ. 17, δοιηρ. Φ6.. Ἰ1. 7. 

Τὴ οσδη οἱοϊμοὰ πιὰ (10 βυη, οἾΔΡ. χὶϊ. 1 (τῶο αἰνιἀο5 ἰπΐο ἔτγο ορροβίΐθ ἴΌΣΤΩΒ, 
τηοοίπρ υ.8, Οἡ {0 Οη6 μη, ὑπο Γ ἴ86 ἤσυτο οὗὨἩ [86 Βαυ]ού, οἴδρ. χυὶϊ. 1, δηα, οὐ {86 οἴμοσ 
Βαπά, ὑπάογ {μ6 ἤρατο οὗ 86 ἰτοα οιηδη, οἰοϊ μοα ψῖτ βἱηΐτρ ᾿ἰμθη δὖ 6 δρρϑδγίησ οὗ 
Οσῖβί, ομδλρ. χὶχ. 8), Θοπηθ8 ἔοσίβ δὖ ὑπ 6 οπὰ οὗ ὑμ9 1000 γεϑδᾶσβ 88 89 Βσίάο, διογσγηϑα ᾿ῃ (9 
το οδὲ ἰϑβϑῃΐου, 'π [89 ρΊοΥΥ οὗ αἀοα ΗΪπΒοΙ] ἢ ομδρ. χχὶ. 10, 11 βαα. 

Τοδο Ὀο᾽ΐουθῖβ ἴῃ βαταϊβ, γμὸ Βαᾶγο ἱκαρὺ {δβοιβοῖγοβ ἔγοιχ ἀθβ]ουηθηῦ, ατὸ οἱοι μοά ἴῃ 
τΥλίέε ταὶϊταοπί, ΟΠ ΔΡ. 11. Ῥρλίξξ ἱβ Ῥγθ-θιι που] γ [86 ΟΟΙΟΓ οὗ ἱπποοθποθ, ΡΌΓΙΥ, δηὰ σχὶρῃῦ- ἢ 
ΘΟΌΞΏΘΞΘΒ, Βαν. χὶχ, 11,14; Ὀὰπὺ 4180 ὑπαῦ οὗ βρὶ γι] ἀρο, πιδία τὶ γ, ρογίδοϊοη, οὕθγη γ, οὗ 
ΒΟΑΥΘΗΪΥ οχἰβύίθποο, οὗὁὨ ΠΟΔΎΘΏΪΥ Ὑυἱοίουσυ ((μο ωὐὐὲὲξ Παῖν, εὐλίίε ἈοτΒο, ὐλὲἑε ἰἤγοπο οὗ Η πὶ 
ὝΠΟ γγ843 πκὸ πηΐο (80 ὅοη οὗ Μδη; (δ εὐλέι͵ δἴοπο, [λ9 υλείε χατταθηΐθ). Ἡγλίξξ ᾿δ8 οοη- 
ποοίοα πιὰ ἐδ (Π6 Οἰθαγ ὈγΠ ΔΉΠΟΥ οὗ βηον δπὰ ογγϑίδὶ, Μαίι. χυϊ. 2; Μασκ ἰχ. 8; ον. ἱ. 14. 
Οτ, [816 ΘΟ]ΟΓ ῬΤΟΔΌΪΥ ΘΙ ὈΓΆΟΘΒ ἴμο86 ἔνγο βγιαο 8. 86 ΒΥ. ἰϊ. 17, γἱ. 11, δῃᾷ οὔμδὺ ρ]8668. 
Βίαοξ ἀδποῖεβ, Βονυ. νἱ. δ, ἔδιιΐπο, ἀἰβύγοϑθ, ΟΥ ΒΙΤΩΡΙΥ θυ θβοσίηρ; λυ, ΦοὉ χχχ. 28, 80: Οδῃηΐ, 
ϊ. δ,06. Απ οἤἴεοοίζγο οοπίγαϑῦ 18 ργοβοηϊθα 1.841. ἱν. 7, 8β. δὰ 18 οὗ βιγικὶπρ' θυ 4180 τηδηϊο]4 
εἰσι ϊΐἤοαηοθ. «Βίοοά-τοα (ογίπιδο}) ΤΑΔΥ, Ἰἰϊχο Ὀ]οοα ἰΐβοϊ δ, σθη ἰδίκθη ἴῃ 8ῃ δοίγθ 8686, 
ἀοηοΐθ νὰγ (Βου. νυἱ. 4), ταυγάορ (Βον. χὶ!. 8), ὈΪΟΟΑΥ͂ νἱοίοσυ (15. 1χΧ11}}.}; Ὀαΐ, ἴῃ 8. Ῥϑβεῖγο 

εἰ στ δοβίοι, ἐῦ ΠΙΔΥ͂ 4180 ἀθποῖθ ἃ βδου οὶ ἀθαῦ 88 [6 Βυγγοπάογίηρ οὗἁ [16 'π ὈΙοοά (μον. 
χυϊ!. 11); [86 Αἰοποιηοηῦ, τι 105 ῥτορ ἰδίου δηα οἰ οδηβίης ΡΟΊΟΣ (1 ΦοόΒη 1. 7; Ηθ}. ἱχ. 
22. Βονυ. νἱὶ. 14). ωγρίς, οὐ [86 οἶμοσ μαηά, 18 ἐμ οοϊοσ οἱ στουύδιυ (Οδῃηΐ. Υἱϊ. δ; Μαῖί, 
χΧχυὶ, 28) οὐ οὗ Κίον ἸΌΧΌΣΥ δηὰ γοϊυρίπουϑ θα86 (1ΚῸ χυΐ. 19). ΤῊ ΒΑΡΥ]οηΐδη μιδτ]οῦ 
ἀεροκοα Βουβο πιὰ ρωγρίδ 85 ἃ βῖζη οὗ δ σόα] αἰρηΐγ, τ ογίηιδοη, (δοαγίσέ) 88 8, βῖψχη οὗ 
Βοσ ὈΙοοά-Βμοαάϊηρ, πὶ σοίά 88 ἃ βίρτι οὗὨἨ Ἀ6γ Ἰυχυγίουβ 16. Α8 {86 οοποζοῦθ ἴοσῃ οὗὨ γε 
ΔΡΡΘΟΔΓΒ ἰῃ Ὀ]οοά, Βο ἰδὸ οοπογοίθ ἕογπι οὗ ψείζοισ ἈΡῬθδῖβ ἴῃ ροϊά. χγοίϊοισ αἷβο, ἨΟΎΘΥΘΊ, 
Ιἶκὸ σεα, βοραγαΐθε ἰηΐο ὕπο ἀϊβιύϊηοὶ δηᾶ ἀΐνοιβο οο]οσβΌ ἤαΐδ ψοϊζοισ 16 ἰ8ὰ6 ΟΟΪοΓ οὗ ὀχρίὶτίηρ 
116, οὗἨὁ ἀοδίμ, οὗἩ [μο κἱηράδοιῃ οὗὨ [μ6 ἀεδαὰ (Εν. νἱ. 8); σοζάδη, οὐ δνγί σέ ψεϊζοιο ἰα 0.6 ΟΟΪΟΓ 
οὗ αγ᾿ἰαϊοα, ἰπὐομβὶβοὰ, τϑάϊδηὶ 116 (ΕΖΕΙΚ. ἰ. 4: Βον. 1. 16); ἃ Βραγίουβ ἐπηϊξαιϊοη οὗὨ {18 
Ἰααὺ 18 ῥγοθθηΐθα ὈΥ γππίμηι, [16 γεϊοισὶϑὴ, τεα οὗ 14015 (84. οὗὨ 50]. χὶϊ!, 14). ΑἸ]οα ἴο 
[16 δνίσλέ ψείϊοιο ἰα ἴῃ 9 γε οὐ 701 ΘΟ]οΥ, δηὰ, δοοοσάϊης ἴο οἴθουβ, ὕιι0 ὁγοιση οὗ ΖΕἝΟὮ. 1, 8. 
[Το Θογιιδη Β'Ό]6 χίνοϑβ, ἰῃ (18 γοσβο, “ σο, ὁγοιση; δῃὰ ψιὐῦθ ΠΟΥΒ6Β,᾽ ἰπδίαδα οὗὨ [Π6 ϑρεσξίφα 
οὗ {μο ἰοχὺ δῃά [Π9 δαν οΟΥἾδ6 τρδγρίη οἱ Ε'. Υ.]. Ὑπὸ Θα Δ ΠΥ δἰ πὶ δοδπὺ σοη γαϑίβ ἃγὸ ἔοστηθα 
ὮΥ ταρρλένε δίωσ, [6 οονθηδηῦ ΤΟ] οσ, {Π6 οο]ογ οὗ Ψ Π] ποθ68, οὐὗἨ ΒΟΔΥΘΏΪΥ βίδ 1 πὴ ὺ (ΕΖΕΚ. ἱ. 
36), 85, ἢσϑί, ἰῃ δῦ μοδῖβ ὕὑο [η6 σγόθη οὗὨ [6 θη ΓΆ]4, [116 οοἷοῦ οὗὨ 86 ϑαγίδι ἴπ Βδῖ νογαδηῦ 

δρτὶπρ- πιο, (6 οοἷογ οὗ ΠΟρΘθ, 8πά, 88 ὑμ6 στουππηά-ἴοπο οὗὨ [1:6 ΤΑΪΠΡΟῪ δυό δρδοὶδ εἰεγηϊΐ, [ἢ 0 

δυ6 ΟΥ̓ ΠΟΆΥΘΗΙΥ͂ Ρτοπαΐῖδο (Βου. ἷν. 8); δῃ ἃ, βοθοῃά υ, ἰπ δη 6818 ὕο 8 πιοίέξεν, δρεοζίεα (πὶ 
(Βτοῖ, χνί. 16), 1ὸ μὰο οὗὨ τλϑηϊο] ἄποδα οὐ αἰγθυβι γ, οἵἁ ᾿πβίδὈ: γ, οὗὨ σλδηρθ; 8 ἤπαὶ 
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οοπηὐγαβῦ ἴο θ]86 8. ῥχοβϑηΐθα ὈΥ {89 δοπγιόγε, σΥον, ΟΥὁἩ ὡποίδα, ΟΟΙΟΓ οὗ ἐπ ΡΟΣ Υ, 8568, ἀοϑῖι 
(ΦοὉ χχχ. 19; [β6. ᾿χὶ. 8; Ζθοϊ. 111, 8, Δα ΠΙΔΠΥ͂ Οὗ Γ ῬΑΒΒΑ9 68). 

6. (ἰεογιείγιοαί Εἴσωγεβ. ῦγπιδ οὗ δίδαδιγεπιεη, 

ΤῊΘ φυιααγαπσωίαῦ ἴοττη οὗ Ῥαγδαίβα, 85.116 1464] Ὀ]οββοιι οὗ 16 που]ά, ἱπάϊοα θα Ὁγ 18 
[ΟῸΓ ΥἸΥΘΙΒ, 5 το θοϊρα, ἰῃ ἃ ΒΘΟΌ]ΔΓ δβροοὺ, πη [ἢ ΟΣ ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ {86 ποι], οαὖ οὗἩ ψΏΪΟΣ [86 
ἴουν ψὶπᾶβ δον (πη. νἱ]. 2); 1 ἃ βρ γι] δϑρϑοί, ἰῃ ὑλ9 ρογίθοῦ βαυδᾶγθ ἴοσηθά Ὀγ [ῃ9 
ΗοΙΥ οἵ Ηοϊ θα (866 πο, Ταδεγπαοίε) ἴο ψ λοι 89 ἱπιρογίθοῦ βαιδγο, ὕμ6 οὐϊοηρ οὗ [86 
ΒδηοίαλγΥ, 168 495. ΤᾺΘ ΒΥτΆΌΟ]10Ά1 ἔα 8}]πχοηὺ οὗὨ [815 βαῦδτγο, ἔγοπι ψ 16} [8.6 οαΐοῦ οουγί 88 
Ὀδοα ουὐ οὔ (Β6γΥ. χὶ. 2), 15. [86 ΟἸζΥ οὗ αοἀ οὗἉ 6 ρ]ονιβοα ψουῦϊα, 089 πϑὺν «ΨΘΓΆΒΆΙΘΙΩ 
(Β6ν. χχί. 2, 16); θῆδθ ποῦ ΤΘΓΟΙΥ ἃ Βαυλγο, Ὀαύ, ὈΥ τϑᾶϑοι οὗ ἐμθ πού οὗ ὑμ6 νν4}15 
(τ ] 0 18 ἕο θ6 5υτα  ] 1 0Ά}}γΥ πα ογβίοοάα), ἃ ρογίδοῦ ουθα. 

ΤῊ αυδάγαΐο οὗἉ [π6 δα 8, Πού νυ γ, Θμοἰοβοα ὈΥ͂ {116 οἶγο]6 οὗ [86 φασί (18. χ]. 22), (9 
σοῦ] ὈΥ ὑπο οἰτουϊῦ οὗἩ 1786 Βοαᾶυθη (Φοῦ χχί!. 14); {16 ΔΌΥΒ8 18. 1 ΟΊΤ8Β86 Θμοοστηραββοα ὈΥ 8 
αἶτοὶα (Ῥτονυ. υἹ11.. 27)---ἴῃο βρβεσγο οὗ Ὀϊνίηθ Ῥγονι ἄθηοθ. 

ἃ. Εἰεριεπίς απα Ναίωγαΐ Ῥῥεποηιόπα. 

Αἰτ, οαυίῃ, γαΐογ, ἤγο, 65}. 68, 841], ᾿ἰσῃύηϊπρ, μα πάθτ, βύογηι, δαυ  ΒαῖΆ ΚΘ. 
Αἷν ἴδ ἃ ΒΥ 1.00] οὗ 116, οὗἨ [86 τορίοπ οὗ 116 (1 ΤΊΉΘΒ8. ἰν. 17); ἤθῆοθ {86 ἰδδὺ ᾿παρτηδηξ 

οὗ μαγάρηϊηρ οοηβ ϑίβ ἰη (86 Ρουγίηρ ουαὖὺ οὗἉἨ (86 βΒονθηΐα ν]4] οὗ ψσαίμ ἱπίο ἐδ αἱῦ (Βν. χυΐ. 
17), 8ο ὑπαῦ 6 ΒΡΒοΙΘ οὗ 118 166} Ὀδοοτμ 68 ἃ Βρῇθσο οὗ ἀθαΐῃ. ΑΓ, 88 βοῦ 'ῃ τηοίϊοῃ, ΟΥ̓ 88 
υὐἱηπα, ΒΥΤΑΌΟΠ1265 ὕμ6 Ὀτοϑίὰ οὗ βρίτὶῦ δηὰ ἴῃ βρ γα] Βρμοσὸ; ἤθῆσθ ἐδ6 ῥγίησα οὗ {μῖ8 

ΜΟΥ] 18 βαϊα ἴο τὰϊο ἰπ ὑπ6 δἷγ (ΕΡΆ. 1}. 2); 8δ8πά, ἴῃ οοηίγαβὺ ο {μ6 ἐξ ε-ιοίηα, ΪΟΏ 8. 8 
Βγιαῦοὶ οὗὨ ἰμὸ βρίγὶῦ οὗ αοἂ (ΕΖ6Κ. χχυἹ!. 9; ΦόΒη 111.), [μ6 πὶπμαβ οὗἩ ν|]ὰ δηὰ ἀβθῃχομὶο 
ΒΡ᾿ ΓΙ[4] σΌγτο 8 βύοστῃ ΟΥ̓́ΣΣ 86 568 οὗ (Π6 1116 οὗἨ [89 παίϊομβ, Ἔχοϊ(ἐηρ 1ἰὕ ο ἴῃ6 ῥχοάαοίίοι 
οὗ Αποὶο γι βύΐβη [ὈΓΙΏΒ. 

Ἡκιΐεν 1ἴβ δα )θοῦ ὕο ὑπ6 τοὐπα, 848 [86 Ῥαββῖνο ἡδίιγαὶ 116 ἴΒ ὑο [ἢ Πηοίογγ βρί γιζαδὶ 11 : 
τοαΐξῦ", ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 88 (86 δέδοισψ δθα, βίδῃιβ ἴῃ αἰδίϊηοι οοπίγαδυ ο φαγί 848 ἐμ6 ἤγῃ 616- 
τηθηὺ Οὗ 86 ποΟΙ]α, ἴο ἐδ πιομιπέαϊ ἀῃα, ἰῃ ἃ τηοβύ βρθοΐδὶ ἄσστοο, ἴο ὑμ6 γοοξ. Α8 γί, 
οἢ ἴῃ68 οὔθ 8ηα, ἀθηῃοίθϑθ [86 Θαγ]Υ, 86 θοοοτϊαΐηρ, ὕ6 ὈΘρΙ πη ηρΒ οὗἁ 116, 886 ὑγϑηβι ΟΣ 
(Φοόμη 111. 81; 1 Οὐγ. χνυ. 47), ἐδ δβρῆδγε οΓ ἐδδ δεοοοπιΐησ, ἴῃὰ δη 6818 ἰο Πεαύτη, ἐδε ἐψηιδοὶ 
4 ἰλε δεὶπσ, οὗ ρογίϑοιίοῃ, οὗ [86 φΊοτυ οὗ αοά, 80, οη 6 οἴου δηά, 10 ἀδηοῦθβ [16 το] ἰσίουβ- 
τλοΓΑὶ ἰηδυϊ αὐ] 0η8 δηα τορι! αὐϊοηβ οὗ ὅοα, [6 ὑγααϊυοηα] βρί για 4] Εγπιδιμοηῦ ΟΥ̓ δραϊηβὲ 
{86 ναύογ- ἤοοαβ οὗ κυμιδη }1{8, τοραγαθά ἰοῦ ἴῃ 18 παύαγαὶ ἱποο:βίμ ΠΟΥ ΟΥ 8ἃ8 δρ᾿(αἰοὰ Ὁ 
ἀοηχοπὶα ΡΟΜΘΓΒ (ΡΒ, σοὶ .; ΦοὉ χχχυἹ!.). Τὴ {τὰ σονογπιηθηΐ οὗ αοἀ νἱιϊπ [6 ΒΡ οΓΟ 
οὗ ἴμ6 τοὶ ᾿σ᾽ουβ-  σΆ] ογάοῦ οὗἩ ὑπίηρθ, [πὸ ΤΠ ΘΟΟΓΔΟΥ͂, 18 4 τιοιπίαϊπ οὗ αοα ὕροὸῃ φασί, ΟΥ 
ΓΑΙΠΟΓ 8. ΘΟΙΌΠ8] Οὗ ΒΟΙΥ χτηουηΐδιηβ (ΕΒ. χνυ., χχχυὶ. 7, ἰχγυ. θ, οχχὶ. 1), Ηδησα ἰὑ ἰ8 τῃδὲ 

{6 ΤὨΘΟοΟΥΒΟΥ, ἰῃ (8 Βαου γι ζαίίοη ᾿ηΐο «6188 ογάϊΔησ6, ΘΟὐ] ἃ ἈΡΡγονο ἰἰβο] 8 τηοπηΐδίη 
(μα 1ΔΥ, 8 ΔΡΡΑΓΘΗΠΥ ᾿ην πο 1016 οὈδίδοϊο, ἰη [Π6 ψαῪ οὗ [6 ΑΡροϑί]6β᾽ νοσεϊίοι ; {Π 18 Β8π|0 
τηοπηίδιη, ΠΟΎΘΥΘΙ, ὑΠ6Υ ΤΟ͵Θ δδϑιγοα Βῃοῦ]α Ὁγ {Π|οἷγ (Δ10 Ὀ6 τουηονθᾶ, πϑύ, ουθπ 6 σϑδὺ 
Ἰηίο ὑΠ6 868 οὗἩ παίϊομπβ (Μαῦι. χυ!ὶ. 20, χχὶ. 21). Ιῃ ΘΟηβοαιοησοα οὗἅὨ {18 ἐγαηβροβίτἴοη οὗ 
86 Κιπράομι οὗ Θοα, ἔπ 6Γὸ 18 ἃ ΟἸ τ ϑθβη ογάον οὐ (πΐηρπ; ἰῦ ΜΨ1]1 Ὅ6 {Π6 βίχη οὐὗὁὨἨὨ {6 Ιαδὲ 
{ἰπι6, ΒούοΥο, Θὰ ἴπ6 δεαδέ οὐέ 0, ἐδε τατγί᾿---ἴα οἱὰ οτγάϑρ οὗ ὑῃίηρθ---Θ} 41} Ὀ6 δαδ- 
βογυϊθηῦ ἰο (86 δεαδϑέ ομέ 0.) ἰδὲ δα. ἘΒαὺ {πουρῇ πιοπηΐδὶ η8 ἀδραγὺ δπα ἢ11]8 θ6 γοπηονοᾶ 
(18. 1ὖγ. 10), γοὺ μι} ποὺ Θοα Β πηοτου ἀορατί ἔγοπη ΗΠ 8 ρϑορῖθ; Εἰ δῦονο ὑπμ6 τηοπηίαΐη8 
τἶβοβ 016 οἴϑσῃαὶ ἤβοοῖξ, αοα ἩΗϊτηβο]ἢ ἰπ Ηΐδβ κἰοδα βοίηθεθ δηᾶ ἐλῚ ἢ] ηοαϑβ (Ποῦ, χα χιΐ. 
81, εἰς.)ὺ. Απά, {Πογοίογο, ἰῃ 086 Ἰαϑῦ ἄπηθ {ῃ6 Μουπίαϊη, 9.7 ἐδέ 7ογα 8}.4}} Ὀ6 Βὶρῇσν [δὴ 
841} τηοχη βίη ; 86 οτἀϊηδηοα οὗ {86 Κίηράοτα ἐη {π6 ΟἸΌΓΟΒ οὗὨ σα 8}4}} θῈ δχδὶ θα δθονυθ 
811 οἴμοὺ δῃὰ υτδη ΟΥ̓Δ Πη668 (18. ᾿ἱ. 2). 

Οαυῦὖ οὗὨ [86 γοοξ οὗ αοα᾿Β εἰοαάξαοίπορα, (ῃ6 “ρωπέαϊη οΟΥὮὈἨ πηὐγίηρ 16 ὈγοδΚα ἰοτὶ ἢ. ΤῊΘ 
οιοιίαϊη ἰ8 Π οτἱρίη οὗ Ἰ16---οὗ Ὠινίηο 116 (δον. 11. 18, χυὶ!. 18) οΥ οὗ Βυπηδῃ βρὶ τ 4] 1, 
ΑΙΙ οτἱ ίπδ! 168, τ ῖοἢ ΔΚ ὑὉΡ (6 νοῦ] ΒἰδίοΟσΥ, 8.6 γ)ουπίαϊηδ, ἴῃ ὕπ6 τηϊάϑὲ 18 ἐῃθ 
οροόη ͵ουπέαϊπ οὗὨ βαϊναίίου (Ζθοἢ. χϑλὶ. 1), Τυοσ {ἴν Τουπίδϊηβ ἴββθ ὅγοοξα δῃηα δέγεαηιδ,--- 
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ἰεπάοηοῖδϑ, ροάϊγ (ΕΖοῖς. χ]νἹὶ. 1 5βαᾳ.; δλώοαῆδ, 18. Υ111. 6) ἀπ ὩΠρΡΌΑΙΥ (ὁγοοζο [Εἰ Ὑ.: Ποο(8] ο 
«Βεῖϊιαὶ, Ῥδ. χυὶὶὶ. 4); [μ6 Ολαγδοῖοῦ Οὔ ἐμ αἴθ 18 ἐμαὖῦ οὐ δίαρῃδίζοη, δπαϊηρ Πη8}}γΥ ἴῃ ἴμ6 ρεγίδος 
ΒΡ ΒΙΟΥ οὗ [86 ἰᾶΔἶκο οὗ ἔγθ. Τὸ δίγεαηιδ ΘΙΆΡΤΥ ἰοΐο ἰμ6 8δέεα, ὑμ6 ρτϑαΐ 11{6 οὗ [Ὡς παῦϊοηβ 
(Όβη. νἱϊ. ; Βου. χὶἑ.). ΤᾺΘ δεα ἐϊ86 1 18, αἴγοσ ὑπ6 γαάριηθδηί, ἀϊνί θα ἰηὔο ὑνγο αἀἰβίϊηοι δθὰ 
ΟΡΡοβὶϊο 8685--- 8 σγυθίαἑ δα ΜΏΪΟΝ, ἴῃ βρὶϊο οὗἨ 1ΐ8 ἔ]]ηο55, 118 ῥ᾽ δηλ ἀ6 οὗἉ 18, ἰ ὑγϑηβρα- 
Γοηΐ, ἃ ΡΌΓΘ Βρ ΓΙ [8] 116, ΟΙΘΑΓ 848 οὐγϑίδὶ (Β6ν. ἱν. θ)---ρα {86 ἰαζε οὐ ροοΐ οὗ ἥγο;  ἈἸ Ὰ, 
ἴῃ βρίϊ6 οὗἁ ἰΐϑ σγϑαῦ οχίθηῦ δῃὰ ἰἰβ ραβϑιοῃδίθ, ΘΓ βύοσιηβ, βύ}}} γϑιηδὶη8 8 ῬΟῸ] οὗἁὨ δὈβο]υίθ 
βσηδίίοη (ον. σχῖχ. 20, χχ. 14, χχὶ. 8). 

ανίδ, ἀπά τυαΐον' ΑΥΘ 85.1}1 {γί 6. ὕο θ6 σοῃμϑι ἀθγθά 88 ο]θπηθηίβ. ΤῈΘ φαγί 85 ἃ βντηρο] 
οὗ 8 τσ δηὰ ἔπιε! 501]---ἰη ἃ ΒΡΙΓΙ 8] ΔΒ γ76}} 85. ἃ τηδίρυ δ] Β6η86---ἰη Δη  {Π|6518 ἴο ἀγγ, 
δίΟὨΥ, δὰ ἀοβετί σγουπᾷ (δαί, χὶϊ!.); τσαΐον 88. ἃ ΒΥτὴΡ0] οὗὨἨ νἱ α] Ζίηρ,, τοί τ ΐηρ Δ ΘΠ ο5 
(Ρα. 1.). ὙΠ818 Ἰαΐνεσ οἱθιιθηῦ 18 1}|Κ6 ν}80 ἃ βυιαῦοὶ οὗὨ οἰθϑηβίηρ, ΘοΟηβθοσαῦίνο αἰβοὶ ρ]1η6 
(Εζεκ. χχχνὶ. 25), 8π4 οὗ ἃ ῬΡθηὴ8] Ἰυαρτηθηῦ ἐμαύ 1θ8 48 (Πγοῦρη ἀοαία ἴο πον 116 (1 Ῥού. 111. 
21)ὴ. ὙΤμ6 τσαΐζερ οὗΓἹ ἐἠκδ οοξαῃ, 18, ΤΑΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 8. ΒΥτΩὉΟ] οἵ [[).6 Βαραγαίίοῃ Ὀϑύνθοῃ (8 110 δηὰ 

[16 Ὀογοπὰ (Πουΐ. χχχ, 18), }ϑὺ 48 {16 τυασέον ὁ ἐδ ἤοο( Βγταθο}1Ζοβ ὑπὸ βαραγαίζοῃ θοΐνγοθη 
[86 οΙά δηὰ {μ6 πον σοῦ]. οί ἱπιρογίβ οὗ ισαΐον' ἅΓ6 ργοβθηΐθα, μου σ, ἴῃ ἃ γοὺ Ηἷρβον 
ἄοστοθ ἱπ 3γο--- ἔγα 88 ἴμ6 υἱίδὶ οἱθιηθηῦ (18. ἷν. 5); 3,γ6 88 ἴΠ6 τοδηΐϊηρ δηᾶ ρυγ γηρ ἢ 
(λ141. 11}, 8), [86 δἰοπίηρ ([μον. χυΐϊ. 27), ἰσδμβίοσιχϊηρ (2 Ῥοί. 11. 10), δῃὰ ἀοβέχογίπρ 6] μα πὸ 
(Βον. σχχ. 9). 

ὕπάογ ἐδ μοδά οὗ παίυσαὶ ἰδανθ δηὰ ΡΠ Θποιλοηδ, ὑπὸ ἀπέ λ6εῖ8 077 ἀαν απα πῖσλέ οἹ αἰτηβ 
ἴδε ἢτοῦ ρίαοο. Βοίῃῃ ἀαψν δῃὰ πίσλέ μανθ ὑνο δβρϑοίβ, ἕο ἴο {86 ἀαν οὶ ζϊε (Φομη ἰχ. 4) [6 
δ οὗ υαρτηθηΐ σογγοϑροηᾶβ (1 ΟὟΣ. 111. 18), δῃηὰ ἰο [86 πίσλέ φΓ αἀαγέπεδδ, {1} οὗὨ βϑογοΐ 
ΜΟΥΚΒ οὗ νἱοκοάμποβ (Βοπι. χὶΐ!. 12), (16 ΒΟΙΥ πἰρμῦ οὗὨ ΤαγβύοΓΥ͂ ΘΟΥτοβροπαᾶβ (1υ1κ6 1. 8). 

ΤῊΘ απέἰέλεδὶδ 9.) ἴἰσὴξ απα ἀαγζηεδα, οα ἴῃ 6 ΟΥΒΟΥ ῃδηά, 8 1688 διηδίριουβ. Ζίσἠΐξ, 885 
δυτιθοἷῖο οὗ σαί, ἰΒ ορροθοὰ ἴο ἀαγζηξβδ, 88 ΒυτΉ 0116 οὗἁὨ {Δ]βοβοοά (1 Φομῇ ἰ. 6, 7). Ὑγοῦ 
ἔογο ͵ἰβ 4'50 ἃ λοῖν ἀανζηδεβα, ΔΒ ΤΏΘΓΟ 18 ἃ λοίψ πίσλέ (Εχ. χχ. 21). 

ΤῊΘ δωηδλίη ἰδ Υἱ οἢ ἱῃ Βγτῃ 0] 1041 τοΐοσθηοοϑ, ἔγοση 86 γί Ὁ] 08} οὗ τηοταΐηρ ἴο [86 
Ῥϑσίϊηρ, ΓᾺΥ οὗ ονθηΐηρ (860 (6 Οὐποογαάαποεβ ἀπ ΖΘΟΒ. χῖν. 7). ΤῈ δι σΆΠ 8180 διηϊῦο, 
Βοτνονοσ (ΡΕ. οχχὶ. 6; δοῃρ. χοὶ)ῆ. ἀπά 80, ἱπ οοπίγαϑδυ ἴο Π6 δοογολίπο, δηιϊδίησ, Ογϊοηίαὶ 
ὁμη, πο Φλχάοιυυ, Βἰβῦοσ ὕο {16 πὶ ρηΐ, 16 δἀορ θα 85 ἃ Βυταρο] οὗ {10 ὑγϑηῃαυ!}} Ζίηρ, ᾿Ὀγοίθοϊης, 
δηα τοὐγοβἷπρ Υἱ(8] ορογδαύίομβ οἵ αοα (ῬΒ. χυἱὶ. 8, σίο.). 

Ονοσ ἀραϊηβὺ ἐδό δίωο δἔν, ἰπ6 συταθο] οὗἉὨ δὔβθγῃιὶ {αἰ ἔα] 688 (ἘΖοῖς. 1. 26), τὸ ὅπά (ἢ9 
οἷοι, 88. 8, τηϑἀϊπτη οὗὨ τονοϊδίϊοη δηα οοπορδϊτηθηὺ (Ε. σὶΝ. 21 ; Χ]. 84, εἰο.); 88, 1 ΚουνΒο, 
ἴδ γαΐπδουυ, 838 ἃ. τηρ απ οὗὨἨ οοτηπηυπηἰσαίλοη Ὀούνψοθη ἤθανοη δα οϑτίῃ ((ἀφη. ἰχ, 18; ἘΖοῖ.. 
ἷ,28; ον. ἱν. 8). Αρϑίη, τὸ βαγὸ ἴμο οἱομάψ αἀαγζηθ88 {(ῬΒ. χυἕ]. 9-11), δηὴῖ {86 ἡνψίησ 
εἰονηι-οἱομά, ἴ.6 Ἰαξίογ, 88 ἀθποίζηρ (86 ομαγίοῦ οὗ ἀοἄ, Ὀαϊηρ ἱπαϊοδίνο οὗ Ἠΐπ βύοστηγ Ῥυονὶ- 
ἄξηςο, 88 Β6ϑὴ ἴῃ ρτοδὺ ουβθῃηΐίβ. 

ΤῊ οἠεγωδίπι οὗ [μ6 ο]ουά δηᾷ δἴοττῃ ρογογηταοηῦ οὗ ἀοα (Ρα. χνἱ],. 10) ΔΛ δοοοιηρϑῃηὶθᾶ 
ὉΥ [6 δεγαρλίπι οὗ ἴμ6 Τινίηο ΠΟΙ τα] (5. οεἷν,; 18. γ].). ὙΒ6Β86 880 6 γθ οὐρα! Υ ἀοδβὶρ- 
παἰοα 85 σμοσηθῖη)---ἜΠοσυ ἷτα, Βούγουοσ, ΠΟ αἰσοδὰν π16]4 86 Βογαρμὶο Βδυηηρ βποσὰ ((ϑη. 
111. 24). 

ἶγα. πιοοῖ πίῃ γαὴρ πη ογ [86 ἱπηροτύ οὗὨ {1π|68 οὗἁὨ ὈΪ οϑβϑίπρ' ἴῃ ἃ Γϑίογομποθ ὕο [ἢ 6 ἈἰβύουΥ 
οὗ ΕΠ1]Δ ἢ (48. ν. 18). δίογηι, ἴῃ 16 σταῃὰ βἰ σι βοδύίοιη, 88 ὑμ6 οσίδίβ οὗ [6 δσυβίοτηἈ Ὁ ΟΓοΣ 
οἵ 136 (ΠΤ δι. νἱὶ. 3; [ϑπικὸ χχί, 26), Ὀγσαη 68, οἢ (9 ὁπ6 ᾿ιδηά, ᾿πίο ἐλωπαερ ἀπὰ ἐέσλέπίης 
(Ῥω. χὶ. 6, χνυἱἱ].; Μαῖι. χχίν. 27), οὐ πο οἵδβοσ, ἱπίο λδαΐϊ δῃὰ (Βδν. συ]. 21) ηιείθογβι ΤῊΘ 
οοηϊπποίίοη οὗ υάδρτηρηῦ 8πα βα γαύϊοη ἤπάβ 1ΐβ οἰϊτηαχ ἱπ γε ὕἤγονι ἤφαυεπ (Β ον. Υἱ]]. 10; 
Ηἰδίοτγ οὗ Ε114}---ῃ ομαγὶοῦ οὗὨ ἦγο). 

Εἰ χορθαϊ ΠρῚῪ εἰρη βοδηῦ ἀγὸ {Π6 σοη) Π οἴΐουβ οὗὨἨ [6 ΟΠΑΘΓΙ͂Ι] δλίπίης οὗ διπ απα πιοοΉ, 
δηᾶ (ἢ 6 ρστοδὺ λχίΐ δίοτπι ἴῃ [86 Ηἰϑύουυ οὗ Φοβῆτια (05. χ). ΠΊΚονίδο ὑπ6 Ὠῖνὶηθ βἰρτβ ἴῃ 
ἴδ Ηἰϑίοτν οὗ ΕἸ1]]6} (1 Κίηρβ χῖχ. 11 βαᾳ.); {π6 σοη]υπούίοηβ οὗἁἨ Θβϑοῃδίοϊορἕ θα] ρῃθποτηθπα ἴῃ 
ἴΠ6 [,οτ δ Ἐποδαίοϊορί οὶ Ὠϊβοοῦγθο (βθο (886. σ'υπορί 88) ; 8Π4 δαροοία}}ν ὑπ6 πιλυκίηρ, ἴῃ 
[86 [86 ΑΡΟδΑΙ͂Υ͂ΡΒΘ, οὗ ἀροίδίνο οσίβοβ ἴῃ ὑΠ6 ΚΊπράοπι οὗ οὗ ἀοά  ΌΥ Βτθαὺ Πρ(ΌΓΑΪ ΓΑΪ οὐἶβαϑ.. ΤΘ νοΐοθ 

4 [ΤῊ6 ργορεσν οὗ ὅσϑ ἰδ δοὲ ὑυσίδ ἰῃ ἐδ το ζγ ποτὰ ρωγύζν, πα ϊἘΒ, ΝἰοΒ, ἀσαυηοοα, σοθε ἰο 8, ἀβοσξες 186] ταζίο, [τοῦ [ἢ 9 

Θσθεῖς σῦρ, ,νε.---ὰ.] 
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οὗ ΟἸ σβὺ 18 88 ἴμο δουπὰ 97 πιαπῳ τοαΐίετ8 (Βιδν. ἱ. 16) ; , 6., 1Ὁ 18. ῬΟΓΟΟΡΕ]6 ἔγοσα (86 116 δηὰ 
ορογδίίομβ οὗ ΟἸσίβῦ ἴῃ 086 βίξγυϊηρβ οὗ ἸΏΔΩΥ παίΐοηβ. ῬΑΓΓΟΌ]ΑΓΙΥ αἱρηϊβοδηῦ δγὸ [16 Θοῃ- 
}υποιίοῃθ: ἐϊσλέπέπσε, συηοἱοοδ, ἐλωπάεγα (ον. ἷν. δ); υοἵσεϑ, ἐδωπάσεγα, ἰἰσλέηπίπσε, σατέλφωαξζο 
(Ομ δρ. υἱῖ], δ) ; ὕο ὑμι6860 8 δα ἀ6ά, 'π ἃ ἐϊγὰ ραββαᾶρθ, ἃ στοδαὺ λδαϊΐ (ΟΠ 8Ρ. Χὶ, 19; οορ. ομδρ. 
χυὶ. 18. Μϑηϊοοίδώοπβ οὗ αοα; ΘΡΟΟΊΒ, ΠΟῪ ὈΘΓΙΟΩΒ; θαυ Β- ΒΒ ΔἸκῖηρσΒ, οδίδδίσορμοβ οὗ 

υσρστηηθηΐ. 

6. ϑγηιδοίϊοαί Ζίεηιδ γαιση ἤγοπι Ναΐωγαὶ ΗπδίοΥΥ. 

Οχ ῥγϑοΐϊουβ βύοῃββ, 860 Σὰ Ἐξεγηνδοἠέε ϑοῤγιοη, Υὶ οἱ. 1., ν. 1δ; ὙΥΊΒΟΥΒ Βιδὶ, ᾿εαϊιρδγίεν- 
διυιοῖ, ἀπὰ {μ6 Βιδί, Ἡγδγίεγδιοὴ ὑπάοσ {μ9 μ6Δἀ οὗ αείδέεϊης [ Ῥχθοίουβ βίοι θβ)Ί. Οδίνοσ, δΝαΐων- 
σεϑολίολίε (Βιαϊιρατί, 1886). [Ια Π 8 οί, 97 ἰδὲ Βίδίε---ἼἼὙ1Ὲ, ϑίοπεδ, Ῥγοοίοιδ.---Ε, Β, Ο] 

ΑΒ ὑπὸ α8ρ96] οὗ Φοϊῃ, ὮὈΥ νἱγίπο οὗ 15 ρΡοσίδοῦ 1468] νον οὗ [μ6 ποσ]ά, ἱβ σῖοἢ ἴῃ παίουσα] 
Βγτη ΡΟ  ἴβπι, Β0 1 ΚΟΥΤΙΒ6 15 (6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ, ΘΘΡΘΟΙΔ1ΠΥ ἰπ ἐπ 6 βυιο]Ζαίΐοη οὗ ΒΌ ] οἰ ἄγανται 
ἔγοια παία γα] ὨΙΒΟΥΥ. 

Ιῃ 86 ἄγβί ρ]δοθ, [6 βυτῃθο] βιὰ οὗὁὨ ὑπο ἐισοῖυα 7εισοῖδ ἷἰῃ ἰδ Ὀγραδίρὶδΐθ οὗ ἄδτοῃῃ ἰβ 
Τοδυμηοα ἰὴ {16 ἀοϑοτί ροι οὗ ὑμ86 Ν ν Ψογυβδ θὰ (οΒΔΡ. χχὶ.). Α8 ἴδ9 76 νγγθὸ15 ἐπ {Π6 Ὀγϑδδὲ- 
Ρἰδίο γοβϑοῦ [8 Ὑσοῖγο ΤΥΐθ68 οὗ [ϑγδ6] ἴῃ ἐμ οἷσγ ρθΟΌ 168, 80 ἴῃ [6 ΑΡοσΑΙγρς 7θνγ618 [89 
ἐουπάδίοηβ οὗὨ (86 τ}} οὐ ὑμ6 ΟἿ δγὸ σαἱτγτοσϑα, ὦ. 6., (16 σοΙαρ] οἴθ ΠΌΑ ΘΓ οὗἉ [86 ΟΠαγίϑηιδίσ 
Γαπαδιηθηΐαὶ ὑγρ68 οὗ [Π6 οἴθσῃδὶ ΟἿ οὗἉ αοα ; τβαυῖχϑα ὈΥ̓͂ [86 πδπιθ8 οὗ [π6 Τσεϊνο Αροβί]θβ. 
ΤΏΟ ἐιοεῖνε }εισοῖδ, Δ6. Ἰουπά ἰϊοηβ οὗἁὨ (89 ν4}}, ᾶγὸ γτοβϑοίοα ἴῃ [6 ἐισεῖσε »εαγίδ ἰμαὺ ἴογται [86 
βεαῖεβ. Το ρεαγὶβ βἰδηὰ ὑονγαγὰ (86 7ειοοῖδ 88 ἄοθβ. Ομηθρα ἰοναγὰ ΑἹρμδ:; ἴδον δῖὸ [86 

᾿ φΡογίδοίοα ᾿υϑέγο δπὰ βρη άοῦ οὗἩ δρρϑάγδῃοθ ἰηΐο βίοι ἴμ6 οἰαγίβυιαιάς Του παδώοηβ μᾶνθ 
ἀονθιορβα; {μοῖρ ροσίϑοϊοῃ οοῃβὶϑίθ ἴῃ πὸ ἔβοὺ οὗ ὑπ ῖγ στϑργοδοηίηρ, ἴῃ ἐμοῖνρ αὐ} οὗ 
σαΐοϑ, οἡ. ἴ 6 οὴθ μδη4, [6 οοτηρ]θῦθ ΟΡθΏ 688, ὉΠ  νοσΒ8}8πὶ οὗὨ ροσίδοῦ βρ γι] 11ξ6, δπὰ ὁἢ 
[16 ΟΥΔΘΓ, 18 οοπαρ]οῦθ βϑοϊιβίου αραὶπδὺ ϑυθυγυίηρ ὑπδὺ ἰ5 Ῥα480θ. ΤᾺ5 βϑοϊυβίοη ΒΘΘῺ8Β ὕο 
Ὀ6 οβεοίοα, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΟὨΪΥ͂ ὈΥ͂ 8 ΟΥ̓ΏΠΑΠΪ6ΆΠ1Υ ΣΟρΘΙ Ἰθαῦ ΡΌΠΟΥ ἩΒΙΟΝ ἢ 6 ῬΘΆ718 Θσϑσοὶβο οὗ 
{ποιάβοῖ γο8 (866 ΟΠΔΡ. χχὶ. 25, 27). 

ΤΟ ἵποῖνο 7ονγο]8 οὗἁὨ (80 ΟἸΐγ οὗἩ αοἀ δ΄ὸ ργοοοᾶρα ὮὉΥ (86 ἴδγϑο ρτιγαϊίνο ον ῖβ 'ῃ {86 
ΤΠΘΟΡΉΔΩΥ, ΟὨ8Ρ. ἐν. 8. ῬΑ σα] ΔΓ ΡΓΟΙΆΪΏΘΠΟΘ 15 σίνϑη ἴο ὑΠ6 286} βίο. 15 Ἰυδίτα, ἰοροῦθοσ 
μι (μαὺ οὗὨἨ ἐμ6 δαγαΐπό βῦοῃμο, σμδυβούοσιζοβ 0.6 Δρρδᾶάσαποο οὗ σἂ Ηϊπιβοὶ ἢ προὴ Ηΐϊ8 
Τγοηθ; [ἴᾧ ἰβ ΚΟ ΥΤΒ6 οχργοβδῖνο (88 (86 τηοϑὺ ῬγθΟΪουΒ οὗ 8]1] βίοῃ δ) οὗ ἴδ βίοσυ οὗ αοα 
ΜΆΘΩ Πρ ύοηβ Ηΐβ Οἱΐν, δῃὰ βὸο γὸ βηὰα ἰὑ ἀραὶῃ 88 [89 τηδίοσὶδὶ οὗ πο ἢ (6 γγ)ὰ}} οὗ ὑμ9 
ΟἿΌΥ ἰβ θυ 10, δμὰ 88 (86 ἔχοί Ἰονγοὶ οὗ {πὸ Τοππάαίοβ. ἸΤὐπαουδίοαϊν, ἐμογοίογο, ἰΐ 15 ποὺ [86 
ΟΓΪΠΑΓΙΥ 7άβροῦ, Ὀαὺ [Π6 ἀἰδηχοπα (866 Ὠβίογά., ἡ. 216). ΤΏΘ βίοῃθϑ πῃ ΑΔΤΟΠ Β Ὀγθδδὺρ 
ἀο ποῦ [Ο]]ΟὟ 6808} ΟἴΘΣ 'ῃ [16 ΒΆΠΘ ΟΥΘΓ 8ἃ8 ἔπο8Β6 ἰῃ [86 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ. 

[ὰ (86 Ὀγϑαϑίρ]δίθ τὸ μδανο: 
Ξαγαΐπθ, ΤορδΖ, Ἐπ ΓΑΙ, ΒΌΡΥ, 

ΒΑΡΡΟΤΟ, ΒΑΠΙΘΗΥΣ οι } Αξβίο, 
Τυταῦοῖδο 

Αὐηοίμγεῖ, : ΟἾΥΧΣ [ | 7}48Ρ6Ὁ 
ρῤέθους ἔπ , ὙΠ: ομὰ 
ΟΡ8Ζ 

Τὴ {86 ΤΙουπαδδοῃε οὗ ἐμ ΟΙΐγ οὗἩ Ὑαοά: 

ἈΕΤ 7). . . Ῥικσοη αἰ ΒΑρΡΡῃῖτο, Ομ] οοάοηγ, Ἐπηθγα]α, 

ΒΑΓΟΟΠΥ͂Σ, ϑαγάϊαβ, ΟἸ συ βο] 6, ΒΟΗ͂Ι, 
ΤΟΡΑΖ, ΟἸΓΥΒΟΡΓΆΒΕΒ, 4610}, Α πιο ιν β. 

Τὸ 5 δῃ πηι ἰϑία ΚΑ] 6 ἔδοῦ ὑμαῦ [Π6 Ῥγθοΐϊουβ βίοῃϑϑ οὗ 6 Αροσδῖγρϑο, σπόβθὴ ἱπ δοοογᾶ- 
8Π606 ψῇίὰμ [86 Κποπν]οᾶρο οὗἁὨ δηϑαυϊ, ἀθηοῖθ ἴῃ σοηογαὶ [δα οἰοοὺ οὗ {π6 ΟἿἵγ οὗ αοα. ΑΒ 
ἐισεῖυε, (ΔΘΥ ἱπαάϊοαύο ὑΠ6ὶν ΠῸΠΊΟΣΙ681 σοΙαρ] οὔθ 688 (860 ΟἾδ8Ρ. ΥἱΪ. δῃὰ χὶν.); δ δλίπέηρ τοϊδῇ, 
α οοηιπιον ἐιιδίγε, ΘΓ ὉΗΪΥ ; 88 δίοποϑ οὗ αἰβδογοηέ ἄωσδ, (ΒοἱΓ τηϑηϊ Ὁ] ἀποθα; 85 ὀγεἠέαπ 
βἴομοϑβ, ἴμ6 σίου βοδίοη οὗἩ (}18 δασίμ!ν 116 Ὁπγοῦρὰ ὑπ0 Πρ οὗ ρανθη, [0 ἰ8, οὗἨ ΘΟΌΓΘΒΘ, 
ποὺ ἔδβδβὶ Ὁ19 Θχδοῦυ ὕο οομ ὲπο ὕπο ὕπχοῖνο Ἄδγοηΐο βίο 0} (86 ὑγγοῖνθ ΒΟῚ8 δπὰ ἰσῖ 68 οὗ 
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ΙΒτδεὶ, ΟΥΓὁ δ᾽ ὑοζϑίμον ἰο Ἰἀθη ἐν ὑμ6 ΑΡοοδὶ γρίάο βύοῃϑβ τὶ} ἐμ 6 τοβροοῦγο ομαγδοίογ βίος οὗ 
[86 ὕνεϊ νυ Αροβίϊθβ, ὑπουρῇ ΤΘΩΥ͂ Δ Π8Ι ΟΡ Ἶ68. ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 ἰοαηα ἰπ θοΐὰ ἰ801.66δ. ΤῊ6 βύοῃϑθβθ δ.Θ, 
ΒΟΥΤΘΥ͂ΟΙ, ταοϑῦ ΒΙΡὮΪΥ δἰρηϊβοδηῦ 88 Ὀθαγηρ ὕροὰ μ6 Ογιϑύδδη ἀοοίγηθ οὗὨ Ρδυβομδ  γ. 
ΤΌΘΥ Ρῥγοοϊδίπι ἴμ ἰδοὺ δῦ ὅθ ἱπαϊνί ἀπ} 18 ποῦ τοϊαχϑὰ δηὰ ἀἰββοϊσοὰ Ὀγ (86 πηΐνεγεαὶ, 
θαὶ χοα δπὰ οἰδγἔῆοα, δίποθ [86 788ρδὺ 18 ἀθβογι θ6α 88 {110 πχοϑὺῦ ργθοϊουβ οὗ 4}} βίοῃϑβ, δπὰ 
οὐμραγϑα νι [8.6 ὑγδηβραγθηῦ ΟΥΥΒίΆΙ, ΠΔΥ, Βροίζθη οὗ 88 ἃ ογγβίδὶ 78βροσ, [86 ὉΝΠΘΑΙΥ. ΟΆΒΡΕΣ 
σϑηποῦ Ὀ6 Ἰηθδηΐ., 66 δῦουθ. 

ΑΒ δ8π ᾿πηδρθ οὗ [86 Ρυζο δῃά ογγβίδ "ρα 8018 ΤΥ, οὗ ΤἈἸΓΒ Ά] 688 ἴῃ τιοοη, οὗὨ τηούϊοη 
ἴῃ ΓΙ ΒΓ] 658 ---- Β6ΠΟΘ, οὗ Πρ ---- σοα ἮδΔ5 Δ 1Π8]16η80]6 γοέδθγθησθ ἴο ἔθ βῃ 186}, σοη86- 
φυσοῦν, ἰο 186 Βυπιῦ0] οὗ ἴδ9 ἴλοο οὗ Ο0ά, οΥ ΟἸ τἰϑῦ, ἱ. ε., (86 πιδηϊίοδίδίίοη οἵ αοα᾽ 8 Ἰονϑ. 

ΑΒ. ροϊ]ά, Βονγονογ, ἰὺ 8 ἱπαϊσαίίνθ οὗἁὨ ὕμ9 βρὶγιπ81} 8018. χϑγ---ῷ 60] ΘΒ 18}}} ρᾳγο δηά 
ΣΙ σὐ ὑπ σ ΠΟΥ πὰ τηοϊΐομ. 8.0, ἀοπύ! 688, π6 σοίάσπ σίγαΐε ἀδηοῦοθθ ἃ ῥσορδγαίίοη [Ὁ ΒΟΙΪΥ͂ 
ΤΩΟἿΟη (ΟὮΆρΡ8. ἱ. 18, χν. 6); {86 σοξάφδη, ἐγεαδωτε, [6 ἐγωδ τοῖο οὗ δοίλν βρὶ για) [19 

(οδδρ. 111. 18); [86 σοζάδη, ὁγοισηδ, 86 ρογέθοίρ οὗ ΒΟΙΥ Εἱνίπρ ἱπ ΤΟΥ] 1ἰθογ νυ (οΒΔρ. ἰγ. 4); 
186 σοζαδηι ὁεπδεν, [μὰ 6 ῬυσΥ οὗὨ [86 ῬΓΆΥΘΙΒ δδοθηαίηρ ἴο θᾶυθῃ 107 {Π6 οοτηΐπηρ οὗ {μ6 Κίηρ- 

ἄοπα (οΒΔρ. Υυἱϊῖ. 8); 16 σοζάδη, υἱαῖβ οὗ πταίι, [86 Ὀἰνίπο ρυγ ἐγ δηὰ ἰμύορτ! ἱπ [86 σου γ80 
οὗ ἐμ ᾿υσρπηοηίθ᾽ (Ομ δρ. χν. 7); (89 σοζάδη δίγοοίδ οὗ [μη ΟἷΐζΥ οὗ αοά, [86 βρβῇεσθ οὗ ΒΟΙῪ 
1:6-ταοὔοπ (οΒΔρΡ. χΧχὶ. 21). 

δίποθ [86 δαἀογῃπηθηῦ οὗἩ (89 παι]οὺ (οΒδρ. χνἱϊ. 4) 8 ωὐογίαϊΐν, 11κ6ὸ [86 του] αν τηογομδη- 
ἄϊσε Ὀσουσεῦ ὕο ΒΕΓ ὈΥ͂ ὑπμ6 τἸηοσοβδηΐβ οὗ 86 φασί (Ομ 8Ρ. χυῖ. 12, 18, 14, 16), [86 Ραββαροβ 
τοίογτοα ἴο οβϑῃ οοπίδίη ποίἰηρ Ὀὰΐ ἃ ΚΈΠΟΓΑΙ 8]] ΘρΌΓ 084] δυτ ο] Ζαίζοηι οὐὗὅἁἨ πΟΣ]ΑΪΥ μον, ἰἢ 
ΒΡ ΠΟΥ, ταἱρῦ, το 68 8Πη4 Ρ]Θ ΑΘ ΓΟ8, ὑΒγουρὮ [86 τπηράϊατα οὗ ργθοίουβ βίο θϑ, ὑΡ6ΆΓ]8, τα οΐδ]β, 
Ῥσοάπσί οὗ (6 νοροίδο!θ Κίηρσαοτι δηα γοσκβ οὗ δτί. 

Τοροῖδον τὶ (86 Βυταθο] 1041 ᾿τηροχῦ οὗ δαγίδ ἀπὰ δεα, [86 Βγιιθο]ΐβιῃ οὗὨ (Π6 νεροίβ Ὁ ]9 
ποῦ] οηἄονϑ ἔγεεβ Δηα 811 σγέδη, ἰῚΏΡΒ (οἰ αρ8. Υἱὶ. 8, νἱ11. 7) τ 0} 8. ΚΘ σΘΠΘΓΑΙ βρη ἤσδηοθ. 

Ιῃ δοοοσάβπορ ψιἢ γη161}1-Κπονσῃ ἱπηᾶροθθ ἰπ {ΠπΠ0 ῬΒαϊτα (ΒΒ. ἱ. 8, χχὶϊ!. 2, χοὶϊ. 12) {86 ἐγδδ 
οονεγεα εσἰξδ, σεγάμωγοε ἴβ Ἰπαϊοαίνο οὗ ῬγΟΒΡΟΥ Υ͂ ἐπ υϊηδη σο] αὐϊοηβ. [πῃ Ῥδγίϊουϊασ, τὸ ποι] 
ποῖο ὅμ6 ὕπνο οἱέσε ἔγϑοβ, ΟΡ. χὶ. 4, ΒΟ Γ608]1] {86 Κἰπαγοα ρδββαρθ ἰῃ Ζθολ. ἱν. ; ἴῃ [86 
ἰδίξον ρίδοθ, βονγουθγ, [16 οἱϊνθ ἔσθοβ αὔόογτὰ ηυϊγὶπιοηῦ ἴο ἃ σαπαϊεδίλοξ ἴῃ [86 τηϊαβῦ οὗἁὨ [ἢ 6πι, 
π δ πὶ [6 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒ6 [86 ΟἸἶγο ἴγθοθ ἐμποιηβοῖνοβ 8τθ, δὖ [86 8Β8π16 ὑΐπι6, οδῃα ϑϑυϊς Κβ, ἐ. 6., 
ποῖ ΞΙΓΩΡΙΥ ΒΟΌΓΟΟΘΒ οὗ Ομ τ βύδη βρὶ γι] 116, Ὀαὺ 1κον]80 Οὐρδηβ ἴογ ἴμ6 αἰ Β΄ Β10η οὗ ὑΠ 6 58Π|68. 
Ιη [86 ΟἸἹὰ Τοείδιηθηῦ ραβθαρθ, μ6 ῥστορμιοίϊο δηὰ Εἷρῃ-Ὀ ΓΙ ΒΟΥ ΟΠ 68 βθοιὶ ὑ0 Ὀ6 ἰηὐοηάοα, ἴῃ 
ἐδποὶν ἔσυοι δβοκρξίοπ οὗὨἨ {μ6 Κίηρ!Υ οἶσθ; ἰπ {86 Νον, ν6 τοχαγὰ {6 ὕτγο οἷ γ6 (γὙ668 85 βἰσῃ]ῆ- 

ἐδηὺ οὗἩ ἴδ Ο γι βέλδη Ομ υσ οι: ἀπ βίαϊθ.Ό ΤῈ υπό οὗἩ μ6 δαυῦῃ (ομδρ. χὶν. 18), οἰ γδοίου- 

ἱχζρὰ 88 ἐϊι οδ]οοῦ οὗ 186 ᾿υδριιοιὺ Βαγγοϑὺ, ἀου ρ. 1685 ἀθηούςβ, ἴῃ δοοογάϑησθ τ] ΦΌΒη Χν, 

1; οοΡ. Ῥβ. Ιχχχ. 14, 16; Ἐζοκ. χυ. 2, χῖχ. 10, (86 δρίϊγθ Ἀυμηδη τᾶοο ἴῃ 118 ΒΙΡΉΘΥ ἀ68- 

εἰδαιύίοι ; 1 18 Βϑσὸ δοῃξδπιρ]αὐθα, μόσγονοσ, ἰπ ὑμαῦ ᾿τοη 681 ρογνογβίομ οὗ 108 ἀθβυ ΠΥ οὗ τ] ἢ 

ἱξ 888 ἴῃ ρτοδῦ ρασγύ θοῦ συν, Ὀγϊπρίηρ ἐστί, ἰὑ 18 ἔσταθ, σγαρεδ ἴῃ δα πάδηοο, γοῦ ΡΊΆΡῸΒ 

ἰδὲ αν θαΐ [86 156 Βοι ΙΔ Πο6 οὗὨἩ Ἰονϑ δῃά ἸΟΥ, Ὀοΐηρ Αὐ ΟὨ]Υ ἴογ [86 Μ]ΏΘΌΡΓΘΒΒ οὗὨ τγϑίῃι. 

Οπ {δα οἴμοσ μαπᾶ, (86 ἔγεόβ 97 {ϊε, ὁμδρ. χχὶϊ., οοπβύλταίθ δὰ ἱπάϊνι δ] βίσῃ οὗἁ [16 στϑαῦ 

ΒΌΡΟΙΙΟΥΠΥ οὗ [86 ΠΟῪ Ῥαγβϑαϊβα ἰο {π6 οΪ4ἅ. Τὴθ ομδ ροβϑοββθα ἃ βίῃρὶθ ἔγεε οὗ ἰΐϊδ, 189 

οἶμον δϑοιηβ πῃ ἔγοσδ 97 ἴϊΐε, δἰδπαϊηρ οἡ οἰ ὑπο ῦ δἰ 46 οὐἁἩ ὑμ6 γίνοσ; 10 μ88 ὑδυβ 8ῃ ἀνθπαθ οὗ 

ἔγθοβ ΟΥ Οὐζἅπα [ὉΓ ἰμ6 οὔθγηδὶ Ὀγοβογνδίίοη ἀπά ἱμνιροσγαίίου οὗ 116, δὰ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἀο [1680 

Το ἢ [86 Ὀ]οαδοᾷ ἰμ6 τ μοΪο γοαγ ἐΒβτουρα, νι ὶῦι ὑμοὶγ ὑσγοῖνθ τπδηποῦ οὗ γί, Ὀαὺ ὑπο ὶγ 

ἐκαῦες Ἀ80 416 [ὉΓ ὑ16 ΒΟΑΙΙηρ ΟὗὁὨ 86 πδίϊοηβ. 
ΤῊΘ δηΐπ)α] ἰπράομι μ858 οοη γε δα θα τῆοσο ΔὈυπἀδΕΥ ὕο Δροοδ  γρίϊο βυταο] δῖ {8} 

8458 ἴῃ νοροίθθ]6, δὰ μαύ ποῦ ΠΙΘΙΘΙΥ ἰπ βία ρ]6 ἔοσταβ θὰ 4160 1 8] ]ροσῖοα] ΟΠ ΡΟ ΠαβΒ ; 

ποΐ ΠΠΘΓΟΙΥ ἰο ἀοποῦθ Ὀεβίΐα] δηα ἀοιηοπῖο ἱτρυ]βοβ, Ὀαῦ 4150, 'ἰῃ ἃ ΓΘ ΔΓΚΑΌ]6 ἄσρτοο, ἴο 

1πϑ γαῖα ἴπ6 εἰρη οδὺ δπα μο] οϑὺ ἈΘΔΎΘΗΪΥ τοἰ δἰ Ή8. 

Τῃ ροποσαῖ, (Π6 ἴον σίπο ἐλαρεβ οὐ δοαδίβ Ὀδίοτο {86 ἴἄτομο οὗἩ αοά, νος τὸ τοραγὰ 

88 ΤΟῸΓ “πηἀατηθηΐα] ἔσσῃ οὐ ὑπο Ὀἰνίηθ ρουθγητηθηῦ, Γ ὈΥΪΙΔΑΥΥ ἴΌΓΠι ἃ οοηῃίγαβὺ ο {86 

4 Οοπιρ. ἐδὸ ἕσιν Ὀοαδίδ, θδῃ. Υἱ!., δρᾷ (δ ἴσους Ὀοβεΐδὶ δἤαροα, Ἐσοῖς, ἰ.. ον. 'ν. 1 [86 ὁ;9 Ῥίδοο, ἀθιμοηΐϊο ἐπ ρτ11868 : 

[5 (5) οἶδος, ΒΟΔΥΘΣΪΥ ἴοςτ!8. [8660 70ο(-ποία,5 ἢ. 14.-.ὲἘ[. Β. 0.] ὃ 

{ 60 ἴδο δαυίμοτ᾿" ζεδεη σέεμ, Υο]. 1., Ρ. 234. ᾿ 



22 ΓΝΤΒΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΙΓΥ͂ΡΒΕ. 

δοδϑὺ ουὖὖὺ οὗὨ {86 868 ἀπά ἴο (μ6 Ὀοαϑὺ ουῦ οΥ̓́[86 δδγίῃ, ἱ. ς., [86 ἔτθ τϑαΐδαὶ Απεϊο τὺ δηὰ 
᾿ἷβ8. Ῥγορμοῦ, [6 τοπορϑάθ ἤγοτῃ {6 οἱ ΟἸ ιγβιΐδῃ ογάοσ οὗ (πΐηρβ (ΟΠ Δρ. χὶϊὶ.), πὰ ἕο 9 
ἄγασρφη, ὕ}16 ΤΌΪΟΓ 8ηα ΒΡ ΤΙ οὗ [Βοῖὰ ὈΟΓᾺ (οΔρ. χὶϊ. 8), βαΐδῃ ἈΪμηβο] ἢ, 

Τοο ἑαηιδ ἰὶθ ὍπΠ9 δυο] οὗἩὨ [86 βυϊογίηρ, δὰ ἰπ βυβονίηρ {(Υἱαπιρμαπί, ΟἸσϑι, ΤῊΪ8 
ἤρσυτα 5 δι ρ]ογοά ἐπγουσμῃουῦ ἐλ6 βου ρίαγοθ, ἔγοση {16 ῬΆ50 8] ἰατὰ (Εχ. χὶ!.) ἄοτντι ; ἢ 
Γοσοῖνο8 Βρ60141 Ργοπιΐηθηοθ δῦ ἴη6 ᾿δΔη645 οὗἉ 5418} (ΟΡ. [111.}, δη 15 8180 8 ἔΆνογὶῖα ᾿πγᾶρ6 
ἴῃ 86 Φομβδηηθϑῃ τυϊτηρβ (Φόμη ἱ. 29; οοτρ. 1 Ῥοῖ, 1. 19), Ῥαγ ου]ΑΡΙΥ πὶ 186 ΑΡοσΆΪγρ80 
(ολαρ5. ν. 6, νἱ. 16, νἱϊ. 10, χὶ 11, χὶν. 4). 

Τῇο ἀογϑό, ἴῃ [6 ΑΡΟΟΆΪΥΡΘΘ 828 ἰπ Ζϑοβδυδη (Οἢ 808. ἱ. 8, νἱ. 2, 8), 18. [{Π6 Βγιαῦο] οὗ 8 
πο ἀ- Ι5ιου 81 τηονοιηθηΐ, ΟΥΓἩ ἀἰδύϊπος ἐπ πἀδιηθηΐδ) ΤΌστὴβ οὗ [δ 6 οουγβα οὗἁ {110 τψόου]ά. 

ΤῈῸ δασίς (οἾΑ 08. ΥἱΙ1. 18 ἴο χὶϊ.) 88 ἴ16 εἰσι ἤολποθ οὗ ὕμ6 ΠΟΙΒ6, ΟΠ]Υ͂ ἴῃ 84 ΒὶρἢΟΣ 
ἄορρτοο, [1 ἀδηοίοδθ ἃ Ῥ.ΒΟΒΕΥ οὐ 1464] δηά ἰηδηΐίοὶϊν Βν  τηοίϊοη ψ ῖσὰ (2 βϑια. ἱ. 28), 85 
ΓΌ]Ο, 18 αἰγοοίοα ἰονναγὰβ Πρ, {6 δι η, ἤθανϑῃ {(Ῥτου. χχὶϊὶ, δ, χχχ. 19; 153. χ]. 81); ττοηάοτ- 
ΠῚ γαρὶ ἃ ἴῃ ἀδϑοθηὺ 8180, 838 ὑμ6 ἀϑύοη ἰΒῃληρῚν βν οαἰαβίσορμ6β οὗὨ ᾿υάσταοηῦ (500 χχχίχ, 
80; Μαίν, χχῖν. 28). Ἡδηςο, π6 εαγίς ἴθ Ῥυ  Ό]ΑΥ]Υ Αὐϊοα ἰο ἀδηοίδ ἐπ6 οηἀογα] Ῥτον- 
ἄρῃς οὗ Οοά, 88 Ἔχϑγοϊβοα ἰοτγασβ ΗΪβΒ ῬΡθορ] (Εχ. χὶχ. 4; Ποῦί. χχχὶϊ. 11); ΟΥΓ ἤο Βυτωρο]- 

126 Ταϊρ ὨΥ͂ Βονογοί ΡΒ (ΠΏ Δη. ἰν. 89), στοδῦ τα ΠΑ ΥῪ Ἔχ αἰ ἰ0η8 (76 .. ΧΙ τ 111. 40), στοδϑῦ βρί για] 
Ῥγίποο (ΕΖοκ. ;. 10; ον. χὶϊ, 14). 

ΗἸΡΉΪΥ ΓΟ] ΓΚΑΌ]6 8 ἃ βἰ Πρ 8 ν ΒΡΌΓΟΒ δτὸ [86 ἕΐγεο ἔγοσο (ον. χυὶ. 13). ΤΏ οΙγ δ] οταθηῦ--- 
[Π6 5: 8πΠ|ρ---ἰ 6 1} ὈΠΔΉΪΠΣΥ ἴῃ ὑμ6 τηοϑύ ρογίθοῦ τ οποίοηυ, {πμ 61} οι ποσίαγηα ! ΟἸΔΙΊΟΓ δηά 
[86 ομλ]ΟΌ 5655 ]} ΜΏΙΟΝ ὉΠΟΥ͂ βίσινο ὕο οὐΐογν ϑϑοῦ οὐ σ, δ.γὸ ΒΒ ΘΙ ΘΩΟΥ ΟΠ γδοίουβεϊο 
ἴδαίιτοβ ΤΟΙ ΠΌΤ ΘΓ, ΒΟΎΘΥΘΓ --- ἴΠΓΘΘ --- ἀοῃποῦῖθβ ὑμαῦ {Π6Υ ἰδίρσῃ ἴο θ6 ΠΟΙΥ γοΐοθβ οὗ [Π9 
ϑρὶτγῦ, ΤΏΘΥ ὈοΙοπρ ἴο ὑΠ16 ΒΡΏΘΙΘ οὗ μ6 ἄογ78, ὙΠΟ. Ἰαβί, 85 ΟΥθηΐαὶ εὐὐδαά ἄοσδ, ἀτὸ ἴο Ὀ6 
ἀἰϑιϊ ρα θοα ἔγομι {86 ζξέϊς ἄρα (Μαῖϊ. χγ.; Τοῦ. γ. 16, [χἱ. 4] Ζ720οσε ἅτ ἃ δυιαθοὶ οὗ 
ἱμνίποῖθ]ο υμἰσαγὶέψ, δρβοςίαἰοα ἐπουρἢ ἰδ τᾶν δ6 τΠ ἸΔΥ εἰ 8; οὗὁἉ γι] ρσαυ γ πῃ Θη)ογτιδηΐ 
(Ρτον. χχυΐ. 11), ἰπ Ῥοββθββϑίοῃ (γα ἢ χὶν. 2), ἴῃ ἃ αἀϊβγοραγὰ [ὉΣ ΒοΙν ὑδὶπρβ (5811) 
ΧΧΙ!. 10; Μεαῖ. νυἱῖ. 6), ἴῃ 86,558] ΠΩΡΌΓΙΥ σΟΠΟΤΑΙΥ (Εν. χχὶϊ. 16). [Ι͂ἢ ἃ πιοῦθ ρβϑῃοΓΑ) 
Β6η86, ὑΠΘΓΘΙΌΓΟ, ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8150 ἃ ΒΥΠΩΡΟ] οὗὅὨ Ὀδβθῆθϑθ (2 Κύπιρβ υἱ1]. 13). ΤΙῃ οοπῃροοίίοη ΜῈ 
186 διοίπο, ἵΠ6 ἄοσ ἀφποῦοθβ ἱπϑηΐϊνο δοῦν δηα γουβδο ΠΥ (Ερο], ἰχ. 4) ἴῃ τμδὶ ἱβ θ886 δηά 
βογάϊὰ, τ ]]δὺ [16 δισῖγιδ 8 ὀχ ργοαβῖνο οὗ ἃ ἀθδπο θα μοροῦπάο ἴῃ ἐμ 1ἰκὸ (2 Ῥοί. 11. 22). ΤὩΘ 
δογροηξ ὈΘΆΓΒ ΒΥΥΘΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ [18 ἀοσηδὶῃ, ΒΟΎΤΟΥΟΓ ; Β6 ἷδβ, ἰῃ γαίῃ, βοσροπῦ δηᾶ βν1Π6 πῃ ΟΠ6, ΟΟΙΏ- 

Ὀιπΐηρ ΒΌΡτοιΘ ἀθλοηϊο σα ππίηρ ΥἰΓἢ ΒΌΡΓΟΙ6 Ὀοβίῖα] Ὀγα δ ΣΥ 5» ΒΌΘΕ ἷβ (Π6 ἀγασοη, ἱ. 6., βαΐβδη. 
Νοῦ ἱπιαροβ οὗ ευἱξ 1861} [1 {ἢ Β6Πη56 οὗἉ Ὑγ οἰ ἀΠ 685 ΟΥ̓́Βη --ΤᾺ.], Ὀυΐ ᾿τηαροβ οὗ ἰδ ἐϊ ὑμαΐ 

ἷβ σοῃπροίρα ὙΠ} ΟΥ̓], ἀγὸ 186 ἥσυγοβ οὗ [ῃ6 ἀριοῃῖσο- ΡΏγΒ108| Ρ6η4] ᾿ἀρτηθηΐβ. πῃ ἐμ ἢχϑὶ 
Ῥίδοθ, 6 ἐοσιδίδ ἐῃαὺ δβοθπα ουὔὖῦ οὗὨ 116 δΌγββ (ομδρ. ἰχ. 8). ΤΊ686 816 ΔΙ]Π ρΌΓΣΙΟΔ] ΒρΌγΕεΘ: 
Ἰοσιιϑίβ (Πάύ ὑοιοἢ ΠῸ στοθη (ΐηρ, Ὀαὺ Ὀϊΐα πὰ ἰοστηθηΐ τη ; 1Πυβῖνο βρτγοα, 16 ὑοστα θη 

βῃδρ68 ογοδίθα ὈΥ {86 ᾿τπηδρὶπδίύϊοη : [1 ΒΟΙΒΟΒ, δα γοὺ πού 1116 ΒΟΙΒΘΒ; ὙΠ {δῖηρβ 1ἴΚὸ 
ΟΙΟΎΤΙΒ 88 οὗἉ ζο]ὰ οὐ {ποῖγ βοδαβ, δπὰ γοῦ ποι ΠΥ ΟΓΟΥΤΏΒ ΠΟΥ ρβῸ]4 ; ἔβδοοσβ, 88 1ῦ ἼΟΓΟ {116 ἴβοθβ 
οὗ πιθῃ, δηά γοῦ ποῦ τη6 8 ἴΆ068; ὑΠοἷγ ΠδΙγ 85 ὕπο μιδ]γ οὗἩ ψότηθη, δπα γοῦ ποῦ ΤΟτη ΘΒ ΒΑΙΓ. 
[7 δὴ {Κ ἸἸ]οΒ᾽ ἐδοί, πὰ γοῦ ποὺ [ἸοηΒ᾽ ἰθοἰ ἢ ; Ὀγοδδίρ  δὔθϑ᾽ 48 186 ἐπα Πα 68 οὗὨ ἴσοι Ὀγθαϑὺ. 
ΡΪδίθβ ; [6 βουπά οὗἉ {6 ὙΪηρΒ 88 ὑμ6 βουπὰ οἵ ὙΔΓ-ΟΠΑΙΙΟΐΒ ; [8115 16 βοουρί οβ᾽ [8118---4}} 
ἀειηοηϊο Ρῃδηϊαβηγαροσία, ΠΥΡΟΟΠΟΠασίδ, [ΟΥΤΩΒ οὗ ἔγΘΏΖΥ, δε οὐ τπ μα ρ8 οὗ 8411 Κη 8, βιι ἢ 85 
ΤΩΆΪΚ6 ὍΡ ὅπ πιο] ἃ ἀδτκ βἀ6 οὐ μ6 ἀονοορηχθηῦ Οὐ Θά τ ἰη θ᾽] οί 4] δηα βρὶ 8] 116. Κα Σ 
58. [ἢ9 ΔΡΡΘΆγΆΠΟΘ ΟὗὨ {π686 Ἰοσυδία, δἰ [86 σου 688. βρϑνη οὗ βρ: γ 8] νγαϑῦθ Ρ]8668---Π ΟΥΒ68 
ἴῃ {πο βν 688 δηα βίγοηρτῃ ; στοσηθα Ἡ18 ὑμ6 ῬΆΒΒΙΒΕΒΣΒΙ ΘΓΌΜΙΒ ΟΥὗὨ ᾿ηυ ηο 0} ]6 Ρῃδηΐδ5- 
18] πιϊρὗ ; 838 ΒΔ 85 ὑποῦρἢ ΠΟΥ ἸοοἸςοα ὑΒβΓΟΌΡ ἢ Τ.ΘΠ ΒΒ ΘΟΥΘΘ; 88 οἴδιϊηδαΐθ 88 ὑπουρἢ 
οἸοίμοα νι οι ἢ 5 Παὶν; δῃηὰ γοῦ, ἀραΐη, ἰοσοοϊοῦβ ἴῃ αἰσθηρίῃ, Ρτονϊἀοά, 88 ἰῦ ̓ οσο, πῚ 
1ΙΟΏΒ᾽ 8 8 ;- ΤΠ] ΟΓΟΙ 659} μετά δα ὉΠΟΘΠΟΠΙΕΤΆΡΙΡ συλταρα 85 τ ἢ ἴσο Ὀγθδβίρἰ δίϑβ ; γΘΠΟΠ- 
ΟὟΒ 85 ὑμπουρῇ βιληρίπρ ὙΠῸ Βοογρίομβ᾽ βύϊηρβ; ὕοσιη θη ην τηθῇ να τηοηίῃβ, ἑ. 6., (τοῦ, 
[16 τηθϑϑῦγα οὗ {Π6 ΏΟΪ]6 σοῦχβα οὗ ὕΠ 9 γϑυιοϑῦ (δι ροσα τ ([τοοπ, πο π ἢ] Τ]ΘΑΒΌΓΟΙ οὗ 
{{π|6 ἢ), ἔνα {ἰπ|68 ταρϑαίθα, ἰῃ δοοογάδῃσθ τι 6 ΠΩ 6Ρ οἵ Ἰλογα] ἰγϑθάουη---- 6 Γο, ἔΓΟΘάΟΣΩ 
ἴῃ {8186 56] - ΘΒ] Δ 0. 

4 [ΤῊ τοΐογοῃοθ ἰδ Ἰη Ὁ {088} ἰποοττοοῖ. ΤῊΘ οπο ἰπίοηἀοὰ ὮΥ ὑπὸ ΔΕΓΌΟΣ οδπηοὶ ὈῸ ἀϊδοογοτοῖ,.--Ὲ.] 
Τ [860 ΜΠ Σ᾽ 8 δοίθοα 477 Ζαπριιαρε, Υοὶ. 1., Ρ. 16.--ΤῈ.} 
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ΘῸ]1 τηοσὸ [Αγ] ἰβ [06 δϑρϑοῦ οὗ ἴμ9 ἐογηιοηζίησ δρὶγι8 οἵ ἰ86 βἰσχίῃ ὑσυτηροὺ (οἢ8Ρ. 
:χ.); [86 Ἰοουϑ9 ἐογπιδηΐδα τα, Ὀὰὺ ἴδμο86 δίαψ ἴμὸ ὑϊγὰ ραγὺ οὗ τηθῃ; [Π6 ΦΌΓΙΔΟΣ δῖ 
ἴο ἰδ Ἰαΐζίος 88 οι  ]οθα ΒΥΆΥΙΩΒ Οὗ φ ΑΒΒΏΟΡΡΟΙΒ ἴο 8 βοιτίϑα μοβὺ οὗ ὕπνο ἔθη ἐποὺ- 
ΒΒΠΑ ὑ7π|68 ἴθ ἐπουβαπα (200 π}1}}10}8} Βογβθίηθῃ. ΤῈ τ᾽ άθσβ βᾶυθ Ὀγθαϑίρ! αἴθ οὗ πογν 
γεώ, ἀαγὰ δίως, ἀπ ὀγίηιδίοης οοἷοῦ (ὀγὶπιϑίοης ψοϊίοω); ἴλ6 μοδὰβ οὔ {16 μογβοα σῷ 11Κὸ 
πϑος ᾿Ἰι6845, ἀπ οἂὖ οὗ ὑμι61γ τροῦ 8 ἰβθὰ Εγθ, βῃιοκθ, δῃ ἃ Ὀγὶ πιβίοῃβ, 88 ὑμποιρη ΤΠΘΥ ΘΓΘ 
ἀτδροηβ οὗ μ61]}1. ΤΏυΒ, (86 ΒΟΥΒΘ8 δγὸ οσβο ἔβη [86 Υἱ (618, ὙΠΟ 566 πὶ ΟὨ]Ὺ ἰο σιιϊάο ἐμ θη, 
ΤΠ Ποῦβοθ ΚἼ]1 ὈῪ 86 ὕδγοθ δρϑῃοίθβθ, γέ, διποῖό, δια ὀρίηιβίοηα, 88. ΟΥ̓ ἀἰβδγθηῦ ρ] αριοβ. 
Βαβὶ 68 {118 ῬΟΥΤΟΓ ἴῃ {86 }γ τηουί 8, {Π|ῸῪ ΠΑΥ͂Θ ΡΟΥ͂ΤΘΓ ἴῃ ὑπο ὲν ὑ8}}5; {]οβ6 γθβθ πὰ }]6 ΒΟΓΡΘὨἰβ, 
Ἤαυπρ' Βογροηΐδ᾽ μ68α8, ν Ή]ο ἢ. ΒΑΓ Π16Π. 

Ὗγ6 τιυδβί οομβι θγ ἰμδὺ [86 ϑ᾽χίῃ! ὑταμαροὺ 85 Γϑίδυθησθ [0 (6 Δρρτοβδο)ιΐηρ δπά οὔ (16 
ποιὰ, ΤὨΐβ οομδί ἀθγαίΐοη ροϊῃΐβ ὕο ἀθιηοπὶς ΑὩὐ τ βίϊϑη οοστιρύϊοπβ ψ ἱοῖ Βατγϑὶ Τοσ ἢ 
ἔτοτα 86 ἘἈΡΗσαΐοβ (ποὺ ἤγομι δεψοπά ἰμ6 ΕᾺΡὨγαΐβθϑ, Ὑ]ΠΘΠ06 ἃ ΤΥ 1Β ῥγαραγθα τῸγ {116 Κίηρβ, 
Βεν. χυΐ. 12)---ξἝἴτοτι ΒΑΌΥ]ΟΠ)---8 ΒΑΟΥ] ΟΠ Ἶ8}} αἰβίσαοίίουβ. Ματσὶς ἢγβῦ [Π6 οἷοβο σοπηθοίοη 
ἦπ ἜΘ {860 δἰδηα, δηα ὑπ ἷσ στ} ] 6880 0 Ἰυἀρτηδηΐ, ὑπ οΓ ΤΟΣ δηροὶβ οὗ ἰυαἀρτηεηῖ. Νοσὶ 
ἐμοῖσ πα 6 Γ-- ἔσο ν πδὰ γιντγαάδ,; ἃ ὑπο-οἹ ἃ ἱπλπιθηΒ  γ, ἴο ὯΘ Γοίδγγρα, ἀοιέ] 6:5, ἴο [86 
δὶ Πι 6815 οὗ ἔμ ἔπο Αηπομτίβιϊδη Ὀθδβίβ. ΜῈΌΥΘΟΥΘΊ, ᾿ὖ ἰβ ηοῦ {16 Εἰ ϑοεν, {116 ΕΓΆΝ ΗΝ οὔ 
[8:6 ΠΟΥΒ6Ά, ὙῈΟ 8.0 (16 τ08] ἀθνδβίδίογα, Ὀὰὺ ὑπὸ ὑθυτὶ Ὁ]6 ΠΟΥΒ6Β ἐμθιηβοῖνεβ, ἐ, 6., 114 δηά 
ἀγοβδατιυ] τπονοσμοπίβ, Ὑοὐὺ {86 ΓἹΔΘΙΒ ΓΘ ᾿ηΨΈ]ΠΘΓΑΡ]6; (Π6Ὺ ἤανθ Οη δαὶ Ο]Α δ ΘΟΓΓΘΒ- 
Ῥοπάϊηρ ἰῃ οοἿοῦ πὰ (86 ἀΘ Δα ]Υ ΡΙαριιθβ ἐμαὺ ἰβϑὰθ Τγοτὰ 086 πη ου}}8 οὗἁὨ [86 ΠΟΙΒ65 ; ἐμ ἤβηη6- 
οοἷοῦ τυῖ τα (86 ἤτοα, (Π6 Βί661- Ὁ]. 6 ψ] Ὁ} {ῃ 9 δ ο ΚΟ, (86 Ὀγἰτηϑίοῃθτ οου τι 1.1 [6 Ὀγἰπιβίοῃθ. 
ΤῊΘ τη μοι {Π6Υ ΚΙ], ὙΠῸ Υ ΚΙ]1 ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ Βρ᾽ γι 4}1ν, Ὀὰὺ ΠΠΚουν 86 ΡΠ ΒΙΟΑΙΥ ;--ν (ἢ 
[86 το οὗ ἰδπαίϊοἶβιη ; πὶ 8:9 βμλοῖζο οὗ βυβοολίίηρ, παραύνο 86} πσοηβαϊτηΐηρ; τ [86 
Ὀχὶτηδίοπο οὗ ἃ τποῦϊα βυβοορ ΟΣ 1 γ [ῸΓ ῆγο δηὰ βυβοοδίίηρ ρον. Τἢ8 ΔΓα βἰαίη, βηδίομϑαᾶ 
ΔΎΔΥ ἱπίο Βρί 8] δηα ὈΟΟΠῪ σαΐη, ὑπο ἑῤλὲγα ρμαγέ ΟΥ πι6Ή, ἱ. 6., ἃ στοαῖ ροτίζοη οἵ ἐἰιοξα ἀμ 46 ̓  
ΤΑΘηἷ8] ΟΓ Βρ᾿ γι 4] ϑχοιϊθιηθηΐ, ταργοβοηίδινοϑθ οὗ ὑμ6 μυτηδη πυμηθογ οὗ βρί τὶ ; Π6 τοὶ οὗ 
ΤΩΔΠ Εἰ Πα ΔΓΘ τη ΟΣ Δ} }Υ σουπάθα ὈΥ ὕμ6 ὈΪύθ οὗἉ ὑμοῖν βαεαγρϑηύ τ ἰϊκο 4118, γοῦ ἐμ ν ἀ0 ποί τορϑηΐ, 
εἰμ ον οἵἩ ὑμοὶγ 1:4 ]δίσυ, οσ οἵ ὑμοὶν Ἰαν ]οββηθαβ (τυ γάου, ἐεἴ6.).. ΤῊΘ ῥααρτασηῦ ἱβ ἱπιιηϊ ποηΐ. 

Τ λεααβ ΤΑΑΥ 6 τορΑγα θα ΟὨΪΥ͂ 88 ΒΥ ὈΟ]Ζί ηρ' (89 Τ68] ΡΥ ς1Ρ168 οὗ ἀοβηϊία ὑδη ἀΘηο 68, ΟΥ 
85 86 ᾿π|6]][σοηῦ οτἱρ᾽ πδίοτβ οὐ ἴμϑ (θη. 11. 1; Ῥβ. 1χν}]. 21), [16 βαυϑθη ῃιϑδαβ οὔ ἀγασοη 
ἀοποῖθ βαυθῃ του -[ΌΓΙ8 Οὗ τ ]Βο αι ΘυοῦΒ ἀθιηοηΐα ῬΤΙΏΟΙΡ]68; {86 ρΡογίδοῦ Πα θΟΓ, βόνοη, 
νεΐηρ 5ἰστιϊβοβηὺ οὗὁἨ (μο Ὀγοίθπαθα ΒΟ] μθβθ δηὰ Ὠῖνίηθ οτὶρίη οὐ ἔμοθθ ῥγίποῖρ].8. ΤῊΘ 
βούθη 1648 οὗ ΑΔΠΟ γὶϑὺ τοργοβϑοηῦ ὑμ686 ὑγὶ ποῖ ρ]68 1η ὑπ 6 ]Υ ἰδίου 41 ἀθυθὶ ορπιθπΐ, βμον- 
ἵῃς ΒΟΥ͂Σ ΠΟΥ͂ μΔ}γ μανο Ὀοστοννθα ἴδ 6 τηοϑῦ ρογίδοῦ Βοιῃ Ὀ]84η06 οἵ ΟἸ ΓΙ δ Ὑ νυ ἢ 1185} οχ ϑί- 
ἱπρ 'ἴπ (86 οἰομχοπὺ οὗἉὨ μαίγοα ἰοναγὰβ ΟἸγἰϑὺ ; 8ὺ, ΠΟῪ ὑπο  οδῃ ΘΡΡΘΑΓΡ 1Κ6 βονθὴ ΠΟΪΥ͂ 
τηουηίαῖηϑ οὗὨ που] -ἢ πύου! 681 βττηηθ88 δηα ογάογ (Ε6Υ. χυἹἹ.). Α5 [η)6 ἀγαροη ἈΡΡΘΔΓΒ 8ἃ8 8 
Ἱο βίου, ἈΠ ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΓ 88 ἃ 1147 Δηα Ὀταρρατγί, μανΐπρ ἴδῃ ΠΟΓῚΒ ΡΟ [Δἷ8β βονθη χγ689---ἰθ 
ΘΙΔΡΉ 8016 ΟΧρτοββίοη οὗ 86 δηεσο οοῦγϑθο οὗ {86 ψουῦἹά---θο, ἴοο, 4068 Ααὐοτὶϑὺ θαυ ἢ 6 
ΒΟ] ΔΠη66 Οὗ 8 τηοηβίου, δηᾶ ἰπδὺ ἱπ 4 ΘΟ ΔΓ ἄορτοο (ΒΕ 6Υ. χΧὶἸ1.). ἘῸΓ Π6 λογπ ἰδ, ἴῃ 
ἔδποΓΆ], [86 5γτηῦο}] οὗἉ ροττοΓ, ραυ σΌ]ΑΥΙῪ ἰδίοτγοδ], ΤΟΥ] ρον ῦ (ον. χυὶ!. 12). 5611] τοῦθ 
τηοηδίγοιιϑ, ΒΟΎΘΥΘΥ, [8 (μ6 τηοηβίου οὗ Ἀπ υἰβιδηϊίν, 16. ὅπ 6 θϑαβδὺ ἰμαῦ Θοη 68 ἃρ ουὐΐ 
οὗ {86 δασίῃ ; ἰδ 88 ὕπνγο Ββοσῃβ [111 ἃ ἰδ], θαὺ ἰδ βρθακβ 88 ἃ ἀγδροῃ, ἱ, 6., ποὺ 5 ΡῚΥ 88 
ΑΔΕ Ο τβύ, θαΐ 858 ὕπο ἀοΥἹ] ὨΪτη86] ἢ, 

ΤΈο ἴδοι (πὲ (Πο ἐγέθ οὗὨ ἴ6 Ὀοδαίβ (Π  γἱπς θεΐηρβ--Ἐι, Β.6] ον. 1ν.) ἀδηοία {η6 οοη-᾿ 
ΒΟΪΟΌΒη 658 οὗἔἁἨ [Π6 Βρί τί, ΗΒ 1111 τ} 840]6 νἱβίοπ, γθαυῖγεϑ πὸ δχσρ  δηδίΐοῃ, Τὴ6 ἠεεί, ΔΒ βρυχίηρ 
Ῥοκίεἴίοι (ΟΡ. χ. 3), δῃᾶ ἐμ λαπάν, ἐβρϑοίδ!!γ 016 τὶρμῦ μδηά, 88 Βρῃτγίηρ δοίζομ, ἅτ 8180 
ΟΒΑΣΪγ 1πίρ]]}ρὶ Ὁ16 συταο]8. 

ΤῊΘ πιοηΐίοη οὗ ἔμ686 Ῥηγβὶσαὶ ΟΥ̓ΡΆ ΠΒ 1688 18 ἴο (86 σοπίθτηρ] δίϊοη οὗ οσραπὶς Βα ΌΤΙ Πρ5. 
Οὐμρ]οἴο ογζϑηΐο βυθονγίηρ οοηϑεαίο5 [ἢ 6 οογ086 (ΟἾΔ. Χὶ. 9), {18 Βυταροὶ οὗ σοπηρΙοίο ἀσΔα- 
Π685 8η4 φηηΐ 1] δἰίοη, βοσοιῃρϑηὶθα ὈΥ 8 οογίαϊπ ΘΟΠ μΔηο6 οὗ (Π6 ἀθδα οΟΥ 5]δἴη ἔοστω. 
Βαὲ (Π6 οὐγ9δ6, οα ΒΙ 1164] στοπηᾷ, ἰβ 11 ὑὐπάθυ τ μΐο 85 θθοη οχύϊπρι δῃθα Ὀαὺ τ ΟΝ ἃ 
δΡΑΓΚ ΤΑΥ͂ σουϊρηΐνο; ἰδ πδΥ τουΐγο αραΐη, Απαὰ {μ08 10 ἰδ νι (16 ΚΊηράομῃ οὗὨ αοά, ψῇθῃ 
ΔΓ ΞΘ ΟΣ ἰοβέ. 

ΕΥ̓] αἶϑο ΣρΔῪ τοοοῖγο 8 ὐδααϊΐῳ τοουπα, ἈΟΎΤΘΥΟΙ, ὙΒΙΟΣ [ῸΓ [86 {1Π10 ΤαΔΥ Ὀ6 λοαϊρα (Βαγ. 
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ΣΙ. 8). Δυαρτησηῦ ἐμαὺ Ὧ85 ἔδίκθη ἀρ 118 ἀντ ]]ηρ τι ΐπ 18. ΤΩΟΣΘ 61] ἴπ Σΐ ορογδίίοι ; {πῖ5 
ἷβ ΒΥ 011Ζοα ὈΥ͂ ὑῃ6 ϑδογα (Ε'6Υ. χυὶΐϊ. 2, 11), 10 15 (Πδὲὺ 86] [-αἰββοϊαίίοη οὗ 116 ὑμπαὺ θορίηβ σὴ ἢ 
Ρογίδοῦ μαγάθηΐηρ. Βιῦ, ἴῃ ἔβοϑ οὗ 18 ἀθδαίῃ- ρόοῦσοσ, γ Ὀθμοϊ ἃ [6 ΜΟΠΑΓΟῸΒ 11 }6- ΡΟΥΤΟΣ 
οὔ [86 ΚΊηράοιι οὗ αοά, ἱπαϊοαίοα ὈΥ [89 ῳογναπ ἐπὶ ἐγαυαῖϊΐ (Ομ ΔΡ. ΧΙ]. 2). ὙῊ8 Ἰδϑὶ ἩροΓ,Θ 
Ιοϑ 8 υ8 ἴο ὑμαὺ ἀδραγίπιοηῦ οὗὨ βγη ο θη 1ΟὮ 18 οΘομπθοίθα πὶ υχηδη 116. 

Ζ Ἡωηιαη, οϊαξίοη 8. 

Τη δοοογάδηοθ δοίἢ τα (6 ΑΡοσΆΙγρβο (ομδρ. ἱ. 183) δπᾶὰ 186 ΒΟΟΚ οὗ Τ)6ηΐοὶ (Ομ Δρ. νἱΐ.), 
186 Βαμπηδη ἴοστα, ἴῃ 108 1468}1Υ,, 18 ΒρΘΟΙ ΒΟΆΠ}Υ {πο ἕοστα οὗ Ομ σὶδῦ. Α8 80 Ηοβδὰ οὗ μυτηδηϊγ, 
ΗΘ ἰβ ὑπ θββϑη δὶ δηὰ δρραγθηὺ [παρὸ οὗ αἀοά; (89 ϑοη.Ὁ Ηδ, ὑβογοίοτο, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ΘΙ ΓΆΟΘΘ ΠΟΙΩΔΗΙΥ͂ ΔΠπὰ σον θ8}8 Ὀἰν  ἰ ΤΥ (ΟΡ. χ. 1), Ὀαὺ 4180 τα]68. οὐοσ δηά ἰμσουρῇ [86 
Οὐβιλοβ (δ 8. 1. 17, 18). ὙΒογοίογο, Η]8 οΥ68 ΔΓῸ 10 ἃ ἤδηιο οὗ ὅσο, δπα Ηἱβ γοΐδο 1ἰϊτὸ 189 
γοΐοα οὗὨ στοδῦ ψαίϑυβ (ζτοδὺ μοβί οὗ Ῥθορὶ 68). 

516 ψγ͵ὼὶὴῸ χαγὸ δἰγίῃ ἰο Ηΐῃὶ 18 [δμ6 τοογπαη οἰοίμοα τὶ {86 σαπ, ο86 Τοοἰδίοοὶ ἰβ ἐμ 9 
ΤΏΟΟΙ, 8δπα ψ}}0 ἰβ δΔἀογηῃοα τι ἃ ὀγοόυνσηι οὗ ὕγγοὶνο βίασθ.Ό Τμὸ Κίηράομι οὗἩ Οαοά, οὗ ἴμ6 1464] 
ΤΉΘΟΟΙΔΟΥ, ἢ θᾶγὸ Ηΐπ ἴῃ ἐμ τβαϊδηῦ ραττηοθηί οὗὨ ἴδ, 50, ἑ. 6., [16 τογοϊδύϊοη οὗ αοἀ : ΗἨΐβ 
Κιηράομι 15 οἰθναίθα δῦονθ (86 ποοῃ, ἵ. 6.,) αθονο ἴμ6 οδηροβ οὗ τηϑ; ἰὺ ἐβ δἀοτηοά νι 
[86 οἴόνῃ οὗὨ ἔσαν βίϑυβ, ὑπὸ δοιαρ] οὔθ πυταθο οὗ 8}1} [86 ρτοδαὺ Ὀθάγοσβ οὗ ᾽ν ὴθ σου ϑ]δίϊομ, 
ὙΠ δῦ 086 ΟἸΧΌΓΟΙ Δ48 Βουθῃ βίϑιβ (Δ 5618 ΟΥ 1468] ρϑῃϊὶ οὗ ἱπαϊνί 8] ΟΠ γολ68. ΟΥ σοηρτορα- 
{1018} δηἀ {Π βούϑῃ ἱπάϊ γ] ἀ181 ΟΠ ΓΟ ΘΒ ΟΥ ΘΟηρτορδίίομβ ὑΒθπηβοῖγοθ 40 Ὀυὺ χοβοοί {μ6 ρἸΟΥΥ͂ 
οὔ [86 Κίηράοπι ΓἈἰΠΕ]Υ, 88 βαυθῃ σδηἀ] βϑίϊοκθ, ΤΊ ρτοδὺ βρ᾽ τα 4] δἀοτζηπιθηῦ οὗὨ 186 ποιηδη, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, ΓΘΡΟΒΘΒ 8180 ΠΡΟΏ 8. ΘΟΒΠ,104] Του παάδίΐοῃ : ΤῊΘ δύῃ, τ] 18 ζτοῦρ οὗἉὨ βίδγβ, οοῃηβίὶ- 
ὑαύο8 (86 Ογβίο!ορίοΆ1 Οὐδπγοβ ἰπ ἴΠ6 παΡΓΟΊΟΟΥ Β6ΏΒ6. 

ΤῊ ἐγαυαὶΐ οὗ {Π6 ποϊμδη 18 ἀουθύ]688 ἱπαϊοδίίνα οὗ {6 ΙΓ. ῬΡδηρΒ οὗ {86 Μοβϑίδηὶσ 
ἰπ|6ὸ. ΤΌ ϑρίτιῦ 'π ἴμ6 Κιηράοιμῃ οὗ αοα ΔρΡρΡγοβθηαβ ἰμδὺὶ ϑαίδη 18 ἀθβίγοῦβ ἴο ἀεγουγ (89 
ΟὨ1]ἃ, ὁ. 6., ΗΘ 58. ὑ86 δυΐῃοσ οὗ Ῥτορῃ θουῦ οοῃοθγηΐηρ μθ βαβογηρ Μοββῖϑ (οοπΠπυΐηρ ἰδ 
δυθη ἰηίο 89 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ : ἥ'θου, Φοῦπ 16 Βαρυϊδί, Ματν οὗ Βοίβδην ἴῃ {πο δοὶ οἱ 
δηοϊηξίηρ ΟὨγϑὺ). Ηο αἀδεϊγεά ἰο ἀευοιν Ἤ τὰ ; ὑμ18 18 86 Τοδίι οὗἩ ΟἸγβι, ομδηροὰ ἰηπΐο [86.- 
Ἐοϑυττοοίίΐοη, ΤῈ οὐτα ισαϑ οαωσὴέ ὦ ἱπίο Ἠδεαυτη---ἰ 0 Αβοοηβίοη οὗ ΟἸγβί, Βοβίἀθ5 ἐϊθ 
ἱτηπηοάϊαίο ΔρΡΡΙΙοδίΐοη οὗ (ϊ8 δοῦ, Βονσενοσ, [Π6 βο] βαρ ὑπὶηρ 18 ΘΟ ΠΌΔΙ μοῖΐπρ ὁπ ἴῃ 
186 ΕἰΒΙΟΙΥ οὗ πηδηκίπᾶ, Ξδίδη ἰβ οἰ ΠΌΔΙ] ἀοδίτίηρ ὅο ἀΘΥΟΌΓ ΘΥΘΙῪ ΠΟῪ Ὀἰτγίῃ οΥὨἍ (ἢ9 
Ομυγοῆ. Βαΐ (86 ἰγὰρ ΟΠ τιβίθηαομι, 835 [86 ΟΒΌσος ΤΥ ρδηΐ, ἰβ ΟσοΓ θοῖηρ' σδαρὗ ἊΡ ἱπίο 
Ἡράνοϑη, ΜΝ Β1]βὺ ϑαΐδῃ 18 οΘομ 81} Ὀοΐπρ; ΠΟΤῈ δηα τλογὸ οαϑῦ οὐ οὗ [Π6 Ηθαύϑῃ οὗ [86 βρί τὶς 
δηα {86 βρί γι ὕ- γθα]πὶ ἱπίο ὑμ9 οχίογῃδ] ᾿γου]ά. 

ΤῈο εὐἱδάογηεδδ, ΜΕΙΒΟΡ ὑπ ψοιθδηὴ ἤθοβθ, ἷἰβ ποῖ ἀϊδῖσαιν οὗ σοΙρυθοηβίοη : ἰᾧ ἰβ5 
{86 τερίοῃ οὗ δβοοίϊοϊβῃ. Σ ὅθ ἰβ ὈΟσηΘ ὑλιῦη8 Γ ρΡΟΩ (86 ισίπσε 9.7 ἰδὲ ογεαὲ εαρσίο. 
Α βαρεογοςοσγοδίσίϑὶ βρ γί οὗἁ τοπυμποίδίϊοη ἴῃ Βογοὶς βρ Γι [8 ---- οχ᾿βύληρ ἰἢ ἃ ἔγθο ἔόστη, ούθῃ ἴῃ 
[86 1116 οὗ ΦοΒη---ἶβ [80 βαυΐϊῃρ ΡΟΥΘΙ ὑπδὺ Ὀθδτβ [80 ΝΟ ῊῪ Τοβίδμηοηῦ ΤΉ ΘΟΟΣΒΟΥ, ἰδ 6 ἐτππιθ 
ΟΒαγοΙ, ἱπίο [6 πὶ] ΘΓ 688. 

ΤῺ τσαίον- Ποοα, τὶς ἩΙΘὮ (86 Βουροηῦ ΒΟ ΚΒ ἴο ΟΑΥΓΤῪ ΘΎΘΥ {ἢ 6 ἸΤΟΙΏΔ:, '5, ἱπ Δοσογάληοθ 

4 [Α8 ἰδο Ἡρδὰ οἵ Βυτιδηϊίγ, Ηο 16 ΤῊΝ ΝΑΝν--- ΤῊ Δδὲ Αἄδτα,᾽7 1 ΟὐΥ. χυ. 4δ; δὸ πὸ ρροπιϊδοὰ ϑεοώ, αϑῃ. 111, 1δ 

(ἰποϊαά!ης [9 ἀθ8 οὗὨἩἨἯ Η οὐ 881Ρ}, Ηο ἰδ8 [9 50Χ ΟΡ ΜΑΝ.--Ε, Β. 6.] 

[ΒΥ “18 [ἰἄθα] ΤἬΉΘΟΟΥΒΟΥ " δηκο ἰπὐοηάοᾶ, Ὀογοηᾶ ἀουδέ, ἰο ἰπάϊοαϊο ἐλε ἀζεαΐ οὐ ἐγμε Οπενοῦ, οοπε παΐης ὁπ6 δηὰ 

119 Βδιὴ9 τοῦ ΚὮ 41} ἀἰϊδροηδαιίουβ. (806 Οὔηεηι. ὁπ Δίαξίλεισ, Ρ. 18, Ατὸῇ. ἘΔ.) Ἐτσ οου]Ἱά ποῖ ΒΑΥ͂Θ σου θιηρ]αῖοα ἐϊὸ ΟἾγ- 

εἴα ΟΠ γος αἱ μοὶ, δἰποθ ἐπδὲ 88 ἰπισοδποοὰ Ὀγ ΗΠΪ---ἰὰ ΠΟ Θοῦδο “' Ὀατο Ηἰἶπὶ ;᾿" ἀπά ἐμαὶ ἢθ ἀϊὰ ἠοῖ 1ηἰδηὰ ἴο ἰηάϊςαῖθ 

[86 ον δ ΟΠ ΣΟῚ ας σμσὶ, ἴα πιαὰθ τηδηϊοσὶ ὉΥ πὸ δυδοαθθηςξ Γοίογθηοθ ἴο0 “ [86 Βούϑὴ ΘΒΌΤΟΒΟα,") ΤΠ ῺΒ ἴπΠ6 ΟΒΌΣοΙ ἰ8 

ἀοθογι θὰ ὈγῪ [Π9 ργϑοθάϊῃρ ΡἢΓΆ80 )δα “ ἐπο Κἰ φάοτῃ οὗἩ αοα.᾽" ΙΓ ἐπα ἀοδοτί ρου 6 οοττοοξ, “89 ΚΙηρκάουι " Πρὰ ΣΟΑΙΪΥ 

οοὴθ Ὑ86Ὸ Ὠδβηϊοὶ ῃγορλεείδα οοποθγηίης ἰδ οοπιΐπρ,---“ Ὠθῃ ἐπο Βαρέϊσὲ ποταϊ ἀοᾶ 1{ 86 “" αἱ δηᾶ,᾽--- θθ οἿν [σὰ ἰδυρἣξ 

Ηα ἀϊδοίρ᾽68 ὅο ὕΓΥ “ ΤΥ Είπράοπι σοτηθ6." ἘῸΣ ΓὨΓΙΠΟΣ σϑιλδτῖτα οὦ [86 Κίηράοτα οὗ Οοά, οΥ (πο Βδοίϊοία, ἐμ τοϑὰοσ 18 

τοίοσγοα ἴο [πο Βσούγκυδ οὐ [Πδὶ δυ ᾽θοῖ υπᾶθγ οἷ. 1. 9.--Ε. Βι.0.] 

Ζ [Απὐδοεΐοη δαρροτία, ὈΥ͂ δίτοηβ αυβοθηίδ, ἐδ9 ορίπΐοπ δαὶ ἐδ τού ἀΣΓΉ4:5 'β Βυτο 168] οὔ ἔλεε λοαίλεπ Ἰαμᾶς ἴῃ πο ἢ 

πο ΟΒυγοὶ ἰοοῖς τοῦ χο Ἡΐθη 816 τῶδ ἀτίνϑη ἴγοπι Ῥαϊοϑίηθ. ἘἸΠοἱὐἱ (ον ΑΡοσαϊγρίζοει, δι Ἐὰ., 7ο]. ΓΙ. Ρ. 46) οοπίεπάα, 

ἴῃ δοοοτάδῃοθ υἱεῖ [9 δΔυΐῖδποΥ, [δὲ ὮΥ ἐλα πέρλέ 16 σγτοῦο! ποᾶ, οἵ ἃ σΠΔΏμβο οἵ ρίαοο, Ὀπΐ ἃ οὨδΏρο οὗ εέαίά. Ηο ἀἱ ἴογα ἴγοια 

1δῆκο, ΒΟΘΨοΓ, 88 ἰο εἶα ὀχ ρ᾽δηδιίίοη οὔ παῖ δἰδίθ, υἱοί 1 8 πρὶ γί κἴἢ9 γαΐξλι ΚΖ ΟΠ ΟΝ ΝΒ ἴο88 οὗ 18 ῥγονίουβ ςν δ. 

τοῖον οἵ Οπἱλοϊτοιίν οὐ μπέυστεαϊέίν, [6 ἐπυϊ ει τν ἴῃ τοσροοὶ οὗ ἔγωε ΟἈγἐίχη »νδίίο ᾿οοτελίρ, απνὰ ἀεί ἐιιξίοῃ, 97] αἴ ογαϊ Ἢ 
φιεαπδ φῇ ερίγίξιαὶ κυείεπανοε.".-.-Ἐ. Ἐ. Ο] 



δ6. ΕΟΒΜΑΙ, ΕἘΠΕΜΕΝΤΗ ΟΡ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΗ. 2δ 

πὑ|ῖ (μ6 ἰάοα οὗἁ ναΐοσ- ἤοοῦβ, ἃ πυϊσταύϊοη οὗἨ δ πδίΐοῃ ΟΓ πδίίομβ (866 Ῥβ. χοὶἱἹ.). Βαυΐ ἐδ9 
ϑαγίλ, ἰμδὺ Βνδ]ονΒ ΠΡ ἴμο ἢοοά, [8 ἴπ0 ο]ὰ ογάοσ οὗἁ ὑμΐηρθ, οοποοϊγοα οὗ πο δἰ ΡΙΥ 88 
ΒΟΟΌΪΆΡ δυϊμοσίγ, Ὀαὺ ΠἰΚουγῖβθ 88 1658] δηὰ οχύογηδὶ ΟΠΌΓΟΔΙΥ δυϊμογγ. Τμθ [ΌΓΩ8 οὗ 
δίαῖο δὰ ΟΒΌσοι ᾿π ἴμ6 ΜΊΙἋ4]6 Αροβ Ὀθοϑιηθ ΥυΥἱούοσβ ονὸῦ (6 Βοοα οὗ ρΡ6Ορ]68 ἰπ ταϊχγαίίοη, 
ΤΠοῦρῈ ἐὺ Ὀθ ἴτὰορ ὑμδὺ [86 πίοι ΈΓΘ ῬΑΓΟΔΙῪ ἰηδαθησθα ἴῃ ὑπο τ πη θγίηρβ ὈΥ 8. Εἰσθοῦ 
Ἰοηρίηρν, 1ῦ ἰδ ΠονοσΥί616068 ἃ δοῦ ὑμδὺ (9 σβὺ τηουϊηρ ΡΟΥ͂ΘΣ οὗἩ δὴ Αἰ1]8, [ῸΓ ἱπβίβῃοθ, γγὰβ 8 
ἀοιμοπίσΆ}}} βαυϑρθ ἱπρ0}}80; δηὰ, ἰπῃ ΘΥΘΣΥ ἰπβίδῃοο, 0 πδίοηϑ ἀδβθα ὑμπθιωβοιγο δὖ ἀχοὺ 
διζαϊπϑὶ [6 Οματοι ἢ ἃ βμοοῖς δ οὗ τοϊσ ἷγ γᾶυθβ. 

[ '6. δὴ ΘΧο ΟΡ ποῦθ- ΤΟΥΓΕΥ οἰτουτηβίδποσ ὑμαὺ (9 ὁπ6 Ῥογιαη οὗ πὮοπὶ Ἧ τοδὰ ἴῃ 
Οὗδρ. χὶδ [85, ἴῃ ἐμ6 Θηᾶ οὗὨ (89 ἀδγβ (οἰδρ. χΥϊὶ., χυὶ!!., χὶχ.), αἰν:ἀο ᾿ηΐο (6 δια μοϑὶβ 
οὗ [89 Παγῖοί ἀπὰ ἰμ9 Βγίάδ." β60 αῦουθο.0. 

ΤῺΘ ἐἔϊσο οἶνοο-ἔγεες οὗὨ [86 ἱηὐογίπι δγθ 1 υσίβθ ἱπίσοαπορά ἰπ (19 ΤΌττΩ ΟΥ̓ ὕ ῬΘΙΒΟΠΔΡῸΒ 
οπἀοποὰ τὶϊ τ γβου ]οῦβ ρόσοῦ [089 ὕχοὸ Ἐιέηόδδοδ, οἷ. χὶ. 8- 18]: ΤΉΘΥ δζὸ δϊο ἴο βῃαΐ 
δδυθῃ, ἰο ἐπῆϊ]᾽οὺῦ οχύίοσῃδὶ δηα ἰμύογμδὶ ἡπαρταθηΐίβ ὕροπ θη. [ἢ ἐλ ξὺϊης οὗἩἨ ἴΒθῃ, Βον- 
ΘΥ͂ΘΓ, ὸ ὈΘΒΟ9]α 86 Απἰ οι γιβώδη ἀοεβίγασίίοη οὗ Ομυγοὶ δηα ϑίαθθ. [ἢ {ον ἀδαά δοαὶδϑ τὸ 
δδνθ 8 οογίδί ἢ οἰ πύλιοθ οὗὨ {6 Θχδηϊτηαΐθ ἔοστηβ. [ἢ {Πιοῖν γέδωγγδοίίοη, αὺ (86 οχρίγαϊζοῃ 
οὗ ἔπ γθθ ἀδγβ δηὰ ἃ μδι ἢ, ἱ. 6.,) δἴθψογ (86 18.086 οὗ {μ6 τοβαγγθοίίοῃ ρογὶοα οὗ γθὸ ἀδγβ---ἶἰπ [86 
ταοϑῦ ΒΟρϑ  οδβ ΒΟΌΓ, ὑἐπογοίογθ----8ϑ 4160 ἴῃ ὑπο ῖγ ἀδοσηδίοη,, Ἧ6 8060 86 ὀχα]ἰαίίοῃ οὗ ΟἸΌΓΟΙ δηά 
Βιαϊο ᾿ηἴο ἰμ6 οομαϊ ου οὗ [0 πηϊΐουβ ἔοσια οὗ πο Κἰηράοιῃ. Ηδθγο γα Ὀθβο]  {μ6 οοταΐηρ 
τσ οὗ [09 Βνίαάδ. ΑΒ {δο τηδίυγοα, ἔτοθ δπα ὑπὶ4ι19 ΒΘΔΥΘΗΪΥ ΟἸυγοῖ ΡΟ ϑϑγί, 880 
δίδη ἀβ ορροβθϑᾶ ἴο ἀπ Εν ΒΕΔ η1γ. 

Ονοῦ δρϑίηδίὶ ἐμ οἰἑγο- ϑοβ βίδμα (δ δούθη ξίποε απ (πὸ ἐδη Σίπσε, ΔΒ ΑΒ ἰο τἰδιΐδα 
ῬΟΤΟΙΒ. 

ΤῊ δίδγηρ-ροὶπῦ ἴθ (80 ΟΧρ  δηδίΐοη οὗ [μι680 Κίηρβ ἷβ ἔοσττηϑὰ ὉΥ {8 ἕδοὺ ἐμδὲ ἃ ὑγϑ- 
ΘΌΓΒΟΙΥ Ἰπαριποηΐ, ἀχοσαίοα ΌὈΥ͂ (6 Δγο] οὗἨ (80 δβουθῃί υἱδὶ οὗ νταῖι, μ88 ἀϊνἀϑὰ 9 οὔθ 
ξιοδί οἱ οὗ ἀοβίτποίίοι ἰηύο ὑγθθ ραγίβ (οδρ. χυΐ. 19).. ΤῺ6 τὺ ραγύ ἰβ οοηβιϊοὰ ὉΥ͂ 
ΒΑΡΎ ΟΣ ἰῃ {8:0 ὩΔΙΤΟΥ͂ΤΟΣ ΒΘΏ86 ΟὗὨ [86 ὕθγια ; 886 18 οοπηθοίβα ψὶῦ [86 βούθῃ ἰχίπρβ, ογ (89 
ΒΕΥΘ ἢ ΠΟΙΪΥ͂, ΟΥΓ ΓΙ ΟΣ Ἰ ΟἸΚ- ΒΟΙΥ, ἔοστηβ οὗ [86 ΑπΌο τ δι που] ἀ-Ῥονοσ. ΤῊ βοοοπα ρατῦ 
ἷ8 Ἰογιιθα ὈΥ̓͂ {π9 Βοεϑῦ 'π (Π9 ΠΑΙΤΟΎΘΓ Β6Ώ86 ΟΥὗὨ {π6 ἴθττη, Γοργοβοηύθα Ὀγ ἐδο ἔβη Κίηρβ οὗ [86 
ἀδιηοογϑῶς ποῦ ά-ρόνοσ, ΤῈ [γα μαγὺ ἰβ Τουτηθα ὈΥ 06 μα] σίβίηρ οὗ αορ δπὰ Ἀίαρορ, 
ἀπάογ 0Π6 οοπάποΐ οὗ βαΐδη Ὠἰπι56}} (ομδρ. χχ). ΤῊθ Βαργ)οηΐδη Ηατὶοῦ 'β πὰ ροά Ὀγ [Π0 
ἴδῃ Κίηρβ. Τμο Βοδϑί, σι (6 ἴδῃ Κίηρβ, 18 Ἰυάροα ὈΥ͂ {86 Ῥαγουβία οὗ Ομ τίδί. Τῇ Ἰδϑὲ 
ΔΠΆΓΟΒΙΟΔΙ γΥἱβίηρ ἷἰ5 ἡπάροὰ ὈΥ ὅγο ὑμδῦ οοηθ8 ἀονσι ἔσο αοα οαυὖ οὗ ποᾶγνθῃ, --- ἰμ6 ΒΟΥ 
το δ} ΡΠ Οβἷβ οὗ ὑδο δηὰ οὗ [86 ποι], 

ΤμῸ Ῥδοηππαη ὍἼΟ δὶ ἢγεί βοά ἔτοτη ἰδ ἀγαροη ἰηΐο [86 ἩΠῸΘΓΏΘα8 οὗ ἃ ΠΟΙΥ δβοοί οΐβηι, 
8061 0 Ὀ6 δραΐπ ἰοαμα ἱπ (80 ἩΠ|ΙᾺΘΓΠ 665, Ομ 8Ρ. χυϊ. Βαϊ ΠΟΙ δβοϑίϊοἷβηχ 18 ὩΟῪ ΒΟΥ ἰῃ 
ΔΡΡΡΘΟΒΓΆΠΟΘ ΟἾΪΥ. ΤῊ Ἡγόπιαη, μΔ8 ὈΘΟΟΙη6 8 “ Ζανίοί, δια ἢ88 βεδίθα Ἀθσβϑὶ ἢ ρου [86 οὔζδῃ 
οἵ βαΐδη, [μ6 δοαγίεέ, ἱ, 6., Ὀ]Ιοοά-οοἰοτοά, Βεαδί, {110 Απεοτἰβεϊδηϊίγ οὗ (86 148ὺ ἰμθ. ΤῊΘ 
Ἀθοδϑὺ 18 [Ὁ}} οὗ παπιέβ 97 δίαδρλοπιν, ἑ. 6., ΘΟ ΠΊΤᾺ] ῥγὶποῖρ] 68 οὗὨ ἱτπηρί ΕΥ̓ ; 1ὲθ. δεῦοη, ΔΡΡΑΥΘΗΙΙΥ͂ 
δρ  τίσιαὶ ἀδαάβ οὐ ζονοσπιηθηΐβ το ἱπ οοπίγαοίίοη ὑο ἐδ ἐξ λογηδ οὗἩ που] ρουγοσ. ΤῊΘ 
ἭΟΙΩΔΙ, ἢ ΠΟΙ [Ἀ]56 ῬΟΙΏΡ, 450 δἰ 8. ὁπ. δεύξη τηουπίαϊηδ, ἱ, 6., Θομδοογαίθα ΡΟΎΤΟΙΒ ΟὗὨ ογάδυὺ (866 
Δῦονο, Ἀοωπέαϊῃ); δῃιὰ (8680 ΓΘ βούθῃ Κίηρθ, [1 ἴβ, ἴῃ [86 γϑύ ρίδοθ, ἀθοϊαγϑὰ δοποουηΐηςς 
[οἷς πηΐϊβοα ΡοΙΒΟΏΔ ἰΥ, ἑ. 6., (16 Βοβϑδὺ ἐἰβε ἧς: 7ὲ τυαϑ, απα ἐδ ποί, ἀπά δλαϊξί αδοεπα οὐέ ον 
ἐλε αὖψεξ, απ σο ἱπίο γμεναϊέξίοη. Τμΐβ ἔδοῦ οχοϊίοβ (89 ποῃᾶον οὗ ἰδο Ομ τίβιίδη που]ὰ 
Ὠ6γα, Ομ 8ρ. χυ!ὶ., δα δἰβὸ δοοοσαϊηρ ἴο οὔδρ. χὶϊὶ, 8, σβοσο ἰΐ ἰβ βαϊα : 766 ἀφααϊΐν ὠουπά ἢ 
ἐλε Βεαεέ 'σαά ἀεαίϊδά. ΤῊΘ Ῥδδβαροβ 8΄ΓΘ Ὁηταϊβί  ΚΑΌΪΥ ἀοδογὶ ρυϊνο οὗὁ ΑΠΕΟΥΙΒ ἈΠ ἴῃ 18 
σομπαδηοο ἐδτουρποῦς (δ6 ἰβίογυ οὗ (86 ποιγὶά ; ἰῃ 15 Ἀθδύμβϑοῃ ομαγβϑοίοσ ἐὺ. τσαϑ, ἀπ σὸ- 
οεἰνοα 8 ἀθβαϊγ πουηὰ ἔγομῃ ΟἸ τ βυὐ 2 Ὁ ΔΙΟΒΘ δρδὶη, ΒΟΎΘΥΘΙ, 8Π ΔρΡΡαγθηῦγ ΟἸ τ βιδη 
Απυϊ τἰβυα Υ, δα, ἰπ 0.18 ΟμαΑγδοίοσ, 88 (89 ρογέθοιϊίοη οὗ τ] ΚΠ ο88, 1Ὁ 18 ἀοβιϊ ποὰ ὑο ρὸ 
ἰηΐο ρμογάϊοη. ΑΟοΟγαΙΠΡΊΥ, ὈΥ [86 ὁευόη, ξίπφϑ, 6 6 ἴο Ὁπαογβίδ μα, ἈρΡΤΘΘΘΌΪΥ ἰοὸ ἐμ 6 
ἰοδίιτοβ ῥγοδοηῦοα η Ὠδῃ. Υἱὶ., βούθη πΟγ] ἀ- ΡΟΎΤΘΥΒ, ΟΓΥ ΡῬἤ 808 οὗἉ {1118 ρσγϑά!}}γ ἀδυθὶορίης 

4 ΤῈο δυέδονς οουππηϊοδίοα (ἢ9 ἄρα οἔ {}|18 ἀϊ νἱδίου οἵ ἸὯ6 οηθ ζὥυτῃ οΥ̓͂ [6 ἸΤοτηδη ἰπίο ἔπτο ορροαΐίδ ἴοτιβ ἴο ἔδο ἰδΐθ 

Ὅτ. Λαδοιίση, ἴω 6 ̓οῖζοσ πσίτῖοα, 179 τὸ ταϊδίαϊκο ποῖ, δα υοοσθθῃιξΡ ἰο ἐδο ἰδδῦο οὗ ἔο ὅσα οὐϊξίου οὗ εἷ5 ποτῖκ οἱ Φαμίοὶ αμοῖ 
ὥς Βεοείαξίοι, 



28 ΓΝΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΞΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ. 

Απο τι ϑυϊδηΐγ. 6 οδπποῦ αβϑαπιθ ὑμαῦὺ {86 Αροσαϊυρϊβί δββϑη δ }}γ αἱ ΗΓΒ ἔγοὰ Ὠδηΐοὶ. 
1ὺ νγὰϑ ΠΟΟΘΒΒΆΣΥ, ΒΟΎΘΥΟΣ, [ῸΓ τα 0 ρΡῸ Ὀογοπὰ Ὠ.Δ}16], ἴῃ Υἱονν, διλοηρ ΟΥΒΟΥ ἰίηρβ, οὗὨ 89 
ἴαοῦ ἐμαὺ ΑἸὐ τ βυδ Ὑ που]ὰ γοτρροδγ τὶ ΟὨ στ ΒΌ Δηγ ; μθηοα Ὠ6 Ββυϊ δι δα 4 τουηά, 
Βρ᾽ γἰΐαδὶ δευεη---ἰαἰκίηρ ΤῸΓ διῖ8 ροϊηῦ οὗ ἀοραγίαγο [86 ᾿αβὺ ἸΠΡῚΥ ΡΟ ΟΓ---ὉΓ [86 Βοδίμ θα, 
νον] άϊγ ων οὗ αη16]. ΑΒ ἃ ἢ ροόονοσ, νι ὶοὶ ἴο 86 Βγδ 6} 1068 δὰ ὈΘΟΟΙ)6 ἃ του] - ον υ, 
Β6 ταϊσῦ τοσαγὰ [η6 ΑΠΌ ΟΒ στ β Δ 11} οὗἨ ὑῃ0 Ηοτοά 8}8, οΥ {π0 76 158} ΗΠ ΘΓΑΥΟΠΥ 156] πὶ ἰῷ 
ἀἰδυβίοη οὐοῦ {89 ποιὰ 88 186 εἰχίμ, {89 Βοιηδῃ θῃιρὶτο οὗ ᾿ἰβ οὐὐπ ἰἰπ6 88 αΪ8- 
{ἰησυ δηθὰ ἤτοι δποίθηῦ Βοθῆθ. Τὴ οἴδμοσ, ἰύ ἰβ ἀθοϊαγθα, 18 ποὺ γοῦ οοῦιθ; {μα ἰ8, 
186 Δρρδγϑηῦν ΟἸ γβιϊαη, Αγ βυίδη ποσὶ ἀσρονοσ. {ΠὈΡῸη {818 μοὶπῦ (μ86 ῬγΟρΡΉΘΟΥ 
ἷβ Ὀτίοῖ, ἴῃ ρΡογίδος δοοογάδῃοθ τὶς ὑμ9 ἰδὺγβ οὗἨ ΡΓΟΡΆΘΟΥ ἰπ οοπμίτα- ἰδ ποίΐοι ἴο Ὠἰδίοσὶς 
Ῥγοαϊοιϊίοη. : ἶ 

ΤῊΘ ρῥαβδαρθ, οἾδρ. ΧΥΪΐ. 11, 88 θθθη οἱ ποα τὴ [86 ἀοοϊαγαύϊου οοποογηΐηρ (ἢ 
ἀοβα]γ ποιυμπά οὗἉ ἰδ Βοϑβί, οἴδρ. χὶἱὶ. 8, ἔοΥ [89 ρύγροβθ οὗ ργθϑϑηίζης δὴ δοϑαγὰ 280]6 οὗ 
Βοδίμοῃ οὐ 76 8ὰ ρορυ]ὰγ 118 88 086 τηδίη ποίϊνο οὗ [86 στοαῦ ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ἃ Ομ τ δίϊδη 
ἈΡοβί]6." Τῇ βυρροτγίοτβ οὗὨ (18 υἱοῦ μδνο {Δ116α ὕο ΘΟμβ  ἀοΓ [8.6 ΒΟΥΓΪΟῸΒ ἱπ] ΣΎ Ἡ Ϊσἢ (86 
δαορίϊοῃ οὗ ΒβΒο ἃ ΡΟρυΪΑΓ ΟΥΤΟΣ τησδύὺ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ 1ηῆϊοῦ ἀροη πο οηθτο Βοοῖς. ΤΆΘΥ 8ΓῸ 
ΤΟΡΆΓ 1688 οὗὁἨ {μ6 αἰβιϊποίΐοηῃ ὑμαὺ οχίβίβ Ὀούνγθθῃ ῬΟΡΌΪΑΓ ΤΌΠΟΥ δηά (86 ορίηΐοῃ οἵ 
ΤΔΟΓΆΪΥ ουϊϊυγοά παΐπάβ; δούνθοη [86 ρΈΠΟΓΑ ΠΥ ΟὗὨ βυοι! τιϊπά8 δά οη] ρθη ρῥχτό- 
ΡΒοίβ οὗ [89 1. ΝοΙΠΟΓ μᾶνθ {ΠΟΥ σοπβίἀογθὰ ΠΟΥ ἱπτῃροβϑὶ ]9 ἰδ ἰ8β ὑπαὶ {86 
ΜΓ] ἀ-ἸΠομΆγο 168 οὗ δηῖ6], ΒΟ ἱπυασ δ] ἀόηοίθ Θηγο στοὰρβ οὗἠἨ ΚΕἴηρβ, βῃου]ὰ 
ἢθγο ὍΘ οοηνοχίοα ἱπίο π πδπι68 οὗ βίῃρὶο Κίηρθ, οὗ ποτὶ ΒΟΙῚΘ 8.6 δύθῃ ὨΙΡΆΪΥ ἱπεὶζ- 
Ὠϊβοδηί. Το οοπδιβίοῃ ἩΔΙΟ. ΒΌο 8 ργοσοράΐηρ που]Ἱὰ ἰπιγοάθοο ἱπίο [16 Αροοβ)γρίίς 
Ὧπι65 18 ΤηΔη [οδὲ, 

Τὸ ἰ5 ἀοβογεϊηρ; Βυιη 0} 104] οχοϑϑὶβ [Ὁ ᾿ἰΐογαὶ ἱπίογρτγοίδίίοῃ ἰο ἀθοῖαγθ ὑμπαὺ (86 Κίηρβ 
8.6 ΤΟΔ] Κίηρβ, ἰηϑίοδα οὗὁὨ οοπογοῖθ ΜΟΓΙ ἀ- ΡΟΥΤΟΙΒ; ΟΥ ἴο βοθῖκ ἰο ἀθῆπθ (μ6 πυμαροῖβ δέῦεπ 
8η4 ἐεη ἰπ δοοοσγάδμοθ τ ΟΠ γοποϊορίο ἰβίοσί δὶ ἀδίθβ. Νο μ 6 σδπ βαῤυγίοπ Ὧδ εἰχηϊβοδηςξ 
οἵ Βομῖθ ἰῃ 8 Ἰἰΐθσαὶ βθηβ0, ἱμβουρ Βοῖὴθ Ὀ6 [86 ΒΥΠῚ00]1ς68] οοπίγα οὗἩἨ ΒδΌυ]οη ; δηά, ποῖς 
τὶ ϑιδηδίηρ [86 υπηινδία 4 0]6 Δ)] βίο ἴο Βοτηθ οοπίδϊηρα ἴῃ [86 βϑύθῃ τηουηὐδὶπβ (08, 
ΧΥΪ].), τὸ τηυδὺ ηοῦ Ὀ6 πηι πα [Ὁ] οὗ [86 ΒγταΌ 0110 ἱπηροτύ αὐζδολίηρ ἕο (86 ΒΕΡΙΘΠΔΓΥ͂, 88 ν|0}} 
88 ἴο (6 Πρᾳγο οὗ ἃ τιοπηξαίη. Ποη ΟἸτὶϑὺ 'β ἀθοϊαγοά ἴο μὲ ἐμ Ῥυίποα οὔ (86 Κίηρβ οὐ ἐῃ9 
δϑυί (Ομ ᾶρ. 1.), (86 ΟΧΡργθββίοι 18. συ η 6 0]} 8 ΒΥ Ο]1ΟΔΠΥ ροπογοῦθ ὕδστῃ [ὉΓ [6 δοβοϊυῦο- 
ἀγπϑιηΐοαὶ δηὰ ἀυπδηῖο- Δ βοϊαΐο ἀοτπηϊπίοι οὗἉ (86 φἰογιβοα ΟἸὨγὶϑὺ ον οσ 411 086 που] - ρον 6.8 
οὗἩ 86 οατίῃ. Ι1ὖ ἰβ Ἔχργοβϑϑῖνο οὗ [86 αὐ μδπλοδὶ ῥγϊποῖρθ οὗ ἰδ6 Ῥθυβοῃδ , ποσὰ, δηά 
Βρί τι οὗἩ Ο γί βυ, τ οι ῥσίποῖρ!θ οὐθγγα } 68 411} πιαύθυ Δ] 1 δηα 411 ᾳφυδπο γ. 8.0, 88 [π6 Ογοιοη 
φῇ ἴὐϊε, ΘΟ τὶδὺ Η πβ6 1 δα ραββϑοβ 81} [80 ῬΓΪΠΟΘΙῪ ΟΥΟΏΒ ΟΥ αἰδάθπιβ οὗἩἨἁ Ὡπου]ν ἀοπηϊηίοη, 
διὰ οὗ βρίγίσδὶ] νἱούοσυ ἰῃ Ηθδύθη δηα οἡ θαυ (Β6υ. 11. 10, εἰ6.). [Γζ ἷβ αδἰβοὸ γοαυϊβίϊα ἐμαῦ 
τα Βῃου]ὰ Τοραγά οἱέψ 88 ἃ ΒΥ ὈΟ]10 8] ὕδγτλ ΓὉΓ 8 οοηΐσο οὗ δυϊηδη 16] ΟὙΒΏΣΡ, τ ΒοΊΟΥ [Ὲ6 
οἰἵγ οὗ ἀεσϑιγυοσίίοη (ο8ρ. χυὶ. 19) ὁγ ὑμ6 ΟἿ οὗ αοἀἂ (οδδρ. χχὶ. 10) Ὀ6 ἱπίοπάϑὰ, Νὸο 1688 
ΒΥΤῚΌΟΪ 168] 18 ἐλ ἐδφηερίς, Ομδρ. χὶ. 1. ΤῺθ οχομϑίϊοδὶ δϑϑυσαρίϊοι οὗὁ πιοάϑγῃ ογί[1ο5 (δῦ [ἢ 6 
1αβδῦ ραβϑβαᾶρθ Ῥγοῦοβ ὕμο ΤΘΙΩΡ]Θ δὺ ΨΦο Βα] θὰ ὕο ἤδνθ ὈΘΘῊ 8.11} βίδπαϊηρ αὖ {86 6 ΤΏ η {86 
ἈΡοΟΘΔΪγρΒθ 8 τσὶ 6, ΑΠΟΣἀβ Ἀπούμοῦ βίρῃ οὗ [μ9 ἄθαρ [Ἀ}1 οὐὗἁἨ ἧ[μι686 οὐ υἷτ8 ἱπίο '8 (8150 
Ἰἱϊοσαϊ δα, ΤῈΘ βθδγρ ἀϊβιϊποϊζοι τηδᾶθ ὉΥ͂ (86 Αροσαϊυρίζδβεὲ θείη [86 ἐεπιρίε απὰ [89 
ομΐεν οουγέ, ΕΛΟῺ Ἰδδὺ 8 ποῦ τηραδυγοα, Ὀαὺ ἰβ σίνσθῃ ἴο (89 αθῃ. 1168 ὑμαὺ (ΠΟΥ ΤΩὩΔΥ ἰτοδά ἰΐ 
ὍΠΟΟΣ [οοί, ἰ8 ΠΛ ὨΣ ΤΟΘΟΪΥ οχργοββῖνο οὗ ὑμ6 αἰβιϊπούϊοη Ὀοῦγθοη {86 ᾿πΐογηδὶ δηὰ [6 δσχίθγηδὶ 
ΟΒυτοῖ,, θούνγεθη {δ ἵστα, ᾿ὑνίηρ σοηρτορεαίίοη οἵ αοα δηὰ 8 Ο γίδίθμαοιῃ ὑμδὺ ἰβ Ο τ] βιίδη 
ἱπ ὩΔΙῺ6 ΟὨΪΥ, Ὀοΐηρ 'ἴῃ ΘΆΒ6 Π 06 {ΓῸ]Υ Ὠοδίμθη. 1 18 8ὴ δη 1 1 6818 51 πλ118Γ ἰοὸ ὑπαὶ Τοσηθα ὮὉΥ 
{86 Κίηράοιῃ οὗὨ ρῥγίοβίβ οὗ (89 χϑα] βρί γί [18] 116 (Ομ δρ. 1. 6), δηὰ (86 πιογομδηΐδ οὗ {π6 ϑαγί, 
80 βᾶνὸ Ὀ66η (ἢ ἰπύϊτηαῦθ Ὀυβὶ μ688 ἔγίθηβ οὗ (86 [4186 ἀυθοη, ᾿αδὺ 8485 86 Κίηρβ οὗἉ [86 
Θασί ἤαγο Ὀ66ὴ δ φβϑοσίδῦθθ οὗ ΠΥ γον οὶ γῦ δηα ἀσυδυοοτγ. Ακαϊη, ἰη ὑῃ6 τπεγολαπίδ ἀπὰ 
Ζίησε 6 ᾿ᾶγΥθ, Δ} 6 5Ό]γ, 0 ΒΥΤῚΌΟ] 16 στοῦρθ. Οπθ οὗ [086 »ΥΟῸΡΒ ἀδηοΐοθβ 411 τὸ ὨδΔΥΘ 
βοσυϑα δηὰ Ὀοποῆϊθα (86 αυδϑη ἔγοιῃ 86] “1 ηὐογοϑῦ,; βοῖὴθ οὗ ἔμ Ὀοΐης Γοργοβθηΐθα 85 οροϊβίβ, 

4 60 ὈΠοίοσάϊοοκ, Ρ. 439. ὙἹΙοίον, Οοττοά!, ἘΠΟΏΒοτι, Ἐπα]ά, Τῦςκο, })}9 ῬΜοϊίο, ΒΙοεκ, Βδην, ῬΟΪΚΌΟΓ, δᾶ 

οἴδοτα, ν-440; Ῥαριογά!θοῖϊκ ορροϑοθ ἰδίθ θα, ἤοίδαδ ἀοϑϑ (δ: 9 δϑωῶθ ἰῃ [6 ἰχοϑιϊδο 1 ϑέμαϊε ὡνὰ Χρίίλεη, 1800, 
Νο. 1. ᾿ 



86. ΒΟΒΜΑΙ, ΕΙΕΜΕΝΤΕ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΒ. ᾿ 27 

«10 ατἹἢἔ ρου πο οοσλπ οὗὨ Ρορυϊαν 116. ΤῊΘ ΟΥΟΣΥ Κ,ΤΟῸΡ 18 ἱπαϊοαίϊνο οὗἁἨ 8411 τμὸ ἤᾶύθ 
ΟΟΟΌΡΙΘα 4, χοϊδίΐοη οὗ ταῦτ] βαρροτὶ ἴο ὑλλο [8166 σου] - ΡΟΎΤΟΣ, ὑπ 6 ΘΗΒΙΆΥΟΥ οὗὨἨ ΒΌΠΙΔΏΪΥ, 
ἐδ ὙΥοτΆδη,---ἰΘη ὐηρ ΠῈΣ [86 ψοτΙΑΪΥ τι οὗἨ ἀοθροίϊβπι, τ ἃ υἱοῦ ὕο δοίης πι846 βίτοης 
ὈΥ Βοῦ ὑβτουρῃ μοῦ δηβανίηρ Οὗ ΠηΘ ἢ Β ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ ΘΒ. Ἐ 

“Απᾶ ΠΟΥ, ἴῃ ἴδ τηϊάϑὺ οὗὨ 4}1 8680 ϑυτῃθο]5, δηὰ ἴῃ 0818 ουὖῦ δἀηᾶ ουῦ για} ς 8] Βοοῖκ, 
ψ δ᾽ 581} νγ 54Υ ἴο ἔδμοβθθ 80 880 Ὑ 06 8. ρου θοῦ Υ ̓ ἰὕο γα] τπηθϑηΐηρ ἴο (86 'δσπὶ οὔεισδ 7 (ΒΔ. 
ἿΣ, 9, 111. 9), δηἃ το, Ροη {9 ἴοθγημ, ογθοὺ 8 ϑηϊσο ἤου86 οΟὗἨ οΔγάβ, ταδθ ὉΡ οὗ ἔδβο οσὶ [ἰ- 
8] Ἡγροΐμοβθοβ δοῃοθγηϊηρ [6 ΝΕῊῪ Τοθίδιηθηῦ ἢ ΨΟΙΥ βίγοηρ ἔδιἢ ἰβ σοαυϊβὶϊβ ἴὸγ (86 
ΔΑΒΌσΩ οἰ οη ἰΠδὺ ΒΌΘΙ ΟΣ 165 ΔΓΘ ὑΒΟΓΟΌΦὮΪΥ ἴῃ οαγηδϑὺ ἰὴ ὑμτ|8 1106 Γ8]1Ζ] Πρ, Ῥαγυ]ΟΌΪΑΥΙΥ 45 [ῃ6 
ἈΡοσβίγροϊδὺ ἢ 5617 σΠαγδούθυῖζαβ ἴθο80 Ρ6ΟΡ]6 τῆ ο]αΐ τὶ ὑμδὺ ΠΟΥ͂ ἃΓΘ (ἢ 6 γχι9 76 8, 85 ἃ 
δγηλροραθ οὗ βαίδβη. Οπὸ ποιὰ βαρροβο ἰμαῦ, Ῥγθυϊοῦβ ἰο ἴ89 Δροσαίγρβθ, ὑπ 6γθ ΠΟΥ͂ΘΡ 
δὰ οχἰϑίθα ἃ βρίγἰϊυ8] οοποορίίοη οὗ πααίϑηι (866 οι. 1ϊ. 29; 614]. 111. 29). Νο 1688 του Υ 
οὗὨ τεὐοείϊζοι 'β (86 υάἀαϊΖίηρ, οἘ1]}16β.16 Ἰη ογργοίδιοη οὗ [86 ραβϑαρὸ ἀθβογ ρύϊγο οὗ (6 δϑαΐ- 
ἑπσ (ἙοΒδρ. νἱϊ.) 858. σϑίδυτί πρ ἴο 86 πϑίϊοῃδὶ, οχύοσμδὶ ἴβγαθ]. ΤῈ ΟἸγίβύϊδηβ ἱπ [86 βϑύθῃ 
ομυτοΒ 5, τ ῖο ἢ τ σο ἴῃ ἃ ζτοδῦ τρθαϑυγο τηϑθ ἀρ οὗ ἀθη 0116 Ογβίάδηβ, τασδὶ, τὸ (μη Κ, 
αν οί ππαοιβδίοοά ΒΟ ἰο τοδὰ 8 ΟἸ γβίϊβη βδυτηο] 16 ϑοσι ρίασο ἔμ8η ΓΟβο β οὗ {15 
ἱοπάσθπου, τὸ μοὶ ἰμδαὶ ἐμ οοπρτορδίίοη οὗὨ Ὀ6] ΘΟ Β 80 (848 (ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ) δ΄Θ βοδὶϑὰ 
ἑἰονατάβ {86 οπὰ οὗ ἰμ6 τοῦ], ἀγὸ ἴο Ὀ6 τορδγαθα 85 σοῃβίβίληρ Ῥύτοὶυ οὗ “6 νι ΟἸὨγἰ βίη. 
ΤῺ δῦογυο υἱθν τψου]ά, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, πΠδοοβδί δῦ ὅπ6 ἱπίθγθησο ὑἐμαῦ ῥγθοίβοὶυ 12.000 βῃουϊὰ Ὀθ 

Β68]6 4 ουῦ οὗὨ ΘΥ̓ΘΣΥ ἰσῖρθ. Βἴποθ [89 ΠΌΠΟΙ ὕτγεϊνο ἰβ [Π6 Βρ  γἰὕ8] πσ θΘΓ οὗὁὨ Θοτῃρ]οίθῃ θβϑβ, 
ἀσποίϊηνς [86 τουηά 11 π688 οὗ (86 ῥσϊποὶρὶ 8] στ βιηβ οὗ [86 116 οὗ ΟὨγῖβί οὐ ὑπ ἸζΙηράοχῃ 
οἵ Θοά, ὃγ ἰδμο ἔποῖνο ὑμουβαπὰ οὐ ϑϑδοῖ οὗ (δ ὑνοῖνο ὑγί 68, (86 τ 016 ρ᾽θαϊϊι 46 οὗ ομαγί8- 
ταϑίϊς ἔογοθϑ ἴῃ (86 ἀογοϊορτμθηὺ οὗ ὑπ6 Κίπράομῃ οὗ αοἀ 15 ἀδηοίοα ; ἴῃ {116 ἔογτῃ οὗ οδἱβοὶ 
84 ἰτὶϑα 800}}5, [ὉΓ ΒΌΘΝ, ΟΠΪΥ͂ δῖ βραϊϑᾶ, ὅϑἴηοθ, Βονονοσ, [18 βαϑ] ηρ ΔΝ ΤΟΐδγθμοθ ο {86 
οηξίτα σοῦγβο οὗ ἴΠ6 βουθῃΐῃ βο8], {. 6., οὗ {86 βούϑθὰ ἰσυτηροίβ, {86 πη οχρτγοίαδιἱοη ἩΪΟἢ Το ίουβ 
ἴξ ἴὸ 4 7 ννῖβα ομυσοῖ βυ ϑβεπρ αὖ ἐπ δπὰ οὐ ἐμ9 που], 18. αὐίο εν ἱποοσγοοῖ, ΤΉΘβο Βυη- 
ἀγοὰ [ὈΓΥ͂ ἀπ Ὁ ὑμουβαπα που], ΤΔΟΓΘΟΥΘΥ, ἴῃ {86 ἔχὰθ ϑυθηΐπρ οὗὨ 6 σου], βθο ἰο 
Βα διχογχοα ἴτοιι οἷν ὑργοθδ  ΠΔΥῪ δίδίο οἡ {86 οαυί (Ομ δΡ. νἱῖ.) δηᾶ ἴο βαῦϑ αἰϊαϊηϑὰ ἴο 
ἐμ {γί ρ 8] δίαδίθ ἴῃ Ηθδύθῃ (ΟΠΔΡ. χὶν). ΤῊΪΒ ὑΐπηθ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΔΥ 88 “υἱγσίηδ,᾽ ἱ, ε., 
δοορογάϊηρ ἴο Βοίδο, οοἸ1θαΐοα. Μϑὺκ πῸ}], Βουουου, 0118, ἴῃ δαορύϊηρ ὑμ18 ἱη οσργοίβιοη, τὸ 
ἶάγο ὕο οομοοῖνο οὗ ἔμοπὶ 45 144,000 οο] 1 Ραΐθ Ψ ον 8 ΟἸ γβυϊδηβ, δββυ τ πρ', τπόσθονοσ, ἐμιδΐ, 
ο δοοομηΐ οὗὨ ὑμῖν σ6] 1 86Υ, ΓΠΟΥ͂ ἤδγνα αὐΐδὶ θα 8. ΙΏΟΤῸ οἰοναίθα ροβδι οη ἱη Ἡδανθη. Τὶ ἰ8 
ἐδ ὑπαὺ 56 ΑΡΟΘΆΙΥ͂ΡΒΘ 8 δηα]οα, τ δῦ, ἱπ Β᾽ πλ016 δοοογάδποθ τὶ Β1Ό]16Ά] Βίγ]6, [ἢ6 
δοΑἸοα ἴ8γ86] ἀδθποῦθβ [6 βοδαϊοα Ν ΟΝ Τοβίδιηθηῦ ρθΟρ]α οὗ αοἄ, οοπϑιβίϊηρ οὗἨἩ 76 18} δηᾶ 
Οδμί116 ΟἸ ΓΙ βεϊδη8 ; δπὰ ὑδο ἰάοθδ οὗὨ “ υἹγρίῃβ ᾿ 18 ΒΒ ΟἹ ΟΠΟΥ ΟΧΡΙ αἰ ποα ὈΥ̓͂ ΠΙΟΓΆΪ Ῥγοαϊοβίοϑ, 
Θ5ρϑοῖδιν [86 σΟΠΌΪΠΟΙΥ Φομδημθδη ῥγοαϊοδίο οὗ ΡΟΣ Υ δηὰ ἰσγαΐῃ (οὮΔΡ. χὶν. ὅδ). Νο ΠῸΣ 
5 ἴὖ ἴο 6 Βιρροβοα ὑμαὺ {86 Ῥ]ΘΠΑΤΥ ΠΌΤΟΥ οὗὨ (μ6 οἰοοῦ ἱπ [πὸ Ομυγοῦ Τυϊαρμδηὺ ἰη 
Ἡδᾶνοη δηὰ οὗὨ ἰμὸ οἱϑοῦ οὐ δασγίῃ πὶ 86 ΟἸΌγΟΝ ΜΙ δΔηῦ, ΠΟΟΟΒΒΑΓ ΠΥ ἀδηοίοβ 86 Β8πὴ6 ἰπ- 
ἀϊνἀυ415. ΤῊΘ οηξγο ρθορῖο οὗ αοα ͵ἴβ ἀδηοῖοα ὈΥ̓͂ [86 Βγτη 0 .1108] ἢδπιθ [θγϑο]. Αηᾶ ἱμουρῇ 
186. λεαζλεη. [πδίϊοπβ], ομΔρ. πχὶϊ. 2, δηα ΘἰβοΒογο, ἔΌστὰ δὴ δη 168918 ὑο (686 268, ὑμαὺ 

Φ Βαδλᾶοτ: Τ|ιο ἀεσροὶ δηὰ [πο ΠΙΘΤΑΣΟὮ ΡἾΔΥ ἰηΐο δαοῖ οἴ τ᾽ 5 μαηᾶα, 

1 [789 τοπιλγῖκα οὔ ἴΠ 6 Δα ΟΣ Ῥχοοϑοᾶ προ ἔπ δεβιτηρίίοη ἐπδὲ (ἢ 6 ἔΘΤΊΩΒ «ἵεξισς δηὰ Πεγαεῖ σὰ Ὀ6 “1 6ΓΑ117 Ὁ (ποτ. 
ΣΒΔΠγ)}) ΔρΡ] οἃ ΟὨΪΥ ἴο ἴΠ6 παέμγαΐ δορά οὗἩ Αὔτϑηδῃι.. Τη18 να ἐμ6 οἱά σον 8} ἰάθα; Δ ορί ηΐου τορυσηδηΐ ἴο 0Π6 οἵ [δ 9 

Ὅτοϊ Ῥγίῃοὶ θα οὗ ἔμ Αγ Βδηιΐο Οογθηδηξ, βίοι σοοοχησοὰ ργοδοῖψίοε δα Τοστοΐ πρὶ 85 ἰπίοσταὶ δ ρογίίοη οὗ Ιδγϑϑὶ δο ἐδ9 

πείηγοϊ βεο, 6 θη. χυἱἱ, 12, 1ὅ ;--οοπδοπιποαὰ ὮΥ ἴπ Βαρί[δὲ ἴπ ἔδο ἀθοϊαγαϊίοη, “ Θοὰ ἐδ δΌὉ]9 οὔ ἐΐο89 βίοῃοθ ἴο σαΐδθ ΠΡ 

ΟἾΠάσοο ἀπο ΑΡτδμδ πὶ," Μαίξ. ΠΠ|.9. Τιαϊκο 1}. 8:;-τὺλπηα ἀθηΐοα δηὰ ἀϊδργουθα Ὁ. ἔθ Αροβίϊο Ῥδὰϊ ἰῃ ἷβ Ερίβεϊο ἴο {89 

Ἐοιδην; ςοηΐ, ἰϊ, 28, 29, ἰν. 10-17, ἰχ. 2δ, 28, χὶ. 17-24, Αὐτοῦ ἴ8ο ὀγεακίηρ 90) οἵ ὑΐο παίτγαὶ δοϑᾶ, ἀπά ἴη9 Ἄσηστα εέηρ οἵ 

[86 ὅον αἴοςϊκ, [6 ΤῸ ἡγῶδ, οὐἩ πϑοθβαί ἐγ, 6 ἔπο-[ο] ἃ υ80 οΥ̓͂ ἔπ ἴογτὴα. βοτηοσίίτηοα, δηὰ ἐπ ἴῃ 9 Τηοδὲ ῬΓΟΡΟΥ ΒΘΏΒΘ, ἸΠΘΥ͂ ΤΟΤῸ 

ἈΡΡΙΦ ἰο ἴδ9 οοὐδηκηῖθα δβοϑ (οοπαίϑεϊηρ οὐὗἩ Ὀοϊἢ ἐδο παίπγαϊ δοϑὰ δηὰ ργοβεϊ γίθβ---πο ΟἸ τ δύδηι ΟΠ ΓΟ) ὙΠῸ ϑηγογοὰ 
τῸΡ δΙτίπθ ἕανογ, 68 ἰπ Ἐοιη. 1ΐ. 29: 64]. τἱ. 16; δῃηὰ βοιηδείπιοβ ἴο [86 σοπιη πη (οοηθίϑεης τί ποῖ ΡΑΠῪ οὗ [86 παίηγαϊ 

εδ5ε:--(Πο 726 τ |κἢ πλοῦ), τυ οἢ, 85. ἃ σοτητ ΠΥ, μα Ὅροι “ Ὀτοίκθη ΟΠ," Αἰ που χἢ ἐξ οοπεί παρὰ ἴο ΒΟ] ἃ σονϑηδπὶ ΓΟ δεῖν 8 

"πὰ ἰδ ἴο δὸ ρτη:οὦ ἴπ δρείη. ΤῊΘ ὕΌγπΊΟΥ ΟΥ̓ [Π 680 Ὧ808 “ΓΗ5 ποΐ ΟΥ̓ οουτθο Τογυἱ ἤθη ΟΥ̓ ἔπ βοΐ (δὲ [ὴ6 δὰἀορίοὰ δοοϑᾶ 
ΤῸ [οΓ [59 πιοσὲ μαγέ πῃ οἰγοπιηοίδοα, δἴποθ [{ ἰφ ὙΠ [86 όσον οὐ ἐπθ ἰηδιί 0 οὗ ἃ οουθηπηΐ ἕο Ομ ρο [Π6 504] {πϑτϑοῦ, 

88 δ ὕόοθῇ ἀοηθ ἴα [Π6 Ῥτοϑοῃϊ οθδθ. Νὸὼ σοῦ [βο ΘΔ ῬΟΘΗΌΪΥ ατίθο ὕγοτα [ἰ9 ἀοη 19 τ186 οΥ̓ [π6 ἐδιηια, οἷἰποθ ἐπ οοηίοχὲ 

ΔΙπαγε ἀοίοειοίηδα ἴ[Π 6 δροοΐδὶ ϑΘρηδο. ΒΟ [689 ΔΡΡΙΪοδίίοησ οὗ [9 ἴθγπιν αγὸ ζέζεγαϊ, Οἵ τΏοΓο ΘΟΡΓΘΟΣ ΨΥ δροθκίηρ, πογηιαΐ; 

ποίίδος 5, [ἃ ΔΠ 7 Ῥγορϑγ δῆ, ἤχητγλιξίνο. ΤῊΘ οττὸῦ οἵ ἴῃ οθο σοη οι ρ᾽ κἰοα ὈῪ ΠΔηχο οοπῃβίδια, ηοῖ ἰῃ τοῖς σοποπαϊηρ Ὁ Ὁ 

8 ᾿ἰν6γ8] ἀρρ!Ποβείοη οὗὨ [ὃ ἴοττη, Ὀπὲ ἴῃ ἐμοῖσ ἱζοογίης ἴΠ0 γδῖ δηὰ τηοσί ἐππροτγίδηϊ οἵ [159 108] τ ΘΔ [η58.--Β. Β.0.] 



28 ἹΝΤΒΟΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΑΡΟΟΑΓΥ͂ΡΒΕ. 

ὕβυτῃ 8180 ἷβ 8. Βυ τη 1164] ΘΧΡΓΟββίοη [ὉΓ (86, 86 γοί, πηγοάοοπιοά, οομπβί ἀθγοὰ ραγίϊ συ] }γ 88 
ΙΩΆΒΒ68 ΟὗὨ ΡΘΟΡ]68. Ηρθησθ, ὑμογοίογο, ἰὑ ἀοο8 ποῦ {ΌὉ]1οὁτν ὑπαῦ (86 μοδίμϑη [πϑίϊοῃ8] δῃὰ τβοοβ 
[[Ππάγθ8] δπᾶὰ ρθορ]68 δπὰ ἰοηρτιοβ, σμδρ. νἱὶ. 9, πὶτ πίοι (16 βαποιδοδίίοη οὗἉ (16 ρῥγίῃ- 
αἶρ]9 οὗ πδβοῃδ  Υ ἰπ [6 Κίηράομι οὗἩ αοἀ ᾽5. ὀχρ!]  ο[ ὉΠ Υ ἀθοϊαγοά, ἔοστι ἃ δι θογάϊπμαῖο οοπι- 
Ρἰοπιθηῦ ἰο [89 144,000 οἰοού οἵὨ Ιβγϑϑὶ; μὲ8 18 [86 1668 θῃῆδθϊθ, β'ποο {86 βο- δ] 6 ἃ (θη 118 
ΟἸσΙβ δ 5 ΔΓΘ δΔΙσεϑαν ἰπ Ηθᾶυθη (ΠΠ8ρ. Υἱῖ. 9), τ 11δὲ ὑπι6 80-641104 «οπ|8} ΟἸ τ βίδηβ τὸ 
Β0}}} θαΐπρ' Β68164 ὁπ. οασίῃ ; ἴῃ δη (6515 ἰο 6 144,000 νἱτγρῖπβ βίδπαϊπρσ ροῦ (86 ΘΑ ΗΪΥ 
Μουπῦ Ζίομ, τΜ1δὺ (ἢ Ἠδαύμϑη [πδίϊο 8] διὸ 581}}} οχσροβθά ἰο ἐδιαιρίδίίοῃ οα ἐμ6 θασίμ 
(οΒδρ. χίν. 8. ἘΌΧΓΒΟΥ ΑΓ ΟΌΪ]ΔΙΒ τ17ὸ ΤΌΒΟΙΥΘ ΖῸΓ ΟΌΓ ΕΧΕΟ. ΑΝῸ ΟἾΙΤ. ΝΌΤΕΒ ἐπ ἴσο. 
Οομραγο Π δβίογαϊθοκ,. Ρ. 274 βη4. 

1 που]ὰ Ἰοδά υ ἴοο ἴλτ 1 τὸ βῃου]ὰ δἰὐϑηιρί ὅο ὁχαπιΐηθ 'π ἀοὐαὶ] 411 ἐ6 Παπιδη χοἷδ- 
[ζομβ ἰουσμθα προ ἰῃ [86 ΑΡΟΟΔΪΥΡΘΘ, ἰπ τοβρϑοῦ οὗ {μου βυταθο 1681 ἱπαηροτέ, ἀπ τὸ βμβου]ὰ 
84.150 Ὀ6 ΟὈ]ζοα ἴο ταρϑϑῦ πα ηΥ Οὗ ΟὟΓ ΘΧΡΙΔΠ δύ 0η8 ἐσ ΠΟΥ οα ἴῃ (μΐα ΟΟἸμχηθηΐατγ. Νονοσ- 
{1|81688, γὸ ργοθθηῦ {π6 Ζ0]Π νης ΘΟπβι ἀθγαοηβ ἀπάον ἔδ6 20] ονίης σδρίζοῃ, 

σ. Ἡωπιαη Οναϊπαποίε, Αγ αῖγα, απα Τοϊαξίοηδ. 

Τῆς 1Ζοναδε ἄαν [Βογ. 1. 10]. Βαπάδγν 848 {1:6 τοϑυγγοοίίοη- αν ἱπ (80 11 ὕ6ΓΑ] βοηβο, δὰ 
8180 αὖ [8.6 Β6 116 ὑ1Π10 88 ΒΥΤΩΟ]16Ά]---ἰη 6 ἔδαβύ- ἀΔΥ οὗὨ [86 Βοι]. 

Τῆς ἱγωπερεί [οἈ. 1. 10]. Ὑὴθ βῖριδὶ ἴοσ ὑπο θορίπηΐηρ οὗὨἨ ἃ ὩΘῪ δηὰ ΠΟΥ Ὠϊγΐηθ 
Ῥοτὶοά; οὗὨ 8 ποὺ ὶν πο ΤΟΥ ; 8 ΠΟῪ Ὠῖνὶπο γᾶγ, Ἰπἀρτηοπί, δὰ νἱούογγ. 

Τῆς δοοῖ [ΐ. ε., [89 νυοἰωμημδ ΟΥ̓ γοϊΐ, οἷν, ἰ, 11]. Ἡϊνίμθ ἄθογθοθ ἴῃ 4. χαγδίθυουβ 
ΘΏΥΘΙΟΡΘ. | 

Τῆς δοοῖ οἱ ἰὐΐε [οἈ. χχ. 12, 156]. Τῇ βπι οὗ ἴμοδα βοθο πα] γαίοη ἴα δββυσοα, θείην 
Ἔχοα ὉΥ βοδιηρ, δηὰ Ἰοαπηαθα προη οἰοσοίίοη, 681}1πρ., ᾿υδυϊβοδύζοη, δπὰ οομβοσυδίϊοη διά 
{{18] δηά ἰδοπιρίδίοη, | 

7ῆ.ς εἶ δοοῖ [(Ἀ. χ. 8, 9, 10]. ῬΙΟΡΏΘΟΥ τοϊαίϊνο Θβρϑοὶδ!]}γ ἰο {86 6πά οὗἉὨ [μ6 ποι]ά, 
Τὸ ἰβ βιυεοῦ ἴῃ ἐμὸ τιουΐα, [86 τηοσϑὺ ἀ6Π 1 ἃ] ταγπβίοσυ, Ὀὰδ ἀροπὶζίηρ ἴῃ ἴμ6 Ἀ6Ιγ, τὶ τ 
τουθἰδίϊοη οὗ μουτὶ]6 ἀδρίδβ οὗ ρογάϊϊοη δπὰ ᾿παρταθηΐ. 

Τῆδ δουδη οὐωγοΐσε [6Ἀ. 1. 11, εἰ6.1. ΤΎΡΘΒ οὗ {89 βευθὴ ρτουπά-ἴοσιηβ ἰπ τ ΐ οι {μ6 ΟΠ ΓΟΝ 
οὗ Ομ γίβὺ ργοβθηΐ 186]  ἱῃ βθοῦϊαῦ δΔηα ΘΟ 681 δβί10 4] ἰδίοτγ. [Βαυὺ, αὖ [16 Βαπλθ {ΐπιθ, 106 ΓΑ] 
οὔυγοθοθ. ΤῈΘ νἱον οὗἁ [89 δυΐῇοῦ βϑϑπιβ σδὺ ο βανθ θθθῃ δαγοσδίθα ὉΥ Ψ 1 τίηρα δηὰ ᾽ν 
1βδ8ς. Νοπίοῃ.---Ε, Β. Ο.] 

Τῆς οαπαϊεδίϊοξ [οὮ. 1. 12]. ΤῊ ΟΠΌΤΟΝ 88 4 Ἰρη ῬΘΑΓΟΥ ; Π|πὸ [86 Βίδι, ἃ Ἰοπηϊδίη οὗ 
᾿χμῦ ἰδϑαΐηρ ἴτοπὶ {6 1μογά, 45 186 ῬΙΐμλ4) βοῦτχοσ. 

Τῆς σαγηιεπέ [(Ἀ. ἱ. 13]. ΤΟ ἔδϑίδὶ εἰ σἢ - υ  ϑε]γ τοῦθ ἴῃ ἃ βρί τ π8] βθηβα. 
7 αἰΐαν [οἷ γἱ, 9, νἱϊϊ. 8]. ΤῊ βυταθοϊ οὗὨ 411 Ὀο]ἑονῖηρ τοηπποίδίΐου απὰ ἀονυοίϊοι ; 

πού, ποναυοσ, ἰη {86 οΟἸάποβα οὗ πα ἔδγθησο, θαΐ ἴῃ 86 ΒΟΙΥ͂ ρον οὗ 8 116 οὗ ργδυοζ. 
"Νιοοϊαϊίαηδ [οὮ. 1Ϊ. 6, 16] απὰ Βαζααπιΐξεε [νου. 14]. ΤᾺῊΘ ΌΓΙΔΘΙ ΔΓ ἃ ἴγρε οὗὨ 8]] βῃς} 

ΔΕ ΠΟΙ Δ ἾΒΤῚ 85 ἷβ ᾿ΠΥΤΑΡΡΘα ἴῃ βρί γἱτ181] σίου] ἔοσηβ. οὐεξεδεῖ [ΟἈ. 11, 20] ἀοποίθβ {Π6 
ΥἱΒΙΟΠΔΓΙΥ͂, [Δ ηδῦϊο ΤΌΓΙΩΒ ΟὗὨ δι ποιηϊδηίατη, τ 1180 [16 ΒΔ] ΔατΤὕ68 ἀγὸ ἱπαϊοαίγο οὐὗἨ βθηβυδ!]}ν 
ομῴοϊβι!ο ἔΌσπὶδ οὗ [16 Βαῃι6. 

Ῥαγααΐδε. Τὴε πε [οὮ. 1ἱἰ. 7]. ΤὨΘ ποὺ νου], 85. ἃ νου] οὗ ποῦν, ᾿πὰ ρου ΒΗ 8016 8.}]- 
685 οὗὨ 116, τοροβίηρ ΠΡοῚ (86 οΘοηδατητηδίίου οὗ [86 οοπρτορϑίίοη οὗ Βατη8η Βρ τὶ Β ΠΥ (86 
ἱπῆποηοο οὗὨ ὑμ0 Ὠἱνίηο ΞΡ γι. 

7γεε οὐ ἰἰ7ε [οἈ. 1Ϊ. 7, χχὶϊ. 2, 14]. Τύθοβ οὗὨ Ἰἰΐθ, οὐ το ποῖ ομ]γ ἐμ ἔπι, θαὺ 8180 
116 Ιοανϑα ἃτὸ ρτοἀποίνο οὐ Βϑα! ἢ. ΤῊΘ 11} ΠΘΑΙ ηρ ΡΟ ΟΥ οὗἩἨ πδίυγα, ἔγθοα ἔγοτῃ 81] γοδίταϊηξ 
διηἃ οοηοϊηοα τ] ὑπ 6 Βοα]ηρ ρότοῦ οὗ ΟἸγὶβῦ δὰ ΟἸ τ ϑιίδη βρί γι [8] 118 ; Ῥσγοϑοηῦ ἴπ αἷβ- 
υἰποῦ ΟΥ̓Δ δπηἋἃ [ΌΓΤΠΊΒ. 

ϑυπαροφυς 9. ϑαίαπ [οἈ. ἰ. 9, 111, 9]. ΑἋ ρογνοϊβίοῃ οὐὗὨἨ {μὸ οἰοιηθηίβ οὗ στϑῦθ- 
. Ἰαϊΐοη ἰο ἰδθ βοσυΐοθ οἵὗὨ ἀδυΐζῃηθεβ ; ἃ ρογυθζβίοῃ Ῥαβϑὰ Ὅροι {μθοσῖ 68, δῃἃ ρῥγοραραπαϊδι ἱπ 

ομδγδοίογ. 
Τῇ δοοοπὦ ἀδαίλ, [οἈ. ἰὶ. 11, χα. 141. ΑἸ ππρηάΐπρ, οοπβοίουβηθβα οὗ ἀθαίμ, ἐμαῦ 85 

ἘΘΟΟΙΩΘ 8Π πηϑπάϊπρ ἔστη οὗ 116,.Ὰ. ἀγίηρ δῃὰ δὴ ἐπα} γ ὑο ἀἶθ. 



δ6. ΕΟΒΜΑΙ, ΕΡΕΜΕΝΤΒ ΟΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΊΟΗ. 29 

Τῆς: ἠξαάδη πιαβηα [οἱ ἰΐ, 17]. 69 ΨΦοδη νἱ, 82; [210 πουτβῃπιοηῦ οὗἁὨ [86 ΡΘΙΒΟΙΔΙ 1176, 
Τδγοῦσ (16 πιοδὺ ᾿ηὐϊπιαῖθ δημἃ ΡΘΙΒΟΏΔΙ γἱ 8] οοτητηππίοη πὶϊὰ ΟἸσἰβί. 

1λ6 ὐλέξε δίοη [οἈ. 11, 17]. ὙὴΘ οβομβδίοϊορίοαὶ ᾿υϑὐβοαίίοα. ἰπ (86 αἀσηιοηΐ (Μαίί. 
ΧΧΥ.), 835 ἃ ἀθίθῃοθ δρδίπϑῦ ΘΥΟΓΥ δοσυβαίίοη δηὰ ἃ σϑιιουαὶ οὗ ΘΥΘΙΥ͂ βίῃ, ΟἸ σἰβυΒ οοιλίδθϑίοα 
οὗ Ηἷδ8 οοπδαβοσ, Ὀοίοσθ Ηἰβ ἩΘΑΎΘΕΙΥ ΕΔΟΒΟΥ, 

726 δεογοέ παάπιὲ [60Ἀ.. 11. 17]. ΤῊΘ χαγβίοιυ οὗ 8 ρΡογίϑοίθα, ἐπα: νἀ 4}}Ὁ τἸροα! θα Ροσβοιβὶ 
ΘΒΒΘΠΟΘ 81 86] [-ΟΟΠΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ, 

Τῆς οοπεηιλδοίοη, οἵὈἡ Τογηοαΐξίοη, απὰ (δα δαξίπρ 97 ἐῤλίποο δαονί βοοα ἐρ ἑάοῖς [οἈ. 11. 14, 20]. 
1Δρδο ἱπίο του] Ὁ Ορ 0 Ώ8, σαβύοιῃβ, βοοὶοίγ.---Αἀωζέογεγα ἰνοσ. 22]. ΤΏοβο ἰδάθῃ πα 010 
καὶ} οὗ δροβίδθυ. ϑρμιγιῖα] γϑμοζϑάθθ οα μ 6 ἀονῃ-Ὦ}}} τοδὰ ἴο δροβίββγ. 

Οἰεῖ ἑπίο α δοά [(Ἀ, ἰδ, 22]. βατοδβίάο ἔοσιῃ οὗ ᾿υάρσπηοπί, ΤῺ γογίοχ οἵ διηϊἱποιηϊβίϊοαὶ 
Θβ66 06 δηἀ ρογαϊίλοη, ομδηρίηρ ἔγομι [89 ΒΟ Ὀ]Δηοο οὗ Ὠἰγίηθ 1188 ἰο ἀδπιοηὶο ὑογιβθηΐ, 

Τῆς ἀερίλα 9" ϑαίαπ [ὁἈ. 11. 24]. ΑΠ ἱτοηΐοαὶ ἀοοϊχηδίίοι οὗ [86 τοϊχαΐν 1168, οὐ [86 
δρραγοηῦ ἀδορίδβ οὗ Κποπν]θαζο τοροβίπς ἰῃ [86 ΡΥποῖρ 66 οὗ Ξἰαϊδηὶς ἀθηΐ8]. 

716 τοά οὗ ἵγοπ (δ. 11.) [οἷν 1ΐ, 27, χὶϊ. δ]. ΤῊ βοθρίσο οὗ ΟἸ γἰβιβ γι]6 88 ἃ βοθρίσζο οὗἉ 
ἡπάρπιοηῖ ;---οὗἩ δυο ᾿υἀρταθηὺβ 88 τα ϑα ἰδίου ργοοθθα ἔγοια Ηἰβ ὑγοσῖς, “1 δὰ οοτηθ [0 Κἰηα]6 
δ Ἔγχο,᾽ 

ΤῬεβίεά σαγηιοηί; Ἰγλιίξε σαγηιογΐο [ΟἈ.. ἰἰϊ. 4, 6]. ΑΑπΟἰ ϑϑὶϑ οὐἁὨ ἃ βρί τἰ 18] ΒΡῬΘΆΤΘΠῸΘ 
ἀοβ]οα ὈΥ σΑγΠ Δ ΠΥ (Αυδγῖοθ, δι ίζοι, Βθηβυ} 17}, Δηα βυοι ἃ ἀουθιοριηθηῦ οὗ [16 δβρ᾿ὶτιΐυδὶ 
ταϊπα 88 888 στ ροῃϑα ἰηΐο [6 Δἀογπιμθηῦ οὗ Ὁ] 6] οδϑηθαβ ὈΘέΌτΘ (86 που] δηᾶ Ὀοΐοσθ ὅοα, 

Τῆς ορεη ἀοον [(Ἀ. 111. 8]. ΕὟΘΘ δρὶ τὶ] ἰηρτοθθ ἐπίο [16 τοῦ] ἴῃ ογάοσ ἴο 1.8 ὁθηγοῦ- 
βίοῃ : 8 ἔγοϑάομπι οὗ δοθθθβ τηϑαἰαὐθαά ὈΥ [89 τϑιηοναὶ οὗ ἰγϑαϊίοιαὶ εἰ πάγδηοοβ, δπὰ ἃ Ὀ᾿ν ΠΟ] 
οὔροιρα βυβοορυ ΕΠ οὗ βου] ἔον ὑμὸ ὑδδβυ πη ον οὐ ΟἸὨσίβί, 

Τῆς ἔσο φ Τραοϊὰ [οἷν 111. 7]. ΤῺ Ῥοϊδηϊδίθ οὐοὸν ἴδ ἔσθ φοιητηπηΐοη οὗ 86 ΚΊηράοπι 
οἵ αοά, μανίπρ [86 ρονγοῦ οὗ γϑοορίϊοῃ δηἀ ϑχοϊ υβίοη ; ἰῃ δοοογάδμορ ΜΝ ἰδ [λλ6 ἰΥρῖ68] ηροτί 
οὗ Πανὶ, 88 (89 ΤοΟγβὶ υἱοδῦ οὗ ἀοἀ ἰπ (μ9 οἷά Τ᾽ ΘΟΟΥΔΟΥ. 

Τῆὴς ρὲέϊίαν ἐπ (δα ἐσηιρίο 9.7 αοα οἷ, ἰἰϊ, 12), Α τπδη ἰπ ΟἸγὶβὺ, ΒΟθ6 ἐτπιρογίβϑηοθ ͵8 ἀπ 9 
ἴο το ἔδοί ἐμδὺ ΟἸσὶβῦ 88 οοπο λα οα ἷπλ 8 οτηδιηθηὺ (0 Ηἰΐβ ἢοιΒ6, ταίμοῦ ἔμδη ἐμὲ Ηθ 
1.48 τοδσύθα ὑροπ πὶ 8 ρατίίο]θ οὗ {89 Τϑιαρ] 68 ποίρέ. ᾿ 

Βελοία, 1 οὐπιδ φωϊοξίν [οἷι. 111, 11]. Τὶδ σωοξῖψ ΟΥ̓ δοοτι 18 ΘΥΟΓ ὈΘΙΠρ' ἸΔΟΓΘ ἩΥΘΑΓΙΒΟΙΏΘΙΥ͂ 
Ρτοίγδοϊρα, ἰπ [86 ἡπάφτηρηῦ οὗ τηοάοργη οχορούθβ; Ὀαΐ ἰὉ 8 ἴῃ γΘΔ] ΠΥ ΟΥΘΓ ΦΤΟΥΠΠΡ δΟΟΠΕΥ, ἴῃ 
δοοογάδῃορ πὶ ἰμ6 Θϑομδίο! οχίοδὶ ὀχροοίϊδοι οὗ 8 [118 ὑμδὺ οδῃ αἀἰβύϊηρυ θη Ὀούνγθθα ἃ σθ- 
Ἰἰχίουπ δπά 4 Ἵβγομοϊορίοδὶ ἀδίθ. 

Τῇῆσ αγοιση [οἷ ἰὶ. 10, [11,11]. Ὑο μίουγ οὗ νἱοίοσυ, 1 θοσίγ, ἀοπιϊηΐοη, 774 4πιη [οἢ. 
Ὧ, 14]. Τῆθ Ρϑσβοῃδὶ οθπίσθ δηά Ὁ] ἰπιαῦθ κο4] οὗὨ 8411 {86 ῥγομπιῖβοα οὗ αοὰ δηὰ 4}} 186 ἰχτὰθ 
το χίουβ μορο8 οὗ απ ὉΥ. 

Οὐἱὰ, ἀοὲ [1λῆρο, τσανηι], ἱμξεισαγηι [οΒ. 111, 1δ, 16]. Ἱπαϊβογοηῦ; ΕἰΥΐηρ; ἱμναγαὶν 

ἱποϊἐποά ἰο ἱπάϊ δγθηοο, ὈΥ̓͂ 8 οοποίδηῦ τγαυοσίηρ θαυ χὺ αοα δπᾶ (μ9 ψου]ά. 

Τῆς δερρεν [οἱ 111, 20]. Τῇιο ἔοβεϊνο βοϊθυληϊζαοη οὗ Ῥϑγβοῃδὶ υἱῦδὶ οοιαπηαηΐοι ὙΣΓΒ 

ΟὨτὶδὲ απὰ (89 Ὀγοίμγθη; 88 8, ἴϑδϑὺ αὖ ουύθῃ, οοιημηθιηογαῦνο οὗἩ ἴλ6 ὑοσταϊηδίίοη οὐὗὨ δυσίν 

ποῦ, δὰ οὗἉ 8 δετῖνδὶ δὖ {Π:6 ὁγθ οἵ Βθδυθη νυ [6110] {γ. 

Τῆς δευση δεαΐε [οἷ γ. 1]. ὉΤῈ βούδθῃ ἀδυγὶς θῃηϊρτηδϑ οὗὁὨ ΜΟΣΙΙΥ͂ Ηἰβύουυ, ὉΠΒΟΙΥΔΌ]6 ΤῸΓΣ 

ἐδο πδᾶιγαὶ ππηιλη ταϊη ; Τοπάἀογοα γοῦ οσθ ἰοσσὶ Ὁ]6 ΟΥ̓ 086 ΠΌΙΤΩΡΟΥ δὶχ οοπίδϊ ποά ἴῃ ἵμόση, 

π οι, ὑο ἐμ του] ]γ πη, χίνοα [μ6πὶ 86 ΔρΡρθᾶγδῃοθ οὗ ϑῃά]θαβ ψο0; Ἐ Ὀαὺῦ ὁπαυοα τ] 

ΒΟ] ποϑα ἀπ μοδιηρ τοϊρηῦ ὈΥ͂ ἐΒοῖν πηΐοπ ἰπ {86 πυτηῦοΓ βούθῃ. 
Τῆς 7οων τίκτε [οἰ νἱ. 2-.8]. ΟἸ τὶβὺ 88 8 στ ἀδσ, ἰ. 6., 858 1ωοτὰ Οὐ [86 που] - ἰδίου 08] 

τοονοιηθηῦ ΟΟΥΤΟΒΡΟΙβῖγο ὙΠ Ηΐπι; [86 ἔπ γθο 10] ον τ ἀοτβ Ὀοίηρ ΗΒ Θβαθ Γοβ, ἵ, 6.) ΔΌ80- 

Ιαἰεὶγ δπά οπεγο! Υ δι υθοσυϊθηῦ ίο {86 ποτῖς οὗ ΟἸσίβί, 
Θοίάετι υἱαζα [οἰι. ν. 8]. [ἢ ἴογια, ΒΟΙΥ, ὈθϑιαῦθΟΙΒ ΠλΘΑΒΌΓΟΒ; τιΔ46 οὗὨ [86 ρο]ἀ οὗἉ ρυγΥ, 

ζαϊ Ὁ] ποπ6, δηα νἱΐα] ἔγοβι 688. 

Φ [ΤὨΪὉ τοτοδτὶς ἰσηάδ ἴο ἔμο ἀοαϊτυσίου οὗὨ 811 οουρ δδοποθ ἴπὶ [6 ϑγτα ΡΟ 104] οἰ καί δοθποθ οὗ παπιροτα. 1 1ὲ 9 γα!]ὰ 

δοτο, ᾿ς ἰ6 ναὶ ἃ ἩΒΘΤΟΥ͂ΟΙ δόῦε ΟΟΟΌΓΕ, δί!09 ΘΥΘΙΎ ΒΟΥ͂ΘΙ οοπῖδίπδ είχΌ Οα ἰδ ἰ8 Ὀ] ἴον τὶ ΘΥΘΣῪ ΒΌΡΟΤΙΟΥ ὨΌΣΕΌΘΣ οοηί δ 6 

41} ι8ο σγτωδοῖϊίς οἰατιδοιποο οἵ 411 ἐο πύταθοσα ἰηύοτσίοσ ἴο 1ξ, ὙνΒίο [ὁ [0 τοάποϑ ἐμ ὑγ8οἷθ πιδίεθι 'ο ΔῈ αὐσυξτα!γ. ΤΏοδθ 

τοαεασῖκ, οἵ οοῦξοο, ἀο ποῖ οχίοιὰ ἴἰο ἐδ: φεργεεὰ ἰπίοκξοιο οἵ οοταροαίίο ΠΌΡΟΣ, 86 6-[.-1-.1..-.. ΒΕ. 0.] ᾿ 



80 ἸΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ. 

Τῆς πεῖ δοηφ [6Ἀ. ν. 9, χὶν. 8]. Α8 [86 ἰμοοογαῖίίο τοπάσσ, ἰπ ποσὰ δηὰ ἀθϑά, 'ἰβ ἐμ9 
ΒΡΘΟΟΙΒΟΔΙΠΥ πεῖ ἐῤδίπο ὑπάθρ {86 βἅῃ, ἃπὰ 88 ΘΟΠΒΘα ΘΩΠΥ (μ6 τοἀοηιρίϊοι ἱῃ ΟἸγὶβί, 88 [89 
Νον Τοβίδιηθηΐ, 15 [86 »ηίποίριαἰ ὨΘῊ ΜοΙϊά, 80 16 ΠΟῪ βοῖρ ἰδ (116 οοἸΘυγαίζοι οὗἁἩ (86 ποτ 
ΜΟΥ, 88 0.6 Δ οἰ ραίοΟΥΥ σοοΙὈγαίίοι οὗἨ 19 ροσχίθοιθα Ἀρρϑαγίῃηζ. 

7η|ι6 δοιο [6 νἱ. 2]. Αὐἱγϊθαΐο οὗἩ 189 βγβὺ Βίάθσ, Αἢ ἀρθῃοῦ οβϑοίιδὶ δὲ ἃ ἀϊβίδῃοο : 
ΒΌΓΟ, ἀφοίβῖνο, νἱούογίουθ ΟρΡογ 0, 

71 σγεαί δισοναὰ [6Ἀ.. νἱ. 4]. Αἰεὶ θαΐθο οὗ 7 ἃζ. 
7Τ᾽.6 ϑαίαποεβ απ πιδαδίγεδ [ο]κ. νἱ. ὅ, 6]. Αἰεὶ αΐοθ οὐὗὁἩ Ῥονθυθῦ δηὰᾶ ΤΠ οδίῃ. 
Αρρόαγαπος οὗ ἰὴδ ξιπράοπι οὗ ἐλ ἀφαά, οὐ (0 στοὰρ οὗὨ (86 ρονγϑῖβ οὗ ἀβθαίῃ [ςἱ. υἱ. 8]. 

Αὐἰγθαῖο οὗ θοβδίμ. 
Τῆς δουΐβ ὡπάεν ἐδ6 αἰίαγ [οἈ. νἱ, 39]. Α1] πιδτίγγάομ ἃ ββογι οὶ] σαβογίηρ ἴογ [116 βαῖκθ 

οἵ ΟἸσβῦ, δῃὰ δῇ δοίι] ῬγΑΥ͂ΘΥ [ὉΓ ἴ.16 οοτΐηρ; οὗ ροσγίδοῦ τοι θαίϊίοι. 
Τῆς δεαΐ οΓ Οοἀ [ὁἈ. Υἱϊ. 2]. Ῥοβίξνθ δοπβστηδίίοη δηὰ οοπβοσυδίζοη οὐ ΚΑῚ π] 8ο015 ἀτηϊᾷ 

[86 βοσσοῦνβ δηα ὑδπιρίαιί οηβ οὗ [19 νου] : ἃ ἔβδοὺ δη4 ἃ οοῃβοϊουβηδαβ ἰπ 4 αηϊΐουβ Πογοίβιῃ, 
Τα} πιδ ομηϊββίοῃ οὗ 8 ἴῃ [89 Θπυπλογαίίοη οὗ ἰμ6 Τ πεῖνο Τυῖροδ [οἷι. Υἱ1.}. ΤᾺ Ϊ8 ἱπ 

ἃ ΤΑΥ̓ΒΙΘΓΙΟῚΒ ΟἰΓΟαπαβύα ΠΟΘ; ΟΠΘ, ουγονοῦ, ΜΓ 101} Ἀββα γα γ᾽ 18. ποῦ ὕο Ὀ6 Θχρ] αἰ ποὰ ὉΥ͂ Ρ]δοίηςς 
186 δηΐῦοβ ἴῃ [9 οαίαρΟΥΥ οὗ ουϊολβίβ. 1ὺ 18 Ὀαβοὰ γαῦμοσ ΡΟΩ ἃ σοηνθηΐίοηδ) [βγο} 1 ἰ|5} 
ΒΥ ΤΩ Ο] βιη, θοῖηρ Βαρρογίβα ὈΥ δ9 ἔδοί [μδὲ 8 στϑαὺ ρογίίοῃ οὗ 86 Τυῖρθ οἵ Ῥδῃ δμιϊσταίοά 
δῦ ΔΠ ΘΑΓΙΥ ρογοα, ΤῺΘ πυροῦ ὕνεῖνο, ἰῃ το πὸ ΤΙΙθ6 18 τμιϊββοά, βου ἐμαί ἀοβοὶίβ πὶ 
186 Κίηρσάοια οἵ ἀοἀ 8Γὸ βρθϑά!ν τϑιθα θα, 88 γγ88 ὑἢ)}9 οα86 Ὑ]6Ὲ «428 ἀτορροά ουΐ οὗ ἐμ6 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂ οὗ Αροϑβί]68 (866 Αοίβ 1.). 

Τῆς ἐϊοὶπσ 7οιπίαϊηδ οΓ τυαίογδ (οἾΔΡ. Υἱΐ. 17). Κ'6ο Ῥβ. χχιϊῖ. ; ἤοσο, 'π [86 Βοηβ6 οὗ ἤπαεὶ 
δηα ρογίθοῦ ἐμ ὶγβύσᾳ θη οὨἱηζ. . 

Τῆς φοίάδη, οδηδοῦ απὰ {δε ἑποεηδα [οὮ. Ὑἱ11. 84]. Κρ τῦ δπὰ 116 οὗ ΡΓΆΤΟΥ, 
Ἡρογηιισοαά [6Ἀ. Υἱ}], 11]. Ηδτο, 119 ἱπιαρθ οὗ 8 ἔδί4] παίογ-τΐδβηα, βῥρ τ [4] πδίοσ 

ΤΩ ΪΔ5ΠῚΒ ΔΓΘ [20Γ8] ΘΟΥΓΟΡΟΪΟΏΒ, ἰη δοίη; Γοίογιλαίοσυ οἤἴογίϑ οὗ, ἀηὰ ἴογ, ἱμ6΄ Ῥορυϊαγ 1{{5. 
Τὴε ἰλγεε τσοό8 [6(Ἀ. ἰχ. 12]. ὙΥΥ͂ ποῦ βου ἢ ΤΉΘΥ͂ ἈΡΡΘΟΔΣ 88 ἴῃχοθ βρϑοΐ βο}} ν ἀοπηο- 

Ὠἷἶσ δηὰ Απίο ιτγβιίδη βυβογίηρθ, Ὁ {86 ὑγ]8] οὗἉ 86 ᾿μ μα λύοσβ οὗ [9 ϑασίῃ. ΤἈᾺΘΥ͂ δῖθ 
τηδῦϊκοα ὈΥ ὕμο Βτι, βἰχίμ, δπὰ βενθηί ὑγαμπιροίβ (οΒ8ρΡ. Υἱῖδ, 18). 

Τὰς ξεν οΓ ἐδ »ἱέ 4 ἰδ αὖγϑαε [ὁἈ. 'χ. 11. ὙΤὴΘ ΔΌΥΕΘ 18 ἴθγο 6] ἰἰβοῖῦ; π6 υἱὲ 
οὗ [16 ΔΌγβ5, 16 σμβπη6ὶ ΟΥὨ ΒΌο ϑαϊδηϊο Ορογα ϊΟη8 85 δαγίῃ 18. ἐπ6 δβυθ)θοῖ οὐ" (ΔΙαιι. χα, 
680 ΟΡρΘγδίϊζοηῃβ 8.0 Ῥγοβοηϊθάὰ ὉΠΑῸΓ ἰᾷ6 συγο οὗ ἐσγόθ----60}} ὈΓΪΠΟΙΡ]68); 16 ἴδε 
{μαῦ (16 Ροἱῦ τψῶβ βαῦ 18 ἱπαϊοαίίνο οὗὐ {68 ΡῬγθροπάεδγδῃοθ οὗ [89 ΒΟΥ οοπηΐοιτορο- 
Ταϊϊοηβ δπα ἰηβι αὐΐοηβ οὗ [6 Κἰηράοια οὗ αοἀ; (6 ζοεν ἴο {86 ροἱῦ ἀδῃοῦθβ {86 οροιίηρ, 
οὗ ἴμ6 οἤδῃη6ὶ ΜΥ̓͂ πηθδη8 οὗὨ ᾿ΙΟΥΓΓ ἴῃ λο αὐδίγβοῦ, ἔΆ]ΒΟῚΥ υπάογβίοοι,---ἰ 9 δα μηϊηἷ8- 
ἰταῖοσ οὗ {15 ΠἸθοσν Ὀδίηρ 8ῃ δηχοὶ οἵ Ἰυἀριηρηῦ;; ἔπ0 δβοοπμάϊηρ βιηοκθ ἰβ βἰρηϊβοληὺ οὗ 
ἀοιποηΐο οΟρογϑίϊομβ ψ  ΐο ἢ ἀλγίζθη {6 δυη οὗ Ἰἰΐθ, {86 ΒΘΑυΘΏΪΥ που, ἀπά βργοδὰ δργοιδὰ δὴ 
ὉΠΗοατά-οΥὨ διηοαηῦ οὗ Ρβυοδίοβὶ βυδοσγίηρβ, ἈΥΡοσοδομπάγίδβ, τηθηΐδὶ δηα βρίγἰΐαδὶ τὰ δ] βαϊοϑ, 
ἀαβρϑίγ, δῃὰ {}6 ΕἰἸκθ. 

Ῥρονδλΐ} " ἀρυϊζε απὰ Ἰαοίαίγῳ (ςὮ. ἰχ. 20). Τῃ ἃ ζΘΠΟΓΑΙ Β6η86, [86 ΟΟΥΑΓΑΙΥ δπα Ὦγρο- 
οὐἰ ἴσα] τϑοοχηϊίίοη οὗὨ (δ 8 βοόνγοῦ οὗ δυἱ], (λ9 Βοπχαζο οἴογοα ἴο ἐπ:6 ζϑηΐαβοθ οὐὗἨ τἱοϊζθῃ688--- 
ἃ ποιημαρθ ΜΒΙΟὮ, ἔτοια ἰἰτὴθ ἴο {{πη6, ΤΆ 68 115 ἄρρδδσγδηοο, ἩΜ1]δύ ἐῦ ΟΥΘΓ ΔΒΒΌΠΘ68 τα ρ αὐ 6 Ὁ 
ΡῬτοροσγίίοηθ.---ἰβ ἃ ΜΟΥ οὗ (86 ἀον]]}, ἰπ [16 Ὀτοδάοσ βθῆβο οὗ ἐμι6 ἴστω; ἰὖῦ ὙΘΣΥ͂ ΣΟΔΟΥ 
μ᾿ 685 τὶ} [86 ρτοθβοδὺ [ΟΓΠῚδ οὗ ἱαο] δίσυ,--- ϑροοῖ }!} Υ ρυγαῦνο ἸΔο] αἰ γΥ. 

Τῆς πιοαδιιτῖπο τερὰ [οὮ. χὶ. 1]. ΤοΏρ]6, Αἰΐδσ, δμα τγουβίρροῖθ 8ΓΘ τῃηρϑβυγοᾶῖ, ΤῈΘ 
ΤηΘΑδυτίηρ γοοα οὗἩ [Π6 βρὶ γῖι8] 116 ἀοῆποβ ὑμ6 ἔσθ ἴδια ρ]6 οὗὨ ποσβῃΐρ, ὑο ὑτὰθ δἰ τὰ οὗἉ το- 
πυποίαιίοη, ὑῃ6 οοπργοχαίίοη οὗ ἔχὰθ ΟΠΌΤΟΙΒ ΟΥἩ Ρ͵ΊΆγοσ. 1746 οὐμΐεν οουγί, ἐδα ᾿εαΐδεη 

[(επέϊ1.8] : [86 οαἰδίάἀθ οὗἩ [86 ΟΒύτοιι, ἔλ]βο ΟἸτίβείαπβ, 7.6 σοίάφη γοοὰ (οἰ. χχῖ. 16), δ 
Τλνίπο οομβοϊουβηοββ ἀπ ἃ ΠΟΔΥΘΕΪΥ ργαοϊβίοη ἴῃ γοβρϑοῦ ο ἐμ6 ΟΙΥ οὗ Θοά, 

βαοξοίοις α4 ἰδε φαγὸ 9 ἰδ ἔωο εοἱέπιεθδοα [(Ἀ.. χὶ. 81. Ῥαοηϊοη 1 σοθ68. ΟἸΟΟΣΙΣΥ͂ 
δυβίοσα ρ]18868 οὗ ΟἸἾ τ ϑυδηϊν, ἱῃ [86 ἸΟττηϑ οὗ βίαίο δηα ΟΠ υσΟΒ. 

Ῥουσεν φῇ ἐδ ἔσο τοϊίτιεδδεδ. ΡΥ ἰπβίδησο, ἰπ Ῥγοποσμοίηρ, βοηΐθῃοο οὗ δϑχοοιητ πη σβίοη 
δηα Οὐ] ΔΎΤΥ ; ἰῃ ἀδοϊαυηρ ὙΓ δηα Ῥγοοΐα  γηϊηρ Ρ6866. 

4 [Εοοιαγκθ οὨ [μι ἰ6 δ ΙΏΔΩΥ Οἴδογ ᾿ορίοϑ ργοδοπιθὰ ἰὼ ἐμο Ταἰγοάδαοιίου δεὸ τοδοσυοὶ ἴογ ἔμο Οοσαϊαδοίδεν.--Ε, Β. 6.) 



86. ΕΟΒΜΑΙ, ΕΙΈΕΜΕΝΤΗ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟΝ, 81 

Τῆς σγεαΐ οἱέν οαἰεά δοάοηι απα Ἐσψρέ [6Ἀ. χὶ, 8]1. Οἱ [19 ὁμ6 Βδηά, βϑθηδιδ! "ν οαττὶ θα 
ἴο ἃ νἱϊοῖϊι ἀἰγθοῦν ΘΟΠΈΓΑΙΥ ὕο παίαγθ; οπ (89 ΟἴΒ6Γ, τ Ουβἱρ οὗ ἔμο ἀοδά, αβοθίοϊβηη δηὰ 
ΒΟΓΟΘΙΥ͂ ; ΟΔΥΠΆ ΠΥ 8πἃ ἀοΙμ "08 688---ἰ6 056 δἰάϊηρ [80 οἰοῦ, δπὰ Ὀοΐὰ ἐοσταΐηρ [86 εἰρη 
οὗ {μ6 οἱ(γ οὗ ἀοϑιπιοίίοῃ, 

7ῆε σαί οἱ ἐλε λεαΐλοπ, [πιαϊϊο 8], απα, ἐπ, οοπέγαϑέ, ἐδό ναί, οΥ Οοα [οἷ. χὶ. 18]. ΤΏ ὕνο 
ἘΣ σοῖβο 8 Γθοῖρσοοαὶ δοίίοη, Εἰχίγομιθ δχοϊθιαθηῦ ἱπ [ἢ βαρροβοά δ ϊοποιαν οὔτμο ποδί μοηϊζοά 
ὨΔίΪΟΠΒ, 8η4 οσχίγοιῃηϑ ἰθηβίοῃ ἴῃ 1.1.6 δυο ΠΟΙΩΥ οὗ ἀοἀ---ἰ]χ6 ὕττο 1π ΓΘΟΙΡΓΟΟΆΙ δαὶ αὔθ. 

Ἡρογδλὶρ οἱ ἐλὲ ἄγασοη, [οἈ. χΙϊϊ. 4]. Β΄] αν ἰο ἐμ 6 που ὶρ οὗ [δ9 ἀον!]. ΟΟπδΡάΪΥ 
Βοταδρο οὔδιοα ἰο {86 11 υ8ἷνθ ΡΟΎΘΣ πὰ φίουγυ οὗ Εν1]. 

Τῆς ἰαδεγπαοίς οΓ αοὐ [(Ἀ. Χιϊ1. 6]. ΤὨΘ σοχηταθπίουῃ ΟΥὨ ἐσθ Ὀο] ΐονοσαῚ ΤῈο ΟἸΌΤΟΝ ἴῃ 
Β6Σ ΣΤ ΆΓὰΠ 655 δηά βαρ] ]οἰΐγ. 866 Αοἰβ χυ. 1δ, 16; Ατηοϑ ἰχ. 11, 12. 

Ῥϊοείοτῳ φ (λὲ δεαβέ οὐον ἐδ οἱϊυε-ἔγεο8 [(Ὠ. χὶ. 7]. ΤὨ6 δρραγϑηῦ υἱούοσυ οὗ Ενὶ], ζταάα- 
ΔῪ ᾿ἰβϑαϊηρ ἴῃ [16 ΥἹοίοτΥ οὗ ἀοοα. Απα ἱὑμδῦ δθονυο 81], ἰὰ ὑμὸ Ηἰβίουυ οὗ 186 ογυοϊῆχίοη οὗ 
ΟὨγτῖβὲ, Ὁμο ΒἰΒ0ΟΥΥ7 οὗὨ [9 οσποὶ ἅχίοη 18 ὑῃ6 ΒΒ ΟΙΥ͂ οὗ ἐμ 9 ογοβϑθ. 7746 ἐβολαίοἰοσίοαΐ ζωπάα- 
πιεπέαξ ἴαιν, ΟἈΔΡ. χὶϊ!. 10: 1 [19 ΟΕ ΓΟ ἰβκὸ ὕροη ΒοΙΒΟ] ἢ ἴο τ]ο]α (16 δύιηβ οὗ ἰμ6 δίδίο, 
88:8 τηιιδὺ Ἔχρϑοὺ ἴο αν {8086 ἉΓΙῚΒ [ΓΠ6α ἀραὶηβὺ Βογβο] ἢ, 

Τῆς ἱπιασε οὗ δε δεαϑέ [οἈ. χΙϊϊ. 14, 16]. ΤῊΘ πουβιὶρ ραϊὰ ἴο [86 ἱπιαρθα οὗ ῃ6 ΒοΙηδῃ 
ΘΙΏΡΟΓΟΥΒ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΥΥΘ 838 8 ΒΗΔΙΟΡΊΙΘ [ῸΓ [86 ῬΤΟΙΓΒΕΪΡ οὗ [89 (6818 ουσγοηῦ πῃ [μ6 ψου]ά ; ῸΓ 
[9 ]ογ βοδίϊομβ δηὰ ἔδαϑίβ πὶ Βοπὸσ οὗ Απυογβὺ δὰ Απὐ οι γβυλαπὶ γ. ΖΤὴδ πιατὰ 7 ἐδε 
δεαδέ ἐπ ἐς ογεῤεαά απὰ λαπά, 85 ὑλ6 ΑἸ ο γΙβ δ ΤΑ τκ οὗἨ οἱ ἰζοηβῃὶρ (γοῖβ. 16, 17). ΤΒ6 
Βαδίμβϑη οὐδίομῃ οὗὁ ὈγΔπαϊηρ ΒαΥθα ΤΑΥ͂ ΕΓΒ} [86 Δηδοροῦβ ἰάδα; {μ6 ἔσθ σρδτὶκς οὗ {86 
Ὀοδβὲ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 18 ἀου ύ] 688 8. βρ για] εἰσπαίασο; [86 τλᾶτῖκκ οα ἴδ ὅγοισ ἀδποίίζηρ ροτγίδος 
ΒΒ δι Θ᾽ σββη 688, 8ηἃ (μ8ὐ ὁπ [86 λαπά ροτίδοῦ στοηρ-Δοϊης. 

666. ϑὲ; ἐΐπιξδ απὰ εἰσίν {ΐπιεδ απὰ δὶς λωπαάγοά ἐΐπιεδ [οὮ. χ᾿1Ϊ, 18]. Οὐπείδηῦ ΤΟΟΌΣΤΟΠΟΘ 
οὗ [86 ΠΌΠΟΙ 81Χχ; ἤ6η00 [86 ΠυΠΑ 6. οὗ δἰτα]θθ8 ψΌΥΚ, οὗ ᾿μ δ η 06} γαΐῃ οχουίίοη δηα Ἰοϑὺ 
011, τ ΕΙΘᾺ ἔμῖηρΒ ἀ.Θ ὕο ΤΌΘ} {861} οἸἰταᾶχ ἰπ [86 Μδη οὗἉ ΄ἴη. 

144.000 [6Ἀ. γΥἱὶ. 4, χἷν. 1]. ὙΤινοῖνο ὑὐπλθβ ὕπο γθ, ΟΥ ῃ6 ΟΣ οὗὁὨ 86 οἰοοῦ ἴῃ 4]} 
δρ᾽ γα] ὑγῖ 065 ΟΥ̓ συ ΣΟ 68, τ. } 10]164 Ὀγ 1000 858 (16 πυμθοῦ οὗ [116 ϑοη οὗ [86 8016 ΟἸγὶ8- 
Ὠδλη {1π16-ΓοοΚοηϊηρ. 

Τῇ υοἷοῦ [οἰ.. χῖν. 2]. Τμ Ἰουά ὀχργοβϑίοη οὗ 8 θάνῃ οοτὐλα 6, Τ7ῆε ατί οἱ δἰπρὶπο 
ἕλε πξιῦ δοηῷ, νου. 4: [λ6 οἷδαῦ οἼχργοββίοη οὗ μοδυΘΩΪΥ 1135, 8ῃ ἰηἰια 4016 Ὀἰνίηδ αγῦ. 

Τῆε υἱγγὶηδ [(Ὦ, χὶν, 4, ὅ]. Τῦ 8 ον ἀθηΐ ἔγομι (86 οοπίοχὺ {ὑλιαῦ ὉΠΟΥ͂ 810 ΘΒ ΘΗ͂Υ σα γδο- 
ἰογΖοα ὈΥ ἱπίαρτιΥ, Ραγγ, δηα ἐσιίῃ. 

77. ευεγίαδίΐης Οαοϑρεῖ [οἈ. χῖν. 601. ΤῊΘ Ο5ρΡ6] ἰπ 18 ἄγβὺ ἴΌστα οσύθπβ ἴγοιῃ ὑπ6 γϑὺ 
Ῥαγοῦϑίβ ἴο ἴδ βοοοῃα ; {6 ΘνΥ̓ο]ϑύϊηρ αὍΒΡ6] αχίθηαβ ἔοι {μ6 Βοοοηα Ῥαγουβῖὰ ἱπίο θηά- 
1.9 ϑόῦβ. [ 15 [6 (οβροὶ οὗ [86 8πδ] τοἀδοιηρίίζοη ὑβγουσὰ [6 814] ἡπαστιηθηύ. 

Τῆε οοπειρηπιαίίοη 4. Βαδυίοη, ἐλο 7αἷ Γ᾽ Βαδυίοπ [ςὮ. χν!]]. εἰ6.}]. Α τουδὶ Ἰδνν οὗἨ [86 
ΤΊΟΓΔΙ τοῦϊά, 8569 18. χῖν. «}6γυβαΐοτῃ 1861 7 Ῥαββοα ἐβγοῦρὶ 8 ρογοά οὗ δβρραγθηῦ Ὀ]οοπὶ }ι8ὺ 
Ργίοσ ἴο 15 ἀοβίσαοσίίοη, ΤὨΘ τεῖίρῃ οὗἩ Αρτίρρα 11.; {{|ὸ ΒΥπαρόριοβ βοαίογθά ουθυυ 6 ; 
16 Ῥγοβοϊγίοβ δπά ρσοβοὶ γίθ οο]οῃΐθβ  Δἢ ΔρΡρδγθη ΠΥ βου βἱηρ; οαϊΐαγα, δηα ἃ δύο] ῥυτὰ 
ἸροΥὈ]α ἴῃ 18 ΘΧΟΘΒΒ. 

Τῆς υτἷης 9} υναίϊδ, Ὁ} ζογηϊοαξίοη, [6Ἀ. χγὶϊϊ. 81. ΤῊ πίη οὗ στα, ὑπ 6 αάρσταοηΐ οὗ 
Οοά ἴπ [δ τηϊαβὺ οὗ [86 ἰηϊοχιοαίίοη οὗὨ ἔβηδίϊοίθτη ; [86 ψ1π0 οὗ [86 ψσϑίῃ οὗ ἸὐΒΙσΌΟΣ; 
ἀγαηΐζοη Ἔχ: γαύοι ἰῃ {μ6 ἰπίοχ᾽οαίζοη οὗἩ δροβίδβυ. 

Τῆς σι 4} Ηἰδ ἱπαϊσηαξίοη [οἢ.. χῖν. 10,11]. ΤΟΗῪ ἱστοῦ 1 Ἡτθ ΘΧΡΓΟΒβῖΥθ ποῦ 80 Ὁ ἢ 
οὔἰμο Ὀίνίηθ πη θαϑΌΓΟ 485 ΟΥὗὨ [86 Υἱβ᾽ ὈΠΠ1γ οἵ [818 74 1614] ἀϊδροηβαίίοῃ. 

Τῆε εἱοζία [ο. χῖγ.) ὙὨὸ ἱπβιγαμμθηὺ οὗ Ἰυάρταθηῦ. ΤΘ οαἰαβίγορῃθ ΟΝ Βα ἀΘΏΪΥ 
σαΐε βῃοτγί [89 ο]4 οοῦγθο οὗ {ιϊηρ8. 

Τὴε δατυεδέ [οἰ χῖν. 156]. ΤΊιο {ΠΥ τααϊατοά Ἰαάρτηοηῦ, [7Ἐ}0 Βαγγοβὶ ἷβ ῬΙΌΡΕΣΪΥ {89 
τὶ ρεπεά οτορ---ἰ 6 ΡΘΟΡΙ65 πιαίατοα ὉΓ ἡπαρτηθδηύ.---Ἐ}, Β,. Ο.]. 

Τῆς ισἱπε-»τεβ [(Ἀ. χῖν. 19, 20]. Τὴθ ογυβΐπρ αἰβαϑύον δοσοιηρδηγίπρ 86 ἡπαρτηρηὶ 
δπὰ ῥτγοβαὶπρ' ἔγοηλ 811 οσί πιθ8 811 (μι ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘΒ; {86 ῬΓΟΟΟΒ58 Ὀοΐηρ αὖ ἢγβί δἰἰοπάθά, ἔὺ γ᾽ 
1λο πιοεὺ ραζί, πὰ ΒοΔΙ πρ τόθ (18. 1χῖ1], 8), Ὀαὺ δὖ {89 δῃὰ Ὀδὶῃρ Ἀγ ΠΟΙΡΑ ἀαπιηίηρ ὦ ἴῃ 

πε ομβδγβοίοσ. 



82 ἹΝΤΒΟΟΟΟσΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΑΙΥ͂ΡΒΕ. 

Τῆς δνυὶαἶε 9 {δε λογϑε8 [οὮ. χῖν. 201. Τὺ (86 Ὀ]οοά οὗ [}9 5] 4ΐπι Γθδοῦθδ ἰο 186 Ὀτ] 168 οὗἁ 

{86 Βογβοβ, ἰὑ Ὀγίηρθ [ἢ 9 ΒΟΥΙΒΘΘ, [6 ΟΥζΆη8Β οὗὨ τηοίΐϊοη ἱπ {86 ΒἰβίουΥ οὗ (86 νου]ά, ἴο ἃ βίδῃα- 

5.111 . {86 σοωγϑς ΟΓ ἐΐνιδ 'ἴβ ἀττοβίθα. Τὴ βρδοθ Η]]οᾶ ὈΥ̓ πὸ Ἰυάρστηρηύ ͵5 ἀδϑϊρηαίθα ὈῪ (μ9 
1600 ζυτ]οὴρΒ ογ βἰδάΐδ---ἰ παῦ Τιθαβυσγοιηθηῦ Ὀαΐηρ [80 Ἰοηρ ἢ οἵ Ῥαϊοϑίηθ, τ μῖο ἢ ΒΕ τα 0011Ζ68 

{80 τ ο]9 που]ά, 
Τῆς δος 4} οδεε, απὰ ἐδε δοησ 97 ἰδέ Ϊιαπιδ (οἾ.. χγ. 8). Τὰ [89 ᾿Ιρμύ οὗ Νοὸν Τοϑίδ- 

τηοηὐ, ἰῃ6 ΟἹ Τοβίδμπηθηῦ Ὀθοου 65 πον, δπα [86 1 Δ ὈΘΟΟΙΉ6Β Δπούμοῦ ἕοστα οὗ (λ}6 608ρεὶ. 
Τῆς ἐοηιρὶς 97 ἰδὲ ἰαδεγπαοῖδ 9 ἐδ ἐδδέϊπιοηψ ((Ὦ. χν. δ). ΤῈΘ ἱπποῦ δπὰ ἸΟΙ͂Υ ῥσίτηδὶ 

τορίοη οὗἹἨ 186 φίοτν οὗ αοά, δπηὰ οὗ Η58 Ἰορἰβ]δίΐομ. 
Τῆς δούεη σοϊάδη σἱαΐε [ςὮ. χν. 7]. ΑΒ ττδί ᾽δ ὑμὸ ἸΟΙ͂ πυπίοβὶβ οὗ τὶ ὐθουβηοθβ δπὰ 

Ἰονθ, δὸ {86 ἡυδρτασδηίβ οὗ γαῖα τὸ Βἰρ ΙΥ δοπβθοσδαίο ἴῃ τοϑρθοῦ οὗἉ 861 βδογθά τη θαβῦγοβ δπᾶ 

ἐμοῖσ ἀντ] οοηἰοηίδ. 
Τῆῶε μρῆτγαίεΒ. Τῆθ Βουμπάαυυ 1ΐπὸ Ὀούνγθοη [86 οἰγ!] 264 δπὰ ἐμ Ῥαγθασγοῦβ που] οὗ 

δηϊ αἱ; ὁπ [818 βἰάθ, Βαγοι (οἈ. ἰΣ. 14), οπ ἰμδῦ ε'άο, [86 Κίπρε οὗὨ {89 Ῥαγθαγίδῃ που] 

(οἰ. χυΐϊ. 19). αΑἀγπιασεάάοη (ΖΘΟἘ. χὶΐ. 11, χὶν. 4; 206] 11], 2, 12). [6 ὕῃ6γθ 8 σείγθηθο ἴο 
9 Κίηρβ χχὶϊ!. 29, οὐ υάροθ ν. 197 Ξοϑ Εχεα. ΝΌΤΕΘΒ. Αὐ 811 ουθηία, ἰὺ 'β [89 ρἷβδοθ οὗ ἐμ9 
᾿ἰηςοἱρἰοπῦ Ἰαἀάρταοπῦ ἀροῖ Απὸ γβ δε γ. ' 

Τῆς σοϊάφη, σρ ἴπ ἐλε λαπά οΓ ἐδε τοοπιαηί [οἈ. χυὶϊ. 41. Βοάαποσίίοπ ἴπ {6 σμεΐδο οὗἁὨ ὁοπ- 

γψοιθίου ἰο (19 γι} } ΠΟΙ. 7746 πιοίδον ᾧ λαγίοία απα αδοπιίπαξίοηδ. ΝΟΥ ΤΔΘΓΙΟΙ͂Υ 84 Βαυϊοῖ, 

Ὀαυΐ 4150 8 ῬτΟσΌΓΟΒΒ ἴῃ 8 Βρί ἰ [18] Β6η86. 
Τῇο ἀγωπξδη, τσοηναπ [ΟὨ, ΧΥἹ!. 6]. ΤῊΘ δοτηρ]οΐο ᾿πἰοχίοδίϊοη οὗὁὨ Θοπδαυτσηπ)εῖθ 1818} οἶβια, 
Τὴ δουδη, νιουπίαϊηδ απά (δά δβεύεη ξῖησε [οἈ. χνὶ]ϊ. 9, 10].0 ουθῃ ἕοστηβ οὗ που] γ 

εἰν Πἰζαϊϊοι πᾶ νου! ἀἸγ ρόνγοῖβ γοργοδβοη θα ΌΥ {86 ΟἿ οὗὨ 80 βέουθη Η1118. 
Τῇ δεαδέ ἐξδοῖ7 αδ δε εἰσλίἧ, δίς [ςἢ. χνυὶ!. 11]. ὙΠῸ εδβί, τ ΒΙΟᾺ 15 Βαϊ α ἰο Ὀθ οὕ ἐδ δουδη 

Κίηρβ, Ὀθοοπιθθ 1856] [86 οἱρεῦ Κίηρ, ἐβσοῦρ 18. ἱπύογυδὶβ οὗ ἊἽχίϑίθποθ, ΤῊ6 Ἠθδίμθη 
Απ ἰςο τἰβιϊδη του] ἄἀ- ΡΟΥΟΣ του ϊγ 8 ρδίὶη ἷπ 4 ΟἸ τ βιίδη ποῦ] ἀ- ῬΟΥΤΟΓ. 

Τὴδ σοῖπρ ζογίδ οἱ οὗ Βαδυΐοη οἷ. χνὶ!]. Αβ5. {π6 ΟἸ σι βιϊδπα ποὺ ἔοτιδ ἔγοτη 96 γαβα- 
16πὶ τ θη ΒΟ Ἰυδρταοηῦ θορδη. ἘῸΓ {π6 ἡπαρτηθηῦ 15 Β41} ἱτπιτηδηθηΐ, --- [16 ἱπίοχὶ οδίϊοη οὗ 
ττϑίὶ. 

Τῆς ἐγὶμηιρλαῖΐ δοησ απά ἐδ ἰαπιοπξαζίοπ [οἷι. χῖχ. 1-7, χυἹἹ. 17-19]. Το Ἰαάρτασηΐ ἴῃ 
τοδροοὺ ἰο 118 ἔτγο β[ 468 ; {πεῖν γοοοίίοι ἴπ (6 ΚΊηράοιι οὗ ̓ ἰσμὺ δηὰ (86 Κίηράοτα οὗ ἀδυίχηιθβϑ. 

Τῆς δεα-ΐαγεγα [οἰ χντῖϊ. 17]. Κ'6δο δΌΟΥΘ. 
Τῆς πιογοδαηΐδ [οἈ.. χΥ. 11]. 66 δθόυθ. 
Τὴδ ηιλϊοίοπε [(Ἐ. χυὶ!. 21]. Τὺ 18 οδϑύ ᾿πίο [86 βΒοᾶ οὐὗὨ ἐδ 118 οὐὁἩἉ {86 πδίζοῃβ, δπὰ ον 

ΒορῖΠ8 4 βίοστῃ ἐμδῦ ΘΟ 268 88 8 ἡυάρταθπῦ ὉΡΟῚ ὑπ θθαϑίύ, ΤῈ δηιοζε (νοῦ. 18), πο ἀατὶς δὰ 
Κ,ἸΟΟΙΩΥ͂ ΡΒθποαθηβ οὗ ̓ υιἀρτηθηί. 

Απιεη; Ἡαϊζεϊι,)αἢ, [οἢ. χὶχ. 4]. ΒοίὮ τοαῖ, Οαἶβ ῬΤΟΡΆΘΟΥ, σπορὰ δηὰ ποσὶ θ6ϑ]οά, 
δηὰ [86 οἴοτπα] ρῥταΐβο οὗ αοα στουπάοα ὑβογθοη. 

Τλς Μαντίαρε φῇ ἐδε Τιαπιδ [οἰ, χῖχ, 7]. Ζ7οβε οαἰϊεα ἰο ἐδε Ἀαγγίασε ἴνοῖ. 9]. 360 
Μαῖϊί. χχνυ. 1 βα4. 

Τὰε Ῥροηπιαν, ἐδὲ Βρίας [οἷι. χὶσ. 7]. ΤΈΘ ρογίδοιοα ΟΒυσοἢ, 
Ην αἀογπριοηξ ἴγοῦ. 8]. ΤῈΘ φ]ουΐοὔ5 ΔΡΌΘΑΓΑΠΟΘ οὗὨἨ ΠΟΥ ἱπηογ 118. 
Τῆς ἐδείηνοτν 9.7) ὕεδιδ. ΟἿ. χίχ. 10; Μαίί, χ. 82; 1λικὸ χὶϊ, 8; Μαῖ!, χχν. 
Τῆς παπιε 9. Οὐτγίαί, Ηΐδ δοογεξ (οὮ,. χῖχ, 16; οομΡ. Οἢ. ἱἱ. 17; Μαϊί, χὶ. 27). 
Τῆς υδεδίιιγε οΓ ἐδε Ῥγίηοο 9} υἱοίογν (οὮ. χῖχ, 18), Ηἱβ δίοοά ἴδ, ἱπ ἴ1ὸ δαὶ Ὁ]δοο, ἐδθ 

οΟἷοσῦ οὗ Ηἰἷβ ῬΘΙΒΟΠΆΙ, τί δεν τὶ ἢ ὐδοῦΒη 685. 
Τῆς δινοτἃ απὰ ἰδέ το (οἷ... χίχ. 16), Φαδίξοο δη ρογοσῃχαθηΐ, 
Τῇὴς οι (ςὮ. χἰχ. 17). ὝΠΘΓΘ (86 σαττίοη ἷ8, ἐέσ, 
Τῇὴε ἰλοιϑαπά ψεαγε [οἧ. χχ, 2--7]. 560 δρουϑ. 
Τῆς ἢνϑὲ τοκιγτεσέϊοπ ((Ἀ. χχ. 4-6). ΤῊΘ σοση δ] ὈΪΘοτα ΟΥὁἨ [86 πο Βρ  γἰ ὑ8] Πα Υ͂ ἴῃ 18 

οἰϑοῦ Ομ 68; [π6 ἔογοΐοκθρη οὗὁἨ ὑπ ξίΘΠΟΓΆΙ γοϑυγτθοϊΐοῃ. Ἐἰχουηπιγρϊοαξίοη, απα τεσερέϊοη, 27 ἐδδ 
Οεηδδϊοβ [οἾ. χχὶ. 26, 27]. Α οοπιρ]οῦθ δη μο818 οὐὁἩἨ ἀΥΠΑπιΐΪ684] ΟρΡΟΓΑ 0:8 οὗὨἨ χϑρα]βίοη 
δηά αἰϊγαοίΐοη. [860 Αἀά, ΝΌΤΕ οα π0 ΕἾΒΒΥ ΒΕΒΌΒΕΕΟΤΙΟΝ ἴῃ ὑπ Οὐπιπιοηΐ οη οἷ. ΧΧ,, 
ῬΡ. 852 5ηα.---Εἰ, ΗΒ. 6.] 



86. ΕΟΒΜΑΙ ΕἸΕΜΕΝΤΗ ΟΕ ΑΡΟΟΔΙΥΡΤΊΟΞΚ. 88 

, Τοργτοείγὶ-οοϑηνοαΐ. 

ΤΏ δηδ 6515 οὗ Ηοάνθη δπα θαυ ἢ ΔΡΡΘΔΓΒ ὑμτουρῃουῦ [818 ΒΟΟΚ ἰῃ 11 1 βἰρῃΐ βοδποθ--- 
8 Βἰρτιϊβοδηοο ἰηθπηαίοα 85 ἴδ ὈΔῸΚ 848 (ἰβπ, ἴ.1; [Π6 στορίοῃ οὗἉ [9 ρογίοοϊίοηῃ οὗἁὨ λεαυεηῖῳ 
δεῖπσ οχτθμαϊηρ ον ογ [ῃ9 τορίοη οὗ δεσοπιῖπσ. Ἡδησο, ἱβτουσμουῦ ἐμ6 ΑΡόΟλΙΥΡβο, (6 Π68- 
ΥΘΏΪΥ σῖτα ΡΠ 4] ἔραϑίβ ρσθοθάθ ἐμ οομῆϊοίϑ οὗ θαυ.  Άοη ἤπα!γ, ποσσουοσ, ἰμ6 ἔσο Ηραγθα 
ἷπ Ηδανο, ὑμ6 Οἰἱγ οὗ αοἄ, ἀδβοθπάβ ἀροὴ μ6 δασί, 1 15 ἃ βίσει ὑ[μαὺ δασ 1.561} μλ15 Ὀ6θἢ 
Ρετγέοοϊοα Ἰηΐο ἃ οοπῖτο οὗ Ἡδδγθη,---ἃ σεηΐχο οὗ ΟἸγ βὺ Β ργθβθηοθ, οὗ σα} 5 ρίογυ, οὗ [86 ρϑῖ- 
Ἱεοίοὰ ΟΒΌγΟΣ (ςἈ. Χχ., ΧΧΙ.). 

Οοπποοίρά ΣᾺ ὑπο Θατῦ δηἀ 18 οοβπι 64] ροβιύϊοι 876 {86 ποίαίϊοηϑ οὗ ἐΐωθ. 77: λαζ- 
ἄουγ, [8.6 βι8}1οϑὺ πχθαϑασγα οὗ ὕϊταθ [ἴῃ 016 ΑΡοσδΙυρ56],--- ὃ Ρϑι36 σορ]οἷθ ψλτ οχροοίαίίοη ; 
8 πιοηηοηῦ οὗ ὀχίζοιησαὺ ἑθηβίοη, 7746 ΛοΊ, ἃ ξτοδῦ δῃὰ υπΐαπ6 ρΡογὶοα οὗ ἀδοϊβίοῃ (ἕο χχὶϊ. 
δ0); 865 (16 ζαϑέ λουγν, 1 ΤοὨπ 1ϊ. 18, 76 ἄαν, Βγταθο] οὗἁὨ ἀλγΒ ψουϊ ἰπ 19 τηονοιμοηΐ ἰογγακαβ 
(86 επα οὗ ὑμ6 που], {δῦ ρστοαῦ ουθπῖηρ ΆΘΗ ἸΔΡοΣ 15 ἄοπο, ΤῈ 1260 ἄαγϑ, [Π6 στοῦ ρεγὶοά 
οὗ ἐο ΟΒΌγο 848 ἃ γτοσυ]αϊθα οοῦζβθ οὗ ἰμ1η 5,5, ἀυτα ηρβα ἴῃ ἀαγβ᾽ ΟΥΚ8 Ἡ ΙΟΝ 8ΓῸ ῬΓΟΡΑΓΑΪΟΓΥ͂ 
ἰο ἴ:6 6: ἃ οὗ ἔμ που, 7ῆγες ἀαν8 απά α λαζ΄, [μ6 ἔγδοίϊομαὶ τοοκ ; {110 ονογραϑὺ ἐϊπη6 οὗ 
Γαϑαττο ἴοη πὰ Βορο; (δ ἔϊπ6 οὗ οχίσγθιηθ ἀθβροηάθμου, Ατηοηρβὺ ὑμ6 ἀϊαγπαὶ ΒΘΆΒΟΏΒ, 
πιογπὶπσ ἀπὰ ευσπΐπῦ τὸ ΘΒΡΘΟΪ ΠΥ βρη βοδηῦ. ογηπὶπῦ 88 [86 ΤΠ οοΥ Ἢ] ἀλινη οὗ ἃ ΠΟῪ 
Ρετϊοά; ἐυεηϊπῦ ἃ8 ἃ ΒΥ10 0} οὗἁ [Π6 6πά οὗ μο που]ὰ (ΡΒ. χχχ. δ; Ζβοβ. χὶν. 7). διισλΐ, 88 
8 ΕΥΤΔΌΟΙΪ οὗἁὨ ἀλγξ 655 δπα το ἰϑίοσπιπθ (15, ἷχ, 2, χχί. 11), 15. Ῥοββϑοβϑββά οὗ ρϑοῦ δ Ὶ στα Ὸ 

δ ΒΟ] ΠΙΔΥ αὖ πιϊαπῖσλέ; 7α8ῇ δὖ 18 ἀνυνία! οἰ ἰτηαχ, Ὠοσουογ, 8 ΕἸσΒΟΓ ἱτηροῦὺ ππίρ] 48. 

λισλξττῖῖιθ {ἰπλ6 οὗ βθούθοῦ (06 ἀδυῖπθθ πὶ ὑπ Ηο]ν οὗ Ηο]:65) ; οὗἁ ἑοποορίϊοῃ απὰ Ὀἰσίῃ 
(Χοῦ 111.}; οὗἉ πιοάϊ ἑαΐίοη (Β. 1. 2)---859 θθθη σοηβθογαίθα 85 ἃ ρογὶοα οὗ βαϊναίύίοῃ, θοὺ Ὀγ [86 
τϑὶ οοπιῖπα οὗ ΟἸγιβὺ αμα ὉΥ͂ (89 δχροοίδίίοι οὗ ΗΪβ βοοοπά ἀἀνθηῦ; δηᾶ {16 οἰ] ποθ 
ἱπ ἔ!θ ἰἶἰπλθ οὗἉ {ΐθ σοηϑαιτητηδύϊομ οὗἉ 411 ὑμῖηρϑ 15 ῥἱοίαγοα 845 8 ΒΙρίιοῦ απΐοη οὗ ἀν δηά 
εἰσι (Βαν. χχὶ. 28. 596 θεῖον). Τῇ, μονγονογ, 86 πίριῦ 6 ἀἰν! ἀοα ἰηΐο πἰσλέ-ισαίοίιοδ, υᾺ9 

οοηῆϊοῖ ΟΥ̓ {μ6 ἀὰγ 15 ὑγαμβίογτθα, τι} ᾿πογοαβοα μοίῃοβϑ, ο [86 ηἰρσηῦ, 77,6 τσοοξ : [8 1111 

Ροτοάϊο}] δἰ φογπαίίομῃ οὗ βθαϑοῃβ οὐ ἀΆυκ6858 δηὰ Ἰ1ρς, ΤὨθ 70 τοεοξϑ, Βονοὴ {ϊπη68 ββύθῃ 

δβαοἢ τουοϊαἰίοηϑ οὗὨ ᾿ἰσῃῦ ἀπά ἀλγκπθ89 0 {86 σοπδβαμημηδίίοη οὗ [0 Μοβϑίαηϊς Κίηράοηι. 

ΤΏοποο, 62 τσεοξα ἰο {πὸ ἀοαίῃ οὗ ΟἸγὶβϑὺ (ΠΔῃ. ἴχ. 20). Οπε τὐεεξ, [86 Αροϑβίο!ἱο δσο, σία 

(Π6 ἀοΞίταςσέϊοη οὗἩ Ζ7οτγυϑαίοια ᾿π [86 τηϊάβὺ οὗὨ ἔμ σϑοκ (γνογ. 27). ΕἸΠΔΙΠΥ, 7 ὡρεοΐ5, ἀπ1}} (ἢ 6 

ΜΌ 4" Δ ἢ ΔρΡΌΘΟΓΒ 898 Κίηρ ἰπ ΗΠΒ ρΊοΥΥ ; [86 Νιν Τδβίαιηθηῦ ὑΐπι6 (νϑῖ, 25), 77. τηοηίδ, ΟΥ 

(06 στοδίοσ Ῥογιοάϊοδὶ τονοϊ αὔϊομ οὗ {1π|6, 88 δἰ(ογηιδύϊη ρ' ΒοΆ30η5 οὗ ᾿ἰσῦ δηᾶ ἀσυζηοθ9 (42 

πο! 5---1960 ἀαγ8). Ζ7ῆ6 ψεαγ, [6 στοαύοϑυ βυταθο] οὗἩ [9 τϑυοϊαίοη οὗἉ {{πλ6, 43 δὴ δ]οσ- 

πδίϊοα δον  χὲ ἀΐνοσβα ρου οάβ οὗ οομῆϊοῦ θούνοθα ᾿ἰσμῦ δηα ἀλγΚΏ688 ; ὑ]ογοίοτο {πὸ ροτὶοᾶ 

οἵ εἰδίοτν,---ἃ ργοδῦ ἀλγ᾽β νοῦς οὗ ὅοα, Α ἐῤοιβαπά ψέαγϑ, ἃ ΘΟἸαΡ]οὗθ ϑθοὴ ; υβοα Θβρθοίδ 

ἰὸ ἀεποίς 86 ἰγαπϑι ἰοῃ- οὶ οα σα] παύϊπρ ἰῃ {86 Δρρθδγίηρ οὗὁἨ ὕ86 ὅβοῃ οὗὨ ὀοπβιυχσητηϑίϊοη δὲ 

{86 βοοοπα Ῥαγοιυϑὶα οὗ ΠΟ σὶϑὺ. Τα ἰηάδοπηϊο ἔογτα----λγοσ ἐΐπιο8 ἀπα α δλαζ (ἴδον. χὶϊ, 14)--- 

ἰβ 8ὴ ἰηνοϊνοα [πιαξῤεπιαζίοαϊ] ἴοττα ἴῸγ (86 οὔβουγθ ἔόσπι, ἐΐγέθ ἄανδ ἀπά α λαζί, Αταοπρβὲ 

[6 βοαβοῃβ οὗὁἩ 16 γοϑαγ' (86 βυιηδο}. οὗὨἨ ατένπιπ 'β ῬΑτΟΟ]ΑΥΙΥ π 6 Πρ 1019 (Ἰλογ. χὶν. 1δ). 

ΤῊ δγιαθο] ΐβτι οὗὨ ἐργίησ δ48 118 πιοβὺ θθϑα 1] Θχ ργοββίοῃ ἴῃ [86 ϑοηρ οὗ ϑοϊοιλοηῃ, οἷχ. ἰ1. 

11-138. ΑΒ δι πιπιοῦ ἈΡΡΟΔΙΒ ἰπ σοππηρούϊοῃ Μἱ ἢ αὐὠΐωπιη, ΒῸ τοπίεῦ" 18. Το μα, ἴῃ σοππροίϊοπ 

πιὰ ἐρτίπσ. Ιπ τεραγᾷ ὕο [6 ομβδηρθ οὗἉ ἀΑΥ͂ δῃα πἰρμῦ, τθ μανὸ Δἰγοδαν ἰοποοα ἀροη 8 

δηξ Ποαὶς τ ἱοἢ βου ποῦ Ὀθ ογογϊοοϊκοᾶ;; υἱΖ., ὑμαῦῷ ἴῃ [6 ΟἸΌΥ οὗ αοἀ οὗὨ ὑμ8 ποῦν δαί, 

ἔι6 οοπίγαδὲ οὗ ἄΑΥ δπὰ πἰρμῦ 1βΒ τοπιουϑᾶ (οἰ. Χχὶ. 2 ; ΧχΙϊ, ὅ---ἰῃ6 τορίοη οὗ οἰδθγηδὶ βυῃ- 

δἢ1Π6), ΓᾺΠδΡ [6 ἀδπιπθα ΔγΘ δββίριιθα ἴο ἃ σϑρίοῃ οὗ οδηρθ δηα οὗ δεοσοηκίπο,---ἃ τορῖοῃ 

πἤΟΓο [Π6 οοπέγασὺ οὗ ἀαΥ δηά ηἰριῦ σου 68, ΒΘΓΘ ΠΟΥ͂ ΔΘ ἰογιηοη θα (ΑΥ̓͂ Δη4 πὶρὺ ἔγοτα 

δοη ἴο Θου [οἷ. χίγ. 11]. Νοῦ ΟΠΙΥ ἀο68 86 οἴ δηρθ οὗ ἀΔΥ δηά πἰρσῦ οοηΐίησο, ἐμοσοίοσο, 

δαὶ ἴποτα ἰβ 1{οτνἰ86 ἃ βυσοοβδίοη οὗ αἰ ἔδγθηῦ 908, 

Τὴ τοβρϑοῖ ἰὸ {μ9 βαγί μ᾿ Β 80806- Το] αὐ οΠ5, (Π6 ταοϑὺ Ῥγοταϊπθαΐ δη Πι6515 18 ἐπδὺ οὗἔἉ απ 

δηὰ «τοαΐεν, εαγίδ πὰ δα. Ῥανίδ ΒΥταθο Ζ65 118 πὶ 118 ὑμοοογδίϊο, Θοο] οϑἰδϑίῖο, ΟΣ ῬΡο 168] 

οὐχζαπϊζαϊίοι (ῬΕ8. χοὶ!ἱ!. 1, χονΐ. 10; Βδυ. ΧΙ). ΤῊΘ 86α, ου {86 οὐ Βοὺ ἢδηά, βυταῦο]1Ζ68 [89 

ΠΟΤ 116 οΥὨἁ Ῥϑορὶθα (Ρββ. ἰχυ. 7, ᾿Ιχχχίχ. 9, χοἱἱὶ. 8, 4; Ὅλη. υἱῖ.; Βου. χ".)., Ασοοτά- 

ἱποῖγ, μι ἐεατίληφιαξο ἰβ ἃ Βμακίηρ οὗὨ 8}1 δποϊθηῦ δυύμοσὶυΐθβ δπὰ σορπδίϊομβ (1 ΚΊίηρΒ χίχ, 



84 ἹΝΤΕΌΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΠῈ ΛΡΟΟΑΙΥΡΘΕ. 

11,12; Μαί, χχνῇ!, 2). Τὰ δίογηιψ ἤοοί 9 οοεαη, οὰ ἰδ οἴποσ ᾿δηᾷ, 'β. ἃ νϑβοιημοῃὲ δρὶ- 
ἰαύϊοη οὗ παύϊοηαι 116 -α δὴ Οπδίδυλῦ, ἔγοχαθηυ  Υ, δραϊηϑῦ 1.6 ΠΟΙΥ τηοππίβίη8, οὐ ἐλα ἸἸΟΙΥ 
τηοπηίαίη οὗ ἀοα (58. χυ. 1, ἰχνυ. 7; 18. .11.)ὺ. Τδθ βοοοπά μόνον [πιαἐξδεηπιαίίοα] οὗ φατί ἰ8 

ἐῃι6 ηιοωμπέαϊρι,---- ἱρὴ ἀπ ὨΙΆ σοπβθογδΐθ οσᾶθσ. ΤΠ (γα ΡΟΥΘ 18 {86 γοσζ,---ἰῃ6 Ὀϊνίηθ 
Μ01}1, ρατρυγῦ, ϑρίτιῦ, Δη4 ἀοβίρη Ρρογνδάϊηρ {16 Πἰβίοτυ οὗὨ 16 ποῦ; δυδυγ τ ΐπρ βισ κίηρ 
αραϊηϑὺ {1118 τοῦς ἰ8 ἀδϑηθα ἴῃ ρῥίθοθβ (θαΐ, Χχχὶ!, 81, 87; Ῥ9, χυ δ]. 2; 18, νἱ. 11; ΔΊαϊι. 
Χχνὶ. 18. ξξθθ Δ00Υ6). ᾿ 

ΟἸσῖϑυβ Κιηράοιαι 8 τηοϑῦ βρη βΟΔη Υ ΘΟπιραΓοά ἴο 8 δέοτις ὨΪΟΩ ἀοίδομοβ ἰἰβο Υ ἔγοσα 8 
ΤηΟπ ἢ ἴα ἢ ---ὐ αὖ 18, {116 οΟΪα ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂. ᾿ 

ΤῊ ἱπιροτῦ οὗὨ ὑἰ10 8Βο8 4180 18. τα] 0] 16α ἰο ἃ βοοοηᾶ δπηα {γα ρόνοῦ ἴῃ {ῃ6 αὖγ8, απά 
116 »ἱέ οὗ ἰἦὃὲ αὖνεϑδ,; ἴῃ 16 σοιηρίοίο ἀπομαδϊηΐηρ οὗ 411 πδίϊομαὶ 116 δηα 115 σομπηοθούοα 
ὙΠῸ 41} ἀδιηοηΐς ἤθη οο8 οὗὨ 161}. [ἢ {16 σοπϑυτϊηπηδίίοη, μονγονοσ, ὑμ6 βο8 οὐ {6 ἀπ γθοῖΥ 

Βονίῃς παύϊοηδὶ 18 15 (0 νϑδηϊβῃ ἔτοπλ δαγίῃ (Ἰον, χχὶ. 1), ὑο ἔόσαι, ἴῃ 18 ργθοϊρ δέοι, {110 
»οοΐ οΓ ἥγε,--- 2Όϑο]αΐθ βίαρῃπαίίοη ἴῃ ὑμο ἴογμι οὗἩ ραϑϑίοπδίθ ἐουπιθηϊαύϊοη δη4 οοπιηχοίϊοη. 
ΤῊ οἸοαῦ Ῥγοσθοαβ οὗ ἰδηα δηᾷ 868, τη ϑδηζτηθ, ἔογτι ὑμ6 ΒΟΑΥΘΗΪΥ͂ δοα 97 σγηδία, “Ἀοτοΐη 186 
1ηΠηϊίο Δα Πο5Ά, Το 685, 8ηα πηογαπγχοηῦ οὗὨ [16 4γ6 Ἰοἰηοά τι ᾿πδηϊ6 τιογὰ] τιητοβα δηά 
Β0] 1 1ἰγ, δηὰ 1104] ἐγ ὨΒΡΑΓΘΠΟΥ͂ 81 ΟἸΟΆΓΠΟΒΑ, 

Θμηΐπυΐῆνο ἰοσγιῃβ οὗ {16 φαυίβ γα, δβϑϑροςί!γ, ἰδίαπαβ,; ἴμθ χοπγοίθ 1514 η45 οὗ βθοϊυἀοα 
ὈΓΆΠΟΙ 68 οὗ ρβϑορῖο8 (ΕΖοϊς, χχνὶϊ. 8, δέ αἱ, ; λον. χσυὶ. 20). 

Ῥἰμαϊπαίνα ἔοστηβ οὗ ἴΠ0 8608 δ΄ΓΘ τίυεγδ, ΟΥ̓ ΒΡΙ στ 4] Θαττοηΐβ (βρί τὶ [8 οὗἨ [ῃ9 {{π|658, 18. 

ὙἾ 1". 6); δπὰ ϑργίη 78, ΟΥ̓ Βριγ 11] ΒΟΌΓΟΟΘΒ, ΟΥΘδῦγ ὁ ῬΟΙΒΟΠ Δ 1169 (8. χ]νὶ. 4,Ὁ δηᾶ οἰβοὸῦ 
ῬΑπβΔρΟ8). 

Τηαϊυϊάμαζ Ἰππασεϑ. 

Τῆς 700 σογπεῦδ οὗ {δ εαγίδ [Ἰλον. νἱῖϊ. 1, χχ. 8]. Ιπάϊοδίϊνο οὐὗἁὨ ἐμ αἱξογπιοϑὺ 6π 8 οὗἁ 
ἐ8ι6 δαγίμ 7 τοῦ] ; Ἰαϑῦ δηὰ ἰσιοϑι μόνον [πιαζλεηιαξίσαζ] οὗ Βρ᾽ τὶ] Βοϑ  μϑηΐβιη πὶ δα 86- 
5158 ἰο {16 Ογιβιίδη οἰκουμένη οὗἨ {86 ΜΙ]ΠοπηΐαΙ Κιηράομα. [ἢ οοπποοίΐοη ὙΓᾺ 0}}18, τῦϑ 
Βαγνο ὑμ6 ἰογπ--- 

αοφ απὰ Μαγοφ [οἢ. χχ, 8]. ϑ'γιαθο ο8] ἀοϑίηδίϊοη οὗὁὨ [Π6 Εϊαϑίδσῃ Ὀαυθατίδη9 85 089 
.1αβὺ δῃμοιηΐοβ οὐ ἐμ6 Κίηράοια οὗ αὅοα. 8.6 ἘΖοῖς. χχχνυἝι. δηθὰ χχχίχ. 

Τῇδ γιομηΐπΐη ἐμαὲ ζοἰϊ, δωγηΐπσ, ἐπέο ἰδ 8εα [οἈ. νἱ}}, 8]. ΑἸ οἹ ἃ ογάογ οὗ ἐμίησβ τὶ ἢ, 
Ὀἰαχίπο ἂρ πὶ ἰμμδίϊοίβῃχ, ρα ησο8 ᾿ῃὐο 086 ΒοΥνΐ66 οὗἁἨ Δ080] αὖθ ἀοσΟΟΥΔοΥ. Ῥοϊδβοπίηρ οὗ [}6 
ῬοραΪὰγ 118. 

Τίιε ἰλίγαὰ ρατί φ ἐδλδ τυαΐεγ8 δεοοπιδ τσογγπισοοα ὃῳῃ πιδαπδ οὗ ἐδε δίαν ““ Ῥρογηιισοοά," ΤῊΘ 
δ Οἱ ογπηθηὐ οὗ ἃ ρχοαῦ βρῖγιῦ τοϑα!ϑ ἴῃ (πὸ οἰ (ὑογπχοηΐ οὗ ΙΏΔΩΥ ΥΪΎΘΙΒ, ΟΥ ΟὈγτοη 8 οὗ 
186 δρο, ἰδϑαίηρ; ἔτοπὶ Τ.ΔΩΥ ἰοαηΐδ΄η5, ΟΥ ΟΥ̓ ΠΑ] ΒΡ] [8 ΟΥ̓ παῖ πα, 

ἐ. Δδιαοναί. 

Α5 δδύϑῃ ἴῃ ρϑπογαὶ 15 υ50α ἃ 9 8. ΒΥ ΠΡΟ], ἰη οοηΓαβέ ο [ἢ 6 Βγταῦο 1108] ἱπιροτέ οὗὁὨ δασί 
(866 7εγγοϑίγὶ-οοϑηνίσαί, Βιον. ΧΙΪ.), 80 ὕμι8 ΟΔΥΘΗΙΪΥ͂ ᾿απλἸηΑτῖθΒ ἀπα δ᾽ 5η8, ἢ ρατύζοι]ϑυ, Αγ 6 χ- 
δἰἰοα βυπ100]8. : 

ΒοὮ 18, θογο 811, {16 5.53. ΟὈηϑί Δογοά ὈΥ̓͂ [050] ΔΙοπο, ἰὺ ἀοῃούθβ {86 Βρ στ [8] σθηΐγο οὔ 
86 Οὐβιηοβ, ἴμ6 τουοἸδίίοη οὗ αοα ἀροι {}ι6 ϑαγίι ; Ἤπα!]γ, (89 ἀρροδγίηρ οὗ ΟἸσιδὺ (Δ14]. ἰν. 
2; ον. χ. 1). 

ΑΒ {ῃ6 οοπιρβηΐοη οὗ {86 5πη, Βϊηΐπρ τ ἢ 16 τοβοοίοα Ἰυβῦτο, [Π6 π005. ΤΑΥ͂, οἡ [09 ΟὯΘ 
Π8η4, ἀδηοία ἐπ6 ΟἸαγοῖι ; 85 ἃ βυπῖῦο] οὗ ομδηρθ, ΒΟΥΘΥΟΓ, 8Πηα 88 8 οουμηξοχραγῦ οὗ {116 βὰπ, 

0 ΔΡΡΟΔΆΓΒ ποῦ ἴο Βᾶγβ Ὀθοη ΘΙ Ρ]ΟΥ̓Θα ὙΘΙΥ͂ ΟΧύθ ΘΙ 6] Υ ἴπ {118 Β0η86, ΤῊΘ δέαῦϑ, σοηϑι ἀογρα 
δρατί, ἀοποίθ χα] οα βρὶ τὶ ὑ-ἔοσπιβ, οὐ ρί Δ Π}ν ἈΘΑΥΘΏΙΪΥ Ὀοΐηρβ (18. χὶν, 12; ον. 1. 20). 

Ιη οσοπποοίΐοη τ {116 ποθὴ αΠηα αἴλτη, ([Π6 ΒᾺ8Π Ἀρρϑατθ (ον. χὶΐϊ, 1) 88. (ἢ 6 βυτῦο] οὗ 
{πα ΟἸτἰβιϊδη Οὐβπιοβ, ἃ ]008] οϑηΐγο οὗ [Π6 ϑῃξίσο ΟὐϑΊΏ08 ; δὖ ὑ11 685 10 4180, 1ῃ {1.18 Θοῃμ ποοίίοι, 

ΒΥΤΑΌΟΙ ΟΆΠΥ τοργοβθηΐβ ὑμ6 δηζτα Οὐϑιηο08. 

4 [70 δανὸ ἴο ποΐθ 8 ναγίβείου ἰῺ τγδησϊαηοη ΠΟΣῚ; ἐπ Οϑγαιαῃ Ῥογείοδ τορδ 06: ΝΟΥΟΓ 6668, ἔδθ ΟἿ οὔ θοά, 
ὙΘΓΘ [809 ΠΟΙΥ ἀν ! 5-Ρ]Δοο5 οἵ ἔπ89 Μοϑί ΗΙμἢ ἀτο, 584}} 811} "Ὸ ΟΣ ΤῸ] Ἡ ΠῚ μος δρτίηρ8.-- -ΤΤῊῈ.} 



826. ΕΟΒΜΑΙ, ΕἘΓΕΜΕΝΤΘ ΟΕ ΑΡΟΟΑΙΤΥΡΤΊΟΝ. 8ὅ 

ΤΏ ἀαιση 18. ἃ ὙΟΓΥ͂ ΟΟΥΤΟῸΒ ΒΥ͵ΆΌΟΙ ἴῸΓ [8 ΥἹβίηρ οὗἉ Πρ (15. 1ν 111. 8); βιοι ΠΙΚοννῖθο 18 
[86 πιογπίησ-δίατ, ὕλ 6 ογα ]ἃ οὗ ὑμ6 σοιαΐης 81}: (ΠΟΥ͂ ὈΟΪῊ ῥαγυ ΘΑ ΥΙΥ Β τα 1126 {116 τἰβίην 
οἵ ἰμ6 ϑ'ᾳαπ οὗἁὨ τὶ ιἰδουβηθθθ πὶ ΐη 6 μοατὲ (2 Ῥεῖ. 1. 19). Ομγϑῦ ΗϊβοΙ, ἴα ΗΠ5 Βγϑὶ 
Ῥαγουϑῖβ, 18 το δίβα ἴο ΗΪβ βοοοῃα Ῥαγουβὶα 85 6 Μογηϊηρ-ϑίδγ ἴο (86 ὅψη απὰ ἴπ6 στοῦ ΠΑΥ 
οὗ Εϊοτγηϊίυ. 

ΑἸ οΧ γβοσ  ΠΑΙΥ͂ βίη ἴῃ ὑπ 0 ΗΑΥΘΠΒ ΔΓΘ ΒΥΠ.θΟ]104] ἰοἸζοη5 ὑπαῦ, τὶ"! (6 βρ᾿ τι τα] 
ἀονεϊορπιοηῦ οὗἉ τηδη κά πὶ ὑμ6 Ομαγοῖι οὗ Ογὶβέ, ἃ ἀονοιορηχθηῦ οοπίϊηυΐπα ἴο {11ὸ ομὰ οὗ 
1ῃ6 που, [Π6ΓΘ ΘΟΥΤΟΘΡΟΠΑ ἃ ΘΟΒΙΏ164] ἀονθ]οριηθηῦ ἴῃ [6 ΒΡΏ6γο οὔ [86 που]ά, 50 ὑμαῦ [Π 680 
εἶστιϑ τὸ ἴο Ὀ6 ΓΟρΔΓαΘα 85 β' 51.815 ΟἹ {116 ἩΘΑΥΘΉΪΥ Βα σβ (6}}ΠἸπν Οὐ ΒΡ τὶ 8] αν υιίβ Οὗ ν ΒΊΟἢ 
ὀαγίῃ 18 6 βοθῆθ (οορ. Μαῖδ. χχῖν. 29; [λ|κὸ χχὶ 25; ΗδθΌ. χὶϊ. 26 ον. νἱ. 19, ΤῈΘ 
δαί οτ᾿Β Ζεδεη ὕέδι, Α ο]. 11., Ῥατῖ 111., Ρ. 1276). 

ϑρεοίϊαΐ 7 οηι8. 

ΤῊΘ δπη ὈΙΔΟΚ, ἔμ6 τιοοι 11|κὸ Ὀ]οΟΩ͂, [ἢ 6 βίατϑ ἈΠ ἔτ ρ;, εέο. (Οἢ. νἱ. 12 β4α4.). ΟὐὈδυλίοα] ἰτὰ- 
Ῥογῇ : τῃοϊδιηουρ οϑὶβ οὗ {110 οΟΪ ἃ 8018 7 ῥ᾽ δηθίαγυ βυβύθμι. 

Α διιγηΐπς δίαν ζ[αἰΐ ὕγοπι Πδαυόη ὡροπ ἐλ6 τίσενδ απα ζουπέαϊπε [οὮ. Υἱϊ!. 10]. Αἢ ἀρου- 
ἴλΞΥ ἴπ {89 Βρί γἰ ὑ-Ἰνου]ά, Βαντηρ ΘΑΥὮ ΤῸΓ 118 ρ04], δηα ροϊϑοπίῃρ [Π6 (ἱγὰ ρατὶ οὗὨἨἙ τηοηΐα] 
84 5ρ γα] ἑδηἀδηοίοβ δηα οὐ χὶπαὶ τη 8 5 (ΠΚ6 86 Ὀυγηΐηρ τηουηίβίη ἐμδὲ 14119 Ἰηἴο ἐμ 9 
868, 80 Δ ΒΟΥ  Υ {Παΐ ἀροβίας!Ζο5 ἔγοτα [56] Το ὑπ ρΡορῃ]δγ 11{6).. 

Τὰς ἰαΐέ οὗ ϑαίαπ οαδίς ἰλ6 ἐλίγαἱ ρατέ φ" ἐλέ βίατα αΓ Πεαυεη, ὠροη ἐδ δεανίβ [οἷι. χιϊ, 4]. 
ἀτοδὺῦ αροβίδϑυ πὶ [6 Κίησάοι οὗ ἀοά, ὑμ6 δβρὶ γι] Ἡδανθη. Ὑτγαπϑῆσυτγαίίοη οὗ βρίγιζαα] 
ῬΟΊΤΟΓΒ ἰπΐο δ σί }] Υ ῥϑθυο- ΡΟ [168] ἔστη. 

ϑέσπϑ 97 ἐλε γαἶδε Ἀτορδεξ [οἈ. ΧΙ. 18]. Π]Ιυβῖγο πτοηάοτβ. Μαρίοδὶ τηϊσαοϊοαἘ ΤῊ ἔτο 
στοαίοϑί βίρηβ: [1] Ηθ τρϑῖκο8 ὅτο 1] ἔγοῖὰ θάνῃ ἐπ ἐδδ δίσλέ 9 πιόη ; δοοοτάϊηρ ἴο μαμαδῃ 

πα τιθηῦ. ἘΆ]56 ᾿τηϊδθοη οὗ ΕΠ] 174}; ταΐβυβο οὗ μο στοαῦ Ὀδη.--- [2] Ηϑ ρῖνοβ ἃ βρί τίν ἴο (ῃ6 
᾿τηᾶσρ ΟΥ̓ {Π6 διαβῦ 80 μα΄ 10 Βροακβ, ΤᾺ 1464] οὗ 86 θοαβί, ἃ ἀδιιοηὶο, ἔοσγοθα δηα [Ἀ]β: 86 
Αγ σαίαγο ΟὗἨὨ ΡΌΡ]16 Ορ᾿ θη. 

Τὴε ἥγό ἤγοπι Οοά οὐ οὗ Ἡδταυεη, τολίοἢ ἀευοιγδ δε ϑαέαηῖο δοδέ οΥΓ᾽ Οοσ ἀπά αροσ [ςἈ. 
χχ, 9]. ΤὮΘ οοευῖοαὶ ΠΟΥ͂ τα διμοσροβίβ οὗ [89 φασὶ δὖ [9 δπὰ οὔτμο που]ὰ, 2 Ῥοί. 111, 10. 

Τῆς πεὺ Ἠξεασυεη απὰ ἐδδ πειὸ εατίλ, [οἈ. χχὶ. 1]. ὙῈ6 σοϑιηῖοδὶ ππίοη οὗἁὨ ἐμθ ὕννο βρῇ γα 
οὗ βρί τὶ ὑ-ττῖῆθ. ομθ δχίβεϊηρ ἰπ 018 που, 6 οἴμοῦ ἴπ (6 του] Ὀογοπά---αβ (Π6 ΒΡΡΘΆσΆμΟΘ 
οὗ 86 ΠΟῪ δηά οἰδϑσῃδὶ οἰ(Υ οὗ ἀοά, 

ἦ. ϑιιδ-ίογγεδίγιαϊ Ζεηιοΐο ΤΕ σιγεδ. 

ΗΔά68 (Κ΄ 01), ἔθ τραϊλὰ οὗ [μὸ ἀοδά (οι. υἱ. 8), πυυϑῦ Ὀ6 τοσαγάθα 88. δηϊίτγοϊῦ 
ἀϊδιϊηοῦ ἔτοπι [6 Ροὺ] οὗ ἔσθ, ἀδβοπηδ, Ἀ61}} (οἰ. χίχ, 20, χχ. 14,15). ὙΤμθ ἀργ88 
(εἰ. 'χ. 2) βθϑῖὴϑ ἰο ἀοποίθ 8 ἰγδῃβὶυϊοη- ἔοση. 4.5 Ηδάθ8 δπά ἰῃθ9 ρο0] οὗ ἦτο 8.6 ὑβοὰ βυῃλ- 
ὈΟΪ ἐσ 8}1γ, [86 ἔογιμ ον ἀοποίϊηρ᾽ (86 ρονγαογ οὗ (δ γϑαΐπὶ οὗ [9 ἀοδὰ θυϑὰ Ὡροη θα, δπα {86 
Ἰαϊίοσ βἰ σοὶ γὶπρ' ποῦ τλ ΓΘ 086 ΒΡΏΘΓΘ οὗ ὑμ6 ἀδιηηθα, θα 4180 {116 τη Π ΠΟΥ οὗ {πο ἱγ βρί γί τα] 
οχἰϑίθῃοο---Οχίγθηιθ ΠΡΌ] ΠΟΘ οὗ ραββίοη ἴῃ [86 στρϊαϑὺ οὗ ὀχίγθιηθ βίβρῃδίίοη---ϑο [6 δῦ, 
ἸΣκονσίϑο, μ85. ἃ βυτῃ 108] ᾿πηρογῦ. [Ὁ Βθοὴβ ὅο ἀοποίθ ὑδθ οὐὔἱρίπαὶ τορίοη οὗὨ ρβϑγοῃΐοο-. 
ἀοπιοηῖς τηοοῦϑ (οἢ.. ἐχ. δ); δοοοτάϊηρ; ὑο᾿ ἐμῖ5, Αθδάάοπ οὐ Αρο ]γοη βμουἹὰ 6 τορασγαοα 88 
ἐπθ Ρεσβοηϊδοαίίοη οὗ Αοἀ-ἀοβογίοα ἀδιλοηΐο τ ἸΠΟΠΟΙΥ͂ Δπ4 ἰμβϑηϊγγ ὙὍΤηδ ἱπῆθθηοοβ 
ἰββαΐϊησ ἔγομπι [8:6 ΔΌΥΕΒ ΔΓ6, ΠΟΊΘΥ͂ΘΓΙ, 1658. ΡΟΙΓΠΪ ΟΙΟΌΒ [8η [16 Ρηθα μη Δί00 ἀθηλοη]ο ΘΟΥΓΆΡ ΟΠ 
ἘΔ ΙΘΩ σοιη6 ἔγοτα [86 ΕἘΠΡγαὺθθβ,---δῦ 18, ἔγοτα ΒΑΌΥ]ΟΙ. 

4 [Ὁ0 ποῖ [πο τψιογάϑ οὗ οὖν [ον Μαιξ. χχίν. 24, δῃᾶ ἴποδο οὔ Ῥαηϊ, 2 ΤΊνοβα, 1ἰ, 9, ἸταΡῚν πδὲ 1Π9 ταΐγα 168 ἀγὸ ἴο ὯΘ 

ΤῈ] Τηο ἴογσοδ οιωρίογοα οὐ Ὀοΐῃ ἔπ680 οσομδίοηϑ (σημέια δηὰ τέρατα Δ΄Ὸ ἔμο53ο υϑὰ ἴο ἰηιἰσιῖο 6 τιΐταο 168. οὗ ΟἿΣ 

1201 ἨΙαιδοῦ Ὑδὸ ρῆταδο τέρασι ψεύδους (πιίγαοϊοα οὗ (ε]οοῃμοοά) οὗ 2 Ἔ]νοδα. 11. 9, ἀ008 ποὺ ὨΘΟΘΑΒΑΓΙΪΥ ταθλῺ δυσὶ 6156 

(δδὴ τηΐγεςϊοα ἐο οοπῆττα ἴδο “ 1ἰ9᾽" (ψεύδει) πο ἢ (τόσοο 11) ἢ ΑΡροδβίϊθ ἀϑοϊαγοα ἐμδῖ ἔποδὸ νὴ ἃτὸ ἀδϑ᾽ τἀϑὰ δ58.4}} Ρο]ίονο ; 

δοὰ [ΕΣ βοὴ ἔο δ [18 τηοβὲ πδίτιγαὶ ἰηἰογργοϊδιίοη. ΤΉΘγο οδα ὉὈ9 Π{{π19 ἀοανὶ (μαῖ 186 δἰ φῃβ δηὰἃ ποθ“ δ (σημέιον διὰ 

γέρας --ἸΧΧ.) οἵ πῆ ἢ ϑοβονδὴ παγηϑὰ ΗΠ8 ροορὶθ, Ὀοαΐ. χὶ!. 1-8, τοῦὸ σθαϊ τ ιγϑοὶθα, 10} ἀοα του] θαι ροῦγον ζ4180 

ῬἩεορθοὶο ἴο νοτῖίς ἴοῦ 86 Ῥάτροδο οἵ ργουίΐϊηρ [86Γ80].---Εἰ Β. Ο.] 

{[8ε9 Ἐχουσϑῦο οἷἱ Ηδάδα, υπᾶογ οἿ. Χσ. 13, 14.---Ε. Β.6.} 



86 ἹΝΤΒΟΘΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΗ͂Ε. 

Α ξυπασοσιιε 9 ϑαέαη ἰ8 Βρόκθϑῃ οὗ ἴῃ {116 δρίβϑὺ]6 ἰο ὥπασγηλ (οἰ. 1]. 9), δηά ἴῃ ἐπ 6ρ15.1]9 
ἴο ῬἈΠΔἀοΙρΡΒΐδ (οἈ. 111. 9); 8. ἑῤγομδ φῦ ϑαίαη 18. ταϑπὐϊοηϑα ἴῃ ἔμ6 δρίβεϊθ ἰο Ῥογρδιηῦβ (ΘἈ. 
ἷϊ. 19); δῃὰ ψὸγ τηϑοῦ Ἡϊδὰ ὑ6 ὕογια “ ἐερέλ8 οὗ δαίαπ," ἃ. 6., τοίη θα ἀορίμβ, ἱγοῃὶσλ! !Ἐῦ 8ο- 

“8116ἀ, ἰῃ {μ6 δρίβι]ο ἰο ΤΉ γαϊτα (ολ. 1. 22). βαΐδη ᾿ϊμη36}} ΔΡΡΘΆΓΒ (οἰ. χὶὶ.) 48 ἃ σγεαΐ τεά 
(Ὀ]οοά-οο]ογοα) ἀγαχοη (ἃ αμίοη οὗ βογροηῦ δῃὰ βυυὶη6)." ΗΘ ΒΔ5 δεύδη ἠδα(8,---Ά 1 Ὧ6 ὙΓΟΥΘ 
δησασοά ἰὴ ἃ βρ᾽ γιύαα] ψοσῖς, ΒΟ] ἀϊηρ Τογίῃ ὑλ 6 Ῥτομἶ8θ οὗ ἃ Θα θαί---Ὀαῦ ἐδπ λοτπδ οὗ νου] αὶγ 
ΡΟΥΟΓ; 110 ἰ8 [8 οὨδγδοίθυζοα 838 ἃ Σπθη βίου, γοῦ ΠΟΥ 6 1688 ΔΟΓΏΒ Ἀϊτη561} ᾿11}} δσυέη 
σγοιση8,--τῖη. (6 βΒοιθίδηοθ οὗ Βο]ΐμοθθ, ὼ ἑαϊϊ ἄγασε ἐδδ ἐῤλὶγα ραγέ οὗ ἰδε δίαγα 7τοπι 
Ἡδαυτη, ἴ. 6., Ἀοῦ ὈΥ ᾿ηὐο!]ρζοποθ, θυῦ ὈΥ̓͂ ἃ ΜΙ νἰνδοῖυ, ὈΥ δὶ ἀρραγοηῦ Ῥονοῦ, Β6 ἀγαρβ 
8 τυ ἀθ οὗὨ 5ρ τ ΑΎΔΥ πὶ ἷπι,---ποῦ ΟὨΪΥ͂ 1ὰ 6 8ηρο]ϊς, θὰ 4180 ἴπ (86 Βα 
ποῦ]ὰ; (16 Ἰαϊζοῦ ἰβΒ τμαῦ 18 ΡΔΓΓΠΟΌΪΑΓΙΥ τηθδηῦ ἤΘΤθ. ΕῸΣ ΠῚ οάγοη ἀσποῖθϑ 4130 ἰδὲ 
Ηδάγθη οἡ δαγί ὑμδῦ οσοηβίβίϑ οὔ ρᾷγο βρί ταδὶ 116, (6 σοηίγο οὗ ἴμ6 Κιηράοτῃ οὗ (ἀοά, [89 
ἵπη8ῦ σοηρτορδίίοη οὗ ἀοα, το Ἡδρανθῃ ἕο ἐδά φαγί, , 6.,) ἃ ΒΥΤΑΌΟΙΙΟΔΙ (ἰτά ρᾶτὶ οὗ 
Βαμηδη σοησΓΟσ ΙΟΉ8, ΟΥ ἱπαϊν 41 ΘΒ γΟΙ 65, τ. Δ Κ6 186 Οὗ [Π6 ο]4 65.80]18ῃ ἃ ΟΥΔοΥ οὗ ἈἱτρΒ 
(0μι6 φαγί) ἰπ 9 βογνίοο οὗ βαίδῃ. [Ὁ 15. 0.09 Ἰηϊθηθίοη οὗ βαΐδῃ ἴο ἀθνοῦγ ἰμ6 μον οὐ; 
μοῦ ΟἿΪΥ ἰ8 ὑμ6 6114, ΒΟΤΤΘΥΘΓ, ΡῬΘΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ Γοβοι αὶ ὈΥ͂ θοΐηρ οδυρῦ ἃρ ἰο Ποδγοη, Ὀθαὺ {86 
ππίνογθαὶ ΟΠ γβῦ, 4190, οὗἨ [16 'πῆοῦ σοηρτοραίοη οὗὨ ζδ10}., οούϊηαοα ὑὸ Βηά τοίαρο ἰῃ ΤΠ] οΔΥοα 
(οιν εἰ ἐἱξεηϑλὶρ ἐδ ἵη, Ηδαυοη, [ῬῚ1]. 111..20]}, δῃὰ ἴγοπι {}}18 Η ράνϑη οὔ ἴδ ρῆγο βρί τι] ΟἸασο, 
Ξδλίβῃ 18 οαϑῦ ουὖῦ Ὁγν ΜΊΟΙΔ6] δηα ἰι18 δησο]β (ΌΥ {μ6 βογοσγοῖρῃ στὰ]Θ πα δαϊμογιγ οὗ ΟἸγιϑί ἀπ 
[86 οροτγαιίοηϑ οὗ Ηἰδ ϑ'ργ10). Τὰ ψοϊηδη παβ γοΐαρθ 1η ἴ06 τοὐἀσγη 88, ἰὼ [6 ἈΠΑΡΡΙΓΟΔΟΙ- 
ΔΌΪΘη 685 οὗ ΠΟΙΥ πϑοογαίὶς (ποῦ ΒΙΘΓΆΓΟ16) αϑοθίιοίβη δηα σοηπποίδίϊοη; ϑδίδη ΒΒ αὐϊοῃχρὲ 
ὍΡΟΙ ΠΕΡ [{{ 8. ἀοξοαίοα ὈΥ͂ (μ6 φαγέδ,, 818, 48 ἢ τη ἈΓΥ Βρ σι] δῃμἃ ΒΘΟΌΪΆΓ ογάοσ οὗ 
(κἴηρβ, οὐὐδίμβ [19 τρλϑυ Υ͂ ΟΥ̓Υ 86 Ποοάβ οὗὨ ῬΡοορ 68 τυξῦ το βαίδη βουρὶιῦ ὕο ον γν Ἶ τα 
[86 Ομ υτοῆ. Τυ5, βαῖδη Β Τᾶσο 18 ῬΟΥΨΘΓ]ΟΒΘ ἴο ΓΘΆΘὴ αἰΐμοῦ ΟὨγιβὺ οὐ 16 δϑβϑϑη δ] ΟΒυτσΟΙ ; 
Ὠ6, ὑμογοίοσο, ὕαγηϑ ῃ18 οἴογίϑ δραϊηβὺ ΟἸ στ βι 8 8, 88 ἐπα! ν: 0.}}5 (οἰ. χὶὶ. 17). 

ἶ, ϑιδείεγγεοίγίαὶ απαὰ Τεγγοδίγιαΐ Ζεπιοπῖο ΣΌγπιδ. 

Τη σοοπηροίξοηι τ ὑμ6 ρῥ]οηϊτἀ6. οὗ ΒΘΑΥΘΗΪΥ͂, ΔηρΡ 6] 16 ΒΡΡΘΆΓΤΑΠΟΟΘ οοπίαϊποα πὶ ἰδ 6 
ἈΡΟΟΆΪΥΡΒ6, (δ 6 ΒΟΔΏΓΙΠΟΒ5 οὗὨ 15 Βυτθ0 153π| ἴῃ τοίδσθησθ ὅο [9 ἀθιῃοη-ΓΟϑ] τ 18 ὙΘΓΥ͂ ΤΘ- 
ΤΆΓΚΑΡΪο, [ἢ [818 ροϊπὺ 8130 1Ὁ ἈρΊΘΟΒ ΡΟΓ ΘΟ ἢ ὑλ0 ΟΘο8ρ6ὶ οὗὨ Φομη, ἔγτοση τσ ῖοὶὶ ἐπθ 
Βα] ηρ8 Οὗ ἀσιμοηΐδο8 8.6 οἰ θά. ΑἩ δχρ δηδίϊοι οὗἉ οί] οἰγουτηβίδ 068 ΤΥ ῬΓΟΡΔΌΪΥ ὈΘ 
ἑουαπά ἴῃ [16 ἔδοῦ ὑπαῦ ἴογ Φομῃ ἀοτηοηΐο Ὀοίηρβ χοὐγοαίθα ἰμΐο 89 ὑὈδοϊ-ὅτουμά, Ἰοαγίπρ [86 
ΤΊΟΥΘ ΟΟΠΒΡΙΘΟΌΒ ΡΪ866 ἴο ἀσιηλοηΐο ΟΡΘΓΘΟΠΒ. 

'ΤῊ1Β ΥΟΥΥ ΡΘΟΙ] ΓΙΟΥ͂ 16 πα 5 Δ 10}8] ἀἰδβυϊ ποῖ 688 ὕο ϑαίαη, [π 6 Ῥυΐπ οὐ ρΡ8] ἀσπλοηϊο ἤρπΓΘ: 
ἴο «Απιϊολτῖδί, 48. ᾿ἷβ πιαΐαγο δηα ποῦ - ἰδοῦ! 681] οὐρδῃ ἴῃ ΠΗ Υ,---μ6 Βο]ὰ οὗ  οκρὰ 
Ομ, 718 ΤΊΔΥ͂ 68}] ΗΪπὶ Βἰ ΠΙΡῚΥ ; 8πᾺ, 88 {16 ογρᾷῃ οὗἁ Δροβίβϑβυ πὰ {86 ο] ἃ το] σΊΟἿΒ ἸΔΟΣΆ] που]ά, 
ἴο [6 γ,μίϑε Ῥεορλεί, Μ Ἀοτὰ 16 Μ11Π1 64}} [π0 116 οὐ Βα96 Ομ. 

ΠΟ Βυμγδη οασγίϊι 18 ὉΠ ΘΓ {116 ἰπίποημοθ οὗὨ δηοί!οΓ ΘΟβιμΐοδὶ σορίοη ΜΠ] ΟὮ 85 θθθη ἐμ 9 
Β66η6 οὗ 8 [Ἀ1]]1. ΤῺῈΘ σθηΐγο οὗὨ {1115 18]]--- 1[2]] οὗ βρί γἰ[6----ἶἰθ ϑαέαπ, 8 ἴδ] 6 ἢ ΔΉ ρο]-ῥσὶηοθ ; 
ἃ πο ρίμϑ8 υἱΐγα, ποὺ οὗἨ ὨΘΑΥΘΩΪΥ͂ σοπίαβ, μυὺ οὗἁὨ ἰδ θη. οΥρΊ ΠΑ ΠΥ που] αἰ γ πα 8.}}} ΤΣ ΟΡ 
ϑοου γζοά, Τλ ταϑάϊαὰπι οὗ ἀδθιμοηὶο ἱπῆμποηοθ σοηβίϑίϑ, ποῦ ἰῃ τλᾶρ]ς08] ορογδαίοηβ, θὰ ἱπ 
ΒΥ πραίΐμοῖϊο, ᾿Ῥβϑθιασο-βρί για] ορογαίϊοῃϑ ; δἰ σΏ 4158. οὐ 4156, ργοίθηϑα ᾿ἰθοσίγ. Τὸ Ὀοβίλαὶ 
ΒΥ 100] οὗ ϑαίδη 15 (16 ὠγασον, 88 6 υπίοπ οὗ βογρθηῦ πὰ β. 16. 

«Απέϊολγῖδέ ἰΒ ἰδ 9 ᾿αβῦ δπὰ πηοϑὺ ρογίεου οὗ {116 ἸπΔ ΕΥ̓͂ ΑἸ Οτὶδία, Ηθδ 15 ποῖῖμον [86 
ϑι οαϊπχρηῦ οὗἉ 6Υ]} (δῦ, ϑμαάαδ 7εσατίοί), ΛΟΥ ἃ φιοηϊυ5 οὗ 6υ]}, Ὀαῦ τηδη, ἀσίοττηοα, {Ππτουρ ἢ 
ΔΡροϑίαϑυ, ἰηΐο (8.6 τπηοϑὺ ρογίθοῦ ογσρδῃ οὗ ἀδθιμοηὶο ψ σ] ἀ] 1 ἢ 685 ἴῃ ἐμ 6 πογκίηρ οὗ ταὶ ρ Υ 1168, 
Η8 οτἱ ρίῃ 18 (86 116 οὗἨ Τ[Β6 παύϊοῃβ ἀθιγοῃὶ δ ΠΥ ἈΠΟ Π ΔΙ η64 ---ἶμ δεα (ον. χὶλ.; Όδη. νἱ].). 

Τὰ 2κἰδὲ Ῥτγορἠσέ 18 186 Πηϊβηηοα Ὀἱγί οὗὁὨ του] πη 688 πῃ [6 Βοου]αγὶζοα οἹὰ ἐμοοογαῖῖο, ΟΣ 
ΓΆΙΟΣ Αἰθγδγο λ  ο- ΡΟ] 1168], ΟΥ̓ΔΘΡ ΟὗὨ ἐβίηρβ; ἢ ργοσθϑάβ ουὖῦ οὗ ἐπε εαγίῆ. Η8 ὑθῃάθῃοΥ 18 
ἴο ΒΕΟΌΓΟ ἔγοπὶ ἀητοτὶβύ 85 ἸΔΓρΘ ἃ ΒΔΓΘ 88 Ῥοββὶ 016 οὗ ὑμαῦ Ὁμίγουβαὶ ἀοτηϊηῖοι ΜΕΪΟᾺ 18 
ΔΡΡΆΓΘΏΓΥ ἀσνοϊ νης ὉΡΟΙ ἰτῃ ; 11 ΠΟΒΒ1016, ὑο ὑγῖοκ Εἶτ ουὐ οὗὨἨ ͵8 Ὀοοΐγ ; δὖὺ 4}1} ουθηΐβ ὕο 
ὈΘΔΓ ΟἹ 8 σΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪ]6 ρογίϊοῃ οὗ 1ἰὑ ουῦ οὗἩ ὑμ6 ταΐῃ οὗἨ (6 οἱ γοϊαίομβ οὗἉ ἐμπίηρβ, ὈΥ̓͂ Τ68Π5 
οὗ Βυροογίτῖοα! δομπιαρο ἴο Απὐογὶϑῦ, αηὰ ὈΥ δαἀναποίηρ ἷ8. ῥγϊποὶρ]οβ. Τὴ ἱπβίσυσηθην 
ΜὮΪΟΩ ἨὨΘ τηδῖκο8 186 οὗἉ ἴ0γΥ ἴμ6 ξαγίμογδηοο οὗ μἰβ 65 18 [6 [8186 ταίγϑοὶθ, θαρροτίϑα ϑη(ίγοὶν 
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ὉΥ πιοσὰὶ ἰπσρίοῖγ. Ηἰἴ9 ομαγϑοίθυ, σοῃβθαι θη, 8 μα οὗ ἔγχὰθ γ]]αίην, 1806 ἴγρθ 
οὗ πιο πὰ Ψυάδ8, ψ|ὶὸ 8180 ὑμβουρῦ ἴο βϑουῦγθ ὈοοΟΐΥ ἔτοιη σχυΐη, Ηἰβ οηὰ ἷἰβ {89 
ῬΟΟΙΪ οὗ το. 

ΤΏ ἱπδίρσηϊα οὐ Ἀπ ο γῖβέ, οὐ ἐμθ ἀδηχοηὶο Βοαβί, ἃσὸ βί παῖ] ὰν ὕο {.16 ἱπδίσηΐα οὗ ὑπ6 Τ.6γ1} 
Βηβοῖ Ηρ, ΠΟΎΟΨΟΥ, Πλ8]|. 68 8Π. ΟΡΟΠ ΒΒΟΥ͂ οὗὨἨ [118 130] 6η05, Βη4 ὙΓΘΑΓΞΒ ἴδῃ οΥΓΟΙ 9 ἰηϑυθδᾶ 
οὗ βεύθῆ, Ηϑθ [185 8150, ἰῃ Ὀοϊἀοβῦ ἀβϑροΐϑι, βοῦ ᾿ϊ8 σπου ὍΡΟΙ 1118 ΒΟΙη8. ὙΠῸ αἴνοσθθ 
ϑηΐο]ο που] ἀ- ΠΟ ΓΟ Ἶ65 ἀτὸ απ θα ἴῃ ἰι1π|---ἰὴθ Τοοραγά, ἴμ 6 Βοαγ, {6 1,1οη, ᾿ιθῃςο, ἴοο, 
{δα ἰοαγὶχ ἴοσια, (86 τηοπβίου (θη. νἱῖ. 4-6). ΗΐΪδβ δρράᾶγοηῦ ὑγίαπαρὶ ἰ8 ῥσγοιλοίθα ὈῪ ὕπσοθ 
τλίηρ : ἢγβί, ὃγ {16 Βοαϊ ηρ οὗ 18 ἀθδα ]γ πουπᾶ ; Βοοοπάϊν, ὈΥ [16 θο] ἀμ 688 οὗ 1.18 "] ΑΘ Οτ 103 
(Εν. χιὶὶ. ὅ, 6); ΒβπΆ}}γ, Ὀγ [16 δοοοβϑίοι οὗ (89 στοδῦ σοημθσδάοθ, (6 ἴα]596 Ῥγορ]ιοῦ, (χο Βοαβῦ 
οὗ {π6 οαγίῃ, ἰὰ νοι λ0 τοδὶ βριγιῦ οὗ 86 οαγί---ἶ, 6., οὗ λ0 οἱ ὑγαάιυοη 8] ογά ον οὗ υἰϊπρβ 
--- οσοιρ ϑλοα 18 αροβίαβυ. Ὑ69, ὑ!6 Βοαϑῦ οὗἩἉ ἰλ6 οαγίῃ βοάμορϑ “0.1.0 φασίν ᾽ 1(30}[ Ἰηΐο 
ὙΟΓΒΒΙΡΡί ες Απαομγίϑι, Τδδ οαὐνγαγὰ ΡΡΘΆΓΔηΟΟ οὗ 18 Βοαβὺ οὗ [Π6 δασύ 19 οϊιαγαοϊοχί βίο; 
ὺ 15 (86 ἴοτηι οὗἉ ὑμ6 σοπϑυμπιηδῦθ Ὠγροοῦιίθ. Ηδθ ἢ88 ὕνο ΒΟΥΏΒ {18 ἃ ἸατηὉ [86 [ματαϊν]}, μὰς 
6 Βροβκ5 πὸ ἃ ἀγάροῃ [{16 Ὀγάροη ἢ]. Τ]Θ ΟΠ ἄοΥᾺ 1611 ἢ6. ἋΟο3, Ὠούγαν ΟΣ, οοπβὶθῦ ἴῃ 
}αρρΊίογΥ ; [ὉΓ ΟὨ]Υ ἴῃ ἃ ᾿γίηρ, πλδρῖοδὶ ΦΥ͂ ΘΔ ἢ6 οαυ80 ἢγθ ἴο 141] ἴγομι ἔθνη, δη λα ΚΘ 
{ἐμ παρὸ οὗ π6 Βοαδδῦ βρθᾶῖ. Ηἰβ ἰαϑῦ δπὰ πιὶρ ὐλοϑέ ορογαίϊοη ἢ6 οἴδβοίϑ ΟΥ̓ πολ οὗ ὑμὸ 
Ῥαῃ οὗ (16 αγκ. Ηθ οομιρ]οὗββ ἐμ 6 Απὐιομτ δ ἰδ ΠΥ οὗ ἰ9 Βτβί Βοαβί, ἃ8 Ψυἀδλ5 οοιμηρ!οίοα 
106 ΑἸΌ ΣΟΙ ΣΙ δ  β Π1Υ̓ οὗ {116 6008. 

45. Ἡεαυεπῖν ζογηιδ. 

Ἡδανεη, ἐξεοζ. Τὰ [86 οοποζοῦθ δοῃμοθρύϊοη οὗ {86 ἰδγηι, δαῦύέπ 1Β [8.6 Τορίοῃ οὗ [86 ΔΌΒοΙ αὔθ 
τηδυὶ [οϑἰδίλοη οὐ ὅοα ἱπ {δ6 ΕἰρΙΥ οὗ Ομγιϑὺ (οἢ, 'ν. 1 54ᾳ4.); ἰπ (86 Βριγι8} δοσορίαὐϊοῃ, 1Ὁ 18 
ἴμ6 τοσίοῃ οὗ ὑμ6 ἈδαυΘΪΥ Βρ τ 106, Ἰάοα] ΟἸἈ τ β δ Ἱν (ΟἈ.. χΊϊ. 7). ΜΊΟΘΒΔ6] πὰ ὨΪΒ Δῃρ615, 
ὦ, ε., (86 βονεογείρτι στα]α οὗ Ομ σίϑὸ ἰπ ΗΒ ογραῃϑ, σγαῃαυΐβμο8 βαίδη δῃμὰ μἷβ δι σοὶβ πὶ υἷα (86 
1464] Ομυγοῦ (ἰππναγὰ δηά οαὐναγα ο65). Τὴθ σοπβοσθσηοθ 18, ᾿οτνονοσ, ὑ]ιαῦ Θαΐδη 18 οαδὺ 
ὍΡΟΙΣ (16 ΘΑΥΙ, ἱ, 6., ρου (86 Θαγίδ! Υ Ομ Υ -ῬΟ 104] ογά ον οὗὨ {1 η 98. 

ὥεμουαλ. Αἀοά γχον6815 Ηϊπιβο}  ἰπ [86 ΑΡΟΟΔΪυρβο βγϑὺ δ8 “ελουαῖ,, ἰδμαῦ 18, 88 Ἐ6 ἯἾο 
ἷα, Ὗο ψαϑ, δὰ ὟἿ8ο οομποί (ον. 1. 4); [1,189 15 ἴῃ ΘΛ ΓΘ ΘΟΠΙ γα ἰΥ ὕο 06 ῬοϊἸουηρ 6χ- 
Ῥοσίβείου {Παῦ 18 ᾿Δϑὺ πλδη  οϑίδύϊοη Μ01}] 6 ἴῃ Ρογίοοῦ απ ϑοη 10. {1.6 ΟἹ]ὰ αηα Νοὸν Τοβία- 
τηρηὺ πιδηϊ  οϑίδοηβ οὗ Ηϊ. ἨΗΐΐβ πηδηϊοβίαυίοη 18 βουθη- 01 ἃ ἴῃ ὑμὸ ϑένεμ Δρίρὶϑ (560 
Ιβαῖδὴ χί. 2) (μα, 85. ἱπάϊνί 8] ἴοσιωβ οὗ {116 11{6 οὗἨ ΟἸγῖϑέ, ἀγθ 411 οοποοπίταϊοα ἴπ ἐμ 
]1π685 οὗ ἐμὸ βρίγίυ τοβέϊηρ ἀροπ (86 ὅοη (οἱ. 1.). ΤὨΪΒ. ροβίϊοα οὗὨἩ ὑπὸ βονυθὰ ϑρὶ γι 
ὧδ πκοννῖβοὸ ἰπ βοοοσγάδποθ ΠῚ {16 δχροοϊδίίοη οὗ (6 ρογίθοῦ ταδηϊοσίαϊίοι οὗἨ (Οὐ γιϑὺ 
ἴῃ βούϑῃ ἴογιϑ ὑβγουρμοιΐ [86 αρθ8. Τῇθη «ΨΦοθ μον) ἢ ΔΡΡΟΔΙΒ 848 ἰμ6 Ἂ4{{- 1 ον ἀροὴ [1.6 
ΒΕΔΥΘΩΪΥ ἰζγομο, δῃὰ {86 ρ]ουῦ οὗ ΗΪΐβΒ ἰβγομπθ δηὰ ρονογητηθηῦ 18 ἀορίοίοα 8πον, ἴῃ 
δγταῦο ο ἐγαϊϑ. Ηἰβ δρρθᾶγδῃοθ 18 ἀθϑβοσ θὰ (οἢ. ᾽ν. 8); Ηΐ ΘΑΨΟΏΪΥ ῬΓΟΒΟΥ ΟΣΥ, [10 
ἴουνῦ δηὰ ὑνθηΐν οἰάθσβ (νογ. 4); Η5 ταδῃ βίο. ΟΥ τΤουοἰδίλοπ (νογ, ὅ) ; ὕμ0 ΟΘ] ΟΞ. 8} 
Ρῦτα οἰδγαοίοσ δηὰ [6 ἀροτλθυι οὗ ΗΙβ ρονογπιμθηῦ ((. 6 δΒοὰ οὗ ρ].55) δηα [86 ἔουγ {πηἀὰ- 
Τυθηΐ8 1} ογπ5 οὗἩἨ ΗΒ ρσογογημηθηί, [86 ΟΣ Ὀοαϑίβ οὐ ᾿ἰνίης βῃδροβ (νοῖβ. θ6-8). Τιο890 
εἰοτγι ἐγ Ηἰπι ἴῃ [80 ἢγβϑῦ ρἴβδοθ, ἴοσ {6 0 δγὸ ὑμ6 διπαδιηθηία) τε τη οὗ Η!5 ρογογηϊμθηῦ 0361 
(εἃ. νἱ11. 9). ΤᾺΪ8. δοίμβ] ρ]ογι βοδίίοη ἰ5. τοβοοίθα ἴῃ (88 σοπίθιμρ]αὐϊομ δηὰ ᾿γαΐβο οὗ (89 
οἰοοῖ Βοαυθη ν βρίτγιίβ (το γ8. 9, 10). [πῃ ΗΙΐβ μαπά 15 {}6 δεαίδξα Φοοῖζ “ιἰΐῃ 8 δπὶρτηαϑ οὗ [86 
ποιῖ δ 8 Εϊδίοσυ (οἢ. νυ. 1). Ευτγίμοιπηογο, ΗΘ ἈΡΡρΘδ1Β 88 Ηο ὑμδὺ βἰυὑθίμ ἀΡΟῺ {16 ὑΠτΟΏ6, ἑ, 6., 
ἐδ αἰβοϊαί αἀονοσγμοσ (6. νἱ. 16). ΤΘ Ργαυοῖβ οὗ {86 βαϊη β ὀοτηθ δφίογε αοὐ (οἷν. νἱ11}], 4). 

Ἑνοῃ ἴπ6 ΑἸροὶ 80 θα [86 δαίαγοθ οὗὨ ΟἸγὶβῦ, βιυθασβ ὉγῪ ΗΠ τὶ 85 6 Οπθ γὃὼ0 ἰἰνο ἢ 

ἔτοτῃ δἴδγῃ τυ ἴο οἰογηϊίγ, (16 Οτοδίον (Ὁ. χ. 6). Ηδ ἰβΒ 'ἰπ ραγίϊοα αν ὑμο αοά οὗ ἰδὲ εατίῃ 

(ε. χὶ. 4), 086 Ββρὶγιὺ οὗἨ 1Π{8 τϑ- δῃϊπιδίθβ [86 βἰδίη δηὰ ἔι0} Ὁ] τ ἸΌΠ65808 (γ6Γ. 11), ργουϊπρ 

Ηϊπιβοῖῦ, ὉΥ Ηἰβ τγαίβίηρ οὗ ἴμθ, ἴο 6 ὑμ6 αοα οἵ Πδάνϑη, (16 ΑἸμαϊ ρα Οποὸ (νογ. 17). 

Ηἰΐβ, αἴ5ο, 18 ἐμ Κϊηράοπι Ἡμογοΐη 8 Ρόνεῦ οὐἨἩ ΟἸγὶβῦ στα]ο8. (οἷ. χὶὶ. 10). Ηϑ ἰ5 ιο δαίλον 

οἵ ΟἸιγίϑυ (ςἢ. πὶν. 1). ΗΘ 15, Ηἰπιβο] ἢ, ρυϊτα σιν ὕπο Αὐρλα απά Οπιέσα, {10 ὐβοϊαΐθ διι86 

δπά (Πο δρϑοϊαίε Επά οὗ 411 [ῃῖηρβ; δηὰ Ηϑ ἰβ {μ6 ᾿ἰνὶπρ' αν οὗὨ {1118 δη Ὁ {Π68138 ἃ8 Φ μου δὶ, 

Ἅο ἰ8, Ἶ ο τῦ88, δηα ὙμΟ οοπιθίμ (ο. 1. 8; ΟΟΙΏΡ. Χχὶ. 6). Βαὺῦ ἴῃ υπίοη ἱ Ητα, ΟἸὨ ἰδὲ 

δἷδο 15 ΑἸρβδ δπὰ Οἴπορα, οἷ. χχὶϊ, 18 (1. 11). 

Ιη γοῦ δῃοῦμοσ ράβϑαρο [0651468 ΟἈ. Χ. ᾿ αοῦ ἴλ}9 ὕμάσο ἰβΒ ἀθοϊαγοα ἕο Ὀ6 α͵8ο ὑμιο Ογδαΐογ. 



88 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΑΡΟΟΛΙΥΡΒΕ. 

Τηυβ {Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, 16 [6 αοπροὶ δπα ἘΣ βι163 οὗἩ Φοπ, ὀρροβϑϑ ἐδ σουτῃβ οὗ (ποβί οἴη 
(ει. χῖν, 7). Ηβθῃοθ, 4150, (6 δοηφ οὗ Ὡἴοδε8 διὰ [Π6 ϑοηρ οὗ δὲ }απιὸ δοοογᾷ ἴῃ Η:8 ργαΐβθ 
[οἢ.. χν. ὃ, 4]. Ηΐ5 φίουν 8118 [86 ἤδδυθην ΤορΙο (οἢ. χν. 8). ΤῊΘ 1αϑὺ ρ]ασιιθβ αγὸ ν᾽8]8 οὐ Η8 
τγατ [(ἢ. χγ, 1, 6, 7, χυἱ.]; δηὰ δ ἴὉ 18  ἄοβα πᾶπηθ τηϑῃ Ὀϊϑβϑρβοιηθ οἢ δοοουηΐῦ οὗ ἐ.ι696 
Ρἰασιιοβ, ΗΘ ὀχϑγοῖίβοῦ ΔΌβοϊαῦα βου οὶ ΚΓ ΟΥ̓ΟΥ ἴἢ6 ψγου] ; Ἠδθ 15 σα] ου, ἐμογοίογο, οὐ ΟΥ̓ Σ 
ΟΥ̓], ἴὰ ἐπαῦ 116 ἰἀγπ5 [Ὁ πο λυ σιηθηῦ (αἷι. ἰχ, ὅ, 11, ΧΙ, δ, 16, χν. [χν].], 16 Ἰαάρτηρηΐ οὗὨἉ 1π}- 
Ῥοηϊΐοηοθο, εἶν. ΧΥΙ. 17). Ὑ6 τί οἷν ἀοΧο]ορ 65 οὗ [6 ΑΡΟσΔΊΥ 86 ἅΓ6 0γ [}6 τηοϑῦ ρατ δΔἀ ἀτοϑθοά 
ο αο), οἷι. ἵν. 8, 11 (σοιαρ. οΒ. ν. 18, νθγο [6 ἀοχΧοΙ]ΟρΥ οἵ αοἀ 15 ἰοϊποὰ ψ 1} ὑμαῦ Οὔ [16 1, πὰ}, 
{πο γιηογ, μούγονογ, θοΐηρ ρῥ] δορά ἤγϑ, οἱ. υἱ]. 19, χὶ. 16, 17, χὶ!, 10, χίχ. 1, 6); τουβΒὶρ ἰ8 {|18- 
τῖδο ἀἀἀγοθβοα ἴοὸ αοα. Ηἱἰϑ 18 {|6 ΚἸησάοιι (6. χἰχ. 6); Ηδ οσχϑουΐοβ [89 π8] ἡιάρηχοηΐ (ςἢ. 
χχ, 9, 19); ἔγοιη Ηΐτὰ (6 ΠΕ «6.541 6 πὶ ἀοΒοο 68 ουΐ οὗ Ηδανθῃ ὑροη 089 Θαγί δπὰ Ὀδοομλ65 
ἐπ τὰ θόγηδο]ο οὗ αοὐ, {μ6 Μοβὺ Ηοὶν ΡΊδοθ οὗ Ηΐβ ἀπο! ]ηρ οι ϑαγί 1661} (6}. χχὶ. 2, 8); 
Ἠς ἰ5 (ῃη6 Το ον (νογ. 4η. ΤῊ6 τοϊαϊίΐοη θοϊνχὺ αοα δπὰ {116 Ἀπ Θοπι68 ουὐ αἰ ΠΕ} 1 ἢ 
οἷ. χχὶ. 28, σι ιογο Ὁ 18 ἀΘο]αγρα [μαῦ [6 ρΊΟΙΥ οὗ αοα ᾿ἰρσμΐθηβ [86 ΟἸΥγ οὗ Οοα, ἀπά ἴ[Π6 1,21 Ὁ 
6. {πῸ Τσ]ιῦ ΜΠ Θγθο ῦ; ἐ, 4., ΟΠ σισῦ {86 ν]810]6. ᾿πᾶρα, [86 Ρογο ρ ] Ὁ]6 τηδηϊοβίβίϊου οὗ αοά (860 
οἷ. χχὶϊ. 8, δ). 4.5 {86 ἀοά οὗ (Π6 βρ᾽τὴβ οὗ (86 Ῥτορμοίβ, αοά 18 ᾿ἐϊχονῖβο (86 ῥυῖπι 8] Βοῦσοθ 
οὗ {πὸ Αροςδίγρβα 186} {το Γ. 6). 

αἰεὶ ἴθ δἀογηθα ψιῦ 411 [Π6 [οδίατοβ οὗ 86 ρ]οτιβοα αοἀοιμδηῃηοοῦ. Το στονοϊ δέοι 
οὗ Οὐνὰ [5 αἰβο {116 τονοϊδύϊοῃ οὗ ΟἸ γὶϑῦ, Οὐὑὔδοθ ρσοσθθβ ἔγουχλ Ηΐτη, 885 ἔσοιλ Φομονα, Ηΐ8 
{1163 πα ἰγαϊϑ σοι δίῃ ΠῚΒ ὨΘΆΥΟΕΪΥ͂ ΡΊΟΥΥ τὶ ΗΒ φαγί ]ν ποῦς οὗἨἩ τϑἀθιγρίϊοη δπα 88]- 
ψαϊίου ; ὁ. 1, 5,6,11-18; ν. 6-14; νἱ. 2; νἱϊ. 17; χὶ. 156; χὶῖ. 10; χίν. 1.2,14; χίχ. 11,16; χχὶ. 

25, χχὶὶ 8. ΤΊιΘ ταοίΐνο οὐ Ηἰ5 ρ᾽ ον βοδίϊοι 18 δυο μοῦ ΗΐβΒ ρτοαῦ ποῦκ οὗἉ τοἀοτηρίζου. 
ΤῊ 5 Πιουρηῦ γαπα ὑμγουρ ἢ 1116 Θμεἶγ ΒΟΟΙς 85 18 Τ᾿ πἀδιηθηΐαὶ ἰάθ8. Ηδ ἰβ {16 1,810 ἰδμδὲ 
τ Ὰ3 αἰαϊη (οὗ. γ, 0, 12); 48 Ῥτγορμοῦ, Ηθ ἰβ. [16 ἀτηϑη, ὑμ6 ἔλ 0} ἃ] ΜΙαγίγν (οἰ. 111. 14); κ8 
Ηρ] ι-ργὶοϑί, Η6 18 {πὸ Αἴοπογ (οἢ. 1. ὅ, νἱὶ. 14); 85 Κίηρ, (86 1 θογαΐου οὐ ᾿θάοοιλθυ (οὶ. γ. 
9), {16 Ῥείηςο οὗὨ (Π6 Κίηρβ οὗ ὑπ ϑαγίὰ (ἊΣ. 1. δ), [86 ἀγπαηλῖοαὶ Ῥυΐποθ οὗὨ μ6 που] 5 Ηἷ9- 
ἸΟΥΥ (οἰ. νἱ. 1); π΄ μθ οπᾶ δρροδγίπρ νυἱούογι ο] Ὁ 89. βι},---ἃ Κίηρ οὗἩἨ Κίηρβ δῃὰ 1, τὰ οὗ 
Ἰογάβ, γο 85. τηλήβ Ηΐ8 ροορὶ 4 Κιησάοιχ οὗ ῥγίοϑίβ (οἰ. ἱ. 6, ν. 10, χῖχ. 16); [16 πιοσὲ 
ΤΥ ΞΙΟΓΙΟῈ5 Οὗ 811 ρουβοῃ δ} 168 (οἰ. χὶχ, 12); ἴῃ τεβροού οὗ ΗΒ ϑβϑβϑη 8] χοϊδιΐοῃ ἴο 186 ΕΔΙΒοσ, 
ἔμ. ΤιοσῸ8. οὗ Οοά (οἰ. χὶχ. 18); ἴῃ τοϑρϑοῦ οὗ Ηΐ υτ8Δη παίαγο, [λ 6 Ἰλοοῦ οὗὁὨ [6 γΔοα οὗἨ 
θενὰ δπα {1 ΔΙογηϊηρ-Β(Ά Ὁ οὗ τη κα (οι. χΧχΙϊ, 16). 

Τιιο Ποὶν Οὐοξέ ἰβ Ἀθγὸ ρ]ογποά 'π οοπογοῦθ οομοθρίϊ οηΒ ἰπ 86 ββαυθη Κρ  γῖβ; πη τ. 9 
ϑρισι {π8ὺ (Δ |κ68 ροββθββίοι οὗἁ [ῃ6 Βρὶ γῖῦ οὗὨἨ [86 Ῥτορῃροῦ, Ῥαοσομπλῖην ὑμοσοῖῃ [86 Βργίηρ οὗ 8}1 
ψἰβίοηϑ (6Ἀ, ἱ. 10, ἴν. 1, 2); Ηδ 18 4150 ρ]ουβοα δ58 18:6 ρυϊποὶρ]ο οὗ {86 οογ πα οὗἨ οἴογη 8] 
Βα] γαϊοὴ δηα Ὁ] ϑβοάηρθθ (Οἢ. χὶν. 18); δῃηὰ 88 [86 ργϊποὶρ]ο οὗ 6 ΟἸ ΓΟ Β Ἰοηρίηρ [ῸΓ 
ἴμ6 Οὐπιίηρ οὗ ποῦ μογά (ςἢ. χχίϊ. 17). [ἢ δοοοσγάδποθ ψὶθα {116 Βυταθ 1168] δίγ]6 οὗ 86 Βοοῖκ, 
Ηὸ ΑἴΞο, {πκ ΟἸσιϑὺ Η ἰπίβο! , βανόσγαὶ {ἰπ168 ΔΡΡΟΔΓΒ ἴῃ ΔΠΡΟΪΊΟ ἕοστη. 

(οα 8 δεαξ οὐ ἑῤγοηα, ἴῃ ἰΐϑ. Βυτη 0 1108] δἰ Ἰ ἔἤσδποθ, ΤΟ ΌΓΟΒ. ΩῸ ὀχρἰ δπιϑέΐοῃ. ϑίποθ {86 
ῬΓΘΑΡΥ ΟΥΥ͂ Οὗ [βγδ6], {πὸ ὑμαῦ οὗ {Π ἀροβίο!ο Ομαυτοῖ, σομ 5158 οὗ ἔσαν ῬΡΘΓΒΟΠΒ, [86 ἐισοηΐψ- 

ρων εἰον8 ἴοττα ἃ ἀοι]9 Ῥγοβυίουῦῦ. ΤῊ ἀοι]6 ῬΙΟΒΌΥΟΣΥ τλδύ, ἀου Ὀ{1658, θ6 τοραζάοά 
88 ΒΥΠῚΟ]ΙΟΔΙΪΥ ἜΧΡτγοβϑῖνα Οὗ {116 οἸχοϊσοβὺ Βρ]γ 8, Βα] θοϊθα, οα {Π6 οπθ βδηᾷ, ἔγοτωῃ {ῃ6 Ὠιυχηδη 
τοῦ, δηα, οἡ {6 οἰλογ, ἔγοτῃ [Π6 δηροὶὶο νου], δηᾶ γοργοβοηΐθα ὈΥ̓ [16 Ῥαίγγο 8 οὗ 15υδοὶ 
δΔηα {6 Τνοῖνο Αροβίϊοθ, 76 δυθ οἰβοβογο ἀοοισηαίοα {Π6 70ὼ» ἐυΐπς δδλαρεβ ΟΥ̓ δεαβίϑ 
88 ΤΠ ἀΔΙ ΘΠ 8] ἔΌΤΙΒ οὗἉ [6 ὨΙνη6 ρογογητηθηῦ. ͵  ἘλΟΐ οὗἉ {1686 ΟἸΠΘΓΆΪ πὶ ΠΔ88 Βὶχ ]ΏρΒ,--- 
ΒΥ͂ΤΩ}00]5 οὗἩἨ αρ᾿ἰαίοα, ἰΠΒη ΛΟ Ἰἰσ ΙΥ οταπίργοϑθαμοθ ΕδΟᾺ 18 οογογοα ψὶ Ὁ ΟΥ̓ο8, 1 δπὰ 
πὶ μοιιῦ,- θυ θὸῸ]8 οὗ οπχηϊϑοίοησο πα τβάοιη. ΤΊΊΟΥ τοϑῦ ηοῦ ἀν δηα πϊσιιῦ; ΠΟΥ͂ 86 
ΘΥΟΥ σοηβοίουβ, πηονΐηρ, δούϊνο, ἰἶζο 016 Δρβοϊαΐθ σὰ] οὗ Ὀἱνίηθ [Γμὐθ]] 1 ρθη06,--- ΣΟΥ γὴν 
(ἀὐοά σοι Δ ]}ὕ7 85 (6 ἩΟΙΥ Οπο δηὰ Ψ6ῃονδῇ. 

Ἡογο, ἴῃ {6 ΒΟ] θη ΘΟΙΏΊΡΘΗΥ͂ ἰδαὖ βυγσγγουπά {86 ΑἸταϊρ ιν, αἀπσεῖβ 406 ποὺ ᾿τητηοα δίοὶν 
ΤαΘη ]οη6α ; ἰηῃ [86 ΡῬτορτοθ8 οὗὨ {6 δοίΐοῃ, πούουοσ, ΤΟΥ͂ Δγὸ Ὀγουρῦ ἴῃ (οἰ. γ. 11), δηὰ ἐμοῦ 
ΔΡΡοδν ᾿σουρμουῦ {6 Βοοϊκ 85 ἴμ6 τηράϊδ οὗ οὐ φογεσῃιμθηῖ, ΕῸΣ {6 ἀφδιὶ σπδίΐοη οὗ 

4 γεδεη κει, ΟΊ. 1., ν. 235, ΚΟ] οἰοστηδοῦον, Ρ. 464, ΕΠ κα (πὶ ἰὮγθο τηοτο Ὀοήπ ΠΙΥΙΏρ- ΟΊ η 18] ΓΘ ναπίϊηρ, οὗ. 

Υἱ., ἴο σοπηρ]ϑῖο {πῸ ἐἄοα οὗἩἨὨ [πὸ ἴον Ὀθαπί4 [Πἰνἱρ- θαΐπ 8], ἱοἢ ἐπί γρτοῖ [πὸ ἤγϑε ΤΟῸΓ Βθα18. Τὴ ἴον ὕο δῖ ἐνὶ α-Ὅ6- 

ἴῃ 68], ΒΟΥΓΟΥ͂ΟΣ, Τοῖοσ το ἔπι Τα πμἀβταθῃίαὶ ἴοστηϑ οὗ [80 ΟΣ] Β ἰοίοσγ. [899 Οοτησαθηξ, οᾺ οἷ. ἴν. 6,}. 102.-ΒῈ. ἢ. 6] 



26. ΕΟΒΜΑΙ, ΕΡΕΜΕΝΤΒΒ ΟΕ ΑΡΟΟΛΙΥΡΤΊΟΗ. 89 

Ῥοιβο δ] 4096 116 6596 Ώ665 ἰΒ οὐ πΘο ρα τὴ ἐδ ἰάδα ὑμαῦ 411 τηϑηὶ βίαι οηβ δηα ργον ἄθηοθβ 
οὗ Οοἀ το, ἴῃ 8 ΒΥ ΠῚ Ό0]164] Β6η86, Δηρ6 18. [15 8. ΤΥ ΒύΘΓΙΟΙΒ οἰγοιπηδίδησο ὑπαὖῦ ὑπ 6 ᾿σὶποῖραὶ 
8η9Ὲ] οὗἩ [πο Πονοϊδίίοη, [86 Απροὶ οὗ 9 6805 ΟἸγὶϑυ (οΒ, ἱ. 1), ΚουνΒο ἀθοϊαγοβ Στηβοὶ  ὕἤο Ὀ6 
8. ῬΟΙΒΟΠΔΙ] δηροὶ (οἢ. χῖὶχ, 10, χχὶϊ. 9). ΤῊΘ Ργομπιΐηθηοο οὗ Δηρ6 116 ΒΡΡΑΓΙΓ1ΟΠΒ -- ἱπ ψΪΟᾺ 
Ι[σκο ῥτοίοπαβ ἴο ἀἰβοουογ ἃ αἰβογο ρθη ΟΥ͂ θούνθθη ὑμθ Φομδππθϑη (8ρ6] δηἀ {116 ΑΙΡΟΟΔΙΥ ρΡ86 
--Ἴϑ ῬΣΪΤΩΔΥΙΥ οχρὶ αἰ πο ὈΥ {86 ἔδοῦ ἰμαῦ ψγὸ ᾶγο Π6Γγθ ἴο ἀο τ ἢ δὴ ἐροοῖ οὗ τονοϊ αἰΐου, δπὰ 
1δαὶ {86 πα] δροοῖ, 'ὰ τ ῖο ἢ, 885 ανθὴ [86 ἀ08ρ6]8 Αἰἤστηῃ, ΟἸ τἰϑῦ 18 ὕο ἈΡΡΘΔΓ ἰῃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ Μἰ( 
Η]5 δῃῆροὶβ [λαμ χχν. 81]; Δαγὶς ν}1}}. 88, 8.66 Οὔηῖηι. οπ ζοδη, Ατὰ. Τ-4., Ρ. 611.---ΤᾺ.}]. ΤῊΘ 
ΒυτΤΩ 0] 104] σΠΑγδοίου οὗ {μ6 Βοοῖς τηυβῦ 4180 6 ἰδίζθη 1ηἰοὸ δοοοιηῦ; ἴῃ δοοογάδησα πιῇ {}}15, 
[6 Βριτῖῖβ (6868 5) οὗἩ {6 σὨΌΓΟΪ. 65 Ἀγ6 ο8}16 ἃ Δηρ6}8 (6}.. 11. ἀῃὰ 111.). ὙΜ 2 [86 ῬοοΚ οὗ 
[8:6 ΒΟΥ ἢ 5688, ἃ ΒίΓΟηρ 8ηρ6] 8 κ65 ἩΪΒ ΔΡΡΘΆΣΔηΟΘ, Ρχγοοϊἰ της 110 ἀΠΠοα] Ὁ Ῥσόῦ]οπι οὗ 
19 υηβϑϑ]ίηρς (ο(ἢ. ν. 23). Απὰ ποὺ οοπῃίοββ Βοϑίϑ οὗ δηρἘβ σοὴθ ἴοσγνασγα, ργαϊδιηρ {116 
ἸΤΑΥΩὉ (νοῦ. 11). ΤῊ ὉΌΓ Δηρ 618 ψ8ὸ Βο]α ὑμ6 Ὁ ψὶπμ 5 οὗἨὨ [86 δατ (οἰ. Υἱῖ. 1) δ΄θ, 9 
ΒοΙ ον, συτθ0]}8 οὗ {86 Βρὶ γῖΐα δὶ ρούγοσβ ᾿ῃδὺ΄ὴ Πο]α ἔθ βρ  γὶἴβ οὗ τη κί πα 1 σἤΘΟΚ ; δθονο 
{ποτὶ 15. βού ὑπὸ Απροὶ οὗ β'ϑδ! ηρ, ὙΠΟ, ἢ δοοούάδπμοθ Σὰ ὑπ 6 δηδίορυ οὗ δου ρίαγα, 18 ἃ 
δυταθο] οὗ {π6 σι ρὶ τὶ οὗ ἀοα (τος. 2). Ἐΐδ δ]80 18 [Ὁ] οννοα ὈΥ͂  μιοϑὺ οὗ δηῆρ6]5 ρτγαϊβίηρς αοά 
(νεῖβ. 11, 12). Νον {86 υἱ᾽βίοῃ βᾷββ865 Οἱ ἴο βαύϑῃ αἰβύϊηοῦ δηροὶβ 110 βίδη Ὀοίογα 606,---ἰθ 
ΔΠΡ6]5 οὗ (86 ἱταταροίθ---Β ΠΟ Π868 ἴ0 Τοροηΐδηο6, ΘΙ ΟαΙοα ἴῃ δοίμαϊ νηΐ (οἰ. νἱ]}. 2). 
Ενγϑη {8666 Δρροᾶγ ἴο 6 ἀδρομάδηΐ ἀροὴ [6 ἀπροὶ ψῆὸ ᾿88 π᾿ μαῦρο 8.6 ὈΓΆΥΘΙΒ Οὗ ὕ 6 
Βδὶπίβ. ΗσοΓθ δρϑίη, ἀου 1688, γγ9 μάγοϑ 8. δυο] οὗ (ῃ9 ΗοΙΪν Ομοϑβί, Ὗ ηο, διὺν}}}16 ἀπο, τὴ 
Ταργοβοηϊοα ὈΥ͂ [6 Απροὶ οὗ μ6 β'θδ! ηρ. Αἢ δηυ ]χοβίβ ἴο (86 δῆ 615 Βοϊἀΐηρ ἰμ6 ἴθ νη }3 
(ὁ. νἱ]. 1) 15 ἔοστηϑά ὉΥ͂ ἐμ [00 Δ 5615 θοπηά ὈΥ 86 ΕΠΡΗ γαῖθθ, σ᾽ ΟΟΤΩΥ δηἀ τηγβίοσί ουϑ [ΌΓΠῚ8 
πΈΪΟΒ ἀγὸ 1Δοπ 1 Ε6α τὺ [86 ἡπαρτασηῦ οὗὨ [6 Πογβϑϑιλθη ὑμοτηβοῖνοβ (Οἢ. ἰχ. 16). Τδῦ ν] οὶ 
οοπϑί{πι|065 {.6Ππὶ ΒΏΡ618 18 ποὺ [86 Ομ γδοίοσ οὗ ρϑυβο δ! Υ, Ὀυὺ ὑπ 6 Ομαγδοίον οἵ 4 Ὠινίηθ πλΪ3-' 
βίοη ΟΥ̓ ἴπ6 ὉΠ: Οὗ [ΟΌΓ ΤᾺ ΒΒ] 0η5---σοσσοβροπαϊηρ ἴο [86 8016 ποτ]ά---οὗ αἀἰνίπο ὑῬσγοθαίοηα] 
Ἰυάρταοηΐβ. ΤῈ δΌβο] αἴθ βουογοι είν οὗ Οοἄ ΟΥ̓ΟΣ ἀοιλοηΐο ἀΆΓΚΉ 658 ΤλΔΚ 65 ουθὴ Αρδαάου- 
ἈΡΟΙ]γοι 8} ἀπρεί οὗ [86 Δ0γβ5 ((Ἀ. ἰχ. 11). 

δῖποθ ὑμῃ9 Ῥαδγουβὶϑ οὗ Ο γβῦ σδπποὺ γοὺ 6 Τοίοσσοᾶ ἰὸ ἰῃ οἷ. χ. 1, {86 τι ρ  Δηροὶ ἀ6- 
βου 6 Π6γὸ 88 Ὀθδυίηρ ἃ ΟΡ] οῦθ σοβο ]8πο6 ἰο {Π6 ᾿τηαρθ οὗ ΟἸιγίϑῦ, 18. αἴϑο, ἀου θέ] 0858, ἃ 
ΒΥΤΩὉΟ] οὗἁὨ 6 Θ'ρ᾽ τὶ οὗ ἀοά. ΤΟ ϑρ᾽γιὺ οὗ βοαδὶηρ, [16 βριγιῦ 1110 τοργοβθηῖβ [86 βαϊηΐ5, ὈΥ͂ 
οδεγίηρ 411 {πον Ῥγαύοτβ Ὀοΐοσγο (οά, 18 4150 ἴμο ῥ᾽ σὶῦ οὗὨἨἁ ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ Θομοογηΐηρ [Π6 ΔΡΡτγοιοῖ- 
ἱπρ Οοταΐηρ οὗ ΟἸγίϑι, Ὑπὸ ϑρίγιῦ οὗ ἀοἀ ἨΔ8 {89 1116 ὈοΟΙΚ οὗἁ {116 Θβοβιαίο! ορίοϑὶ (108ρ6] ἴῃ 
ΗΙ9 μβδαῃάὰ, δ ουου-τι]68 [Π6 δασίῃ δηὰ [86 βο8---ϑίδ 16 ογάοσς δηά {86 βυγρίηρ 11{{8 οὗὨ {116 
πιδίϊοηθ. Η15 γοΐοθϑ 18 88 [86 γοΐοϑ οὗ ἃ Ἰίοη. Μογνοά Ὀγ Ηΐπι, ἐπ βούθηῃ ὑπ πιά ουβ υὐΐον {ΠΟ 
γοΐοοβ;; ἴποϑϑ ὑδβυμάοιβ στοργοϑοηῦ ἴῃ 6 δηΐίγο οοῦγϑβο οὗὁἨ τοίοσιηδίϊοηβ δηἃ σὰ ΒΒ] 0η8 1π [6 
Ομ σιβείδπ ΟΒΌσΟΙ ; ἃ ἢ1]} τονοϊ δίΐοη σοποογηΐηρ [8686 15. ὙΠ 6]4, Ὀδοδαβα βοῖ σονοϊαίϊοη 
ψοῦ ἃ ΘΠοτΟΔΟ ἢ ὌΡΟῚ [86 ἔγοθ-ΡΘΠΟΥ͂ οὗ δη. 10 ἴα. ΠΠκουῖβο ὑμ6 Ῥγογοραίίνο οὗἁ ἴπ ὥριγῦ 
οὗ οά ἴο ΕΥΘΆΣ, ἱ. «., ο ρῖνα σου ΠΥ ἴο [16 Βρίὶ γὶῦ οὗ δη. Ηδ ἴβ8 {86 δυί!ον οὗ Νὸνν Τοβ- 
ἰδιθηῦ ΡῬΤΟΡΒΘΟΥ (γα. 11). Ηδ ἀἰδβιϊηρσυ θηοα θούνψοθη [μ6 7Ζεηιρίε οὗ ὑτὰθ τΟΥΞΒΙΡΡΟΥΒ ἀπά 
ἴλ6 ομΐεν οοιτγέ οὗ ἴ 9 ΟΒατγοῦ, νοὶ 1Π6 Οδη 1168 ἰγοδά ἀπάον ἰοοῦ (οἰ. χὶ. 1,27. Εἰς ὦ 13 
ἯΥΒΟ ολ.865 [6 ὕνγο Οἱ γϑ- γθθ8 ὕο 6 ΟἸ γΘ- ΓΘ68, ἴῸΓ Οἱ] 18 8. 5γ1}00] οὗἁ (6 ϑ'ρ᾽ τὶ, Ταῦ 
ἈΠΟ ΔΟΙ, τι Ὠἷβ ΔηρΟΪΒ, ἰῃ σοπΗ͂ϊοῦ τι {86 Θτγαροπ δηα [αΪ8 δηροῖβ, 18 ἱπαϊσαίϊν οὗ 0.0 
Βρίτ οὐ Ομ σῖβὲ ἰπ Ηἰβ δαϊμουγ ϑιϊνο ζουθσητηθηΐ, ἰ8 0 ὰ58 δὴ πα ἰβραΐδθ]ο ἴδοι, ΤΊ φασίδ 

γίηισ ἱλνουσὰ Ηδταυεη, (οἈ. [νἱϊϊ. 18] χὶν, 6) βμου]ὰ ΠΠΠ|πουν 886 Ὧ6 πούϊορα ΠοΓΘ 85 [16 Δη66] οὗ 

Αροοδ)νρᾶς Πονεϊδίίοη ο Φομη Ηἰπηβ6]ζ, τ μο89 αὐ αῦο 1160 δα ρ]6 μ88 Ὀθθοοῆθ. Η6 ἢ]68 

«ὰσοῦρ ἐπ ταΐαϑί οὐ Ηδανοι τ ἱτἢ Ἠΐ8 ἐβοβαίοϊορμίςδὶ ταθάβαρα, 0 [18 γονϑϊδιίοη Η165 ἰὨγοῦρὶὶ 

(6 τΒΟΪ6 ΒΡΒοσγο οὗ 86 Οτιβύδλη βρ τί. 
ΤΊΘ Αραδ] οὗ ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ ἰδ βυσοοοάοα ὈΥ̓͂ {0 ΑἩγζοὶ οὗ Λ86 ΟἸυτοΒ ΤΥ ρμδπῦ (νοῦ, 8); 

[6 ἷβ Το] ονγοαᾶ ὉΥ [86 Απρεὶ οὗ Φυάρτηρηὺ (νοῖ8. 9-11). ΤῈ6 τοϊδίίοη 8π4 σοπαᾳοῦ οὗἉ {Π|0 ΔΠ6Ὸ]5 

τηρηἰϊοηρα (οἈ. χῖν. 14-20) ἰᾳ ΤΟΙ τηγϑύοσϊουβ, ΤῊΘ ἴοστα 116 απο ὑπ6 ὅοη οὗ λίδη, βι{ἰπρ’ 

προ ἐμο οἰοπά δπα Ὀοαγίπρ' μ6 μαγυαβύ-βἰ 6116, ἵ. 6.,) Θοταταἰβϑ μά 0 οαὖ Βμοτῦ ἴπ|6 Θουγβθ οὗ 

« ΤῊο Κρίπε]ο9 ἂτὸ ἃ οοτῃροπθης ρατὶ οὔ ἔπ Αροσδῖγρϑθ {86 17, διὰ ποῖ ᾿ΘΤῸΙ͂Ύ ῬΓΟΡΑΓΔΙΟΤΥ (Βοροίο. Ἡθηοθ ἐποῖτ ἴον πιῖ- 

ποΐοαυ, ᾿ἰκονσίδθ, ἱα σ τα Ὀ 0116 8] --- ἃ πεῖ ἀπητοοοχηίσοα ὉΥ Ιγυϊηρίθαι. 1ὲ 6 ποῖ ϑυρροβδῃὶθ [μαὲ (μ9 λεαεὶς 97 ἰλε ολισολες 

οὐσυϊὰ ὕεασ ὁ γοϊδέίοσι ἴο ἴδιο ολισολεε, ἰἶχο ταὶ οὗ δίαγε ἴο οαπα ο-δἴίοῖε. 



40 ᾿ ἹΝΤΕΟΡΌΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

ἐδθ ποῦ] ἴῃ ογάον ἰοὸ ᾿υἀδρηχοηῦ, 18. ὉΠη1 506 ΓΔ ΌΪγ ΟἸ γϑι. ΤῊ οὗ Γ δῆ ροὶ, οματροά σι [89 
τηδηάἀαίο ἴο ΟἸ γἰϑῦ, γν1}} (Π6ὴ ἀσποῖθ [86 πιοββαρὸ οὗ 10 Εδίμον, 80 λα τοβοσνοα ἴμ6 {ἰπὶθ 
δηὰ {μ6 μοι ἰο Ηϊπιβοὶ ἢ (νοσ, 16). ΟΥυοῦ δραίπβδί ἰη6 βρϑοϊῆς λλυγνυεβέ οὗ ΟἸ γὶσὺ ἔμοσο ἴβ, 
Ἡσνανοῦ, δἷβο δηούμιου Βαγγοϑῦ ΟὗὨἮ ΘΠ ἀΟΙ Δ ΙΟΤΥ ἡπαρτηοηῦ. Αςοογαϊῃσ]ν, {μ6 ἤγθ- Δησοὶ οὗἁ 

ἐ8ι6 σοϑπλῖς41 σονεγητηθηὺ οὗ Οοά, ἴμ6 δῆροὶ γιὸ ἴβ. [1464110] ομθ πὶ [6 δ᾽ίαγ οὗ [86 
ὉΠ ΝΟΥΞΆΙ βαογίῆςο οὗ ὑΠ6 νοῦ] ἱπ 18 οἱ ἴογπι (γογ. 18) ΘομμτηϑΠηα3 ἴπ6 δηροὶ ψ 80, ἴῃ 
[61 οπϑὶρ τι ΟἸγϑί, οχοοαΐοβ 16 ὅπ] ἱπάρτηθηῦ ΡΟ ὑμ6 δαγί, ἰο {πγυβὲ ἴῃ ἷβ 
δίσκο 4130 ἴῸγ ἐπα Ἰυαρταοηΐ οὗ ταί. ΤΤὨΪβ Ἰλίου δηρ6] τὴ} (116 δἰ ς]6 ἰβϑθ8 ἔγσοτα ἐδ 

Τοιλρῖ6 (νον. 17); ἨΘ ΔΡΡΟΔΙΒ ἔαγίμοῦ οα (61. ΧΥ. 6) ἕο Ῥγάποι ἰηΐο {116 βούθῃ 8ῃ 5018 γῦῆ0 
ἀΐβροηβα 16 υἷ8]8 οὗ ψταΐῃ. [Ὁ 18. ἃ ΥΟΥΥ͂ βἰ στ βοδηύ ἔδοὺ ὑμαῦ {Π686 δῃρο]β οὐ ἡμαστηοηΐ 
Τασοῖνθ ὑπο ῖγ νἱ]8. ἔγοπλ οὴθ οὗ {π86 ἴοαγ θοαβίβ [ΠἸυ]πρ- Ὀοΐηρβ (οἢ. χυ. 7)]; δοοοσάϊηρ 
ἴο {χΐ5, {1118 ᾿παϊνίαυ4] 11{6- ότι οὗ Ὠἰνίηθ ρονοσημηθηῦ ᾿ηΐοσνθ 98 Ὀούνθοη {Πμ6πὶ δηα (οά, 
Ταῦ ὑπ6 ἡ ἀ σἸμοηΐϑ Ἔχϑουϊθα ΓΘ ποῦ Ὀ]ηα ονθη δ 5 βῆονγῃ ὈΥ͂ ὁη6 οὗὨ [8 Βαυύθὴ δῆ “Ὁ]5, γῆο 
δοΐβ ἃ9. ᾿πίογρτοίοῦ ΟὗὨ ἔπ686 Ἰυάσπχοηΐδβ (πο. χν]]. 1, 7). ΤᾺ 5, ὑμογοίοσγθ, ἰ8. [6 Απροὶ οὗ Ρτο- 
ῬΒΘΟΥ (οἷ. χὶν. 15). βυθοῦ ἔγοπιη Εἶτα 1β ὑμ6 Απροὶ οὗ Φυάρταθηΐ 1.56} (6}.. χν ]. 1 Βαᾳ.; 
ΘΟΙΡ. οἰ. χὶν. 17). δοιιον δῦ ΟὈΘΟΌΓΟΙΥ [6 ῬΙΤΟΡΒΘΟΥ ΚῸ058 ὉΔΟΚ ἴο (6 Απρδὶ οὗ 86 Αροοἅ- 
Ἰγρβθ ἴῃ βόμπογαὶ (οἷ, χὶχ. 9); δραΐπ, βούουθσ, 6 πὰ 1ῃ6 Απροὶ οὗ Ῥγορῆθου (οι. χῖν. 1, 
χυϊὶ. 1, 7), νλ} 11530 ΑΥ͂ΘΣ πη [86 ΑἩσο] οὗ Φυαρτηθηῦ ἀραίη ΔΡΡΟΔΙΒ (οἷν, χῖχ, 17; σοιρ. χυ 1. 1). 
ΗΪ5 5ἰδηαίϊηρ ἴῃ {86 Βἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀδηοίοθβ ὑ8ι6 ΘΟβιηῖο 8] παίαγθ οὗ 6 ἤηαὶ Ἰπαστιηθηὺ Ἡ ῖσὮ 
δ6 δηῃποιηοοβ, ΤΠ6 ὈΪβϑίηρς οὗἩ [ἴΠ6 τόπανδὶ οὗ [86 σου] αἰΐθη 8 ἀροη ἴΠ6 Δηρ 6] ψῆο Βα 
βαίδῃ ἂρ ἴῃ {16 ΔΌγ89 (6. χχ. 1, 2). ΤΊ 8 Δῃ Ὁ] 148 ἴῃ 6 Βαῖηο Ἰκοῦ ὑμαῦὺ Οὐ γῖϑῦ 185. (οἢ. Ἰ. 18 
---ο-ποῦ ἰο θὰ οσοπέοαπάοα τι} οἢ. ἰχ, 1). Βαθδοααδηΐ ἴο 8 6 σοηδυχϊημλδίϊοη, 85 (86 ἁηϊόῃ Ὀ6- 
ὑπὶχῦ ποᾶνοη Δηἀ φαγί, Δ ΘΔΓ ΠΟ ΙΏΟΓ͵Θ οὗὈ 8ῃρ6 15 Ἀη01} ΠΠΔΙ]Υ͂ αὖ [89 οἰοΒο, (86 Αηρο] οὗ (89 
Βαονοϊαιϊίοη οὗἨ Οἰσιϑῦ 18. ἀσαΐη τχϑπυοηδᾶ (οἢ. χχιὶϊ. 8, [χχὶ. 977). 

Απσεῖς αἸϊογπαῖα ἴη ἃ. ΤΟΙΊΔΙΪΚΔΌΪΘ ΔΉΠΟΥ ΜΠ ΠΘΑΥΘΗΙ͂ υοΐσοδ. Τὺ 15 ἴῃ ΒοΓοΓβη69 
αι τμ6. Εἰσὶ δοβίαις οοηάϊίίοη οὗ {πὸ Ῥτορὶιοῦ ὑμδύ {Π|ὸ τνοηογβ οὗ υἱβίοῃ βῃου]ὰ 6 
Θοπ͵οϊπεα Μὰ ποηάοΙΒ οὗ Ἀραγηρ ((ἢ, ν. 2, 11, νἱ. 7, 10, νἱῖϊ, 18, χ' 8, χῖν. 6, 7, 9, 15, 
ΧΥ. 2, χῖχ. 17), ΟΥΓ βιιου]ὰ δ᾽ ογπαῖο ψιῖτὰ ἴμοα. ΤᾺΘ οἰαγδοίοσι ζαίίοη οὗ [πὸ ΒΟΔΥΘΗΪΥ νοΐ 68 

ἰβ 1ἸΚανν δα δἰ σα πολύ. ΤῊ ἢγβθὺ νοΐοο---δηά {{|5 1β αϑι18]---ἰ ηὐτοάαςοβ ἴῃ 6 νἰβϑίοπ. “1 νγᾶβ8 ἴῃ 
{16 βρίγιῦ οἡ {πὸ [μογα 8 ἀΔΥ, δῃηά ποαγὰ Ὀδϊηἀ τὴ6 ἃ ρτοαῦ γοΐοο, 845 οὔδ ἐγμηρεοί." ΤΟ βδῖὴθ 
γοΐσθ ἔα Π6Γ ΟἹ ΓΟΒΘΠ. 165 ἴῃ 6 Βοι Πα ΟΥὨ ΤηΔΏΗΥ͂ αύογβ (ἢ, ἱ, 156). Αγραΐπ ἴῦ 15 1|κ ἃ ἱτπαηροέ 
(ς. ἱν. 1). Ῥτοῖ [λ6 ἵτομΘ οὗὁἩ αοα ρῥγοοθοά ΠΙΡΗ ηΐηρβ δηα γοὶοο8 δηὰ ὑπ οτβ (οἷ, ἦν. δ), 
---Ἰ Ὁ του θ᾽ υϊοπϑ 1 οἢλ ὈΘοομ.6 γοΐσοϑ, γοΐοθ8 ψ ]οῖ θοοοιηθ ἐμ ποθ, Α νοὶςθ ουὐ οὗἩ ὑμθ 
ταὶ ϑὺ οὗὨ ὕμ6 ἔουτ Ὀθα8.8 (6. Υἱ, 6) ὁΔ.805. ὑ86 ἴϑπιΐηθ ἤο Ἀρρθᾶγ ἃ5. 8π ἱπῆϊοιίοη οὗ βρβϑοΐδ))Υ 
οοπϑοίουβ Ὠινίπο ἀἰθροηϑαίίοη. ΤῈ6 ὈΓΔΥΘΙΒ οὗ {ῃ6 δαὶ πίβ, βανίησ δϑοθηοὰ ἰο μοδνθῃ, γὸ- 
ἰγοδοῦ ροῃ [6 οαγίῃ ἴῃ γοΐθθθ 8πα ἐμβυαπάοτβ, ἴῃ ἸΙσὐπΐη 55 Δηα οαγμαιαῖοβ (οἷ. νἱ]1, δ). 
Ηδτα ῥγοδοβίηρβ, ψογβ οὗ [πη 6 γ, ργθοθάθ δ9 ᾿ἰσὐηΐησβ οὗ ΠΟῪ 1ΠΠ πὶ παίϊοη δηά ἰῃ6 ΒΗ ΟΟἶκα 
οὗ ταὶ ρ ΟΥ̓ σμδησοθ. Α νοΐοθ ἔγομλ μ6 ἔοαγ Βοτῃβ οὗ {Π6 αἰΐαγ (οἢ,, ἰχ. 18) ἀϊγθοῖβ, ἴῃ οομίου- 
ΤΑΪΟΥ ἰο {118 1(8 ογίρίη, ὑπ6 ἱταπγοϊαἰίοη οὗ 8 {μἱγτά ρατῦ οὗὁ τῃαῃ τ] ηα {πγουρἢ (86 πχοάΐππλ οὗἁ 
8. ῬΘηΔ] ᾿πάρταθηῦ (οοῦλρ. οἷ. χυ]. 7). 1ὐ 15 'ἴπ σοΟηϑοαθοηοθ οὗ 8 ΘΔ ΘΩΪΥ γοΐοθ ἐμαῦ {89 
Ῥτγορμιοῦ δαΐβ {πὸ τηγβίοσϊουβ {1{0}|6 θοοΪς; ἴπ6 ἩΟΙΪΥ αμοϑὺ αα!οῖκοη8 {116 ψογά (οἢ. σΣ. 8)... ὕ6ψὕ 
στοαῦ νοῖὶςθ ἔγοπῃ ΗΠ οαύθῃ ΒΤ ΟἢΒ [Π6 ὑ57 ΥΙβθὴ ὙΠ Ώ65865 Ρ ἴο Ηθαγθῃ ; ἃ ΠΟ δηα στοδὲ 
του δίϊοη ΓΟ]. ΓΟΒ 8 ΠΟῪ ΒΟΑΥΘΏΪΥ οΘοηαϊ(ίοη οὗἉ 5ίαϊθ δηὰ ΟἸα το ἴπ [Π6 ἴοττῃ οὗ [116 ρογίδοϊοα 
Κίηραοπι (οἰ. χὶ, 11,12). Ἡδγονῖ ἀγὸ οοηποοίβα [86 στοῦ γοΐοοβ ἴῃ Ηδανοπ δηπουποίηρ 
186 ἀλη οὗ {πΠ6 οοπϑατϊητηδίίΐοη (οὮ. χί. 156. Αἰ ΠΑΥΪΎ [Π6 ρστοδῦ γοϊοο, οἷ. χι!. 10). Αὐ {μ΄ 
ορϑηΐῃρ οὗ {Π6 Τοιιρ]6 ἰῃ Ηδανθη, ΜΕ ϊοἢ πο ΤΟ] ]ΟΥΒ, ἃ στοδὺ ἢ.411} δοσοιρϑηΐοβ [86 Πρ Πηρβ 
ΔΠΑ νοΐ οο8 Δη4 {Πππη δ γ5 δηᾶ δαυῃ]υδῖοβ (οἢ. χὶ. 19). ΤῊΘ τηοτγα ἀοίαι]οα ἀδνοϊοριηορηΐ οὗ 
0818 Ἰαϊίογ ἤρατο (οἷ. χνΐ. 18, 21) τηδῖζοϑ [π6 Ἀ 81} δρρϑᾶσ ἰῃ {μ6 1ἰρ}νῦ οὗὨἨἁ ἃ στοαῦ, ἰθυγὉ]6, δά 
αἰϑίγοβϑίι! ἀθοοπιροβί οι ΟΥ̓ Θοβιηΐοδὶ σοϊδύζοηβ. ΤῊΘ δῃ οἰ ρδίΟΤΥ ΘΟ] τγαύίοη οὗἩἨ 6 δοῃ- 
ΒΙΩΠΊΘ(ΪΟη ἴῃ {ηὴ6 ΠΟΑνΘΗΪΥ ΟἸΌΓΟΙ οὗ {π6 οἱδοῦ 18 Θβρθοί!!ῦ βοϊοπιη (οἢ. σῖν. 1 8ᾳ4.). 
όοτα ἴδ 6 ρογξοοίοα {Δ οΥ̓ πα [0η8, οὗὨ ροῃί 868 ΟΥ ὑγορμοίβ, δπα οὗὨ τὺ, 15. ἀπ θά ἱπ {86 Βᾶγ- 
ΤΑΟΗΥ͂ Οὗ ἃ ΠΟῪ Δηα Ἰοῦν δοηφ.: ΤῊΘ ψοΐσθβ Οὗ ΠΊΔΩΥ τγδίοσβ, οὗ ἃ στοαῦ ὑπ Πάν, δηὰ οὗὨ ΠΆΓΡΟΓΒ, 
βίηρίηρ ἃ βΒοπρ' {πΠδὺ ΟὨ͵γ᾽ (Π6 οἸοοὺ ἀπά ΠΟΙΪΥ͂ ΘΟ ΡΔΏΥ οΔηῃ ἰθασῃ. [ἢ γοῦ ΓἍΠ1ΟΥ ἰ0Π. 65 ΤΟΒΟΏ 49 
{86 ἈΘΑΥΟΠΪΥ οοποογῦ δίοσ (μ6 14}}] οὗἩἨ [0 Βαγϊοῦ, ἰῃὰ δῃυ οἱ ραύοΥΎ οΘΙ ΘΟγαύθῃ οὗὨ [86 τηυγίαρσθ 
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οἵ {μ6 Βεῖάθ (οἷ. χὶχ. 1-7. [Ὁ 1ἴβ. δἰβο ἃ ῬθδυθΪΥ ῥγοοϊδιηδίΐοη ὑμαὺ οαβοβ (ἢ 6 τυυλϊηρ; οὗ 

πε56 πογὰβ: 2 6δϑε αγὸ ἰδ ἀεαά, εἰσ. (0. χὶν. 18); δπη4 ον οὔδῃ Βανο (ΠΟΥ Όθθ Γ6- 
πτιϊοη  Αραίΐη, [86 σομητηδηά ἰο ρῸ ἔοσί ἔγοτῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ ΘΟΠ105 ᾿πιπ]ο οἰ δίο ] Υ ἃ8 8 γοΐδα ἔγοσα 
Ἡδδγυθα (οἢ. ΣΥΊ]]. 4). 

8 1. ῬΒΥΎΘΗΙΟΟ-ΡΝΕΟΜΑΤΙΟ ΜΈΡΙΑ ΟἹ ΑΡΟΘΑΙΥΡΤΊΟΒ. ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΙΟ ΨΙΒΙΟΝ. 

α. ϑαογοα γιεϊοη. 

ΤῊ6 ΤΠ ΘΟΙορΥ οὗ (9 Ργορμοίϊς βυθ)οοίνθ ἔοστα οὐ (μι ͵8 15 τταρρϑά ἴῃ οὔ βουγιΥ 88 γοῖ, 
Οτἰμοάοχίβια τρλκο8 η0 αἰδίϊησίίοη Ὀούνγθθη οὈ͵θοῖνθ ΡΒ θποπιοηδ δααιοιβίηρ ὑπο 56  γ68 

[ο 186 σοιπηοη οι ρ γί 8] ρογοθρίϊοη οὗ {Π6 ἣνθ β6ηβ68, δῃὰ οβ)θοίδνθ ρ!ηοίμοηα ΟὈΒΟΓΥΔΡ]Θ 
ἘΥῪ {86 ργορμόϊζίϊς Ρογοδθρίίοῃ δοηθ. ΤἈΘΟΒΟΡΒΥ͂ τ Κ6Β ΠΟ ἀἰβιϊποίϊοη Ὀούτνθοι {116 ροσοθρίϊγθ 
ἕοτταϑβ οὐὨἩ (6 Ὠοδίμοη τηδηίο σοπάϊ δου, ἱπ  ΪΟἢ τ δη ὈΘΟοΟμλ65 {6 αη-ἴγοθο, σοηϑίγαϊ ποα ἰο00] 
οἴ ἃ τινβίοτίουβ ᾿πῆμποηοο, Βαρροβοά ὕο ὃθ οὗ »)ΟΒΕΥ [5ρ1γ1}] οτὶρίη--οἰῃ ἃ ποσὰ θδίνοθη ἐῃ6 
Ῥδίβοϊοσῖςο- οι ΘΠ }16 ἔοσια οὗ ρογοδρίϊθη-- -πα 016. δίς] Θοβίαϑυ οὐὗἨ ἁ (86 ὑΠπδοογαίία 

ἀοχαλίη, ἰπ νοι 6 βθοῦ 18 ἔγθοα ἔγοτῃ [8.6 1π118 οὗὁὨἨ δοτῃτηοη δῃμρί γὶοἴβη. Ῥδηὐμοϊϑεϊα 
Γαϊϊ ΟΠ 4115η1 ΤΆ ΪΚῸΒ. ΠῸ αἰβύϊηοίίοη Ὀοΐνγθοη ὑμό86 βα] υὐλίδγοιβ νἰβίομϑ ΜΠ] ἢ Ἀ͵ΓΘ ὑΠ 6 ΒΟΌΓΟΘΒ 
οὗ 6 Πῖσοσ Ἰἰΐδ, γϑα, οὗ 086 ΤΟΟΟΥΘΙΥ͂ οὗ ταδη κι, Δ ληδί0Ά1 ΔΙ] ΟΙ ηδίϊοΟ 8 ΠΟ96 οηα 
ἷβ [86 πιΔά-Ποιβο (Θίσγδυϑ85). 

Α τοϑαϊὺ οὗἁὨ [Π6 ογ]ιοάοχίβεϊο σοη βίο οὗἁὨ ἰά685 15 ἐπ6 ἔμεὺ {παὺ {Π6 ργορβοίίο υἱβίοῃ ἱβ 
Τοσϑγάἀοα 88 ΤΩ ΘΓΟΙΥ ΟΠ6 ἔοττηῃ οὗ τουϑ᾽ αὐϊοῃ Διηοηρ' Βου σαὶ; ΜῈ 1]5ῦ, οἡ {Π|6 σοη γαγΥύ, [Π6 ν᾽βίοῃ 
ἐβ ΤΟΔΠῪ {86 τηράϊ τα οὗ 411 ἔοσγιηβ οὗ γονοϊαίίΐοη. ΤᾺ18 ὑγαῦῃ 1β8. ΟΧΡγοβϑοα ὈΥ̓͂ π6 {πῃ γϑοο] ἃ 
ἀενοϊοριηθπῦ οὗ {16 ΗΘΌΓΟΝ ὕθσιηβ ἀδηοίϊηρ; ῥγορμοίϊο βίσῃῦ: [1] ΤῊ6 Ξοοσ οὐ Ῥγορβοί 
(Ππῖ); [2] ΤῊ Ῥτοοϊαἴπηον οὗὨἨ πϑὺῦ [ΐπρβ (32); [8] Ὑπὸ ΒΟΒΟΙΔογ ογ ὅθογ (||. 

ΤῊΘ ἢγεῦ (πἰηρ ὑμαῦ τγὸ 8188}} Ῥχγθιΐβθο σχοϊδίϊνο ἴο [Π6 δ ]οοῦ οὗὨ ργορμοίϊς νἱϑίοπ δηᾶ 
8150, 'ἴπ οβρεοΐαὶ, οὐ Αροοδγρίϊο υἱβίοῃ, 15 ὑ8 6 τωνβίογίουβ ἔδοὺ (μδὺ ἃ ὑποίοϊ ἁ ἔσῃ οὗ οοῃ- 
ΒοϊοΌΘ085 ἴβ ῬΘΟΌ ΔΓ (0 {μ6 Βυμηδῃ Β0Ὰ],---ὦ ἀΔΥ ΘΟΠΒΟΪΟ ΒΏ055, Πα 4 πἰρηῦ σΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ, 
ΤῊ Ἰαϊέογ ἴοσβ (6 Ὀδοκρτουπά οὗἉ 11ξ6, Ὀυΐῦ 18, ΒΟΎΥΘΥΟΙ, ΚΘΠΘΓΔΙΠΥ να] δα ἀπά ἰάθη, 

ΟἿΓ Βοοοπά ῥτοιηΐβο 8. 88 [Ὁ] ον: Τηδ 1ΙΡογαίίοη οὗὁὨ ἔμ 6 βθοοηα σοηϑοϊουξη 85 188 8 
(δησ οὗ ταοτγοὰ γοϑαΥ Τὀσοῦστγοηοθ ὙΠ 6η [Π6 δύ οἢ5 ΨΟΓΘ ἴῃ ὑπο} γουίδι δηα ΠῚ1|6 ἃ πῖν γουί- 
ἔα] ργοβοπεϊηθηΐβ, [8η ΜΕ 118ὺ ΠΟΥ Ε͵Θ ῥδϑϑίηρ ἱμγοῦρῖι ὑΠ6 τι 44}]0 ἀρ οὗ ὑμποῖν ἀδθνοὶορ- 
τηθηΐ ; ἃ ΠΕ ᾿ΙΡογαίίοι οὗ (18 πἰρ -ΟΟΠΒΟΙΟΒΏ 688 18 ἱπ ῥσόβρθοῦ 0. (6 ἰΐτη8 οὗἩὨ ρογίθοὶ 
ἀενοὶορπηοηΐ. 

710 ἰβ ἃ το ]]-Κηότη ἔλοὶ ἐπαὺ {815 βασοῃᾷ ἴοττα οὐὁὨ Θοῃβοϊ ΙΒ 658, [πΠ6 πηΐνογθαὶ οχίβίθμοθ 
οὗ π πο ἢ 15 θοιγαγοα ὈΥ͂ [16 τηοϑῦ ΙΔ 100]4 βρη, ταϑηϊ οϑύοα 1801} διηοηρ ὑμ6 ατοοκβ ἴῃ 8 
»αϊλοίοσίοαϊ ἴοττα (πιαπέϊοϊδπι [μαντεία, Βοοίι-βαγίηρ, αἰν᾽παῦϊοη ])}; [μ18 ραίβοϊομίοαὶ ἔοστα 
οΟΙμ65 πη οοπίδοῦ Μὶ 1} [86 οἰλίσαζ ἔογπι ΟΠΙΥ͂ ἰῃ [μ6 τοδομίηρβ οὗ ϑοογαίθβ (ἀαϊπιοτιίδϑηι [δαιμό- 
νιον), Ὀοΐηρ σομγοτίοα ἴῃ {86 τυυϊτηρβ οὗ Ῥ] δίο ἰηΐο 8 βογύ οὐ ὑμθοσΥ ; Μ Ὦ1]8ὺ οἡ {116 11π6 οὗ 
δοταϊες ἐγδαϊοη, (μ6 οὐλίοαξ ἔοττα οὐἨ υἱβίοῃ 885, δ} {16 Γϑοῖρσοοδὶ δούϊοη οὗ Θ᾽ νίηθ ζτδοθ 

δηὰ (86 οἰ 64] δέγαρν! ηρ Οὗ οἱ οοὺ βρίτὶ 5, Ὀ66 ἢ τλ846 ὑπ 6 δοίι4] ογρδῃ οὗἉ γϑνο]δίίοη, 
Α ρΡοϊαγιγ, (μογθίοσο, πηθοῖβ υ5 ἰῃ 411 648698 : ἃ ΠΑΓΙΔΟΠΪΟυ8 σοηἰγαϑὺ οὗ ὈΊνῖπ6 τηδη  ἔοϑίδ- 

ομϑ δη4 μΒυπιϑη Υἱβϑίοῃϑ ΟΥἩ ἐγδηβρογίθ---Ῥ486α, ὑΠ:680 Ἰαύδογ, προ {86 Βεΐπρ ταρῦ οαἱ οὗ ἐμ6 
οοπάϊείοπι οὗ ΟΓΪΠΑΓΥ͂ Θοηβοϊουβηθϑθθ (Θοβίαθυ). ἘΠ πουΐ 4 Ὠ1νίη6 τηδη 6ϑἰδίζοη μγουρἢ {116 
Βοῖγ ΟΠμοεῖ, 0 δι βοσγνθ Η  π|86}} ποὺ ΟὨ]Υ οὗ πδίαγα]ὶ ΡΒ Θμ οι θη 8Π4 Βρ᾽ ΓΙ [18] ΤΠ ΘΒΒΟ ΠΡ ΘΥΒ, 
Ὀυΐὶ αἷδο οὗ 86 σα ρϑο 168 Δηα δρίϊπ4 69 οὗ ὑπο στηδη ΟΥΡΔΉ ϑτα, ἔπ ΓῸ 18 Ω0 νἱϑίοῃ ; πὶ βοαυξ 
Υβίοη ἴπογο 15 πὸ Ὠ᾿νὶπ6 Τηδηϊὁϑἰαἰΐϊοη. ΝΟΥ δ ὑΠουρὶι {158 σοηΐταϑὺ 185 ΒΑΓ ΟΠΪΟ.5 δηα ἰη- 
ἀϊ5εοΙ Ὁ]6 ἴῃ 8 παΐαγο, ἰὺ 18 4150 ὁπ6 οὗ στοδαῦ τηδρῃϊζιυάο; ἰὑ 18, ΠΠΘΓΘΙΌΓΟ, ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΤῸΓ 18 ἴο 
ἀϊδεϊη σα ἢ Ὀοΐνοοη ἴοσπιθ οὗ τουοϊαἰΐοη ΒΟ ΔΥῸ Ῥγοἀοτα ΔΉ ΓῪ οδ)εοίίυε δηὰ ἴμο86 ἴῃ 
πὩ ἢ [Π6 δωδΓεοίσα οἰ οπιθπῦ ῥγοροηάογαίθθ ΤὨΘ πηοϑὺ ΟὈ͵θοίϊγθ ἔοστῃ 18 ὑπαὺ ρον γ 1] 688 
οἴ πιδη  [οϑἰδίίοη 16 ΓΟΥΘΔ4]5 [8617 ηοΐ ΟὨ]Υ͂ ἴο {116 Ῥτορῇοίβ ἴῃ {πα οοηΐγο, Ὀαΐ 4150, τὶ} 8 
δία! πρ πιὶρμέ, ἴο ῥτγοίδπο ᾿πά ἑνί ἀπ4}5 'π (ΠΟΥ ΘΟΙΏΡΔΩΥ (λῆοΒ68 ἰη Εργρῦ; ΕἸ 74} οα Μοιπὶ 
Οὐτποὶ : ΟΠ γίϑὺ πὶ [86 ΤορΪα ; ὅδ] οα {Π6 ΜΑΥ ἴο Πϑααδβουβ). ΤῊ6 πιοϑῦ β)]θοίνγο ἔοστη 
οἵ τονε δέϊου 18 ἱπϑρ᾽ γαίῃ; 500} 88 ὑγαύθσθοθ, απ ϑηίηρ, {πὸ ἃ ταἰ ἀηΐρἢῦ βὰπ, (86 σοηβοίουβ- 
Ὧ689 οὗ 6 Αροβίϊοβ. Το ρογίοοῦ οοηύγαβὺ 18 ὑπ 8 βία θά : (86 οὐ)εοίξυε Τλνὶπθ ΠΟΥΘΙῈΥ ---ἰῃ 
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τὐοηεἶον, διὰ ἰμ6 φυδ)εοίίυε Ὀϊνὶηθ πονυθ] ν---τἰμθ ργορλείΐο τσογὰ οὐ (86 ργεαολίησ Ῥχορλεί 
λἰπιβοζ. 

Ἑουμᾶάρα ἀροπ [89 ῥϑυοβοϊορίοδλὶ ἀπα ἰβίοσι οὶ] οοπα!οηβ οὗ τον ίϊοη 'β ἐμ ἴλοὺ ἐπα 
18 δ! ]Θοίλνο ἴοσταβ ὁ δα πιὶὺ οὗ δυρτηθηίαύίοη ἴο [μθ Υἱομβοδὺ ἄδθρτθθ, ἀπὰ αϊπϊπυθίοη (ο 8 
γϑι δ ΐηρ ροϊηῦ. ΤῊΘ Ὀοσίπηΐηρ οἵ τον αὐ ομ ΑΓ Υἱβίοη 18 ἃ υἱδίοπαὶ ᾿ἀξατίπο ἴθ ἃ ἀτθδπὶ 
(5.01); 8. ἴοσπὶ γΒῖοἢ 18 ἰηἰγοαποοα ὈΥ [16 παίιγα]-Ῥσορμοο, βἰρηϊβοδηῦ ἄγοανε (6. Φ., 
Ψοβου ἢ Β ἄγοδαῃι, θη. ΧΧΧΥΪ,.), Ὀὰῦ πγυβῦ, μου ον ΘΓ, Ὀ6 αἰδβυϊ ρα 64 ἔγοτα {μ4ὺ. ΤΊΘ δηά οὗ 

ΓΟΥΟΙΔΕΪΟΠΑΓΥ Υἱϑίοπ 18 88 «ροϑίοίϊο ἐἰδιμπϊπαξίοπ, 086 Θο]ιο οὗἨ πο ἰβ Ἀθαγὰ Ἰοηρ Δἴ ἰῃ [89 
Βδί-Κο].ἢ ᾿ 

10 τοβυ 5 ἔγομι {Π6 αἀἰδεϊποίζοη οὗὨ ΘΡΟΟῺΒ δηα μοῦ οαβ ἰπ [Π6 πῆρ, Ῥῃηθατηαίϊο ἰβίογυ οὗ 
1.6 μοῦ], υΠαὺ {16 πιϊγασαϊοιβ ἔΌΓΙΩΒ οὗἩ γϑυϑαἰίΐοη θθοοιηθ ἰαϊθηῦ ἴῃ (ἢ6 ὑπιοβ οὗὨ ρου οάϊοδὶ 
ἀονοϊορηιοηΐ. Το [86 ἀμίνουβα ἰν οὗ ὕπ6 ῥσορμοῦῖος δρυϊα4θ ἴῃ τηδηκίπά. ({Πι}8 158. ποῦ 
ΒΑΥΪΏΡ, 88 12010}} 48 1. ΜΗὁ ὝΘΓΘ ἴ0 ΒΑΥ---ἴγοτη 1.1.6 Ὁπίνουβα ΠΥ οὗὨ {16 ΟὨσὶβίο! ορίοδὶ [Τ]Ἰχθο]ορὶ- 
08] "---Εἰ. ΕΒ. Ο.] ἀρ 46---οοιιρ. Αοῷϑ χυϊ!. 27), δηα ἴγοτη {86 πηοτμοηζουβηθ88 οὗ 116 Βυπδα 
1186, δα ρθο ΠΥ (6 ΟΠ τ ϑύϊδη 118, (16 Ἔχροοίδίίοι 11 οννἷ8θ σοϑαθ, μονουοσ, ὑλαὺ οχίγαοσα!ϊ- 
ΠΆΓΤΥ͂ 8Π( ΙηΥ̓ΒύΒΓΙΟΙΒ ουθηΐβ 0711} {8 Κα ρ͵δοθ ἴῃ 8}] {λπη68. 

Ὑγιΐη [86 ογοῖο οἶτον αίίοη ἔθ νοηάογ οὗ ἀεαγίπς ἀσγοῖορβ ἰπΐο [86 τόοπάογ οὗ σἱδίοπ; 
δηά {1} ν᾽ ϑίοη οὗἁὨ {116 ὅοογ, ἴσοι ὙΠ Οπὶ {π6 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗ 658 οΟὗὨ 86. ἀἰδιϊποίίΐοα Ὀδυν χὺ Θμλρ τὶς 
πα ργορμοίὶο βἰρ]ιῦ ἰ8, 848 γοῦ, δ βθηῦ, ἰβΒ ἀθυθί ορθᾶ ἴῃ ρ)ιὗβί!ν, ᾿υϊδίοσι οὶ δνυθηΐβ δηά νυν] 5: 8, 
ἴῃ {160 ΘΧΡΘΙΘΠΟΘ οὗ ΜΒΙΟῺ [86 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΠ658 οὗ ὑῃ6 αἰβυϊποιίοι Ὀούνγαθη (.}18 ἱηπνναγὰ δἰρσαῦ 
84 ΟΟΙΠΙΠΟῺ ΟΙΏΡΙ ΓΙ ΟἾΒΙῚ ΟΟΠΔΙΊΘΉ 668 ΔΠ4 ΟΟὨΟἰἸ ΠΌΔΙ ΠΥ ̓ ΠΟΥΘΆΒ6Β. 

Βαυὺῦ {μι15 Βυβροηβθ θίγῃ Ῥγορ οἷο ΘΧΡΟΓΙΘΠΟ6Β 8ΠπΠ4 6 ΘΧΡΟΓΘηΟ068 οὗ {86 ἔνθ βῆ 568, 
ἄοοβ θαὺ οοπϑιϊαΐα 8 ἰσϑηβιἑϊοῃ δδίνγθοῃ (ἢ 6 ἱποὶρἰοπῦ δηά (86 πιο ΐδη ροϊηὺ οὗὨ ῥγορβϑου. 
Τη τμ6 1{{8 οὗἩἨ ΑὈγΑδ πὶ ἈΘΑΥΘΏΙΪΥ πιδη  ϑϑίβφη ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ ΘοΟμ 14] ΕἰρΆΘΓ Θπλρ Γι ο8πι; 116 
γγΆ 18, 1 ἃ ΠΟΥ Ομ], ὁπ ὑμ6 Ὀογάοιβ οὗὨἩ π6 βρί γι οσ] ἃ. ΤΙη ἐμ 116 οὗ Ομ γίβί, οὰὰ ἐδμθ 
οἴμον βαπὰ, [16 βυβρθηβο Ὀαΐνγαθη Ῥτορ]οὗϊο δηἃ ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ΥὙ]ΒΊΟῺ 18 4180 ἀ0η6 ΔΥΑΥ ΝΙΏ. ΗΒ 

οοπϑίδηῦ 8ΔΠ4 ΘΟΥ̓ΘΙΥ-ΟΑΥ̓ ΘΧΡΟΣΊΘΠΟΘ 18 ἴογ Ηϊπὶ (86 σϑοομηζοα ταράϊαμα οὗ δὰ ππηϊπίογγυρίοα 
γἱβίοη. 

Νοῦ ουϑῃ {μ6 Αροβίϊθβ γϑγα 8016 ἰὸ γα] ου ὑμιο8θ ἈΘΑΎΘΏΪΥ μοῖρ 8 οὗ ΒΡ: γυ8}}0γ πὶ ἐμ ὲ8 
γα}6 οὗἁἩ οδαγίι. ΟἸ γιϑῦ πα] κοά ἴῃ ἃ ἔτ ὑμαΐ νγ88, αὖ [86 βδῖὴθ ὕϊππο, β'ρῃῦ; θαῦ ἰμ6 Αροβί!οβ 
ταϊκοά ἴῃ ἰαἰ ἢ, ποῦ ἴῃ βριιῦ, Του Ό1ο85, μον ουοσ, ὑμὶν 11|6 οὗἁὨ δι 88 Του πα θα ρου, δά 
ἰμίρουβροσβοα ὙΠ, τοι θηΐβ οὗ βὶρὐ, τ δῦ 186 ἱπύογνυδ!β τ γο ἢ]16 4 ἢρ τὶν ὑλ6 ΡΟ ΟΣ οὗ 
ἰηϑρί ταύϊοη- τᾶ ΡΟΝΟΣ ΜὨΙΟΒ, ἰηἀθοά, [ὉΓ ὑμθ πηοιηθμῦ δΔπα ἷπ ραγίϊοαϊαῦ τα] δίομβ, ταϊρμῦ 
Βοπχοίϊπχοβ Ὀ6 Ορβουγοα [αἰχαϊη 564], Οπἡ {μα οἴου μδπᾶ, μού υ σ, ἐμ γθ ΤΘΓΘ 8150 τηοταθηΐβ 
ἴῃ {16 ἰἶνο8 οὗ {1:6 Αροβῦϊοβ 6 τοι θηΐασυ ὈΙΥῚηΘ Τηδη δἰ 0 8 ΟΓΘ ὑπο γ8 ἴῃ 80 ΓἹΟΒ 
δη4 τἱρ ΠΥ 8 ἴοσπὶ 88 ἴο ἀθυθὶορθ ᾿πίο δοίμα] δηα ᾿δϑίληρ ἱπβρίγαίϊοηβ. ΤῊ σ'βδοσεα ΥΥ̓́σ ηρβ 
ΘΓ [8.6 5568 οὗ {8ι686 οΥ ἢ -ΚΌΒὨΣ Πρ; ΒΡΙΙΏΡΒ. 

Οἱ {86 πιϑρ  ἀΐδῃ οὗ 8 ρογίθοῦ απίοῃ Ὀουνχῦ ταδη οϑίδυϊοη δηα ᾿πβρί γαύζοι, (86 σδποηῖοδὶ 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΒΘΟ ἰοοὶς 18 χῖβθ. 10 88 ὈαθΘα ὉΡΟῚ ΥἱΒΊ 08 086 ἔοπ ἀδύϊοη γγἃ8 ἃ Ὀυγηΐηρ Ἰοηρίης 
ἴον [π6 Οοταίηρ οὗ (9 1,οτὰ ; ἃ Ἰοηρίηρ διὐδικοποὰ ὈΥ ἐμ ρϑου 8 ΔΠπα Ορργοββῖνθ ομαγϑοίου οὗ 
{86 {1π|68, δα σΠ ΘΥΙΒῃ ἃ ἴῃ τηΪπαβ [Πδῦ, ὈΥ γραάβοη οὗ ὑμεῖν 1464] παΐασθ, βοββοβϑοά ἃ Εἰρσθοῦ 
Ῥτορ ιοῦϊο 68}11ηρ. Ὁπάον [86 τροργοοδὶ δοίΐοῃ οὗ ἐμ 18 γϑαγῃΐηρ δπα ἰμ6 βϑ ργἰῦ οὗ τον αϊίοι, 
[1.6 ὙἹΒΙΟΏΒ ὕοοϊς ΒΏ8 06. [π (ΐβ Ἰοηρίηρ, ἴῃ [86 ρϑηρ ἢ] αὐἰγαοίίοη οὗ Ἰουα ο {6 Οὐμηρ οὗ 
186 Τροτὰ, (89 ΟἹ Τοβίδιθμπῦ Ῥτγορ]ιοίβ οου]ὰ οοιηροῖθ πίῃ ὑμ6 Αροβίϊοβ, δηα {μι βοιηδ οὗ 
{ὴ6 [ΌΓΙΔΘΡ ὈΘΟΔΠΊΘ, ΡΟΥΌΓΟΘ, ΑΡοοδὶ Υρίϊθίθ, ΕΔΟἢ ΡῥΑΓΟΥ͂ ΘΧοο θα {116 οἴου ἰῇ Βοιθ ρᾶτγ- 
ἀἰσαϊασ, ΤῊὴΘ τηθη οὗ ὑπὸ ΟἸΪὰ Τορίδιηθηῦ δα ποῦ ουηα Ββαύβίβδοίζοη πῃ ἴΠ6 ῬγΙΠΟΙ ΡΠ 
Ῥογίθοίθα τϑἀριηρίϊοη, 88 δα ἐῃοβα οὗ π0ὸ Νὸν Τοβίδιηθηὺ; (μοὶ ΚΔ} 88 ΡΓΘ- ΠΟ ΤΥ 
ΒΟΡΘ; Βοηοθ {6 ὲγ Ἰοηφίηρ ἴῃ ἰδ6 ἴλοο οὗ ὑπ ἐπγοδίοπίηρ οὗ δρραγθηὺ συΐϊῃ 78 ογ {Ὲ]1 οὗ 

4 [79 δυῦοῖῃ [80 0] οσίης ἴσοῃ Κίον Ονοϊορδαία. Τὴθ τ οἷ δείὶ.]6, πο 18 ἴοο Ἰοης ἴοτ ἱπβογί οι μοζο, 5 

ὝΟΓΓΙΥ οὔ ῬΟσυβα). “ΒΑΤΗ ΚΟΣ, ὯΡ 3, ἀαωρλίον ῳ ἐλ6 νοΐοε). Ὅπάον {μ|6 πδιὴθ (μὸ 7Ταξρειμα, [86 ἰαῖος Τὶ ξιπιδ, πὰ 

πο ἘΔΌΒΙΠΪ04] τί ΕΓΒ πιᾶκο ἔγοσπθηΐ τηϑηἘ08} οὗ 8 Κἰὶ πᾶ οὗ ογλσιϊδσ τοΐοθ, οοπδε τς 186 ἐουγὶ ἢ αταθ οὗἁὨ τονοϊδίΐος, 

“ΜὨΪοΣ, ΔΙΕΒΟΌ ἢ [Ὁ γᾶ δὴ ἰπδίγυμηθηϊ οὔ Ὠἰνηθ σοομπ απ σοῖο τὨγουσῃουΣ [Π0 ΘΑΓΙ͂Υ ΗΪΘίΟΓΥ οὗ (ἢ Ταγϑο  ἐΐδα, ν᾿ 88 19 

ταοθῖ ὑγομπιϊηθηϊ, Ὀδϑοδῦξθο (μ6 6010, ὑσορμοιΐο δ οϑἰδιίίο πο οχ θἰοὰ ἀστίης (Δ ἃ ογθα αὔϊθσ) ἐμο μοσίοὰ οἵ [μ9 δοοουπὰ 
Τότ Ρ]9."--Ε. Β. 0.} 



828. ΕὔΝΡΆΜΕΝΤΑΙ, ΤΒΑΙΤΒ ΟΡ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΊΟ ΟΟΧΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 48 

Βυπιδη μαβϑίοπ, πῖοσο ἀδγκν ρἰοπίηρ, διὰ ἐμοῖς Αροοεϊγρέϊο ργοδασίίοπβ σοῦ τΔοσθ σ ΟὨΪΥ͂ 
οοἸ]οσοα, τοῦθ ταδηϊ ἕο], τηοτὸ οἱ ρσίμδὶ. [ἢ 86 οὁ886 οὗ 89 ἀροβῦϊθβ, ου ἴῃ οὗμοσ ᾿ιδηᾶ, {89 
Νὸν Τοβίδιηθηῦ Ἰοηρίηρ ἀονοϊοροά ρταάμ8}}γΥ ουὖῦ οὗ [88 τχοϑὺ οοιρ]οῖθ βαὐ  ϑίδοϊοη ἄγαν ὮΥ͂ 
ἴδιο ἔγουλ ὑδ6 ΡΣ οἱΡ᾽4] τοαἀθιιρίΐοι δὰ ογεσζοομιΐηρ οὗ [6 ποῦ] ; (86 Αροβί]οβ᾽ Ἰοηρίηρ 
Ὅτὰ3 ὈΔ56 4 ὩρΡΟῚ {818 ἔΑ 10} Δπὰ βοοιμοά ὈΥ͂ 10. Απά [Π 8 ΣΏΒΗΥ͂ ρΡαϑϑθθα ΔΎΥΑΔΥ 88 δι ϑ ἴῃ [80 
ἄγϑὶ 111 δηὐογπηθηΐ οὗ μ 6 ῥυϊποῖρὶδὶ σοπδυτηϊηδίίοῃ ; δα ἰῃ δ 6886 οὗ ἃ 16 ΟὨΪΥ͂ ὑμ 6 γ0 
Δ5 ΡΊΔΟΌΔΥ ἀονυοὶυροα ἃ ΤΟΥ αἰδύϊηοῦ Αροοδὶ)γρίίο νἱϑίοη (Ροΐοσ, Ρϑὰ}). Βαυΐ ομθ, Φοδη, 
ἐμ6 γθπα οἵ 688, Ὀθοδπιθ ἔμ 6 Κὅ'ϑο δηά Ῥγορῃοὺῦ οὗ Ηΐ8 Αἀγϑηὶ ἴῃ {16 ὑγιασϑῦ βοβθ. ΗΐθησθΘ 
16 Νοὸν Τοβίδιηθηὺ ὥθθοσβ δσοπύληυ θα βομοίδυβ οὗὨἨ ἰμοβθ οὗ 89 ΟἹὰ Τορβίδιμιθηῦ ἴῃ τορασγὰ ἰο 
Ἀροσδ)γρίίοςὶ ἔοσπιβ Κκονῖ586. ὙΥἈ1δὲ (86 Ἰδαίου ΓΘ ἰῃ δάνϑῃοθ οὗ [86 [ὈΥΤΏΘΓ, 80 ΣᾺΣ 88 
ἴπθ ρϑῖηἶι!} ᾿γθβϑισο οὗ υηβαυβῆρα Ἰοηρίηρ ἰΒ Θοποοσηθά, {ῃ6 ἔογιλοσ 6 Χο] α ἴῃ ὑμ9 ἀμπὶγοῖ- 
88}1{Υ, [816 Βρ᾽ Γι 41 ΟἸΘΆΣΏ 688 δπα {1685 οὗἨὨ (μοῖὶγ Αροοσδιγρίϊο υἱθῦσβ. 

ὃ. Δαογεά Ῥιδίοη ἴη ἐΐ8 ΟὈπ͵ωποέίοη, το, ϑασγε Αγ; οΥ «Αροοαίγρίεϊο ΟὈπιροδιοη, 

Τ86 στϑδὶ ργοῦϊθια οὗ ἀροοδυρίϊοβ 18 βοὺ ἔογίῃ ἰῃ ὑμ6 αυοβοη: ΗΟΝ ο8ῃ Υἱβί οη Δ] 
Θοβίδβϑυ ὃ6 Ἤοοποσὶγϑα οὗ 88 απἱ(θα ἴο 8 ΘΔ] ΠΔ]Υ σΟηΒοΙΟυ8, 86  -τοβϑούϊηρ πουκίπρ οὗ [86 τηδῖθ- 
Τ13}]38 ψαίμογθα ἴῃ βυοῃ Θοβίβϑυ ἰηύο 1 ΟΤΑΓΥ ἔογια δηὰ βῃαροῖ 1Τὴ6 οολοῃ Ργο) 166 ͵β 
δοαἰ μϑῦ ΒΌΘΝ ἃ οομα δἰ παίϊοθ. Νοῦ ΟὨ]Υ Θοϑίδδυ, Ὀθαὺ δα β᾽δϑπι, ΟΥ̓ ἱπβρι γαύϊοη Θύθῃ, 18. Γθ- 
ξαγάρα 88 ἰογῃιϊηρ ἃ ΘΟΠΟΓΑΓΥ͂ Δ 08.658 ἴο ὑμ6 τοβοϑούνο ργοβθηϊαίίοη οὗ 1ἰάθ88 Οὐ θυθηίβ δπὰ 
1.6 αγίϊβιῖς βῃδρὶπρ οὗ δουρί. ἸΤὐποοπβοϊουβηθθβ δα παξυείό οὗ ἴδο Ἰηρ ἃγὸ πο] ο ὈΘ 
ΤΟα 5106 [ῸΓ [86 Ὀγοβοηίβδυϊοη οὗ ββογθὰ χωδίίζοσθ, ΤῊ8 ορί πίοῃ [858 ἃ οογίδϊ ἢ ὑγαῦῃ ΟὨ]Υ͂ ἃ8 
ΟΡΡοΞΘα ἰο 8} ΟΥ̓ΘΓ- ΠΙΟΘΟΥ͂ Δηα Δ βοΐ] 685 οὗ Ὄχργθβϑβίου, δϑδοίδιίοη, [8156 οσγδύουὶ ΘᾺ] 688, 
Δα ροσίαϑίογυ ; ἰύ ἷ5, [ΓΤ {86 τηοϑῦ ραγί, Βονδνυοσ, 1891} Ὀἱδβθα ὈΥ̓͂ 86 τηϊδίακοϑη 1ά68 ἰμαῦ 
ῬΟΘΙΓΥ δπὰ ῬΥΟΡΒΕΟΥ͂ τυβῦ ΠΔΥΘ ἃ τηδηϊο ρσγουηά-ἴογι. ΤῊΘ ΘΧΘΤρΡ]6 οὗ ῬΟΘΌΧΥ 6υΘη, 
ὮΧ1Θ, ΟΥ̓ ΠΆ] δπὰ εἱοναίθα Ῥοθίσυ, δσἱ 8 ἃ ἀϊσγθοῦ οοηἰγδαϊοίίΐοη οὗὨ ὑμ 18 πούϊοῃ. ΤὮΘΥΘ 
ΘΟΥΔΙ ὨΪΥ ἀο685 οχἰϑῦ 8 ἀἰβιϊπούϊζοη Ὀοίνγθοη ὑμ6 οτἱ σία] οοποορίΐοη οὗὨ ἃ ροθπὶ δῃὰ [86 δγιϊβιϊο 
εἰδθογβδίίοη οὗ ἰ6. Βαΐ [86 πυϊρμίϊοσ ὑμ9 οοποθρίζοῃ, ἔδ6 τίομοσ (1.6 Θααϊρηιοπὺ οὗἩ διπάδπιθη- 
14] [ΌΤΙΩ5, Ῥοθίϊο Βῆδροβ δῃηὰ ΘΡΒΟΙΥ ὑμαῦ ΔΟΘΟΙΩΡΑΠΥ͂ ἰδ; Ὀ6β᾽ 468, {86 οΥἱρίηδ) ἱπβρίγθα οοῃ- 
τδιαρί αἰΐοη οὗ ἃ δι )]θοὺ οομύξηιι65, 88 8 ογεδίλγο δῃα [ογυχαίίνθ ροόστοτ, ἐμοῦ ουῦ {86 ΘΗ ΠΓΘ 
οδ]πι, τεἤροξί να δηα δυίϊβίϊο ρσόσθ88 οὗ οἱδδογαίίοη. ΤᾺ 8 18 ἔσὰθ οὗἁ αυῦ ἰπ ζΘΏΘΓΔΙ ; ΟΥ̓ ΒΟΥ ΒΘ 
1 ογα σοι] Ὀ6 Π0 ᾳφαρϑίζοη οὗ βδογεὰ δγτί. Ὑπουρἢ ψγὸ πιαβὺ, ὑμογοίοσο, αἰδυϊη σα Ὀούνγθοπ 
186 Ῥγόρμείϊο σϑρίαγθ, Ν᾽ ὉΙΟῺ οδῃ, ὈΘ 50 ᾿π θηβ᾽ Πθα 85 ἴο οδβο ὑμ6 Ῥσχορμοῦ ο βίῃκ, ζαϊπίϊηρ, 

ὌΡοΟπ {π6 οί, δπὰ [}6 βυιθθοαοηὺ ργθδοιίηρ οὗὨ δ᾽ τ ΒΊΟἢ Ὦ6 48 Β66} --- Ὑοῦ 6 Σαρίασθ 
1δ,'η πο βγβῦ ᾿Ἰπβίϑῃοθ, 88 8ῃ δἰ ιῖοαὶ τηοοά, ἔγυοίβοα ὈΥ ὑμ6 πογὰ οὗ ργεδοβίηρ, ἀπά ἰπ (89 
ψοτὰ οὗἩ ῥγοδομίηρ ὑπ ΘΟ ἰπαουβ σαρίατθ δἰίαὶ ἢ8 118 ταοϑὺ δοιηρ]θίθ θχργθϑδίοῃ. ΤῊΪ8 ἴδοῦ 
5 ῥγοβϑηΐθα ἴῃ {116 Εἰρμοβῦ ἀσρτοθ 'ῃ ἐπ) γϑοῖργοοαὶ ορογαϊίοι οὗ [86 ταὶ ὐϊοϑὺ τα ϑῃ] ἐοβίδυϊοηβ 
δηὰ {Π6 σΑἰπλοβὺ ἐοστα δῦ δου υἱγ οὗ ἱπβρί γαϊτίοη, ᾿π πα] οἢ δουϊνγ ὑμ6 οΥἱρίπαὶ Πἱνί 6 γοΐοθ8 
ΒὮΔΡΘ {ΠπΟΠΊΒ 6 γ 68 ἰηΐο ὑπ6 υταδη οτᾶ, [Γηβρίγαίϊοη 18 ἴὰ βυοι ρογίδοῦ δρτϑοιιθηῦ ὙΠ [89 
ταοδὺ [πογοΌρ ἀ6] Ὀογαίζοη δηα βορδγ- τα ηἀθάηθαβ ὑμαῦ ἰδ ΤΑΥ͂ 06 οἰοίμοα ᾿π 8}} ἔΌγπιΒ οὗ 
τυο Ἰεδγηΐηρ δηαὰ ρυγο ατὶ. ΤᾺΪΒ ἷκ ὑσθ ἴῃ ὑὴθ {1168ὺ ἄσρτοθ οὗὨἩ ὑμ6 ΒΙ 1164] ΑΡΟΟΆΪΥΡΘΟΒ; ἡ 
ΠΟΥ͂ 416 ᾿ἰνίηρ Βυμύμ 6868 οὗὨ ἐμοοογδίῖϊο χουοϊδίίοη δπὰ Ἡεύγειο ατὶ. ΤῺ Φομβδηπθδηῃ ἀροολ- 
Ἰγρϑα οοῃϑιαὐο5, ἰῃ 8 ὑπ γθο- [0] δβρϑοῖ, [9 Ζϑηϊὶ οὗὨ [86 ὀβποῦΐοαὶ ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΘΟΘ: Ηχβῦ, 10 
ἰοττοβ 86 ΖΘ οὗὨ δβοιδίοϊορίςαὶ υἱβίομ ; βϑοοῃάϊυ, ἰὺ ἔοσιαβ (6 Ζϑη ἢ οὗ βδογϑᾶ δγ --- αὐῦ 
ἩὮΙΘΙ 16 Ἡδῦγον, ὑπουρῃ Ὀγοαι μβοα ἀροη ΕΥ̓ ἐμὸ ασϑοῖ βρὶ τὺ οὗἁ σβθδδβυγο δηα ΒΥΙΩ ΠΟΤ ; 
Δηα, {μ᾽ τά] γ, τὸ Ὀ6 ΒΟ] ἴῃ 1Ὁ [86 σϑηϊ οὗὅἁὨ {86 απΐοη οὗὨ νἱβίοη δὰ αὐ. Τμὰβ 1ὑ ἰβ ἱῃ 186] 
ἃ ἰγρίοδ! ν Ῥγορμϑεῖο ρῥγαβθηϊαύίοη οὗ {μ6 ϑῃὰ οὗ [86 που], ἰῃ πΒΙΟΒ. [86 [Ὁ] 688 οὗὨ ΒΟ] 688 
Β.Δ11 ἈΡΡΘΔΓ ἰπ {86 {1]} ταἀΐδηοθ οὗὨ Ὀϑδυῦγ ---- δὰ ἰπυἰταϊ ἀαὐληρ δηα τορϑ]]θαῦ σΥΒίΘΙΥ ὑο (86 
6Υ65 οὗ [δ6 Ῥτοίδηθ που], 

ὦ 8. ἘΥΝΡΑΜΕΝΙ͂ΤΑΙ, ΤΕΑΙΤΒ ΟΕ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΤΙΟ ΟΟΜΡΟΒΊΙΤΙΟΝ. 

ΤΙο ἑππάδιηθηίδὶ ἰγαϊίβ οὐ Αροοαϊυρίϊς δοπιροβίζἰοῃ ἃσὸ 8γοϑαΥ ἱπάϊοα θα ὈΥ {86 ΕΕΒΟΝ 
Οδδγβοίου οὗ βδοχϑᾶ οομῃροβι θη. 

Ιη ταβρϑοῦ οὗ (89 πῃ εἷ49 οὗἉ ἐ18 βοσῦ οὗ οοταροκί ΐου, τὸ ἀϊβυ συΐβα 089 βαογοά Τρ γα: " 



44 ἹΝΤΒΟΡΟΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊἙ ΑΡΟΟΘΑΓΥΡΒΕ. 

ἐδ βδογρά ἀοβίρῃη; δηᾷ {Π6 βαογοὰ παϑίθ οὗ δχϑοπίοη ἔγοπι τηοίϊνο ἰο ἀθϑῖση. [π τοβρϑοῦ οὔ! 
{86 ἔτι] βί.6, νσϑ ἀἰ 3 πρα 88} ὑπο Ὀ]ιοοσγαίὶο -- τοῦ] α- ἰβύογϊοδὶ οαπἀαϊίοη ; ὑ86 Βο]οσηη 18ῃ- 
ἔπαρο, τορ] οὐ νυἱ ἢ ὈΘλαΐΥ, βαρ] οἰ, δὰ ἀονούίοῃ ; δπα {δ σγο]οα] τπονθεηθηὺ ἰοπναγὰ [80 
081] ἴῃ ἃ βϑγί68 οὗ οὔ "᾽η8], οἰσου αν ρῥἰοίατοϑ οὗἩ [89 τ 8016 [ Οἰεδαπιηιέδι δῦ τα ρα μοσαπι 85 3]. 

ΠῚ νγὸ ΔΌΡΙΥ οὐγϑεῖνρϑ αἰ γθοι Υ ἴο [6 τγϑοϊηρ ουὔὖ οὗ {1686 ἔδαίαγοϑ 1η 0816 ΑΡοσα]γρίϊσαὶ 
βου ρύυγοβ, γν6 8584}} οὔβογνο ὑμδὺ, 'π σαϑροοῦ οὗ ὑμοῖγ ηιοέϊυε, ἃ. οτ]- ἰδβίογ᾽ 68] βίαΐο οὐ πθοθϑ- 
δἰίγ ἴῃ {1 ΟυχοΣ οὗ αοα οροῖθ, νι λῖη δη οἰθοῦ δηά ῥσγαγίπηρ ὑσόρμοι-ρασὺ, ὑμαὺ πα] 
Βίδίθο οὐὁἨ ποορϑϑ ἴο πιο Ἡρδνθὴ ΟΡΘΏΒ ;--ΟΡΘΏ8, ἱπ ΟΥἕΘΣΡ ὑμαῖ, ὈΥ ἰμ6 αἰἰβοονοσῦ 
οὗ ἃ ρ]ογίουβ δ οσϑίδηϊο ρῥἱοίυγθ οὗ ὑπ ζαίαγο, ὑπὸ ἰδοῦ ἸΩΑΥ Ὀ6 τουθδὶοαὰ ὑμπαὺ 66 ἰθιηροτσαὶ 
ΠΘΟΘΘΒΙ ΟΥ̓ οὗἩὨ 16 ΟΒΌΓΟΙ σοβϑία ὈΡΟΩ ἃ ΠΥ} Ρ]Δη δηα 18 ἀοβίρῃθα ἕο Ἰοδα ἴο ἃ ἐγ ατρ, (86 
οογίδ  πίν οὗ ναοὶ ἰβ. δἰγοδαὰν γοὐοϊοθά οὐϑῦ 'ῃ Ἠθάνγθῃ. Ηρηοθ δ ἷ5 ὑμαΐ, ᾿π [86 ΑἸ ΟΘΔΙΥΡΒΟ, 
ΘΥ̓ΟΤΙΥ͂ Ρ]ΟΟΙΑΥ, αἰβύγοββία} Βοθὴθ οἡ δαυί 18 βαρρογίοα ὈΥ͂ ἃ σδαϊβδηΐ, ζδϑῦνθ Βοθὴθ ἴῃ θΆνοα, 
δα δηδ)ορίοβ ἀγὸ ουηα ονϑῃ ἀπ ὑπ6 ΟΙα Τοβίδιμθηῦ Αροολίυρβοβ ΟὈΡ. 18. Χ]., χ]ὶχ., 1ν11].; 
ἘΖΟΚ. χχχυῇ. ' 

ΤὨΘ ἀσείσπ, οὗ ἴμ6 ΑΡροσβίγρβο, Ὀοΐῃ ἱπ ὑπ ΟἹά δηὰ με Νὸν Τϑδίδιηθηῦ βογ ρίαγοϑ, 18 
ῬΓϑοῦϊο8] ἴῃ (16 ΕἰσΘΓ 8Β6η88 οὗ ὑπαῦ ὕογι. 10 15 ἱπίθμα ρα ἰμδῦ {86 Ομυγοῖ οὗ 6ο6 --- ἰη ἐμθ 
ΡΘΙΒΟΏΒ οὗ Ηΐδ ργουλϊ ηθηῦ Βοσυδηΐβ, ἴῃ (μ6 γϑῦ ρΊδοθ (βου. 1. 1)--ϑ8}} σοοοῖνο, ἰὰ σὨτουλϑίς 
ΤΑΥ͂Β, ἴῃ τοαχυί δί(6 διηοαηΐ οὗ Ἰρῦ οοποογηΐηρ ἔμο δαΐαγθ, ἴο ΘΔ 016 ΠῸΓ ἰο πα Π6Γ ὙΑΥ ἴῃ 
βἰυδίλοηβ οὗ {116 σγοαύθδί ουβου γι ; 1ὖ 18 1 Κον 186 πίε παρά ἰμλαῦ Β.6 ΒΟ] ΡΟ53688 ἃ ὑγθαΒΌΣΥ 
οὗ οομϑοϊδίίοη δὖ ἡ αἰ σἢ ΒΘ ΠΏΔΥ ΔΙ νγαγΒ ὈΘ 8016 ἤἢο 4! οκοα ΒΟΥ ἸοΟηρΊηρ, ΠΟρΘ, ρΡαΐϊίθποο, δ8πὰ 
ῬΟΓΒΘγ σηο6, 8π4, ΔΡΟΥΘ 411, μοῦ ἰονὸ: ἴῃ ὑ818 Β0η586, ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 8118}} οΥοῦ Ορϑῃ τόσα {Ὁ]}Υ ἰο 
Π6Γ ἰῃ δοοογάδῃμοθ πὶ ΠΟΥ ΠΘΟα, ἩΙδῦ 1Ὁ ᾿γοϑϑαΐβ 8η πη ρθηθίσδ]6 γ61} ἴο [16 Ῥγοίδπο ψ826 
Οὗ ποτ] 1685 85 Μ76}} 85 ἰο ἈΥροοτγι(ἴςα] ΟὨἢ]]αϑ016 ἀρβῖσγοθ, ΤῊ 8 ἀρϑίρη ἷβ Ρ] αἴη]ν τονοα]οὰ 
ἴῃ 1 ΑΡοοδΊυρ86 οὗ Φοϊιη ἰῃ ἃ πυμαοΥ οὗ ραβϑαρ 5, ἀμ α ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ Π6 Βούθη δρὶϑὺ]θ5 δπὰ 
αὖ [86 οΪο86; 10 185, Βονουοσ, (86 ἀρβίρῃ οὗὨ 41} Αροοδίγρβθι. ΟὐιΡ. 18. χὶ. 1; δη. σἱϊ. 10. 

ΤῊΘ ΒΟΙΥ λαϑίέο οΓἹ ἐεπεοωμέξίοη, ᾿ῖι8 ταρϊά ργαυϊδίϊομ ὑο ὑῃ6 ΠΑ] ροαὶ, 18 δμπουπηοορα ἐπ [ἢ 6 
ὈΓΟΥΙΟΥ οὗὁἨ ΘΧΡΙΓΘΘΘΙΟΙ ; μα Γαρὶά βιασοοβϑίοη Οὗ ΒΟΘΠ685; [ῃ6 ΘΟΥ̓ΟΓ ὩΘῊῪ ΘΟΠΗρΡΌΓαίΟΠΒ οὗὨ [86 
δηά; δπηὰ {86 βίγοῃρ' Θχργθβϑίοῃ οὗ 8 ργθϑθηϊ ηθηῦ οὗὨ ὑπο οηά, ὕο ἌΘΩ [μ6 ψῈΟ]0 ἱπίοσυθηΐϊηρς 
Ῥογοά βθθιβ Ὀαΐ ἃ ὀγὶς ἰὰθ. [ἢ οοπβί ἀογαίίοη οὗ {86 Ἰαϑἰ-τηθηἰοηθρα ἴδοῦ, Ὁ 18. ἃ. ΒΘ 561688 
Ῥτοσοθάϊηρ ἴο ἰηΐογργοῦ (6 Ῥ͵ΌΣΩἾ868 οὗ ἃ Βρϑοαν Χ1{]]πιοιχῦ, 6. 9., ΕΘ Υ. 1ἱ. 1, 288 Ῥαβοὰ ἀροῃ 
ἃ ΟὨΓΟΠΟΙορίοΑΙὶ οσσοσ. ΤἈδῦ (16 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΕΘ ἱπίθη 8 [6 ΒΑΥ ΡΒ ΟΟΠΟΟΓΠΙπρ ὑΠ6 ΒρΘοα η 685 
οὗ [86 6πὰ ἰῃ ἃ σϑ ρίουβ βθηβ6, δηα ποῖ πῃ 8Π ΟΥ̓ ΠΔΓΥ ΟΠ ΓΟΠΟ]ΟΡΊΟΔΙ βὶρηϊβοβίίοη, 18 ρσονοά 
ὈΥ͂ 88 ἀρ ψΆ]ΟᾺ 0818 Βϑτὴθ ΑΡΡΟΟΘΙΥΡΒ6 ἱπίθγροβοϑ θούμνθοη ὑμ6 βίδπά-ροϊηῦ οὗ (ῃ6 ὅδθοσ δπά 
[86 ἀδγν οὗ πα) ἀδοϊδίοῃ (σοιηρ. 1 Φο μα 1. 18, “ [6 1α5ὺ ουΓ ;᾽ ᾿Ἰκον 86 Ηδρραὶ 11, θ). 

Βονρ αὐΐοῃ, ἰῃ δοοογάδποθ 1} 118 ὑμοοοσγαί δ} } ν που] α- ἰβύοσί αὶ ομδγϑούοσ, ἰδ κοθ ἰῃ (ἢ6 
Θηΐίγα Ὀτοδα ἢ οὗὁὨ [6 σου], [86 δηογο ἰδ σίῃ, Βοὶρῃῦ, αμα ἀσρὺλ οὗὨ ἐἰβ ΘΟΌΓΒΘ, ἴῃ ἃ ΤΔΠΏΘΥ 
οὗ νοῦ τὸ πα Βοδγο Υ 86 ζαϊηὐοβῦ ἰάθα ᾿η ο] βϑῖ αὶ Εἰϑύουϊ ορταρηγ. ΤῊΪΒ Ομδγδοῖοσ ἰ8 
ταοϑὺ ΟἸΘΑΓΥ͂ Ρτοποιποθα ἴῃ {86 Αροοδὶγρίϊο βογρίαγοα ΤᾺθ Βοοὶς οὗ ϑδῃΐθὶ ῥγοβθηΐ ἃ 
οοηδύχιιοίϊοη οὗὁὨ 6 ὑοῦ] ΒΒ ϊβύουν ζγθοΔ Ὁ ]6 ἴο, [86 ῥτγοαοϊαϊηδηῦ ομδγδοίοῦ οὗ (86 ῥσο- 
ΟὨ Ἰβίύδπ ὑἴπλθ : ὑμ6 ττου] 4-ἸἸο δ 68 ΟΟΟΌΡΥ [6 Τοτορτουπά οὗὨ [π6 ῥἱοίαγο ἀπ|}} ἐμ Κίηρ- ἡ 
ἄοπι οὗ ΟἸ τὺ ρα 838ὴ ομὰ ἰο ἔβο. [1π ἰὴ Αροοδίυρβο οὗ Φόδῃ, [80 δῃίγο ἰδίου οὗ 186 
ΜΟΓ]α 18 ργεβρηΐθα ἰπ [86 Νο Τοβϑίδηηθηῦ Πρ ῦ : [86 ΚΊηράοταῃ οὔ ΟΟα οὐσσιι  ᾽68 ὑμ6 ογοστουπηά, 
ΔΙΓΑΥΘα [ογ [86 ἤπ8Α] ἀδοϊβίνθ οοσαραίβ τ ῖ ἢ ἐμ6 που] -ῬοοΣ, ο60 δάναποθθ Ὀθοομθ 60Ὲ- 
ΒΔΓ ὈΟΙάΘΓ δπὰ ΤλοΓο ὑπγοαίθηϊηρ. Εσοα ἴῃ {818 ΒΟΟΙ,, ον υοῦ, [86 νἱβίοη οὗ 9 βούϑθῃ 
8688 (6ἢ. Υ].}, αῃὰ ἰμ6 ἔρττγο οὔ ὑμ6 ῦοιμδα οἱοιμοὰ τὴ ἐδ βὰῃ (08. χΙϊ.), 885. 1611 88. ΤΩΔΏΥ͂ 

ΒΠΟΥΠΟΓ [θαίαγθ, ΟΘΑΥΤΥ ὕ8 ὈΔοῖς ἰο μ0 οἱ] ὑΐπι6 Ὀείογο Ομ γὶϑὺύ. Μαηὶίοϊα ἃγὸ {μ6 11π18 οοῃ- 
πϑούϊηρ; ἴπ6 ΒΙΌ]1οα] ΒοΟΚΒ 'π Βαυτποηϊοῦβ βοαιθῃςθ, 580 ὑμαῦ ὁπ0 Βοοὶς σοαίβ ποὺ ΟἹ] ὉΡΟΏ 

6 Κπον]βάρο, Ὀαὺ 4180 ἀροὰ ἰδ Ὀ8515, οὔ 6 ῥγθοθάϊῃρ οὔθ. ὙΤΒυβ, ὑῃ6 ΑΡΟΟΘΒΙΎΡΒΘΒ ΔΥῸ 
)οἰπροα ίο 411 {16 Τογοροίηρ ΒΙὈ]164] Βοοῖκα; Δῃᾷ 88 89 16 οὗἩ [μ6 ΟἹα Ταβίδυγθηΐ 18 το οίρα 
ἴπ {μ6 Ῥτορ]ιοῦ Πϑπῖ6), Βὸ (9 ΑΡροσδῖγρβθ οὗ Ζομη ῥγθβοηίθ ὅπ ἱπιᾶρθ οὗἨ Ὀοίῃ [86 ΟἹ]ὰ δπὰ 
86 Νον Ταβίδμπηθηΐ, ΝΥ, τποσο, (μῖ8 απίψαθ οοποϊαβίοη οὗ {86 ψ11016 οὔἿμ6 β'ογεα  Ἰ ὩρΒ 
8 ΠΠΚοτνῖβο [16 σοποϊυβίοπ οὗὨ (μι ὶν ταγβϑίογίθβ ; ἱπ ἰῦ, (Β6ὶσ ὙΘΓῪ βγθὺ ΒΟΟΚ, Οἰθῃδβίβ, 18 ταοϑὲ 
ΟἸΘΑΓΙΥ ταϊττοσοᾶ, ὑμ08 ἱπιδρίηρ ΤΣ 8 (μ6 Οδποβὶβ οἵ (86 ἢγβύ που]ὰ ἱπ η6 Οδηοβὶβ οὗ 89 
Βοοομα. ἘΒΡΘΟΪΔΙ]Υ͂ 61086, Βουουοσ, 8 [6 οοππθούϊοη οὗ 89 ΑρΡοοδῖίυρθο οὗ 16 Νοὸνν Τοβίδ- 



88. ΕὔΝΡΑΜΕΝΤΑΙ, ΤΕΔΙΤΒ ΟΕ ΑΡΟΟΑΓΥΡΤΊΟ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ. 4ὅ 

τηοηῦ τ} ἰΠ6 Αροσαδ)γρίϊο βου ρίυγαΒ οὗ {86 ΟἹ Ταβίδυηθπῦ ; δηὰᾶ [μαὺ ποὺ ἴῃ στορασγὰ ἴο {89 
Β. δ] οοὐ-τδίϊου δἰοῃο, Ὀὰὺ 4190 1 σγοϑροοῦ οὗ 105 δ τυγαῦγο ἰδηρσιαρο δηα ἰ9 ατί. ΤὍΤμὸ οπὐγθ 
ἰοαγηΐηρ οὗ ἰιο ΟἹὰ Τεβίαμπιοηΐ, 88 γὙ76}} 48 [819 οηϊῖγο ΒΟ δίο]ορΎ οὗ [μ6 α08ρ6}8 8δπὰ 4}1 οΥΟΣ 
Νεν Τοβίδιηθηΐ ΒΟΟΚΘ, 15 Δ ΓΘ τοργοάμοθα ἴῃ ἃ. Ρεγίθ Ἱ]Υ οὐ ρὶ Π8] ἔογια; ἀρονο 41}, ννὲ σθοορ- 
πἷΖα μοτὸ {Π6 δ] οι θη οὗ Ἐβοβαύο! συ ργαβϑϑηίθα 1ῃ 1ϑαῖδ}, “ ϑγθι δῃ, ΕΖ οὶ, Τϑαηϊοὶ ; 85 4180 
ἔμοβθ οὗ Ζεοβδυδῃ ἴῃ ραγυϊου ΔΓ, 848 π)6}} 85 0.6 τηοοΐ τη 1[0]4 ὑγαὶἴϑ οΥὁἨ Οἰ6Γ Ῥτγορ ιοί3. 

ΤὨΘ βοίθπιπη, ἀονοίίομαὶ ἰδησίιαρο οὗ ον ΥὟ γι --ἰδηριαρσο Ὀοδα ἃ] ἐπ 118. Βἰ τ Ρ ]ΟΪΕΥ͂, 
δὰ γοῦ γ,ΒΟΒΕΥ ἴῃ 118 Β} 0} παι  γ ----ἶΒ (6 ῬΓΟΡΟΓίΥ, ἰῃ ἃ Ῥθου  δγ ἄσρτοο, οὗ 411 18 Αροσα γ ρβο; 
ἴσοι ὑπ ΑΡΟΟΆΪΥΡΒΘ οὗ ἰβαίδῃ, ὑβσουσῃ ὑμ6 Ἐποβδίο!ορΊθβ οὗ Φογθηδλ, ΕΖΟΝ 1, δηα ΤΌ Δῃ16], 
ἄοπη ἴο (6 Βονδιδίίοη οὗ Φο!η. 1 ἴδο Ἰαὐἰΐου, Βονανοῦ, 6 μᾶγο, Δα ἀρὰ ἴο 86 ΗΠ Οὔτον δὰ 
ΗδοὈγαϊζίηρ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ8 οὗ (Π6 ῬΓορμοῦ-- 80. ΒΡΟΔΚΒ ἴῃ (μ6 Βρὶγὶῦ (ἐν πνεύματι), ποὺ ἧπ 186 

ἰδηρσύδσα οὗ δροβίο]ὶο, ἀἸἀδοίϊς πιραϊαίϊομ (ἐν τῷ νωΐ)---αὶ ΟἸ τ δίδη ΟὝὕτοοῖ οἰοπηθηῦ, υἷι 189 
ἄψπιπ, ὙΒΊΟᾺ ΟΠ Β15}8 ἴῃ ὙΥ168] Οὐΐριβ. 68 8ηα 4180 ἴῃ {1.6 τηοβῦ πηϑίσῖοα] οι! πείίοι οὗἩ 189 
τρία] Ὀγ ἰμ6 ἔογη. ΤῊΘ βϑηθσαὶ δαπηϊγυϊίοη οσχοϊ θα ὈΥ ὑμ6 ἀϊοίίοη οὗ ΠΑΡΑ ΚΊΚΟΚ, δπὰ 
Ὀγ [6 τυγϑίου ου8 οὐίεγ᾽ οδομγο οὗ Ζοομαγίδῃ, ἰ8. ἃ γυ6}}-Κπόνῃ ἔδοῦ; 10 ψ1}} 6 Τα", ον- 
ΘΥ̓ΟΓ, ΟὨ δχδιηϊηδίίοῃ, ὑμδὺ ΟὐὈδαΐδι, Νϑθυπι, ἀμα ΖΕρμΔπΔ ἢ 8150 ΘΙΏΡΙΟΥ ἃ Ἰδηρτιαρο ροσὰ- 
᾿ἸΑνὶν ΑΡοσΔΙ ΡΟ 8], 

Οὗ Βρθ618] τηοηιθηῦ [ὉΓ ὑμα ἐπιθ ροβιὑΐοη οὗ δχοσοβίβ, 15. [86 οὐ 08] τηογομγοπὺ οὗἩ [89 
ΑΡΟΟΔ]Υ 568, ἴσοι [Π6 δίδη-Ροϊηῦ οὗὨἩ [86 σοῦ ἰο 86 ἢπ4] ροὰὶ] οὗ {μ6 τνοῦ]ὰ. Το Ἰομοῦ οὗ 
[86 Αροσαϊγνρίϊο Υ᾽ τἱζηρσβ οδηποῦ, ἱπάθοα, θ6 Δ γπχοα ἴο ργοϑοηΐ Β.0]} 838η Δγγαῃσοιημομΐ, (μου Ρ ἢ 
Ἔύϑα 1π ἵποπὶ ἃ Β'Πλ1}8 Ὁ ΟΥρΡΘΗ ΖΑ οη 158. ΟὈΒογναῦο, ἰὰ {16 αἰνίϑίοη οὗἁὨ τ6 βροςϊα] τυρὶ οὗ 
τ ΒΙΟὮ (ΠΟΥ ἰγοαὺ ἰηΐο γτουπάρα δηά αἰβυϊηποῦ ἀϊδβοοιγεοθ. (Οομαρ. ὑμ6 [1,.Δηρ0] ΟὈπιηι. ον Οδα- 
ἀἱαλ, ΔΛαλωηι, Παδαξξωξ, Ζερλαπίαλ), Οπ ἀἰϊγθοϊίπρ οὐἦ δἰὐθηίίοη ἴο (6 ρτϑαῦοῦ ΑΡΟΘΔΊΎ ΡΒ6Β, 
πὸ πα (μδὺ [16 ογο 1608] οοηβίγαοσίίοῃ, ἰῃ ἔμ Γ66 δίαρεβ, οὐ [89 υπϊΐουβ Το μαίο! ον (13. Χ].-- 
ἰχυ].}), 18 πιαυοα θοΐα ὈΥ 1μ6 Ρθου αν ΟὨδυδοίοσ οὗὨ ὕμοβθθ βίαροβ (1. ΤῊ γοϑιογαίου οὗὨ 1586] 
85 ἰῃ6 βογγαηὺ οὗ 6οά, ᾿ποϊαἀϊηρ ὑλ6 ῥγοιηἶβο οὗ (86 Μοββίδῃ, χ]ὶ.--χὶν. 11. ΤῊ ΔΙοσβί ἢ 
89 [86 δοτναηῦ οὗ ἀοά, (86 βυβογίηρ δ ΘΘΠΊοΥ οὗ [βγ86], χ ἰχ.- -ἶν. 11Π|. ΤῊ ΔΙΟβϑΔῊ ἃ8 
(με νυἱοίξογίουβ βεγνδαηὺ οὗ ἀοα ; δπὰ μ8 σοπϑυιητηδίίΐοη οὗ 6 Κίηράοπι οὗ (Ἰοἀ (1ν11}.--Ἰ1χν].), 
δηα ὈΥῪ ὑμοὶγ βίσηι ἤοδηῦ ΘομοΙ αἸ πρ' ἔογ 148. [ἢ οἷ. ΧΙ]. 22, 6 τοδά : “ΤΠιοτο 15 0 ρμ6δοθ, 
83. 1(ἢ} 186 008}, απο {86 ψιοκοα," [1η οἷν, ἱνλϊ. 20, (}λ}6 ΤΘΓΙῺΒ ΓΘ ΒΙΓΟΠΡῸΣ: “βυῦ {16 τυιϊοκοά 
Ασα {πὸ (86 ἐτοι θ᾽ οα 568 ὑμαῦ σδπποὺ τοϑὺ, μο56 ἡγαίθιβ οαϑῦ Ρ πιΐγο δηὰ ἀἰτύ. [80] ἴῃ Γγθ 
18. ΠΟ Ρ6806, ΒΑ 10} ΕΥ̓ αοα, ἴο {μ9 ψ|ὶοῖκοα," διτοπροϑῦ οὗ 8]} 15 ὑ86 οΪοβθ, οἰ. ἰχνυΐ. 21: “Απὰ 
[ΠΟΥ 888}} γοὸ ἴογ ἢ 5πα Ἰοοῖς ὩΡΟῸμ ἢ 6 ΟδΓΟΔ5568 οὗ {116 τἸηθη (πδῦ δΥθ ὑγδηθογοββθοα ἀραὶ ηϑῦ 
[δροβίδι:ζοὰ ἴσο) Μὰ; ἴον ὑμὶν γοῦση Β4}} ποὺ αἷο, ποι 884}} ὑποὶνγ ἄγ "δ φυρηςμοά ; 
δηᾷ (ΠΟΥ͂ Β.1.411} Ὀ6 8ῃ ΔΌΒοστίηρ ὑπίο 81} 65}. Τ]λ18 ΟἸἸπλᾶχ 18, στη 8} {050}Υ, ἃ ἀονοϊορηχοηῦ 
οὗ {(μ6 δηδ] ᾿υάἀσαχοηῦ---ἃα ἀονυθιοριλθηῦ ΘΟὨΓΙ ΠΌΔΙ1Υ ἸΠΟΓΘΆΒΙ Πρ 1ἢ ΡΟΤΟΓ, πα ροϊηίληρ αὖ ᾿αβῦ 
ἴο 186 ἰαΐκο οὗ ἤγοϑροόίοῃ οὗ ἰπ [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΒΟ, οἰ. χίχσ. 20, χχ. 10, 14, 1ὅ (οοιαρ. δίας, χχν. 41). 

ΤΗΟ Εβοβδίοϊορυ οὗ “θγοιλίδῃ 18 ἀπ] ἀοα ἴῃ 8 Βογίοβ οὗ ρἱοίαγοθ οὗ ἡπαρτηοηΐ, Ὀορἢ- 
πἴηρ σις οἈ. χὶν!. ἢ δηά οἰοβίηρ πιὰ ΘᾺ, 11. 64.͵, Ταῦ {118 ΒΟ ύΟΙΟΡΥ͂ ΌΤΙ 8 ἃ ΟΥΟΙΪο8] ΘΟΙη- 
Ροπίιίοη, ἰ8 ργονϑα ὉΥ͂ [86 υπίΐοι!β 11πη6 οὗὨ πα ]ς}4] ῥ᾽ οἴπτοβ δηα ὑπ 6} οἷοβθ ἰὴ {110 ἡπαρτασηῦ 
ὍΡΟΙ ΒΑθν]οα, ΒΟ 4180 ροϊηΐβ ἴο ὑμ6 [8]] οὗ [16 απὐϊγρὶοαὶ Βαγοι (νον. χν }]}.). 

1 ἰμο ἘδβομδιοϊορΥ οὗἁὨ ἘΖοϊκῖοὶ, ἔμ γθθ ΟΥο]εβ ἄγ ἀἰϑυ 1 ΠΟῪ Ὑἱ81016. 1. Τα Υ ἰβίοη οὗ ἐμ 
Ἐδϑυστοσίίοι οὗὨ ΒΓ86]; {π6 Τ]πἴοη θούψοθη [βσγαθ] δηὰ Φυ 8} ; δπὰ ἴμ6 ΕτογπΑ] ἸΚἰπηράοιαι οὗ 
180 Μοιοἶ8ῃ, 8385 ἃ τονοϊδιίίοη ἴοὸσ ὑμὸ θην ]ο5 (οἢ. χχχνἹ.). 11. Το Ψυάριμοπῦ ἀροη {89 
πογίλεαείεγη ΑΔΕΟΒτΙϑι, αος ἴῃ μ6 Ἰαπὰ οὗἩ Μαρορ, ὕπο ῥγίπμοθ ἴῃ ο5,7 Μοβηθοῖ,, δηὰ ΤΑ] 
(ςβ. χχχυ!. ἀπ Χχχὶχ). 111. ΤῊΘ πον Μυϑιϊοδὶ Τολρ]6 Ὁροὴ ἃ ἱρὴ τιουηίδίη 1π 10 
Ιδηὰ οὗ Ιβγβοὶ, [6 ρἷδοθ οὗ ἰδ ΤΉΤΣΟΠΘ οὗ 106 [πολγηδίθ Φϑμονδ (6}.. Χ11], 6, 7) ; ἴσοι {1118 
ΤερΙο, ἃ βίγοαιη, δἀογποά οἡ οἰ μοῦ βῖ46 τὸ} ὕγοοβ οὗ 11, ἰββιλθβ ἔογ ὑΠ6 το ανθηδίίοη οὗ [ῃ9 
ποιὶὰ (οἰ. χ]ν]].}, ΘΟ... Χ].-αὶ]ν. ἘΜΖΟΙΚΙ 615 υἱβίοι οὗ ὑμ6 σοϑυσγθοίίοη οὗὨ 1βγαθὶ ροϊπίβ ἴο [ῃ9 
ἄσγϑυ τοϑυγγοοίίοη οὗἩἨ [6 ΑΡοσδῖγρβο (οἢ. χχ). Ηἱἰΐβ υἱβίομ οὗ ὑμ6 ὑπαριηθηὺ οὗ ὅορ' ροϊπίβ 
(0 ἴδε Αροραϊγρίϊο 814] ἰιαάρτηδηῦ ἀροὰ ἰμ6 ἰδϑὺ ἔοστη οὗἨ Απιϊοσβυλδ ἢ ἀπο [6 Β81π|0 

Φ Βοϊοδέίνοί γ, (ἢ ΑΡΟΟΔΙΥΡδο οἵ Φογϑσοίδῃ Ὀορκίηβ τί ΟἿ. ΧΙ. 85 γὸ δυο βίδίϑαὰ ἰὰ [μη9 Οὔπεηβ. οὐ Οεπεείς. 

Ἐ{1ὰ [860 ΒΕ. Υ. Ἐκεῖ, χχχυί!, 8, εἰο., [λ6 Ἡοῦσονν ὀχρτοδαίου (᾽) 8 δ" Ὁ) 16 ἰγαπεϊδιοὰ ἐλε ολίς" Ἀσχίποε; (86 ΘΠ ΕἾΣΘ 

ἀερτοδείου ΓΩΔΥ ὑὸ τοπδοσοα δ δῦουθ, 8690 ΒΟΡίηϑομ᾽" (ἰεξεπέμε, ππάον [᾽}8 . Το 1ΧΧ, εἴνου Ῥώς.--Εἰ ΒΕ. Ο1] 
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8116 (οἷ. χχ.). ΤῊΘ ΠΟῪ ΤΟ ΠΡ]6 ρου {π6 πἰρὴ πιοαπῃίδίη, τι 18 τίνοσ δηὰ {γθθβ οὗ 116, 
βη45 18 ὅπ] [Ὁ] Ἰπιθηῦ ἰπὰ ἴμ6 ΟἸτν οὗἩ αοά, πὶῖῃ 105 ραγδά βαῖοβὶ ὕχθοβ οὗ 116 (Εν. χχὶ. 
8Δη4 χχὶ!.). 

Ιπ γεραγά ἴο 6 Ῥτορμοῦ δηΐθὶ, γὸ Ὦδνθ ΔΙΤΟΔΑΥ͂ Τοιηδυϊοα, ἴῃ 086 Οὔπιπι. ὁπ. Ο'ἐποεὶδ 
(Ιπἰτοἀποίίοι [ἀπὰ. ΕΔ4,, Ρ. 88]), ὑμαὖ γγο οοῃβίδσ [6 ρογίζομΒβ, ((ἢ. χ.--χὶ. 44, αηά οἢ. χἱ!. 5-18), 

88. 8η ἱπίογροϊαίίοη. ἢ Ιττοϑρθοῦννο οὗ (818 ἱπίθγροϊδίίοη, [86 ποτὶς [8115 ᾿πίο ὕνσο βϑοῖ:οηβ, 

οδοῖ οὗ νι ϊοὶ ἰβ οοιηροβϑα οὗ ογ61104] ῥ᾽ οὔιγοθ. [ἴῃ ὑμ6 ἤγϑὺ ραγί (ςἈ. 1.--υ1.}, ᾿δῃ 161 ΔΡ ΘΑ 
88 86 ἱπίογργοῦοσ οὗ ζοσγϑῖρῃη οΥὔβ 6165 ΜΠ 1 μου θη ἶ8πὶ ἰἴβοὶ ς πῃ [Ππ6 βϑοοπᾶ ρᾶτῦ, ἢ6 19. "0 
Ἰοπροῦ 88 δχροιῃάοῦ οὗ οὔϑουγο, ἀγθϑιι-}1κ6, ρἸοΘΥ, Ὀινπθ γοΐοθθ δπα τὶ η95. τν 11 Π 
μοϑυποηΐθιῃ, θα 4 Ῥτορμοῦ οὗ ὑ86 οἰθᾶγογ σϑνοϊδίϊοηβ οὗ Φϑλονδῃ ἕο Ηἰβ ρθορὶθ. [1 1} 
βυοῦ ρατί, ἀοἀΒ Ἰαάρτηοπῦ ἀροπ ὑδ6 σψοτῖκβ οὐὗὈ μϑαύμθῃ δύτορᾷποθ δηἃ ργὶἀθ ἅγὸ ἀμί] 64, 
ὙΠ 1]8ὺ Ρίοιιβ το Οὗ [8Γ86] ΑγΘ ΟΠ ΘΓ ΠΥ ᾿γθβϑογνϑα δηα ρ]ου θα ; ἰπ {μ6 βοοοπὰ ραάᾶγί, (ἢ 
ΒΓ ηρ5 οὗ ἴη6 Κίπράοῃι οὗ αοα ὑἀπάογ [6 ἢἤπ4] δπὰ {1160 ὑγρίο8] ΑΠΌ] Ο]γ ϑ 1] ΠΥ ΔΓ ΡΟΥ- 
ὑταγοά, ἰοροῦμοῦ Μὰ (86 ὑσϊααρῃ οὗ (ἀοἀδΒ Κιηράομ. ἴὔροπ (μλ6 [Ιηὐτοαἀποίίοη, οἰ. 1., ἴπ 
ψπϊσ [86 οοηὐυδηοθ οὗ ἃ ΒΟΙΥ βγδϑὶ, ἴῃ 186 τωϊάϑὺ οὗ μοαύιθη ἰθιηρίδυϊοηβ, 15 ἀορὶοιρά 
85 ὑἰὸ 4515 οὗὁ ῬΥΟΡΒΘΟΥ δηὰᾶ [86 Του παάδίίοη ἴοτ ἰῃ6 σοιαΐηρ οὗ (μ6 Κίπράαοιῃ οὗ αοά, [01]10Κ 
{16 ογοϊοϑ οὗἩ [86 τοῦ ρατῦ : α. ΝΟ ΘΔ Π62ΖΑΓ᾿Β ἀγοδηλ οὗ 0886 πο Παγο Υ-᾿ᾶρο ; οομ ἢ Γημδ- 
(ἰοη οὗὨ ἴΠ6 Μροββίδηῖα σοποϊαβίοι οὗὨἨ [Π6 ἄγοβϑιι, ἰη {16 ῥγοβογναύοη οὗ ὕ6 ὑγθο θη ἴῃ (ἢ 

ΒΟΤΥ Γαγπασα ἐμγοῦρἢ ὑμθ τηϑαΐαπ οὗ ἴπ6 οατίῃ Μϑη δπιοηρ ὕποιη, [6 “Βοη οὗ {μ6 μοΐβ᾽ 
(ο 8. 11. ἀηὰ 111.). ὁ. Το ἀγοδπὶ οὗἉ {16 ὕγϑθ ὑπ΄ τοδοβοὰ απίο Ἡρανοῖ ; []Β]]τπϑηῦ οὔ 6 ἄγοϑιη 
ἴπ {16 Βυπι! αίίοπ οὗἨ ΝΟΟΌΟΒΔαΠΟΖΖΑΡ; δπα ΗΪ5 τθρθπίαποθ (οἈ. 1γΥ.). σ, ΤῊ οτγβο]8 ἴῃ 186 
Ὀαπηαοί-τοοιῃ οἵ ΒοΙ8ῃΖζαγ, δηα 6 Ἰπάρσιαθηῦ ἀροη [118 ῥγῖάθ; ἀον}}} οἵ Βο]5") ΖΖδυ ; 
ἔγοϑὶι δχαϊἑαϊίοη οὗ Πϑηῖοὶ ; δΪβ δρρδγθηῦ 1411, δαηὰ νοπαογίαϊ ργοβοσυδίϊομ ἰὼ {6 ἀθη οὗ 
ἸἸοηϑ (οἶι5. ν. δπά γἱ.). Τα βϑοοπὰ ρϑτγῦ γεανϑγίβ ἴο ὑπ 6 {ἶτὴθ οὗ {πὸ ἢσϑύ ραγί. 816} 8 ονῃ 

σἰβίοηβ Ὀορὶη πὶ ὑμ6 ἀτοδιης-ν βίοη οὗ {π6 ἴ0ῸΣ Βοβείβ 88 ὈΓΠῚΒ οὗ {Π6 ὉΌΓ ποῦ] α- τ] 0}- 

ΔΙΟ ἶ65 (6}. γἱϊ.); τρϑη 9680} 7, 016. 1βγαθ] 18} ροπάδηὐ ἴο [86 ἀγοδπὶ οὐ ΝΡ ϑάηθζΖογ (6 ἢ, 

11..). ΤῊ βθοοπὰ υἱβίοῃ οὗ Ὀδῃ16ὶ (οἷι. ν]}}.} ῥϑ8868 Ὀονοῃά [86 ἀγθδιλ- Ὅτι ; 1 τη 8681} ὑγθ- 
Βοηΐβ ἴΠ6 ῬΓΘΟΌΓΒΟΤΙΥ, ὑΥ̓Ρ16 81 Απι τ βυϊδηϊν οὗ Αποομβ ΕΡΙΡΏΔη6Β,  ἈΙΟΒ ταυϑὺ Ὁ μῸ 
τ 8 5 6 οοηϊουπαοά τ] [Π 9 ΗΠ8] ΑἸ ΟὨ ΓΙ ΒΘ 18} 10 Βούο μοα ἴῃ ἢ. Υἱὶ. 7, 8; ἃ βυ βὴ οἰ ΠΟΥ 
ἀἰδιυϊ ποῦ ροηἀδηῦ ἴο ὕπο 1[8}}] οἵἩ {86 τιϊσΥ ὕτοθ (οἢ. ἱν.) 1) 4π16}᾽}5 ὑμὶγα νἱβίοη 18 θουύθὴ πιοάϊ- 
αἰοὰ ΌΥ ἴπθ9 Ῥτορβοῦβ δδυπϑϑὺ ῬΓΆΥ͂ΟΥΙ [ὉΓ Μοιυηΐ Ζίοη ; ἰΐ 15, ὑπογοίοτο, α ΒΙΡΉΙΪΥ ἀδνοϊοροὰ 
ἴοττα οὗ ἴμ6 νυἱϑίοῃ 10 ᾽88 σϑίβδγθησθ ἰο ὑῃ6 ἱῃπηροῦγύ οὗ ἢ βΒουθητ 66 κ5 ἀοἰοστηϊηρα ὉΥ͂ 
Τογοπιίδῃ, δίνου τ ἈΙΟΝ «6.08 4] 6 τη---ἰη ἃ ὑπογοῦρὮ ν Μοββί Δ] Ο- Θβομβαύο! ορί 8] 586η86---Θ οῦ ]ὰ 
θὰ τοϑίοστοα, ΥὙε γοδὰ [86 σοποϊυβίοη οὗὨ [86 νἱβίοῃ ἴῃ {μ6 [0] ον πρ ΘΟ θοϊΐοη : “ Απᾶ δύῃ 
ἴο {6 Βαπιχὶῦ [΄ ἀοι! 06 Β6η86 : ἴο ὕμ6 αὐξογπχοβί, ἀπα ἴο ὕπ6 ἴορ οὗ {μ6 Τρ θ᾽ 1 οοτηα 1ῃ8 
αὐοταϊπαύϊοηθ, ὑῃ6 ταύϑρθθ, δη ἃ ἀη0}} ἀσβίγαοίίοη, Ἡ ἘΠ ΙΟῊ 15 ΒΥΤΆΪΥ ἀθογοθᾶ, 18 ρουγρα οὐ 
ἀροη ὕπο ἀοβοϊαίον᾽" (866 Οὔπιηι, ὁπ Μαμέλοιο, Ρ. 425, ΑἸὰ. ἘΔ.) [Ὁ δῃ. ἰχ. 27]. Βαυΐ 6 8}}8}} 
βϑῦ Ἂρ ἷ8 ραϊδοο- θπίβ δούνθθῃ ὑπ βθ8 δηὰ {6 πιοπηίαίη οὗὨ [ἢ ΒΟΙΥ͂ ογπαπιθηΐ, γοῦ 888}} ρῸ 
οη ἴοναγαβ εἶθ. οπά πίἰϊμουΐ ἀο] νόσγαποο [ςἢ. χὶ. 46]. Αὐ μ8 {ἰπι6, μονονοὺ, 814}} ΜΊςΟΒ86] 
ατβα, 86 ρτοαῦ ομίοῦ μα΄ βίδηαθίῃ ἴοσ [Π6 Βοῃ8 οὗ [ΠΥ Ρ60ρ]6---ἰῦ 588}} ἱπάθϑα Ὀ6 8. {πὴ 
οὗ τἰρυϊαϊίοη, β10} 88 ὩΘΥ͂ΘΥ 88 ἈΠῸ] ὑμαὺ ὑϊημθ, Ὀαΐ, αὖ {Π6 βϑπὶ6 {ΐπηθ, ΠΥ ῬΘΟΡ]Θ 
8.4}} 6 ἀο]ϊνογοά, 41} ἐμαῦ διὸ τυ τθη ἴῃ ὑμ6 Βοοῖὶς οὗ [}86-τδηὰ ἸὩΔΠΥ ὑμαῦ 81660 ἴῃ {86 
ἀυπὺ οὗὨ 186 δαγίῃ 5}4}1} αυσϑῖκο, δίο.᾽) [οἢ. χὶϊ, 1 544ᾳ.]. [πῃ {818 τουπαρα γι (ἢ6 νἱ᾽βϑίοη ο0ῃ- 
βύϊταὐοϑ ἃ ροπαβηΐ ἴο 6 ρ ΟΘΟΥ τυτιτηρ' οα. [16 ψ14}} ἴῃ [π6 Ὀδησαοίηρ-τοοπὶ οὗ ΒΘ]ΒΉΆΖΖΆΓ. 
ὙΠ} [86 Δθοιηΐ πα 0]6 ἀοβθογαύίοῃη οὗὨ [Π6 γ688618 οὗ ἴλ6 Τοταρὶθ, Θογγοβροπβ ἐμ 6 Δοοταϊηβίϊοη 
οὗ ἀοβοϊαύϊζοη ψ ϊοἢ τοϑομοθ [6 βυτϊημηΐϊῦ (ἀου 16 βθη86 [{π6 υὐοτιηοβῦ, οΥ]), [86 ῬΊπηβο]θ 
οὗ [86 ΤοιρΙ6; πὴ} (μ6 βυάάδη ζ8}]} οὗ Β6]5}2ΖΆΓ, σΘογγθϑροηβ ὕΠ6 ἀθδϑίγαοίίοη ὑῃμδὺ Βυ6- 
ἀθην σομθ8 ὉΡΟῺ [6 ἀδβοϊαῦοσ. Αὖ {Π|6 βϑπη6 ὑϊπ1|6, ΤΠ] ΔΗΥ͂ ἔδαύαγθβ οὗ (ῃ6 Βοοῖς οὗ Ὠδηΐθὶ 
Ροϊπὺ ἴο (86 Αροοδῖγρβθ. ΤὨῈΘ ἰγρίοδὶ Αποογίδὺ οὗἨ Πδη. υἱ]]., το 85 δἰγοϑδαν ἰπ οἷ. υἹἱὶ. 
δρροδτγαὰ ἰπ ὑπ6 πιοβῦ σθῃθγαὶ οὐ] 65 οὗ 18 δπύϊγρο, ροϊπίβ ἕο ὑπο ρογίβοι δηὐνρο ἱῃ [86 
ΑΡοσαγρβο. Τἢ6 ΒΟΥΘΠΪΥ Ὑγ66Κ8--- 810} ἀγὸ ἴο Ὀ6 ἱητογρτγοίβα βυτα 0116 8}}γ. ποῦ ΘσὨτοΟΠπο]ορῖ- 
081 γ--τ-αγο ἐμὰ8 ἀϊν!ἀοα (860 {πΠ6 ϑυγιδοίϊεηπι οΥΓ Νωπιδεῦδ, ΔΌονΘ): 1. Βιχίγ-νγο ΕΘ ΚΒ οὗἁἨ ὑῃθ 

“ [ΓΟ ορατο, ΠοΎοΥοῦ, ὍΡΟΣ [δ ΐ8 νοϊπξ, ἩθΘΕρείσΏροΣ : Δπέλεπδίε ἀδεὲ Φαπίει." Νοῖθ ὉΥ ΤΊ. οὗ Οὐπεῆι, οἈ Οεπεεῖξ, 

Ατὰ. Ἐὰ., ὑ. 38.-.-:}. ΒΕ. 0.] 
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ἰτου Ὁ] οὐι8 γοϑίογαίϊοη οὗ ογυβαί θη τ] δ γθοίβ δηα ἀϊύομθβ, Ὀαὺ ἴῃ βίγαϊς οὐ ὑἱπχ68 : [86 ἐἶτηθ 
811] [1.6 ΔΡΡΘΆΓΙ Ων δΔπὰ βἰαυίηρ οὗ 86 Μοβϑίδῃ. Αὖ [ῃ6 οπὰ οὗ ὑπιθ86 τγθοῖβ, ἐλα Αποίηίεα, 
ἤΔο ἰδ ποέ ψεί δε Ῥγίποες, 8411 Ὀ6 ουἱ οἵ. 2. Οπθ ψθοκ. «Ἅρρεαγάπος οὗ ἐδλδ ρνγΐποο, ισλο ἰϑ 
πο απ αἀποϊπίεά οπ6. ΒΘ ΠΘΑΙ οὗ ἰῃ6 οονγθηδηῦ ἴῃ {1818 υγϑοῖς ΤῸΣ ἸηΔηΥ, δη 4, ἰῃ Δη{168185, 
οοβϑδ ῖοη οὗ {πμ6 βδογίβοθ. ΠΟ ΠΪΆ}} οὗ 16 Φ 6 ν 18} δίαϊα δηὰ νοσϑῖρ. 8. βόνυθὴ 66 ΚΒ ἴὸ 
ἐλε Δποϊπίεώ, Ἡδο ἐδ, αὐ ἐλ δαπιὲ ἐΐπιε, λό γίποο. ΤῊ 15. 716 βῃδάονυ βικοίος οὗ 86 ἐἰμπηθ 
γοῦν ἴμ6 ἀδϑἰγαοίίζοη οὗ Ψ6γυϑαΐοπι ἰο 6 Ῥαγουβὶα οὐ ΟὨγϑὺ, ἰῃ ΟΕ ἔννο δα γΓΟ8. ΟὨ]Υ͂ ΔΓΘ 
αἰβιι μουν Ρῥγοηλὶ ποῦ: ὑμ6 ΓΟ α οονθηδηῦ οὗ [116 ΤΟΔΠΥ,ΟῺ ὑΠ6 ΟΠ6 5146; [ῃη6 οοηϊγαβίρα 
Ἰαπῦην ἀΘϑοϊδίζοῃ, οα ὅπ οἴβοὺ (80 βμογίθμπθα ἀδύβ οὗ ἰγἱθυϊαίίοπη, β66 Οὔπιηι. οα Δία λειο, 
«ἢ. χχὶν. [ρ. 826, ἀπ. ἘΜ.]). . 
1 [Δ η16}᾽ 8 ΒΥ ΠῚ 001104] Τοοϊζοπίηρ; Οὗ ἰἰπλθ, ΟΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 ἔπ 6 ΒΥΤΆθΟ]168] τοοϊκοηίηρ οὗ 

186 ΑΡΟΟΘΆΪΥ͂ρΒΘ (688. χὶ.. Χ11.); ὕο 186 ὑγουθ]οῦβ ὑπ οὗ ὑμ9 Τ᾽ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἰπ [Π6 βἰχίν-ἴννο νυ ΚΒ, 
Θογοβρο 5 86 ὑγανυδι!ηρ μη, τηθηδοοα ΌὈΥ͂ Θ'δίδη (οἢ. χὶϊ.); ὅο 6 Β]αγὶπρ οὗ (86 Μί68- 
ΒΔ ἢ, ΘΟΓΓΟΒΡΟΏἋΒ ΗΒ ἰγϑηβίδῦοη ἴο ἤοανθη. ΤῸ {86 ῥγίποθ, ψΏΟ 18 ἃ ἀδβοϊδίοσ, δουγοβροηβ 
186 σι ο]6 ἀονοϊοριηοηὺ οὗ Νοῖν Τοβίδιηθηῦ ΑΠὐ ΓΙ ϑυϊαηλῖγ. ΤῊΘ Δρρϑδγαποα οὗ [Π6 δηοϊηϊθα 
ῬγηοΟ ΘΟΙΠΟΙ 65 ἸΏ ΙΒ Δ ΚΑΌΪΥ τὰ {116 Ῥαγουδβὶα οὔ ΟὨ γί. [ἢ Ῥδηϊ6ὶ, Βουγ υοσ, Π6 ἀηοϊηϊοά 
Ῥτίησα ᾿8}} 065} ἈΡΡΘΔΑΙΒ ἴῃ (86 ἔοτῃι οὗ Μ|ΊΟ) 46]. ΕἾἼΠΑΙ]Υ͂, Δπ ΔηὉ101}16518 σΟΥΤοΒροπάϊηρ ἴο 
186 Διο }16515 οὗὨἨ [8.6 {πὴ 68 15 ΤΟγΙΘα ὈΥ ἴμ6 ἰδοὺ ὑμαὺ Πδπΐθὶ 158 σοιητηδη θα ἰο 868] ἀρ 8 
στην (ἢ. χὶϊ. 4), ν Β}18ὺ ΦοΒ ἢ Γϑοοῖνο8 Δ ΘΧΔΟΙΪΥ ΘΟΠΙΓΑΓΥ Θοιμηδηά (Εν. χχὶϊ. 10). 

6 Βᾶγθ αἰγθΥ ργοβθηϊθα ΟἿΓ Υἱθνβ ἰη τοραζά ἰοὸ 8 υπϊζουβ σοτηροβίἐἰοη οὗ {086 
ῬτΤΟΡΒΘΟΙΘ3 ὑδαὺ σοὰθ ὉΠ6ΟΥ {Π6 πᾶπὶθ οὗ Ζοοβδγίδἢ,1η (Π6 Τηϊτοἀποίίοη ἰο αἰ δπεδίβ (ρ. 89, 
[λᾺπ|. Ε4.]). Νοῦ ΟΠΪΥ ἴΠ6 σΏΟΪ6 θαρὶππίηρ; οὗ (116 ἀϊδίηὐερταίίοη οὗὨ (818 ϑογι ρίαυσα ᾿ηΐο ὑτο ἡ 
Ρϑυίϑ---ἃ ργοσθάυσο θαβθα Ὀροὴ ἃ πιϑυπάογβίδπαϊπρ᾽ ;---ποῦ ΟὨἸΥ {6 Τα ἰβαρργο μθηβίοη οὗἉ (6 
Τιδη  οϑὺ γα οὗ ἃ Ἰδαίου 15 γ86} 115} ἃρ6 ἰπ {Π6 βοοοπά ρᾶτγί, Ὀυὺ 4180, 'ἴπ ρασγίϊου ]αγ, (6 1ἰπ)ὶ- 
ἰλιΐοι οὗ (ῃ6 Ῥτορθοῖο8 ἴο [86 οἰγουτηβίδποοα σμαγβοίουϊζίηρ [86 ὑλπη6 οὗτμ6 Ῥγορμοῖ, ψηοὰΐ 
ἃ ἀιχο τοραγά ἰο {6 ἔλοὺ [μαῦ 6 85 ἱπγουρῃοῦῦ οιμρ]ογοα ὑμ6 οἰγουτηϑίδπορα οὗὨ 18 {1π|6 88 
ΕΥτα Ὀ0Ϊ5 δη ἃ {Υγ68, μ48 ΟσΟ,ΒΙ οηΘα 8 ῬοΥτ δ ποηΐ ΔΠ6 ᾿πογθαβϑίηρ Ὀγοα]ο 6 ἴῃ δυο οὗὨ 86 αἶν]- 
βίοη οἵ 6 Βοοκ. Υγο, Βογανοσ, ἰῃὰ βρὶΐα οὗ ἃ ογι ὑ]οίβσῃ ΜΟῚ, μου ρ ΔΙΠΥ τνλυγαπίθα 1η βοῦ- 

τπρ' ἑοτἢ 15 ῬΘΟΌΪΑΓ ν ον, 15 5.11} 1π 108 γουΐ, οἸϊηρ ὕο (Π6 δϑδαμηρίίοη [ῃδὺ ὑπ 8 ν 016 Βοοὶς 
ἔοττηβ 4 πηϊΐουβ ΑΡΟΟΔΪΥΡΒΘ; 18 γϑὺ ρατί, ἀορί οὐϊηρ [86 σοπηΐπρ οὗὨ [μ6 λ΄ οββιδηΐο {ἰράοχ ; 
ἐΐβ. δοοοπᾷ, [Π6 οοπλΐϊηρ οὗ ἴ86 Μοβϑίδῃ Ἡϊπιβ6]; ἔγρ68 οὐ ] 1 68}}Υ7 ΡῬσορτγοδβῖνα υοῖηρ οαρ ον α 
ἴῃ οϑοὶ ο3856, 6 τοραγα 86 οροπὶπρ ((ἢ. ἱ. 1-6) 45 δὴ ᾿ηἰγοαποίϊοπ, ἰηβίοδα οὗ μοϊ]άϊηρ, 
ψῖ ΚδΆΪοΓ, ὑπαὺ Ὁ ΤΟττηβ [Π6 Ηγβὺ βοούίϊοη οὗ [6 τεῦ ρατί. Το ἢσϑὺ υἱβίοῃ (6. 1. 7--17) 15 ὑσο- 
τηΐϊβοῖτο οἵ [86 γοϑίοτγδίϊοη οὗ {116 15γβ 6} 1158} ΤὨοοσδον. [1 ΘΟ ϑούοη τ 11} [Π6 ΒοοοΟηα νἱβίοπ 
(νεσβ. 18-21, ΗθὈ. ὑοχύ 1ϊ. 1-4), τ] Δηποιηοθθ (86 ἀοθίγιοσίϊοη οὗὨ [86 ὉᾺΓ Ὠοϑ.1]8 ῬΟΎΘΙΒ 
(δὲ βάτο βοδιιογοὰ 15γϑ6],7 10 ἴοσ8 ἴΠ6 3γϑέ σγο] θα} σΟΏΘΓΑΙ Ρἱοίαγο. ΤῈΘ {δι τά νἱβῖθῃ 
(ςἢ. 11. 1-18, Η60. ἑοχὺ ἰϊ. δ-17) ἀδρίοβ [86 ἱπιπηθαϑαγϑ]6 {}} 688 Δ ΒΙΡΟΙΌ ΒΘΟΌΓΙΥ ΟΥ̓ [16 
1 Πδοϊδηΐδ οὗἩ (6 ΝΟΥ «“ογιβδ] οι ; π ἢ 1, Π6 Τουγίῃ νἱδίοη, ὑμ6 οἰοαηβίηρ οὗ {Ππ6 ῥγτιθβὺ- 

Ἰοοά ἔτοιῃ 115 ἀο]θπιθηῦ, ουθὴ ἴο ὑμ6 ροϊπηΐ οὗἉ ὑμι6΄ οοπιΐηρ οὗ ἐμ 7ϑεπιαοἦ, ([Ε. Υ. ΒτΑπο Ξε 

Βρτοῦι] οἈ. 11}. 1-10)]. πχυϑὺ π|ῖ6 ὕο ἴοστα {ἢ δεοοπα σγο ἱοδὶ ρἱἰούαγθ οὗ [π6 ἔπαγο. [ἢ {86 ὑπο 
80}. οἵ οἷ], [86 ΒΕ νἱϑίοη βοῖβ ἰουί ἢ ὑπ στα βοδίϊοη οὗ {π0 Τ ΘΟΟΓΘΟΥ͂ ἰπίο {116 ὈΥΪΠΟΟΙν δπὰ 
Ρτίοδεν οἵοοβ; 1Ὁ 18 (86 ἀαίν οὗὁἨ [688 οἤϊοθδ, ἐμοιηβοῖνοβ Ὀοΐηρ 116 α τ] ἢ π6 οἰ τυ, ἴο που ΓΙΒᾺ 

1.6 απίϊουϑ σΔηἀ] οβίϊοῖ οὗὨἨ [βγδρ], (ἢ 6 ᾿ἰρῦ οὗἨ 86 του], νὰτ ὑδ6 Ο1] οὗἩ με ϑρ᾽ γῦ; Κοορίης 

τὨΘΙΏΒΟΙν 65, ΔΉ 116, ἔγοτῃ [86 ὙΔῪ οἵἉ γ᾽ ΐθποθ. ἴβγδοὶ 15 ἴο 186 ΠΟ υἱοϊθησα ἰονμασα [86 ἀθῃ- 

116 πουῦὶά, Ὀαΐ ἴο πηδὶ πἰδίη ἃ Β6ύ γα αἸβοὶ ΡΠ 1η6 τ] ΐη ; ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΊΥ, [86 Β᾽ ΧΙ ν]βίοη (6. ν. 1--4) 

8 ςοη)οϊηοα ἴο τ᾿16 ΑΔ (οἱ, 1ν.), [λπ|8 ργοβθηϊηρ (86 ἐῤέγα σΘΏΘΓΔΙ ρἰοίαγα ἴῃ 18 ὕνσο ἀβρϑοίβ, . 

4 [“ὙῊΐα ΡΓΟΡΉΘΟΥ 18 οΛ1]10ἃ ἐδε Πευσαίίοπ, π τ τουρθοῖ ἴο ἐλε ϑογέρίμγε 47 σιμὴ, σοι ὉδΏ 61 πταδ οοαταδηἠοὰ (0 ἐλ 
ᾧΡ ανποΦἕἄδ εεαΐϊ, (111 ἰλε Εἶπιε 97 [δε ἐμά. Ὁδηϊο9] βοη]οὰ ἰΐ πότ ἐὰλε ἐἶπιὸ 9} ἐλὲ ἐπᾶὰ ; δηὰ, 1πῈ} παῖ {{π|6 οοπηθ8, {πὸ ἸλτιὉ 18 

οραβί:ρ ἢ βοα 6; δοὰ δὐϊοσνηγάδ [80 {πὸ2 νοὶ ἔποββοθ ργορἤθου οαΐ οἵ ἰ[ἴ ἃ Ἰοὺ {ἶπι ἔῃ δϑοκ- οι Ὀοίοτο [ΠΟΥ ἀδοθηᾶ ἂρ ἴο 

Ἠξεατοῦ ἰπ 8 εἰουᾷ. ΑΙ] πη ςἢ [8 48 πηυςἢ 88 ἴο ΒΑῪ {πδὲ [πο866 ῬΤΟρὨθοίθδ οὗ Ὀδη]ο] δὰ Φοῖη δου] ποῖ Ὅ6 ἀπάοταϊοοά {{}} 

ἴδ (ἴτο οἵ {π6 Φοῦ ; πὶ (Πδἢ 80116 ΒῃῃοἸΪ ὦ ῬΤΟΡΠΟΙΣ οπὶ οὗ ἔπϑῖὰ ἴῃ δὴ αδῷ,ιοἰοὰ δηἃ ᾿ποΌ ΓΗ] βίδίθ ΤῸ δ Ἰοῃρ ἔἶπιθ, δὰ 

(8δι ὕπὲ ἀκτκὶς, δὸ 86 ἴο σοπγνογὲ θυϊ ἴον. Βαΐ ἰπ [Π0 ΥΟΥΥ͂ ὁπ, [9 ΡΓΌΡΏΘΟΥ Βῃου!ὰ Ὀ6 80 αν ἰπίογργείοα δα ἴο οοῃτοσέ 

δοδυγ." 815 16λλ0 ΝΕΉΤΟΝ.--Ε. Β.Ο.] 

51 στ δαὶ ἀοτι [1] 8 [0 ἩΠοΙΒΟΣ [ἢ 9 ἴσας ΤΟΣ] ἀ- ΠΠΟΠΔΙΌΒ165 ἃ ἰοζοηἀοὰ ὉΥ ἘΠ], δίθοο [896 Ῥτορδοὶ Πἰτι (8 (86 τοσῖς 

οἵ το Βογὴφ ἰο 189 Ραδί. 



48 ἹΝΤΒΟΡΌΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ. 

Ασδοογάϊπρ ἕο [6 βουθηῦῃ νἱβίοη (ςἈ. γ. δ-11) (6 ΤἸμδοογαίίς ἀοιηδίῃ 15 ρυγ Πα ἔτομῃ 4}1 
ηγ αἰ οΟ3η 055; ἃ Ππγοαύθηϊηρ' δηὐ 6818 ὕο (18 18 Ῥγοβθηΐθα ουΐβθι46 οὗ [Π6 ΤΘΟΟΓΔΟΥ͂, ἴῃ 
τῆ χοῦ ὑχαῦ (} 18 τὶ ] ὐΘΟΌ 81.658 18 δοῦ ἀονγῃ ἴῃ 86 ἰΔηα οὗ διιῖηαγ, Ἡδποο, ἴῃ {6 οἰσατα, 
ΟΥ̓ ᾿ἰαϑὺ νἱβίοη (οἈ. νἱ. 1-8), Οοα᾽ 5 ἡπαριηποαῦ ἀΡοη {6 (θη 116 νου] 18 Ἔχ 04 45 νοΐ 
[Ὁτί ἢ ̓πίο 4}} [86 αιιαγίογβ οὗ θάνῃ ; 18, δΔπα [16 Βαυθηθ ν]ϑίοη, ἴογπι {1.6 γουγί, ογ οἰτοΆὶ 
ΒΘ ΠΟΓΑΙ ῥ᾽ οἴαΓΟ, 

ΤΠο σοηοϊαβίοη οὗὨ (86 βγϑὺ ρϑτί, ἔγομπι οἰ. υἱ. 9 ἴο Ἄοἢ. υἱἱ]. 28, {6 Ὁπτα πα ΚΔΌΪΥ ΤΌΥΤΩΒ 
(86 ἐγαπβιθοη ἰο [6 Βασοῃηά ρᾶγύ, ἡ 1ΟΒ σοηβιβίϑ οὗ ἃ οὐ 108) Βογῖθϑ οἱ ὑγρῖο}} σΣορσοϑοη Δ 0.8 
οὗὨ πὸ ΜΙ οΑβΙ Δ. 

[η [116 Βτϑῦ ρΙδοο, 7οϑιαδ, [δ ΗἸΡῈ- τὶ οϑὶ, 18, ΟΥ̓ ἃ Β0ο] σθλῃ οσονῃΐηρ, οοπϑίϊαϊοα 84. ἔγρθ 

οὗ [π6 σοιηΐηρ δίοβϑίαῃ, Υηοὸ Β ἴο Ὀ6 δὖ ὁποθ Ρυιοϑὺ δῃὰ Κίηρ (οἢ. νἱ. 984.). ΕἸΣ οΓ- 
τόσο, 6 Ῥγορμοῦ Εἰτηβο!  ὈΘΟΟΙΟΒ 8. ΤΟΙ ΘΗΑΤΥ ΔΠη4 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΤΥ ὑνρθ υὗ 6 ΜΓοΞΒΙΔᾺ 
(οἢ. νἱ. 15 54ᾳᾳ.)}. Ηδηοο μ6 «οοϊάθϑ [86 αιοβίίοη ΨΏϊοΙ [86 5Γγδ 6} 1068 Ραΐὺ ὕο ἴμο ῬγΙοϑίβ, 88 
[0 ΘΙ Γ [6 Οχύγδογ ΠΥ [Ἀ503 οὗ [816 6Χ}]6 8ῃοι)]ὰ Ὀ6 σομϊπηθ6α ; ϑηδιγθγίρ (116. ᾿ΠΔΟΪΓΥ͂ 
ἴογ ἴ6 Ῥυγίοϑίβ 88 ὦ} 29 [ἢ Ῥ6ΟΡΪΘ, δ6 ἀθοϊαγοθ ὑμπαῦ ὕθγο 15 μϑηοθίογι ἢ η0 οσαϊηλοθ οὗ 
[λϑὺ3; μαῦ (6 Ρ600]6 ἃγτθ ἰο οὔϑοσυθ ἔΐθ τῇοσα] ΘΟ Δ ἀπηθηΐβ οὗ ὑγαῖῃ, τηθγον, δηὰ 
σοπηραββίοη, Μοῦ, ἴο ὑποῖν ἀοβίγιοίζοη, ὑΠΘΥ͂ ἔΟΓΙΟΥΪΥ ἀοΒρΡΙΒοὰ ; ΠΟ, ον ονο, ᾿υἀριηθηξ 
Βῃουϊάὰ Ὀ6 ἰὰγηθα ΑὙΔΥ ἔγοια (ἤθη, δηά, αἴθοσ {Π6 χϑϑλοσγαίίοη οὗ [βγβϑὶ, [6 ἰμεί- ἀν 58ιου]Ἱά 
Ὀδοοπιθ ον αι] ἔραβί- λυ ; γοδ, [Π6 Βαϊναίίοη οὗ [βγϑϑὶ βου] Ὀ6 αἰ αβοα διμοηρϑῦ 811 παύζοηβ 
(ςἈ. νἱΐ. δηά γυἹἱ}].). 

[ἢ τι 18 ἐγαπϑίτἴοη, ὑπ απϊ ουϑ ρΡἱοῦαγο οὗὨ [86 ὑἶπιθ οὗ [86 Μοββίδῃ 18 1814 Ὀθίογ 8. [ὑ ἰθ 
ὍΠ6 ῥγορτϑιαθ οὗὨ [Π6 βοοοπά ρϑτγῦ, ἔγοπι Οἢ. ἰχ. ἴο {86 οΪοϑθ6. Ηδγθ, ἱπ (ἢ)}8 βοσοηα ρμαᾶτί, ὑμ6 
ξαΐατγα οὗ (86 Δ Θββϑἰδῃ 15 το] ]οα Ὀθίοτθ ΟἿΣ ουγϑϑ ἴῃ ὑγΡ 108] δοίϑ, ζοργθϑθηϊδυϊγο οὗ ἱμα ϊν ἀπ] 
ἰθη5 ἰη ΗΒ σϑΓΘΘΓ, 

Εἰτγβὶ ἔψρε. Αἀνθηΐ δηα δρρϑδγβϑῃσθ οὗ [Π6 ΝΜ ϑβϑίδῃ 'π Ῥοοῦ 8πη4 Ὠυπιθῖα συΐβα (οὨ. ἰχ.: 
σορ. Μαῖι. χχὶ. δ; Φοϊη χὶϊ. 15). Ἤρτθ ἔμ6 θάτγγθη ργοϑοηὺ δηα ρτγοχίτηδΐο ἔιΐατο οὗ [896 
Ῥτορμοῦ ([53γ861᾽8 γϑϑύογαιο ἴῃ δη  Ππ|68ἷ8 ὕο ἴ86 Ἰυάραχσηθ ἀροὴ ἐδ 6 ποῖ Ρογὶπρ Νουίθογῃ 
ΠΑ ΓΙ ΟΉ8, -- [υἀρπιοηίβ, Βο Ύογ, οοηἀποϊηρ ἴο ὑΠ|6 1 Γ ΘΟΠΥΟΓΒΙΟΠ) ὈΘοοΙηθ [ἢ 6 Ὀμ518 Οὗ 8 ῥγο- 
ΡὮΘΟΥ σοποογηΐῃς [6 Οοτίηρ οὗ [86 Μοβαίδα ; [86 ρογβρθοίΐνο οὗ (μ 18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 πηϑη 65 Ε}Υ 
Θβοα(ο]ορίοα] (γογβ. 18, 14544ᾳ.). ΤῊΪΒ ρἱσῦα ΓΘ σογγοβροηαβ ν᾿ Ἰ ἢ {Π6 Εγϑί υἱβίοη (6). 1. 7--17.) 

ῥεοοπὰ ἰψρ6. Φομονδ ἢ Β ̓Ιοδάϊηρ [86 Ροορὶθ θβοῖὶς οαὺ οὗ 86 ποαίμθη ποῦ] ἱΒγου ἢ τὴ 
868 οὗ {ὙἹ θα] αὐ οἢ ΟΥ δΔηρΈ 5} ΠΙΔΥῪ Ὁ6 0ῃ6 τηοδῦ Οὐϑοόιγο ἤθη] ἴΥ}06 οὗὨ [118 ΒΟΓΪο8 ; 118 
Δοαβίδηΐα σμΆσϑοίοῦ 18. πον ΓΒ] 688 βυβίδ πο ὈΥ͂ [6 ΟἸΘΆΓΕΓ {ΥἮΚ88 οὗ 18. ἰχ. απὰ χὶ. ΤῈΘ 
Ροϊηῦ οὗἉ ἀδραγίαγο 15 [6 ὮΟρ6 οὗ ἃ μπίνεγϑαὶ γοβίογαϊίοη οἱὐἵἁὨ [5τδ6], οοπ)]οϊ δα ψῖτ ἢ 8. ΠῚ ΕΓΒΑ] 
ἡαάσιηαηῦ ἀροπ {π6 Ὠθαΐηθη ; δοσογα ΡΥ, 0818 ΥΡ6 σοΥγοϑρομαϑ τὶ ἢ [ἢ6 Βροοοηῃὰ νυἱβίοη, [89 
υἱϑίοη οὗἩ 86 ἀεσβιγιιοὐΐοη οὗ ἴπ6 Βότηβ (6. χ, 6, Πκὸ Νουμηδπη δηᾶὰ Κ]ϊοίοί, δοσουπὶ 
γ6Γ8. 1 δηά 2 88 [ογπιίησ 8. ρατί οὗὨ (λ}8 Βοοι᾿οηὴ. 

Τλϊτά ἱψρε. ΤῸ6 Μοβϑίδῃ, ὑγρί δ} Υ τορτοϑοηίδα ὈΥ͂ {π6 Ῥγορβοῦ, 5 ὠρδρνα]αρα αὐ ἐἑτίῦ 
Ὀΐθο68 οὗὨ βί[νϑγ, ἑ. 6.,) ὑ86 ΔΌΒα ΓΑΙ ν σἤΘΔΡ ῥτὶοθ οὗ 8 βανο (Μ αι, χχνὶ. 16; ἔχ. χχὶ. 82). ΤῈ 
᾿ιἰδίοτγι δὶ ρολαῦ οὗ ἀδραγίαγθ ἃγθ ἴμ6 ἰταἱποηΐ ἡ ρπιθηΐβ ἀροη {Π6 ΒΡ Βογά8 ἰὴ [5γα6] (ποῖ 
[Π6 θη [116 ΒΗ ΡΠ ΘΓ9 οὗ [Π6 Ῥϑορίθβ, Βρόκϑῃ οὗ ἰη [16 Ῥγθοράϊηρ βϑθοίϊοῃ) Ψ|10 ονογβῃδαοιγοα 
(88 Ἰαηα {Κὸ ὑμ6 οράδγβ οἵ Π,ΘὈΔΏΟΩ 8δηἀ [ῃ6 οδἸκ8 οὗ Βαβῆδη. ὙὐΜἢ {8195 {Υρ6 τῃ6 τηϊτὰ δοὰ 
ΤΟυΓἢ ὙἱβίοηΒ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΔ, ΘΒρβοῖϑ]ν ὑμ6 ΔΙΓΩΥ μαγιμθπῖθ οὗ 72 βυδ (05. 1ϊ. δηᾶ 111.). 
ΤΙΘ ΡΠ μουρθιῦ 185 {μαῦ 86 Ῥτορμοῦ, [86 Ῥτγορβοίπμῃοοά, ἰδκθθ {ῃ6 ρμίασα οὐὔ (ἢθ 
αὐ τα 1] βμρθμογαὰ 8 αὐζοσ Φ ον ΒΒ ἀοβιγοὔοη οὗ {86 {Πππτθ6 βῃορῃμογᾶβ Ἐ 1 οπδ στιοηί ; 
αὶτ 5 ἀο. 016 βἰα δ (ἝΟὐγαοσε [ Βεαμέῃ, Ἐηρ. Ὗ ογ.] ουῃ Ὀγασίηρ ἴπ6 Οϑηθ]ο που], αηὰ [μ6 ΤΉ Θ6ο- 
ογδίῖο Μβαηά απἰθηρ ΦπἀΔἢ Δηα 18Γ86]) μα [6 ῬΓΟΡὨοῦ--- ΑἸ γ8 γ8 45 ἃ ἴγρθ οὗ ΟἸ γἰβι}] [βο5 [89 
Ποοκθ---ἶμο δλφρρ ὁ δἰαμσλίον ἴῃ ΘΟ ΡΔΩΥ͂ Μ᾿} ὑΠ6 »οοῦ οὗ [86 ΗΌΟΚ, [ῸΓ {Π1}6 ΒΆΚ6 οὗ {π6 Ἰαϊίου ἢ 

Ὁ Ἷῃ βοσογάκποο τὶ ἢ 1[ὴ6 συπίοχἧῆ, Ποπ 6 81 [5.66] {8 ἢ ΒΒ Ομ ΘΓ 9 Δ η Ὅ6 ἰπϊεη ἀρὰ Ὠέτα; δηδ, ΤὨ ΟΥΘΟΥΟΓ, ΒΟ 88 ΓΟΙῸ 

ἀοείγογεα ἴῃ ὁη6 (ϑγ ῦ0] 1 64}} τποη( ἢ. {1} τη ἢ ἀθηοῖθ α ϑῃλοτί ροτγίοα σα] σμθΏρ9--ἰ9 ΒΑ ]Οη ἢ σδρτΙν ΠΥ, ἴον ᾿5ΈΆΟΘ 

--ἴῃο86 ἑδτοο ἴα 1590 ρτορῃϑίδ τρῷς ὉΘ τηοϑηξ ΡΟ ἤοπλ Φογοτη Δ Ρτοο]εἰταβ ἡπάχιηοηὶ (οἢ. χχίχ. 22, 32), νυ ΑἸ δ8Ὁ, 

Ζο(εϊκία, ΒΒομχαίδῃ, Αὐτὸ ποῖ, Βονονου, 9 ἴσο ΟΙἹὰ Ἰοσίδιηοηϊ οἰοοδ ἰῃίθηάοα, τ ΐοθθ ρ]ασο ἴδμ6 Ἀῇοπβδίδη ΗϊΏ) δ] 

8.580} ΠΊ6 5 ἢ 

{ [ἃ ταγίδιϊοη ἱπ ὑἐσβηβϊαἰίοη. ὙΠ α. Υ, τομάθγα ΖΟΟὮ. ΣΙ. 7, ἔπϑ: Απὰ Ι ἰοοῖκς οὔδγκο οὗ ἐδ δ 60} οὗ Β᾽ δ ΌΡΒΟΥ ῸΣ 

δ δαῖκο οἵ [9 ΡοοΣ (ν τοις βοὰ) 8:66ρ.--ΤῈ2.] 



29. ΒΕΒΒΕῊῪ ΑΒΤ ΙΝ ΟΟΜΡΑΒΙ͂ΒΟΝ ΙΤΗ ΒΕΙΓΕΝΙΟ ΑΒΤ, ΕΤΟῸ. 49 

δΔηα ἜοΟΥ̓Θ ἢ δίγθυ 18 τοὐθοίϊζοῃ, ἢ 18 Θοπιπηδη θα [0 Δ581η6 (ἢ. 6 Β41η6 ΟΗΘ6 (γε γ. 16) οχ δοοοιηῦ 
οὗ [6 πΘΟΘΑΒΙΓΥ͂ [ῸΓ 8η οὔδβοῦ δηα δηθ 6618 ὕο (16 τογί] 688 ΒΒ Θρ μουβ γοῦ ἴο οοϊηθ. 

Εθωνίλ ἐψρε. ΤὨΘ Ἰαπιθηίαθίοη οὗ 411 (86 8 π1}}165 οὗἨ ΙΒΓΔ6] οὐδ 86 πιοτίδὶ βυθοσίης 
(μα Τ᾿Π6Υ Βαυθ ἱπῆϊοϊθα ἀροη [86 Υἱβὶ Ὁ16 ΔΡΡΘΆγβηοΘ οὗ Φοβουϑῆ, [μ6 Μρϑβίδι, ἃ σϑβϑαὶῦ οὗ 
ἴδιο νἱοίο συ ΟΥ̓ΘΓ 811 μϑαύμϑη, γουορθαίθα ὈΥ ψϑμονδὰ ἴο (μ6 1464] ΤΘΟΟσδΟΥ (οἰ. χὶϊ., ρβ8Γ- 
εἰσι] γὶγ γοῦβ. 10-14). ΤῊ ὙΘΓΥ͂ Ργθ- Βα ρροβι οι οὗ (818 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 αἱ ορϑίμον ϑϑομαίο]ο- 
εἶσαι; ἰὉ 15 8 ἀχροοίαὐίοη οὗἉ [86 ροτγίθοί []]]πιϑηῦ οὗἉ [89 ἀδβίλην οὗἉ ογυβαίοα δηά ΦυάδᾺ ; 
[Π6 δ οἱρδίϊοῃ οὗ 8 Ὑυἱοίουυ Οὐ σ 811 παϊϊοηβ οὗ (89 Οὐϑῃ61169---α Ὑἱοίοσυ οοπαϊ οποὰ ἀροὴ {86 
βδῃο ἐ βοδίίοη οὗ [ασϑοὶ. ΤΆ, 1 ἴδ ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, ΘΥ̓ΟΥΥ ἔδαίαγο οὗ Ὑ1ΟΙλ 18 γι θο] οὶ. 1 
1 οογτοβροπαᾶβ ἰμ6 Δ υἱβίοῃ, οὗ (86 νἱοίογυ οὗ Ζογαθαθοὶ ἱΒβσγουρὰ ὑμ6 ϑρίγιυ οἵ αοα : δηὰ 
(89 βι σὺ υἱβίοη, οὗ 86 βαηοι ἀβοδίίοη οὗ [βγδοὶ (οἢ. ἱν. δῃηᾶ νυ. 1--4). 

Εὺλ 'ψρο. Ῥοονοϊορηθηῦ οὗ 86 ρογὶοα οὗ 89 ϑρισγὶῦ οὗ αοά : ρῥγδραγϑὰ ὮὈΥ͂ ἃ ζϑῆθσαὶ 
ταϊβισαδβὶ οὗ Ρτορβμοία, [6 ῥγορμοίδο ἔοσια οὗ ὑθδοβέηρ, ρβυομῖ08) ᾿ηβρί γαϊίοη, δηὰ [μ6 ρῥγορμοϑίὶς 
ἱἐπδβί τι α---ἃ ταϊβίγτιϑί ὁσοδβίομθα ΟΥ̓ (Π6 ΙΩΔΩΥ [4186 Ῥτορμοίδβ; ἰηἰγοἀπορά Ὀγ ὑμ6 ἡυαἀριηρηί, 
διϊδίησ ἴτομι ἰμι8ὺ τἰδίγαδὺ, Μ᾿ ΔΪΟ ἢ γγ88 νϑἱ θα ἀροι ἔμ ἰαδὺ δῃὰ Ὠἰρῃοϑῦ Ῥγορδοῦ, ἀιὰ ὈΥ͂ (μ9 
ϑοβδιίογίηρς οὗ Ηἰς9 βοοῖὶς (οἰ. Χ᾿1]., ΘΒΡΘοΙ8}}Υ σοῦ. 7; οορ. Μαίϊ. χχνὶ. 81). ΤᾺ ἔνο σβδγϑο- 
(γι βί 1 ο5 ΟΥἨ 0818 Ρογιοα δγϑ, ἢγβύ, (86 ἔοπηίαίΐῃ οροπρα [ῸΓ βίη ἰπ Ψ γαβ8] 6 η)---σοιηρ] εἰ ο ἃ βαϊνᾶ- 
οι, βοσοβϑ} 0]6 [ῸΓ 81] : Βοοοηα  Υ, ὑμ6 ἀοβίχαοίίοη οὗ 411} ἰΔο]αίγγ, ὄονθῃ (86 πχοϑὲ 8 1116; 186 
ἀεδβίισυοίίοη ουϑὴ οὗ μ6 οχυϊποῦ ρτορμοῦϊο ἔογα ; δηὰ (μ6 Ὀαπίβσηθηΐ οὗ {86 ὑηοϊθδῃ βρ γι (8 
ἔτοια ἴ86 ἰαπα, ΤῊ1Β ΓΘ 04}}8 {10 βϑυθηῦ υἱβίοη (6. ν. ὅ-11), ἴθ πο ὑμ6 ἀποίθδῃ βρ  τῦ, 
ἀπάογ [86 ἤρατο οὗ 8 ψοιηδη, 18 θοΟΓΏΘ ουὐ οὗ {110 ΒΟΙΥ ἰαπα ὈΥ͂ Ηγίπηρ ᾿οιλθη, μΟ86 νΐηρβ 
ΔΓῈ δπουρίζοα ὉΥ ὑμ6 σψὶηὰ, ἴ, 6., ἐλ ΚΞ, Ῥ συ. 

δἰζέλ, ἰψρε. ΑπΟ τ βυδη ν 1. 1(8 ὑθι ρΟΓΑΙΥ Υἱούοῦγ : δῃᾷᾶ (86 δρρϑαγίηρ οὗ [86 Ιωοτὰ 
ἴου Ἰαάφστηοπί. Τὴθ πΠῸῊῚ ψοσά, Οπ {μ6 οὁη6 βἰάθ, (6 σορίοι οὗ ἡπαριηθηΐ, ἃ τορίοῃ. οὗ 
δυβοϊαΐο οομδιβίοη, 861 ςἀοβισιοίίοη, δηα τ ουΐηρ ; οὐ (6 οὐδμοσ, απ δΌβοϊαΐθ σοῃβθογδαίϊοῃ 
οὗ 41} ᾿1δ ἰο αοἂ (6. χὶν., Θβρϑοὶ} ν γϑυβ. 8-7). [ἡ {118 ὑγρα {16 οἱρθίῃ νἱβίοη, 85 ἃ ρῥἰοἴασθ 
οἴτμο θη] ᾿υἀρτηοπύ, 18 το οίθα ; Θβρθοίδ ν θη σοραγαθα ἴῃ 19 οομηθοίζοι πϊίῃ [6 σον ῃ- 
ἱπρ οὗ Φοβμυδ ((Ἀ. νἱ.). 

ΤΏ6 ΒΟΟΚ οἵ Ζοομασίαμ, τὶ (8 βυταθοΐβ, ραγίϊου Αυν ἐΐβ ΒΟΙΒ6Β, ΟΟΪΟΥΘ, ΒΟΙΏΒ, 18 
ΤΙ ΘΑΒΌΓΙΠ ρ-]1π6, 118 δίοῃθ τὶ ΒοΎΘ ἢ ΘΟΥΘΆ, ἰ(8 ΒΟη8 οἵ οἷϊ, 118 ΓΟ]], (8 ἔογτηβ οὗ ποιλθη, 18 
ϑλίπαν, 118 ΟΥΟΎΠΒ, 15 Β08- ΑΥ͂ΘΒ ΔΠ6 ΓΎΘΙΒ, 1085 μἱοίαγτοθ οὗ ἡυαρτηθηΐ δηα ἀδ]ἑγογαηοο, ἰΐθ 
ΔΌΡΘΑΓΑΠΟΘ οὗ ΟἸγἰϑὺ, απὰ 118 σ]οσίουβ ἰά64] οὗ [6 πον που] (οἰ. χῖν. 21), γοιηϊπὰβ ὰ8 ἴῃ 
ΤΑΔΗΥ͂ τοβροοΐβ οὔ ἰδ 6 ΑΡροσδῖγρβθ. [Τὺ ῥαγυϊου ΑΥῪ σϑϑθιῃ Ὁ }]68 ὑμαὺ Θογρίαγθ, Ἀουνονθῦ, 'π ἐΐδ 
ογο ο41 οοἸ ]οούϊνο ρῥἱοίπιγοθ, ιν ὑΠοἷν δάνδηςο ἴο {6 ἤπ8] Θβομδύο!ορ 08] ἔοστα. 

Αρϑαγί ΠοτΩ ΘΥ̓ΘΙΥ οὗμοῦ οοπβί ἀθγαίίοῃ, 0818 ὉΠ ΓΒΔ] ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ οὗὨ ὑμ6 Ογο]} 104] τοί μοα 
ἰπ 86 Αροσεα)γρίίς ΒΟΟΚΒ οὗ μὸ ΟἹὰ ἸΤοθίδιηθηῦ 18 ἀθοϊβίγο δρδὶϊπϑὺ 411 ἱηὐογργοίδυϊοηβ οὗ 

᾿ἴδ6 Ζομαπηθδη ΑΡΟΟΆΪΥΡΒο, Μαϊοἢ, δθθσ 0} ἸΏΔΏΠΟΓ ΟὗὨ ΒΘΟΌΪΑΣ ἰδύοτ  ΟΖΥΔΡΆΥ, δἴτα δὖὺ 18 
τοβοϊαοη ἱπίο ρογοάβ ζ0]ονίηρ, 680 Οὐ ΠΟΥ ἴῃ ΘὨΓΟΠΟΙορίΟ βιιοοοββίοῃ. 

Τδδ ἸΔῈ οἵ [86 σγ61108] τηοὐμοά γοβίϑ, βγβῦ, οὰ ὕμ 6 ρῥϑου γι οὗὨ 411] ββογρὰ 11 σδ ΓΟ, 
ἉὮΪΟΝ αδἴπιδ αὖ οἀὐϊδορίίοη, ποὺ αὖ 86 ἱπηραγίίηρ οὗὨ ἰδίου αὶ Κηοπὶοᾶρο. δοομαϊγ, οα 19 
ῬΘΟΏ Αυγ οὗ ΧΟΡΟΥ͂, τ ΒΙΟΩ 48 ἴον ἰδ δίτα σγοδαῦ δῃά πιοτμθηίουβ ἴδοΐβ, ποὺ ρϑγιϊοι γι 168. 
ΤΕ γάΪγ, ὁπ [86 ΡΘΟΌ ΠΥ οὗἁὨ [86 νἱβίοῃ, ψ Ὦ]Οἢ. ΒΟΔΠΒ {16 διιοοοββίοῃ οὗ (}6 δρ68 ἰῃ οο]]θοίγθ 
Ρἰείαχεοβ ἑοσταΐπρ ἃ ᾿ἰνίηρ, φοποίδο Ομ δίῃ. “ 

[ 

ἄυ ἐρεὐξῷ ΑΒΤ ΙΝ ΟΟΜΡΑΞΒΙΒΟΝ ΨΙΤῊ ΗΕΙΓΈΝΙΟ ΑΒΤ, ΜΑΘΟΝΊΎΤΤΡΕ; ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΤΒΑΗΙ͂Τ, 

ἙΑΤΑΙ͂, ἘΕΕΕΟΤΕ ΒΕΒΌΙΤΑΝΤ ΡΟΝ ΤΗΒ ΜΙΒΑΡΡΕΒΗΈΝΒΙΟΝ ΟΣ 11. 

ὝΜΒΘἢ βοίθποθ 8}.4}} ἴ'ανθ αὐτίνοα δὖ ἃ ροσέδοϊ δρργϑοίδίϊοη οἵ 86 σταπά δηὰ σνου]α- 
᾿ἰσίοτϊοδ] δος 6818 θούτψοοῃ Τπἀαΐθηη δηα Ηδ]]6ηΐβηι, θούνθοη ἴπ6 ΤῊ οογδίο δηὰᾶ (86 Ηὺ- 
ταϑηϊειο ἑθπάθποΥ, ὑμοπ, δηὰ ποὺ {111 {Πμ6ῃ, ὁΔη Εἰχορεβίθ, Ογιυϊοίβυα, ΤὨΘΟΙΟΡΥ ἴῃ ρΌΠΟΓΑΙ, Θαοσ 
ΠΡΟΙ 8 ΠΟῪ δίδρο οὗ ἀδνο]ορηιοηΐ. 

Ὁπὲ}} ἐμαὲ (ἦτη6, ϑαογοά Η]βίοτν δηὰ 1, 1ογαύπτγο, Ὀοὶπρς υἱόν ἔτοτη Ηο]] θη ϑιῖς δἰδηά- 
Ροΐηΐα, πχυκί οοπέξηπα ὕο ΘΠ Ὦ͵Θ τη δη 0] τα ϑγοργοβθηΐδύϊ ἢ 8Πα ούϑῃ τη βυβαρθ. 

ἘΣ 8 ἰοῃνς τα ἴμ6 ΒΙΌ]16Α1] Ἰαηραασο γα8 μ6]α ἴῃ ἀἰβεβδίθο ; ὑμ Ν ον Τοβίδιηθπὺ αστθθκ, 

Ὁ 



δ0 ἹΝΤΒΟΘΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ. 

Θβρϑοΐδ! ν, Ὀϑηρ ἸοΟΚοα ΡΟ 88 ἃ ὈΔγθΑΤοΟῦΒ ἰάΐϊοπι, ἢ ἰ]δὺ (6 στοδὺ σοηίγαϑῦ Ὀούνοοη [ἢ 
Ἰλ0668 οὗ πηραϊαύίοιῃ δΔηα [}16 ΒΘΟΌΪΑΥΙ(Υ οὗἩ (6 ατοοῖς ἰδηρσύυδρο, δηά {Π6 ἰπηπηοαϊαύθη 633. ἀπά 
ΒΡ ̓ Γἰ ὑ4}}} οὗὨ [αὐ πηοάθ οὗἩ δχργθβϑίοη ΜΙΟΒ 168 δὖὺ (86 [8515 οὗ [16 ΝΟΥ 885 ψὸ}} 45 (86 
ΟΙά Ταεβίδμγχοηῦ γογο ἀἰθγοραγάθα. ΝοΙΓΠΘΓ τῦἪ8 ΔΥ αἰβυϊηοίϊοη τη8α6 Ὀούνγοεθη ἰμ6 ὑ]οηάϊην 
οὗ τος δαηὰ ἩδθΌγοΥ ἴῃ {16 ὑγδαϊ οὶ ΑἸοχαπάγίδη ασοοκ οἵ βογιρίαγο [οὗ ἴΠ6 Βερίαδσίηι) 
8η4 ὑῃδὺ φγαπα [ἰηρα ϊϑιϊς Τοστααῦνο ργόσοθθθ Π1Οἢ σ8πλ6 ἰηο ΟΡΟΓΔΙΪΟἢ οα ἴπ6 Ὀα515 οὗ ΝῸ 
᾿αβίδιηθηῦ βρὶ εἰύα αὶ] 116, Δηα ΘΟΠΟΙ ΠΌΔΙ Θοχογίθα ἃ ΟΥΘΔΕΥΘ ΘΠΘΓΡῪ ἰπ ὕΠπΠ6 ῥτγοσποίίοη οὗ 
ΠΟ γοΓΌΑὶ, δαἀ)]θοῖγο, δηὰ βιι δίδπογο ἔοσωβ. ΤᾺβ ἔδοὺ τγαβ 1 Κουβο {116 [6γ011]6 βδουγοο οὗ 8 
ταυϊἰταάα οὗἁὨ οΥἸ 0164] Δ ογί  ΟΏΒ. 

ΕᾺτγίβογλοτγο, 1η0}] ἰο- Αγ, ΒΙΡ]1ς041 Η 5.ΟΥΙΟΡΤΑΡΏὮΥ, 858 7161} 885 {Π6 βίβδογοα Η Ἰβίοσυ Ὁροῃ 
ΜΈΙΟὮ ἰὐ ἰβΒ ἰουποά, μα8 ῬΘθ δχϑιηϊηθα ὈΥ ἃ βίδηἀδατα οὗ 1465 ἀγβαῖνῃ ἴγοηλ ΟἸ45516Ά] Δ ΠΔΌΣΌΥ. 
Οὐ μοάοχΥ οοϊηρεῖθα 1 ΠΘΟΙΟΡΎ ἴῃ ἐπ: 801ηρ᾽ ὍΡΟΙ {86 πιοβὺ τρί αν ᾿Ἰΐοταὶ δοσορίαϊίοη οὗ 
βογίρίαγο ὕογπηβ. [πα 664, ΠΘΟΪΟΡῪ 15 Ὀυὺ (Ο]] ον ηρ ἴῃ [λ6 ΤοοἰπίοΡ8 οἵ οὐϊποάοχνυ, ἴῃ τηδὶ πίβ!- 
ἱπσ' ΠΟῪ δαὶ 6 ΒΙΌ]6 ἱπου]οδῦοβ [6 ἀοοίγηα ὑμπδὺ ἐμ ΜΟΥ οὗὨ ογοδίϊοη γ)ὰ8 σοτηροὐοά ᾿ῃ 
ΒἷΧχ Δϑγοποτζηΐοαὶ ἄδυβ, εἕο., ὑπουρ ἢ (818 ἴῃ ὑμ6 886 ΟΥ̓ ΠΘΟΙΟΡΥ ἰἴΒ ἄοπα ἰῃ αἰβραγασοιηθηΐ οὗ 
16 Θογρίαγεβ, τ ἢ 1180 (λ6 βέγαρρ]ογβ ὙΠῸ Ὀτγίπρ ὌΡ 0. ΓΟΔΡ οὗ [16 Ο]46Γ ογἱ]οάοχυ βοὺ ἰοσίῃ 
{16 581ὴ6 ν᾽ ον 8 ἴῃ ργδίβο οὗ 6 Β10]6. 

Ταῦ ἰῦ Βάρρθηβ ὑμαῦ [Π6 016 οἶ888 ΒΡΘδΚ οὗ βϑγίδουυ 11 γα] Ἡἰαιοεἰϑαϊ ΤΟΡοΟΤίβ ; 86 οἶΒοῖ 
1488, οὗ ηγίῃ8. ὙΤμαῦ (ῃ6 οὔθ ο]458 αἰγὶ θαΐα 6 ομαγβδοίοσ οὗἩ ΟὙὝΘΟΚΚς ργαρπικαί5:)---Θ ἢ 8 
οοποορίϊοη οὗ δυθηΐβ 88 ρτγοοθϑᾶβ, ἰπ ἰγοδίϊηρ ὑμθῖλχ ἔγομλ ΒΘΟΟΠΑΆΙΥ͂ σ8.368 8ηἃ ᾿ηπηοαϊδῦθ 
Βυϊηδη ἀοβίρηβ---ονθὴ ἴο {86 ΒΙΌ]1641 Πἰβύουῦ!ο βίγ]6; Ὑ}1|8ὺ ὑΠ6 ΟἴΠ6Γ οἶ888 ἢ8η416 ἃ ἰβίοσγίο- 
ΕΥΆΡΆΥ [Πδὺ τπχουη(8 ἴο {Π6 ὈΙΥῚΠΘ ΡΓΙΠιΘ ΟΔ84}}{γ, Δηα 81π|8 αὖ ρουίγα  ηρ᾽ αἰ] πηαΐθ ἀο5Ι ΡΒ, 
ἷπ δοοογάβξησο τγὶθι ὑμ6 1688 ΟΥ̓ σομληοῃ ὈΓΑρΤη θη, ὦ. 6., οὐ ᾿ἐὐϊηρ ΒΟΟΟΠΔΤΥ͂ σλυ865, ΤΥ 
ΒΙΌ116 4] Η ἰϑιοτίοσταρην, ΒΟΎΘΨΟΣ, ἰῃ 1ΐ8 σΑγδοίου οὗ Ἀἰβύουι α βυτα 1 168} 635, ῬΓΟΒΘ ἢρ, 88 
10 ἄοερϑ, 8}} ἱπαϊνι 04] δου] ἰΐθιηβ ἴῃ (86 Ἰἰρεὺ οὗὁὨ 464] δπὰ ὑπῃΐνοῦβαὶ βρη  βοδησο, Ῥάβ568 
θούνγθθη ὑμοβα ἔνγο τηοᾶθβ οὗ ργοοθάπγο, {Κὸ 8 ᾿ἰνίπρ βρὶ γιῦ θούνοοα ἔνο βἰθαρίηρ βοηξ1 6]5. 

ΤὮο ἔδοίβ Ὁροὴ ΜΟΙ β'δογοα Ἡ ἰϑΌΟΤΥ 18 Ὀα56α Δγὰ ὑγοαίθα ὈΥ̓͂ (86 06 6438 88 8 Ἰοῃρ 11η6 
ΟΥ ΤΑΓυ 6] 1011, ἑ. 6., Ῥωγείψ Θχύογηα] ὨὈἰνίηο ἴβοῖβ ; ὈΥῪ ὑΠ6 ΟἾΘΙ, 88 8 Β6ΓΙ68 οὗ ΤΔΟΓΟΙΪΥ͂ τηοηΐᾷ] 
ΟΥἩ βΒρί ταδὶ, δπὰ ἰῇ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΆ868 ΤΟΥ], οοησορίίοηβ. ΤῊ οπ6 ΟἾ888 τοραγὰ {Π6 βυθ)] εοϊῖνθ 
νἱϑίοῃβ 85 αὐΐουν ἀητὸ] ἰΐθιβ οὗ του βίου ; ΜΔ 115 ὺ {116 ΟΥΘΥ 01888 ΔΘ η Υ͂ το ΟὈ͵οίνθ 
γἰβίομδὶ ρογοθρύϊοηβ οὗ ὑτὰ0 Ὀἰνὶηθ τηδη  θβίδιϊοηϑ δηα ὨΘΑΥΘΏΪΥ͂ ΔΡΡΘΆγα 68 ἸῺ {16 ροά- 
1688 Β4]}οϊηδίϊοηβ οὗ ἐδηΐϊδβίϊοδ] δας μυεἰαβίβΌ ϑδογοὰ Ηἰβίοσυ, μούγανοῦ, ἰ8 ὑβγουρποῦΐ 8 
ὶνὶθ- ΒΔ} ΤΑΥΒΙΘΓΥ ; 8. 185110 ΟΥ̓ ΠΟΑΥΘΏΪΥ 8Πη6 ΘΑΥΓΠΪΥ͂ ὑΠΓΟΘαΒ ; ἃ 1η6 οὗὁὨ ροϊηΐβ οὔ ὑπΐοῃ 
Ὀοϊπτὶχὺ ΗΠ οάγοη δηά ϑδτίῃ ; Ὀοίπχιχὺ ἰὴ6 δυγοβὺ Ὠινὶημο ἀσοᾶβ βηὰᾶ ἔβοίβ δηᾶ ὑλ6 ἰπηοτγηλοβὲ 110 

οὗ 186 Βυπιδη βρ τύ 1ῃ 18 ξθομὶς οοηἰδηιρ]αὐζου, δνογίθα ἔγομι ὑμ6 ψου]ὰ. ΤΏοτα 85 ὈΘοη μῸ 
ΤΏΟΓΟ ρϑυγαὰ 6] σ σβηο0 ἴῃ Ἰηοάσδγῃ {{π|65 ὑμδπ {π6 οἷαῖτλ ὑμαὺ ἃ. ΤΘ}}ν σίβοη ΟἸ γὶβὲ που]Ἱά 
δυο Ὀθθῃ ΟὈἸ ζοα ἕο Βῃ 07 ΗΪπ.861} οἡ [6 βύγθοίβ οὗ Ψογυβδι όσω, Οὐ θύθῃ (0 ργοβοηῦ Ηΐπ)- 
861 [ὉΓ ΘΧΔΙ 4010. ὈΘΙΌΓΘ 8η δοϑάριῃηϊς δοζωστη θα. 

ΠῚ τὸ Ἰοοκ δὖ Ὀοΐὰ ἰοροίμοσ, {86 ἐποίβ δηὰ ὑμῖν ργοβϑηϊδίίομ, 8. οἰ πᾶσ οὗ οὐ 68] 8Ό8:- 
ΑἸ Β85. Ὀθθη χζϑϑδοῃϑα ἱῃ {86 ἐατηΐπηρ οὗ {86 ἱπβρίγοᾶ, ογἰίηδὶ ρῥσγοάποίοηβ ἰηῦο Θοπρ)οῖηθ- 
ταῦθβ οὗ [86 τηοβῦ ΘΧίθγη 8] ὈθΟΟ-τηακίησ. Απὰ ἰΐ, ἱπ οὔμοσ σοϑροοίβ, 8 ῥγίποῖρ᾽α οὈίβίηΒ, 
οἷζ.: ἰμαὺ [86 ἔγβι δῃᾷ ἰόν οχΐφοϑηοὶθθ οὐ γηδη δινδκοηρα Ἰἰδηριδρο---ροζεη, Ἰδηρίδρο, τῦθ 
ΤΑ6Δ}---ηα [86 ὨΙΡΉΘΡ Ἔχ ροποῖθθ οὗ ἷβ βρὶ γί χζανο σίβο ἰὸ τογίδέση. Ἰδπρσιαρο οΥ ᾿ἰδογαίατο --- 
ΒΌΓΘΙΥ 0η6 ποχὺ βίϑρ ποιὰ Ὀὸ ο δββῖιπηθ ἐπαὺ {Π 6 Βα] π|6 ῥσγορ ιοίϊο δηα δυδηροὶϊο ἔμοὶβ 

᾿ χασβί, ρογίοσοθ, ἤδνθ Ὀθθη ἱπηπηοᾶϊαίοὶν χοᾶ ἴῃ τυτὶ ὑὕθη τηθιη σα, [ΠῚ ΠΟΘ ΥΘΓ, [86 ἸΠΟΓΘ 
δηοϊοηὺ ἀοοίτίπθ οὗὨ ἰπβρί γαϊΐοη ἀδϑρίβοα βιοῃ τηραϊαἰίοηβ, ἴὸσ {μ6 βαῖαο οὗ μεϊρῃύοπίηρ [.6 
ΤΑΪΓΑΟΌΪΟΙΒΗ 6585 ΟὗὨ ἱπΒρ᾽ ΓΑ ]οη---ἰη (818 ροϊηΐ, 4180, πηοάδγῃ οἰ υἰοἶθπὶ ἰ5 116 Ὠοῖγ. [{ 18 ὅο [ἢ 9 
ἰηἰογοϑῦ οὗ τηοάθγη οὐ (ἱοἶθι ὑο θοροῦ [6 ορί πίοι ὑπμαῦ ἃ βρ᾽ γἰ01695 δηἃ Βι ρουβυϊ ἰουβ ᾿Ἰξογαίασθ 
84 οομλθ ᾿ἰπρίηρ; ἃ Ἰοπρ 87 ὈΘμἰηα [89 Β0]πη6 ἔδοίβ τοι 10 αβρίγοα ἴο γϑοογά. 

Το Ηδ]]ΘηϊΖίηρ Υἱθὺν 'θ μ6 ῥγοάποῖ οὗὨ [Π6 τα ΐβαρρυγθ θηβῖνθ μδηα] ἑπρ' οὗ {πΠ6 Ῥτορμοίβ 
δηᾶ {86 ῥτορμοίϊο βίγθ. ΕῸγ ἰπβίδησο, Ὁ 18. ἃ βρϑοὶ βοδ}}ν ατθοὶς βοπίϊπηοηΐ ὑμδὺ {Π6 ρϑββίοῃ- 
ῬἱοίαΓγο οὗὨ Ιβαΐδῃ 1111, ργθβθηΐβ ὑμ6 1468] οὗ ἴθ ΨΦ 6 8} πδίϊοπ οὐ ὅσο οὗ ὑπ Ῥυορῃϑίμοοα. 
ΤῊο Οτροκ, πα δά, Κηοτπ οὗἁ βιοῖ 16 α}5 (μδὺ μόουοῦ Δρόονα π6 Βοθοοῖ πη Ὁ}] ὑπο ν᾽ ονδροσζδαῦθ 
ΟΥ̓́ΘΡ [06 ϑ'͵ομοο -Πδβίουθ, Τὴ ΗΘΌΓΟΝ, ὁπ ὑῃ6 ΟΔΟΥ Ὠδλπά, Ῥδ}ο] ἀβ 84}1 ἷθ 1468]8 1) ἰὰ9 



29. ΒΕΒΒΕΕῊ ΑΕΤ ΙΝ ΟΟΜΡΑΒΙ͂ΒΟΝ ὙΙΤῊ ΒΕΙΓΕΝΙΟ ΑΒΤ, ΕΤΟῸ. δ1 

ἴοχτη οὗἉ ΠΟΙΥ͂ ν᾽ βίο, ἱῃ ῥγοῦθβϑ οὗ Ὀδοοτηΐηρ δοίι δ] }65β. Ἡθποο, ἷβ βυβοσηρ Θασυδηὺ οὗ 

(οα οΔη 6 ποῃς διε [6 Μοβϑδἢ ἴῃ ᾿ϊβίοσιο σθϑ Υ. 
ΕἸΠΑΠΙΥ, ἰὺ 18 8 ψ͵6}1- πότ ἔδοῦ ὑμαὺ 086 ῬΘΟΆ ΠΑΡ ΟὨΑγδοίογ οὗ ΒΙ 1104] οοίγν ἈΔ8 ὈΘΘῺ 

στιοδὶὶν ἀδργοοϊαίοα, ΟὙΘΘΚΚ τη 04.618 Ὀδίπρ ταϑδάθ ὑ}}6 βίδηἀαδσᾷ οὗ ογιἰλοίβια. Ὑμὸ οΥἱ 165 μανθ 
ΘΟΙΒίΔΗΝΥ βουρσαὺ ἴον ασὑοοκ ἱθλδρθϑ, ὑμ6 Οὐσϑϑὶς ΟΥ̓ ΘΥθη 16 (ὐθστηδῃΐϊο ταϑίσθ, Θύθῃ οἰ Δ58108] 
ἔοττηβ οἵ ροβίϊο οοχμροβι(ίοη, βπΑ}]Υ, ἰηϑίοδα οὗἨ ὑοὶπρ βαύβῆθα πῖνα Κἰπαγθα δηδὶορίθθ δπὰ 

ῬΘορὶθ (Ἀἰ1ο ὦ ἴο σϑοορτιΐζθ [16 ἐπιπιθηβο δηὑ1}16818 Ὀαύνγθθη (Π6 εϑίλοίδο ἰηἰοταϑὺ οὗ ἐδθ 
δεαμέϊ [μἱ πὰ [86 εἐλίσαί ἰηλογοϑὺ οὗὨ ὑμ6 λοίν. 8.0, ΡΥ ΥΪΥ, ἴῃ γϑίθγθηοθ (ο ὕΠ6 ροοίϊο ἱπηδρθ. 
ΤΙΟ Οτοοκ οἰαογαίθβ Ηΐβ ἐπηαρθ δηα ὙΟΣΒΐρ8 105 ροδυῖγ. Τὴ ἩΘΌΓΘΥ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ἱπηΔΡῸ 5 [ῸΣ 
ἐμ 8016 ργροθο οὗ Θογροσθβϑ  Ζίηρ οὐ 1Π]υδίγαϊ πρ ὑπουραῦ, ΟΥ σοηγουϊηρ ἃ οἶδα ἰάεδ οὗ [Π9 
οοπέσιμρ] ἰϊοηϑ δηἀ βϑηβδίϊοηβ οὗ [15 βρὶ γι. Ηθπῆοθ [86 ρστθαὺ ομϑηροβ, 8ἃ8 Μὲ2]}] 828 16 ἴπὰ- 
ΤΔΘΏΒ6 οἰτγου!ϊῦ δηα Ὀο]α υ86, οὗὨ 18 ᾿πηαθ8. ΟὈΙΏΡΔΑΓΘ ΘΒρθο δ ν 58. χυἑ!, δηὰ χΧχὶὶ ἢ 

ΤῊΘ Αροοεαϊγρίϊο τ ηρΒ ἔοστη 186 ροσίδου ροϊηῦ οὗ υπίοῃ οὗ ΗΠ Ργονν ῬΥΟΡΏΘΟΥ͂ δὰ 
Ῥορίγυ ; (86 δοιῃθ οὗ ρυτο δπα οτὶρίηδὶ ΗΘΌΓΟΝ δτὺ; δ θοϊῦ, (5. ἀοπλϊπδηύ ὑγρθ οὗ ΗἩΘΌΓΟΥ 
διὶ ουΐηοοβ 18 Ν ν Τοβίδιηθηῦ Ἀγ ΓΒ} 8016 ὑσαηββραγαίζοι ἴῃ 8 ῥ᾽] θηϊα 46 οὗ δἰ θιηθηΐβ ἰμαὺ 
Τ60811 {86 ῥγοάαοίβ οὗ ἰῃ6 αὐτοῖς απ, Α5, μβουγονογ, ἰὼ 86 ἢγϑῦ αὐθῃθϑὶβ, {116 ΒΙ0]6 Ὀθρ᾽η8 
πὰ [86 πιοϑὺ ατύ-ἐδδ8 ἴογπι οὗ ΗΠ θῦτον ΗΠ δίογϊοσγαρἦν, Βο, ἴῃ {16 βοοοηα (ἀβηοϑὶβ, αὖ ὑῃ6 οἷἶοβθ 
οὗ {86 Αρόσδίυρθο, ἰὑ θη 8 τὶ (86 τηοϑὺ τὺ εἰ ἴοτια οὐ Ηδῦτον Κ͵ὶδιοποσγορν, οὗ ἩΘΌΓΤΟΥ 
ἈΑροοσβιγρίϊοβ. 1ὺ 'ἴβ πὸ ποηάοϑσ, μθη, ὑμαὺ 86 ΑΡΟΟΆΙΥΡΒΘ πιυϑῦ Γοιλδί ἢ ἃ 8Βο]6α ΒοΟΙΚ [ῸΓ 8]} 
πο τοϑδὰ τὖ ψὶ [6 βροοΐδο]69 οὗ Ηδ]]Θη Ζίηρ ΘΟΠΟΘΡΟΪΟῊΒ ; 83, Οἡ 86 οὔμοσ μαηά, ἰὺ νν1}}} Ἠ6 
ἃ ᾿1Ϊ5] ΘΔ ]ηρ᾽ ταοῦθοῦ 0 811 ὙΠῸ ῥγοίθηα ἴο γϑδᾶ 1ὑ τὶῦ} ΟἸ1]1αβϊς Ἰοηρσίηρθ---ἰο 411 ψμο, τ ἢ 
(06 4]] ρον Ζίηρ βρὶτὶῦ οὗἁὨ οὐὔὐμοάοσίβη,, ἰοοῖς Ἰροη ἰὺ 85 ἃ δ ἰβύουἹ δὶ ραϊηΐηρ ἱἢ Δ] ρΌΓΙΟΔΙ 
βρογοβ πα ΟΟΟΥΒ, Δηα Ὀαβοὰ ἀροη 808ο]υΐθ ἰηδρὶ γαίίοη. 

4.5 {6 βρθοῖῆς ομαγδοίοιβιιοβ οὗ ἩΘΟΥΘῪ δι τὸ που ϊὰ τηϑη θη ἔπ686 {Γ66 ἔδδίιγαθ: 
Ἡϊείονῖοαὶ Πυπαπιῖοβ, 1ἀεαἱ ϑυηιδοίϊδηι; ἘΕἰλὶοο-ραδίογαὶ Ῥγαοίϊοο. 

4 [800 οχίσδοὶ ἤἄοτα ΤΆΚΙΟΗ, ἴῃ “ροίποία, Ρ. 106.--Ε Β. Ο.] 



δ2 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

ΞΕΕΠΟΟΣΧΤΙΣ ΤΟΙΝΊΞΙΟΊΙΤ. 

ΒΡΕΟΊΙΑΙ, ἹΝΤΒΟΙΓσΤΙ ΝΥ, 

81. ΤΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ ΟΒ' Π0ΟΗΝ ΑΒ ΤῊΒ ΟΒΟΥΟΝ ΟΕ ΑΙ, ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΓΥΡΒΕΒ; ΤῊΒ ὙΟΒΤΗΥ͂ 
ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΒΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. ΑΒ ΤῊΒ ΒΕΟΟΝΡ ΘΕΝΕΘΒΙΒ; ΤΗΕ ΘΕΝΈΒΙΒ ΟΕ 
ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΜΟΒΙΌ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑΝΙΕΈΒΤΕΡ ΕΙΝΟΡΟΜ ΟΕ 600; ΤῊΒ ἬΟΒΙ ΟΕ ΡΕΒ- 
ἘΈΟΤΕΡ ΒΡΙΒΙΤΌΑΙ, 11ῈῈ ΙΝ ΤΗΕ ΟΙΤΥ ΟΣ 600; Α ΌΒΙΡ ὝΒΟΒΕ ΘΕΝΈΒΙΒ 15 ΜΕΡῚ- 
ΑΤῈΡ ΒΥ ΤΗΒ ΟΟΜΙΝα ΟΕ ΟἩΒΙΒΊ, 

ΙῺ [86 Αροοβδίυρβα οἵ Φόμη, Οβπομΐοαὶ ΑΡροσδιυρίϊοβ μανὸ ἔουπά {μοῖγ υἱἰτηδῖθ δπὰ 
Βἰσμοϑῦ ΟΣ ργββίοῃ, 88 Ὑ61] 1ῃ ἃ πχϑῦθυ]8} 88 1 ἃ ΤΌΣΥΩΔ] αϑρθοῦ. 

[πῃ ἃ τηδίθγϑὶ δϑρθοῦ, ὸ ἤν ἢγϑὺ ἴο ποίθ {Π|6 οἰ θα γῃ 688 οὗ μ6 ἰανΒ οὗἩ ἀεγϑϊορτηθηΐ, ἰῃ 
δοοογάβδηοθ ΜῈ Μ]1ΟᾺ (ἢ 9 οοῦχΒο οὗ 86 ποῦ," ἴῃ 105 ΟΠ τἰβίο! ορίςαὶ τηοαϊ βορίίοη, οοπεπε- 
ΔΙῚ ΔΡΡΓΟΔΟἢ 685 8 ρο4]. Νοχὺ γὸ του] 68}1 αὐδοηύίοι ο [86 ΟἸΘΆΓΉ 685 οὗ ὑμ6 ἀγπϑηιὶοδὶ 
το δίϊομϑ. [Ι͂ὼ {86 πιϊάβὺ οὗὨ {116 ΒΥ πο; το βύϊο ΟἾΓΟΪΘ δίδηβ ἐπ Ομ γος, τοργοβεη θα ἴῃ ἐδ6 

βευεη Οὐμιγοΐξδ, τα]οὰ ΟΥ̓ΟΥ ΟΥ̓ Ογιδὺ [86 Βοάθομμοσ, 88 Ηθ Ὑγ81Κ8 ὑπσουρ ἢ (μ6 ΟΒΌΓΟΒΟΘ, 
Ὀοατίηρ ὕ86 βνογὰ οὗ Ηΐα σογσὰ. Αἀδουῦ ὑπὸ Ομ υγοῖ, ἴον ὑμ6 Πυσίμογῆοο οὗ μοῦ 118 δηὰ οἵ ἐμθ 
ἀοθίρη Μΐοἢ 5168 18 ἴο Θοοοιῃρ] βἢ, ονοθ ὑμ6 οΟἸ]Θοῦγα Θἱνγίηθ αἰβρθηβαίζοιυ. οὗ που] ]γ 18- 
ὍΟΤΥ, ἴῃ ἰἰ8 Θβομαίοϊορίοαὶ τῃοαϊβοαίϊοη ; τορσθβοηΐθα ἴῃ (86 ϑόυεη ϑραΐδ. Αὖὐ ὑμ6 οροπίηρ οὗ 
[Π|686 8685, [89 ΒἰΒίΟΣΥ οὗ (86 που] 8 βθβϑὴ ὕο θ6 ὑπάθγ {86 ἀοπηϊπίοη οὗἉ Ηΐπὶ ψο τὶ 68 ρου 
89 νὐῦθ ὨοΓβθ6--ουϑη ΟἸ γἰβὺ 89 [6 ῬΥΪποο οὗ νἱοίουυ. ΤῈ6 ΒΟΙΔΌΤΟ ΠΟΙΒΟΙΏΘῺ ἴῃ Η15 ἰγαϊη-- 
Ποαίῃ δηὰ Εδαλΐπο, δα {116 τ 016 σοϑὶτα οὗ 86 ἀεδὰ [Η8465]---τηυϑῦ, 11 Θβααῖγθϑ, ΒΕΧΥ͂Θ 
ΗΪβ ρΡυγροβοθ. ἀπά Ηἴβ 4}1-ϑονδγεῖρη πὶ ὖ 18 τηλη  οϑίθ ἃ ΠῸ 658 ΟἸΘΑΓΙΥ ἴῃ {Π6 τλδγίγσάομα 
οὔ Ηΐβ νι ύπο8868 γουρῃουΐ ὑπ 6 σουγβθ οὗ ἢ ἰβίογυ, δηά πὶ (μ6 δοηγυβίομβ οὗ {86 δυθηΐηρ οὗ 
ἐῃ6 ποῦ]. Ἐτοῖὰ ἴδθ οοποιγδιδ οὗ ἴὩ9 ΟΒΌγοΒ, δηᾶ ἔπ βυβοσηρθ οὐ που] α- Ἰβίογυ, {δ 
ϑευοη, Ῥοπϊέοπίίαΐ Τριπρείδ [ἰγυταροίβ οΔ}]Ππρ' ὑο γθροηΐδη 6] ἃγο ἀδυοϊοροᾶ; { ἔγοπι {18 ὙΟΥΥ 
οἰγοατηβίδποθ οὗ ἐμοῖν οτἱχίη, τὸ βῃου]ὰ θοναγο οὗ γοραγάϊηρ ἔμ 6 πὶ 88 ρσβάομπι πα πΟν ΡΠ γΒῖοΑὶ 
ονυοηίβ. ΤᾺ οουπίοτρατὺ [Θεσεηπδὶἰα] οἵ [Π6 βουϑῃ ἰσαταροίβ δγὸ 08} 6 ϑευεη ΤὝιηάοτδ, πα Ἰοαίρά 
ἴῃ [ῃ6 σου86 οὗἩὨ [6 εκἰχίῃ ἱσγαϊηροῖ, ΟΥ ΣΑύΠοΓ, ἱπ 86 ἱπίτοἀποίζοη ἴο ἔπ 6 βου. ΤΈΘΒ6 
οοηϑίϊαΐο ὕΠ6 ταοβῦ τα βύθΥ] ΟἿ8 8146 οὗἩ {6 ἢηἰδίογυ οἵ (86 Κίπρσαοια οὗ αοἀ [(Πατγο ἢ] ; ἃ 8149 
ΜΒ] Οἢ, ΘΟΠΒΘα ΘΗ, Γοιηδὶηβ πἰάἄδη, ΔΙ ΠΟ ρΡ ἢ, 88 ἃ ὙΟΪ6, 1Ὁὺ ΙΩΔΥ Ὀ6 ΔΡργεβεπαρα ἴῃ {μ9 
τηἷπα οὗ [μ6 δοη οὗΓ ΤλιπάσογΣ ὙῈΘ ργθδοβίηρβ οὗ σοροηίδησο, 'π ἐμοῖς τοὐδ! Σν, απνακίηρ, 
88 (ΠΟΥ͂ ἀο, οη 89 οηθ 8η64, ἐδ ϑευοη Τλωπαενδ ( είογηναζ,ο}.8----ν 6. 111} 08}1} {Π 61), οοσαβίοι 
ἦπ ἴ6 τορίοη οὗ ἐπι ροηϊΐθποο, οἢ [6 οὗ Γ Ὠδηά, {π6 11] τηδπὶϑοίδ θη οὗ [Π6 ψϑευσῃ- Ηεασεα 
Βεαδέ οαὖ οὗ 86 αὔγ8β, [6 ΑἸ Ο τ βύϊδη ρΡΟοσΒ. ΤΪΒ, ΒΟΥΤΘΥΘΓ, ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ἴῃ 18 ἴγη (86 
Ῥουγίηρ ουὖὖ οὗ ἴμ6 ὅσυον Ῥιαΐ φῇ Ἡρναΐδ, οὐ )ωμάφηιοπέδ ᾳΓ λαναεηΐπς απαὰ ἀδδίτωοξίοπ, (6 Ἰαδὲ 

Φ [ον γοιμασῖκα οὔ [ἢ}9 ἴδστα Ἰσογία, 806 Γηἰγουποξίοι ὉΥ͂ 189 ΑἸὰ. Βά.--Ε. Β. Ο.] 

ἘΓΤΝΐδ δοηΐθησθ ἰδ βδοτα ϑνσμαὲ οὔθουτθ. ΒΥ 16 σοπομγε ({{π|ὸ οἰ κί η8] ἴθστη τορτοάτοϑα) ἴδ τηϑδοξ, ῬΤΟΌΘΕΙΥ, ἴλι9 

ρίεααϊηρ ατεεπεδίαρε ἀΠΔΘΓ [πὸ δἰίδτ, Ὀγοῦρε ἴο νίον ἴῃ ἔπο οροπίηρ οὗ τῆ ΜΛ δεαϊ, οἷν. νἱ, 9-11 (Διιὰ γοίεγγοά το, τῇ! 9, 

14); ἀπά Ὁγ ἐλε ειμγεγίηρε 4" τοογϊ-ἰίδίονψ ἀτὸ ἰηϊθηοά ἴδ Βυδοτίηχθ πηᾶοτ [06 εἰχέλ δεαξ, Υἱ. 12-ἰ11. Ῥγοιὰ {μθ δυδπῖϑ 

οἵ ποθ ἔνο 566618 ἃγὸ “ἀενοϊοροά,᾽" δοοογάϊΐηρ ἴο ἔθ Ὠγροίοδίβ οὔ ᾿βλημο (866 Ὁ. 83), ἴποϑ9 οὗ [86 δουεπλ, οὐ οὗ [Π6 ἐγιδε» 

»εῖε, ἰὰ [119 υἱοπίης οἵ ἩΕΐοι ἰθ (μ6 πη(οϊάϊηρ οἵ (8ὸ δονϑῃτἢ 666] (Υἱ}!. 1-6).- Ἢ Β. Ο.} 

2 [Βογν. χ. 8,4. ΒΥ Ὀἰϊνίηο ἀϊγοοϊίου [9 Τλωπετε τότ ποῖ πτίτἴθη, Ὀθΐ δεαϊεά μΡ. Μαδὶ ποῖ {ΠΠ6ῚΤ τ ΘΔΉΪΠΒ τοϊηδῃ 

ἰάάθπ 18Ὲ}} δοὲ ἑοσί ὉΥ [9 γοΐοο οὗ διοίμοῦ ἰμορίτοὰ Τοδομοι)--" ΒΕ. Ο.] 



, 

81. ΤῊΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ ΟΕ 590ΟΗΝ ΑΒ ΤΗΒΕ ΟΒΟῪΝ ΟΡ ΑΙ, ΤῊΕ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΈΕΒ, ΕΤΟ. δ8 

οὗ νι αἰοι ἀθνθῖορβ ᾿πῦο {μ6 βοΐ] πα] οαἰαβδίσορμο. ὙΊ [86 Ηη8] Ἰαάρταοπί, ΟἸτίβέ ἰβ ΓᾺ]Π]Υ 
ἸΏΒ} [δϑἰοα 88 ἴη6 ῬΙΠΟΘ οὗ Ψ]ΊούΟΣΥ. 1π (6 ππϊίαά Ἰυβίτο οὗ ἴμ6 ϑϑυεη ϑριγίίδ Ἠθ Ἀρρϑβδιβ, 
ἴον [8 ρῬάγροβο οὗ ορϑῃὶπρ [86 στοαύ ΠΥ οὗ Φαάρταοπῦ, πν]ιΐίοι, 88 086 ρτοαὺ βαίαγααυ οὗ δ 
ἰδουβαπα γὑθδγβ, ὑθρίηϑ ἩΪῸ [86 ἡπάστηοηξ ἀροη σου ἰναίοα ΑἸ ἰογἰβύλα αἱ γ, δηἃ ὁ] 0865 τ ΙΝ 
(86 ἡπάρτασηῦ ἀροπ (86 ἤη4] στ Ὁ ]6- Α μυοσιϑυϊδιῦγ, Ὀγ ηρίηρ; ἴῃ αὖ Ἰαϑὺ {86 δίδγπαὶ ϑυπάαψ. 
Τὸ δῦονθ δζθ, τηϑηὶ θβϑυν, ἐμ ΘΟΟΓΔΙΟΪΟΔΙ]Υ͂ ΒΥ ΠΟΙ ΤΟΙ ἰβι16 οἰτοιτηβίλ 668, Θοποδηὐσίο οἰτοοβ. 
1 Θαῦδὶ ΟἸθΆΓ 688 ἴμ6. ἱπδοογαίΐο ΘΠ ΓΟΠο]ορΊοδὶ βασορϑβίοη οὗ ἐΐπχθ 8 ἀπο] οα, ΤῊΘ 

ΒίΟΙΥ οὗ οαγίμν δῆλ]γθ ἱπυδυ ] 88 ἃ ἈΘΑΝΘΗΪΥ͂ ΒΟΘΠΘ [ὉΓ 18 ροϊηΐ οὗὁἨ ἀοραγίιγο ; ἰῃ [86 
ἰδίίεγ, (86  ινίπθ σουηβθὶ, ἐμ6 ΤΠ ῖνῖηθ ἔογοϑιρῦ οὗὨἨ οομλίηρ ϑνβηΐθ, 86 Ὠἰνίημθ οἰ υταίίοη οὗ 
ΥἱοίοΓΥ, ἃγθ ῥγοβθηϊθα ἴῃ δάγαποθ. Οἡ ἐ}}}8 ὈγῚ]δηῦ στοιηά, Θατ ΠΥ ΡΒ Θποιηθηα ἀογυθῖορ 
1βοιηβο νεϑ Βαρύθ γι ουΒ]γ. Αἱ πγβύ (ΠΟΥ ΔΡΡΘΔΡ ἴῃ ἴῸῸΓΡ ΤΟΓΟ βΘΏΘΓΔΙ {πα ποηΐα] ΦΌΓΠῚδ : 
18 ἴουγ σμυτγομοθ: ἘρΒοσυβ, ϑγγηδ, Ῥεγραμιβ, ΤῊγδΐγα ; [π6 ΙΌΓ ΑΡοσαϊγρῦλο Ποσβθιηθῃ : 
μι δτϑῦ ἔουγ ῥϑθηϊθηίαὶ ὑπιτηρθίβ, δι θοα θα 1η [οὶ αἰἴδούϊηρ 16 δαυί δπὰ {86 υτηδη γβοο; 
186 ἸΟῸΓ ΟΥ ὅνο [4116 ᾿ι6868 οὗ 86 Βραϑῦ (οσ "γου  -ἸὩ ΟΠ ΓΟ 65); Ἐ ἐΠ6 τοὺ ἴουΓ νἱδ]5 οὐ τ σαὶα 
πΠ]ΟὮ, ΕΚ [86 ἔγβί ἔουσ ἰσυχηροίβ, ἀγο χοϑυσι θα ὑο (16 ἀοτηδίηῃ οὗὨ πιδῃ, γϑῦ γϑῦρθ Ὀροι (19 
Κιησάοτ οὗ ἀβθιηοῃ8. 

ΤῈ 7οὺν [χηἀδιηθηΐβὶ ΤΌΓΣΤΩΒ ΔΥῸ Σαρα ΑΥΪΥ [Ὁ]ονο Ὀν 1Π 6 16βὺ ἑΐγοο, ΜΚ ὨΪΟῚ Ἰοδὰ υ8 ἰπΐο 
186. το 8]πὶ οὗ βρὶ γἰ[8, ἀμ ἃγθ [08 ἱπαϊοαίϊνο οὗ {116 Ἔἐχοοοάίηρ ἰτηπιίηθηοθ οὗ ἴΠ6 ΆηΑ] οδἰδβ- 
οΡ6. ΕἸγθῦ, γ ἤλυθ {Π6 ἐαϑέ ἐΐγεα οἠωγοΐθδ: 186 ἀοαά, ἐμ ᾿ἰνίηρ, (Π6 Ἰ ΚΟΊΆγὰ σὨΌΓΟΙ. 
ΤῊ ἐαδέ ἐΐγεε δοαΐδ: ἢν ΤΠ ΤΕΥΤΒ; ὕμ 6 σοϑηῖ68] σαίβϑίγορῃμθ; [86 βονοηῦῃ 808] 8ἃ8 {116 ΒΟΊΓΟΘ 
οὗ {86 ἱσυτηροῖβ. Τὸ ἰαδβέ ἐΐγες ἐγιμπρείδ.: ορϑιηΐηρ οὗἨ {μ6 δῦγϑβϑβ; Ἰοοβίηρ οὗὨ ἀοπίταοιινθ 
ῬΟΜΘΙΒ; {116 Βουθηία ὑχαπιροῦ 48 ὑμ6 ὑγϑηβιυοη 0 ἐπ 6 βθύθῃ 6848 οὗ Απίϊολιγιβ, ΤῊ ἐαϑέ 
ἐν οὐ ον δεαάε οὗ δὲ Βεαδέ (οἢ. χγὶϊ. 10)..7 ὙὉΤὨδ ἰαβέ ἑΐγοο υἱαῖθ 9.7 ωταΐῇ : ἀοσιηοηϊςα 
δι δοτῖηρβ, Βα 10η8, πὰ ἡπαρτηθηΐβ, οβρϑοΐϑ!}Υ (86 υδριηοηῦ ἀροη Βαῦγίοη. Ὑ}6 δουεηΐλ 
47 ἐδ ϑεύυεη ΦΘΏΘΓΑΙ]Υ ἰΌσπιβ {86 ἐγϑηβι (10 ἔΓΟΠῚ ΟΠ6 ΒΟΓΪΘ68, 1 ἢ ἐῦ οΘοΠο] 68, ὑο [868 ΤΟ] οπτὶην 
ΒοΙῖβ. ΤΌ, ἴΠ6 δευεηίἦ, δεαΐ 15 ἴῃ 6 μοϊπῦ ΏΘηοΟ 86 ἐγωγερείδ ἰϑβαα; μ6 δευεηπίβ, ἐγιπιρεΐ, 
(μ6 νοΐπὺ δὖ σοι (86 δουεη- οἷά Απίϊολγιϑέϊαπὶέῳ ἰΒ ἀδνοϊοροᾶ, ΤᾺΘ οΟΥΠΟΣ ὑγαπβιυοπβ οὗ 
Ἐι18 ϑοσῦ 8.6 [655 Ῥγουηὶπηϑηΐ, γοῦ ΔΓΘ 1π|ρ0}16α ὈΥ ἴῃ οοῃίοχί. Τδο σοπάϊίοη οἵ 86 ουΓο ἢ οὗ 
1,Δοάϊοοβ 18, ὉΠπὶ δύ  ΚΑΌΪΥ, ἃ τ οὔγο ΤῸΓ ὑμ 6 βροϑαν οομΐηρ οὗὨ {86 Τωογὰ; δῃὰ ἨΪβ οοιηΐηρ 
θερίηβ πὶ [86 ν]Ἱβίοῃ οὗ [6 Β6818.1 ΚΑ ̓πλ}] τὶν, μ6 ΒοαβίΒ δευεηπίδ, μολά, σμδηρσίηρ ἱπίο (86 
εἰσλίλ (ςἢ. χνὶϊ. 11), 18. ὑπ σοπποοίηρ-ροϊηῦ [ὉΓ {86 ϑευεη υἱαῖδ οΥ ταίδ, ἰΒοῸΡ [86 Ῥγδ- 
δβοπίδίϊοη οὗ {116 ν]8}5 18. Β᾽ Π  ΠΟΔΠΟΙΥ ἱπίογυνι θα τ} [86 Ῥγοβοηίαςοη οὐ Απ οι γἰβτδηϊγ. 
Αρατχὺ ἴσοι ὑπο δοῦ ὑπαῦ 0Π6 Πυμ ΓΙ δὲζ 18 ἘΠ] θα ΠογΘ 'π ὑμ6 πα πιθοῦ δὲς λυπάγεα απὰ 

εἰχίψ-εἰς, πὶῖὰ τ Β1οῖ [86 οροπΐηρ οὗ 9 γ]418 οὔ νσδίῃ 1β οοπηθοίθα πῃ ῬΟΥΓΘΟΟΥ ΓΟΡΌΪΆΓΙ 
στιοοοββίοῃ, (6 αἰ ΠΟ] Αυϊβὶ πρ ΠΟΙΘ 1ῃ Τοβροοῦ ἴο {16 οοπηθοίΐοῃ 18 βοϊγϑᾶ ὑμὰβ: ἐΐδ διιηι- 
πατι ἥπαὶ 7κασηιοηξ οΥΓ ἐλε δευεηπίς σἱαΐ οΥΓ τογαΐί, ΟὮ.. ΧΥ]., ἐδ αἰυϊάφα ἑπίο ἑΐγος σγεαΐ δεραγαΐδ 
)μαρσπιεηίς (νετ. 19): 1. ΤᾺΘ ἡυδρταθηύ ὍΡΟΙ οἰ ςα δἰ θεν: ΔΌΒοΟ] ἴα ΑὨ ΘΟ Τ ΒΟ ΔῊ ; (86 [Ἀ]}] 
οὗ ΒαδγΙοη οὐ ἰμ6 ρστοαῦ  ΒΟΤΘ, ῖο 15 ΗΠΆ}}ὉΥ ᾿υαροα ἴῃ ὕῃ 6 βουθηΐῃ ἢθδα οὗἩ [86 Βεοβϑί, νι ἢ 
Βοδά, μούγουθσ, ΓΟρΡρϑδΓΒ δὺ 1δϑὺ 85 [Π6 οἱσῃ} μοδά (οἢ. χυῖ!. 1- αν]. 10). 2, ΤῊ αάριηρηΐ 
ὌΡοΟη ἰδ ἴδῃ ΚΙίηρΒ, ΟΥ ΠΥ ἀδνθὶορθα σα οὶ] ΑΠΌ τ βυϊδηϊν (6. χὶχ, 11- χχ, 6). 8. ΤῊΘ 
Ἱπάκτηθπῦ ἀροὰ ἰμ6 υἱυἱμηαύθ ἀδ6υ}} 8}- θθϑύϊ81 ΑΠΌ σΙβυϊδηϊγ οὗ Οοξ δηὰ Μαρορ (6, 
χσ, 7-- 15). 

ΤῊ ρτοδίοεῦ ΟὐθουτΙΥ ὑμαὺ Βρτοϑὰβ οὐδοῦ ὑπ ΑΡοσΑῖγρθο αγίβοθ, ἀου Ὀύ]685, ἔγοτη [86 ἴδοῦ 
ἐδαῖ [80 δευεη ἐλωπάογϑ (οἢ. Χ.) ΓΘ ποῦ ἀ]80]οΒ64, Ὀαὺ τηυδύ, ΟΣ οορύϊ ΟΠ 4}}ν, θ6 βοαϊοα ἃρ (ςἢ. 
χ. 4), Ὀδοβα86 1Ὁ τὴῦδ8. ᾿η8α Πλ1851016 (δὲ 86 ΒΚ οἱ ηρ᾽ οὗ ἐμοπὶ βῃοι)]α δ᾽ θυ, 88. 1Ὁ ὩΘΟΘΒΒΑΤΠΥ͂ 
που]ὰ μβανὸ ἄοπο, 86 οὐ 168] ομδγβαοῖοσς οὗ ὑμὶν ξουϊῃροίης 1 {ποῖ οσῃ (ἰπ6. ΠῚ πονοσίῃθ- 
16β8, {Π6Υ 06 τϑοκοηθδά ἴπ, ἴθ Γ0 ᾶγὸ ἰοσιαϑα ροη ὑπ6 ἰουπάαίίοη οὗἨἩ [86 ϑόυεη ϑρίγὶέβ απϊυθα 

. [Τὸ ἀϊνίβίοπ οὗ [86 βουρυσο [5 ἰπίο ἥτε διὰ ἔισο, ον. χυῇ]. 10; 186 ἀϊτνί ἴοι ἰμΐο 70 δῃηὰ ἕἦγεε, Ὠγροί ποδί σοά ὮΓ 
Ἰδῆρο, Βοσγὸ Τ᾿} Π{6 6 }}} {Α.18. ΤΊο ἑλτέε Ὠδαᾶδ Βροῖοη οἵ ἰπ ἴ.0 701] ΟΠ ΠΩ ῬΘΓΑΣΤΑΡὮ σὴ ὈῸ οὐαί ηοα ΟἿἿΥ ΒΥ τορατάϊης [ἢ 9 

εἰρλίλ (νος. 11) ὧν 8π ἰπἀοροηάοηϊς ἀἰνίθίοη Ρδγα 6] τ ἢ [9 δόύθα, ΏΠΘη ΤΟΘΕΪ ΓᾺΟΘΕῪ ἰ{ 19 ΟἰΓΠῸΥ ἃ ὑγαπδίοσιηδιίοη οἵ [9 

δονοπί (966 Ιληρὸ ΓΣΊ πο Υ οα ἰῃ [Π6 ΒΆΙΏΘ ΡΔΙΘΑΤΘΡ}, ΟΥ ἃ λιορϊρ ὑΡ ἴῃ οὯ9 οὗὨ (δ ΘὨΙΓΘ ΒοΎοη.---. ΒΕ. Ο.] 

1 [8.6 Ῥτοσοδίηρ ποῖο.--Ε Β. 6.] 

Ζ [6 {89 τῶοτγο ΟἸΘΑΓΙΥ δοῖ [ΟΤῈἢ 88 ἃ πιρέήυε ἔμ τγα8 ἴπ0 ἀθοϊοπαίοι οὗ ΒΡΏθθαβ ([[. δ) οὐ Ῥογβϑιηηβ ({]. 16) οΣ 8βαγάϊ8 
(ἢ, 8), οὐ ἐδο ἐδ τ ζυ  πεδο οἵ ῬΒΠΘά6] ρα (1. 11)1---Ἑ- Β.. Ο.] 



δ4 ἹΝΤΕΟΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΑΡΟΟΔΑΓΥ͂ΡΒΕ. 

ἰη ΑἸ γίϑί, βου ΟΠ γΟΠ 68, Βουθ 868]5, ΒΟΥ ὑγαπιροίβ, ΒΕ ἢ ἱπυ Π675, Βούοπ Ποδά8 οὗ 186 
Βοαβί, βαύοη ν 4189 οἵ γαῖ. Ομ6 πϊρ]ιὺ οΘοη͵δοίαγο {1χαὖ (89 ὅδϑυθη Αρ γι β δὖ (6 Θοτητηοποο- 
ταθηὗ οὗ {6 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΘ οσο ἀαβιρηθα, 49 6 βγϑῦὺ βορίθῃδασυ, ὕ οοσαρὶοῖθ ὑπ 6 βούϑηῃ {ϊπ168 
Βούϑῃ ; δη4 (Πιαὖ 1ὑ τῦϑ 80 ἀοϑίσποά, ἴῃ δοοογάδποο τϊ {110 ἔλοῦ ὑμαῦ {μ6 ΟΠ τ ϑιδη σαπάλν 
ὈΓΟΟΘᾺ68 [6 ΘΟΚ ἄγ, Βα, δοοογαϊηρ ἴο ἩΘΌΓΘΥ ὑΥρίβιαι, ὑπ6 πυμη 6 βούοὴ 18 [26 ὉΠΙ͂ 

ΨΏΙΘΙ ἰ8Β ἀθυοιοροά ουὖ οὗὁἩ [86 Πυμηθογ ΒὶΧ ; ΘΟμΒΘαΠ ΠΥ, ἈΘΓΘ δ'βο, ἀοα 1655, [86 βαυοητῃ 
βούϑθῃ ποῦ Ὀ6 ἰγαηϑίογτοα ἱη ὑἐμπουρηῦ ὕο ἐπ 6 ο1086. 

Ιῃ {Π185 στοαῦ ρἱοίατθ οὗἨ [Π6 τνοῦ] 4 Β ἀονοϊοριημθηῦ, [π6 ἀγηϑηλ οι! Γα]αίϊοηβ οὗ ὑπ6 Κι πρ- 
ἄομῃ οὗ αοἀ ἅτγϑ π᾿ ρογίοοῦ Κοορίηρ νι 118. ᾿πηογιηοϑῦ σοί οηβ, 88 88 Ὀθοη δγοδαν ᾿ἰπ- 
τηδίοα, ἩΆΥΘΠΙ]Υ ΒΟΘΠ68 ΟΥ̓ΘΓΒΉΘΥ ΘΑΓΙΒ]Υ ΟΠ68; ΟἾτΙβί, ἱπ ΗΒ ὨοΔΥΘΉΪΥ, ὑογγοβίυϊο- ΠΌΣΟ ΪΥ 
δρ  γἰ8] ῬΟΥΤΟΓ, Οὐ ΥαΥΒ (86 Ομυγοῖ ; [16 ΟΠΌΓγΟΙ Ὄνου 8. ὑΠ6 πνου]α οὐἉὨ ΙΞΙΟΥΥ ; 186 
νου] οὗὨ ΒἸΒΙΟΥΥ͂ Ονοσαυσα δ δίαγο, [86 ψΠ016 δοβιηοϑ. Τοροῦμογ τὶς ΟὨγΙβεη γ, Απε- 
ΟὨ ΓΙΌ ΠΥ τα ΧΟ8 ἰονναγα 108 σομρ]οία σρθηθθθ. ἢ 016 ρτοαίοδῦ ἀπ ἱ γοσβα 81, βιι ἢ 88 
ΘΙ ταςοα Ηρανθη ἀπά Εδγί, Τίπια δπὰ ΕΤΟγΗΪΕΥ͂ ; δυο 88. Ὀτίηρβ ἰηΐο νΐονν, ἰπ (86 ΒΙΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ ΟἸ τ 50 5 Ουτοι, {16 Τ᾿ ΒΟ]6 οο] οβυϊαὶ ἡγοῦ] δα 41 ὑ}}8 ἀθίμοπ σα πὶ, {Π 6 ΓΘ ΘΟΓΤΟΒΡΟΏΔΞ, ἴῃ 
ῬΟΠΟΓΟΙΒ ΠΑΓΙΠΟΠΥ͂, ἃ Ὑ6Α]0}} ΟΥἩὨ οοῃοτγοῖθ ὑγαϊθ, ΤΉΘΒ6 ἰγαϊίβ ἀγὸ οοπιροβοα οὗὨ δ]θιηθηΐβ οὗἁ 
Βοιηϊ]οἰϊοα!] παγηα, ἀοοίγὶ πα] αἰϑυληοίποβα, 5πα ουοὸη ἀθορ σα] !ρίουβ ὈὨ]]ΟΒΟΡ ἢ Υ---ΟἸ τα θη ἐδ 
7οἸ Ε}γ σῃαγδοίογίβίϊο οὗ (86 Φοβδημθδῃ στη, ἀπά ἀρτοοῖηρ Σὰ 086 ἴθ μοΣ οὗ [Π6 Φομβδῃηθδη 
αἴο8ρ61 δπὰ Εἰδβι168. 

ΑΒ ο]ομηθηίβ οὗ το ρ]ουβ ΡΒ ]ΟΒΟΡὮΥ δηᾶ ἀορτηδίϊοβ ψ)1ὸ τηθηίῖοπ {6 [ΟἹ] Οττὶησ : 
ΟἈ. 1. 4-6, 8, 18 56αᾳ. ΟἸ5. ἰν., ν., Το ύ μο]. ἩΘΑΥΘΩΪΥ Υ ἰδϑίοη. ΟἾ. νἱ. 1 βαᾳ., 13 βαᾳ. 

ΤῊ ατοδῦ βθδ]ἑηρ,, οἰ. Υἱϊ. 1 844ᾳ. 9ϑὲ ΟἿ. ν1}}. 4. ὙΤμο ΤΉγοο 068, οἷ. Υ111.18, ΤΟ ΑΌγ88 δηά 
ἈΑΡοΊΊγοη, οἷ. ἰχ. Τα Οδίὰῃ οὗ μ6 Αηροὶ, οΥ ἦι Ὀϊνηο Αβϑύτδποθ ἷπ τοΐογοησα ἰο (86 Ἐπὰ 
οὔ {86 οὐ], ἴο 6 ἰου πα α͵βο ἴῃ ἴπ0 μοατὺ οὗ {π6 σβυγοι ἰΐβο! ἢ, οἢ. χ. 6. Τμο Δι. Βοοξ, οἵ 
186 ΟμΆγηη πὰ ἀγοδα οὗ ὀβομιδίο! ορίςδὶ ἱπνοβε! ρα. οη8, οἢ. χ. 9. Τ]Ο ΙΏΠΟΓ δὰ Ουΐογ ΟΠ γος, 
οἢ. χὶ. 1,2. ὙΠ ΟἸΐνϑ Τύϑοβ, οἢ. χὶ. ΤῈ ὙΥοηδη οἱοίμβεα πεῖ (μ6 ὅαη, οἰι. χὶὶ, ΤῊ ὨΥΑρΌΠ, 
οἰ. χὶϊ, 8 βααᾳ. Τῇ ΤΟΙ] α ΑΠΌ τ βεἰδηΐν ; ΤΏ Ματκ οὗ ὑῃ6 Βοιβδῦ; Τὴ ΝΌΩΡον 666, οἢ. 
ΧΙ. Ματῖῖκ οὗ ἐῃ6 Ε]οοῦ -οΥθϑα Π 658 [ῸΓ βγη ρ,, Β᾽ ΠΟΟΓΙΥ, ΟΥ̓ 8 10] 1ογ, οἢ. χῖὶν. ὙῈῸ Εγτοῖ- 
Ἰαβίϊηρ αο8ρ6] (οὔ 6 βοοοπά Ῥδγοιβ4) ; ΤῊο Φπαρτηοηΐ οὔ [Π6 ΤΥ οὐ] 88 4 Ηατγνοβῦ ἴῃ ἃ ὑυννοζοϊὰ 
Β6η86, ΘΒ. χὶγ. 1886ᾳ. Τὴ 88 οὗ 6]488 δπὰ {ῃ6 1819 οὗ ΕἾτθΘ. ΤῺ βογοβὺ Ὀϊνῖπο δπαρτηθπὶβ 
ἴπ [ῃ6 πδηά8 οἵ [6 Αηγχεῖβ, πηθαβϑυγοά ἴῃ ροϊάβθη τἰδὶβ, οἢ. χυ. Ἐθιγσ θυιοη [Ὸγ {π6 Μασίυτσα᾽ 
ΒΙοοά, οἰ. χυϊ. ὅ, 6. ΒΙαβρῃθηλίοβ οὗ (88 Ηδγάθηῃορα, γογβ. 11, 21. δ ιυϊδίοη, οὗ ἐδε οπε ἥπαϊ 
7μασνηιεηΐ ἱπίο τες ρατγία, οἈ. χυὶϊ. 19. Το ατοδῦ  Βοτο, ἐμ ρΡ8. χυ!!. δηα χυἱ, ΤΏ ΖΕ οΠ5 οὗ 
Ψυασιηρηί, οἢ. χὶχ. 8. ΗΒ ΝΆΠ6 18 ο1]16α, Τμ6 Ἰγογά [1,0ρ08] οὗ αοά, “ἢ. χὶχ. 18, Η]8 Ν δαΐαγο, 
ἄγοά ψῖ ἢ ΒΙοοά, Ὀ᾿δυϊποίλοπ ἴῃ ἴῃ 6 Φπαρτηοπία, οἢ. χὶχ. 20,21. Τῆς βϑοοπὰ Ψαάριποηί. ΤῊΘ 
ΜΙΗ]δηηἶ8] Κίπράοιῃ δηα 86 ΕἸγεὶ Εἰοϑαγγθοίίΐοη, Το ΤἈΪτὰ Φυάρτησηΐ, ο. χχ, ΤΏα ΟἰΘΉΘΧΑὶ 

Ἐθϑυτγτθοίίοη; ΤῊΘ ΕἾΠΑ] δυάρτηοηῦ, Το ΒΟΟΙΚ οὗ 16, οἢ. χχ. ὙῈ Βτάθ. ΤῊ ΟἿίν οὐ ἀοά, 
οἢ. χχὶ. Το (ΟἿ οἵ αοΆ,---ρδοϊαίοϊγ ΟΡϑῃ ; δοβοϊ ον δῦ ((Π6 Αὐἰτδοίίοη οὗὨ ϑαϊγαίίου ; 
{6 ΒδΔη οὗἨὨ Ὀγηϑιὶςαὶ ΒΟραΪ]βἰ ἢ), οἰ. χχὶ. Το Εἶνοῦ οὗ 1,116 πᾶ [μ6 ΤΊΘ6Β οὗ 1,16 οὗὨ {π6 
Νον Ῥαγδάϊβο, οἢ. χχ! Τλο Βομοϊαϊηρ οὗ αοά, πο Β]158 οὗ 89 Εραάροιηθα, γοσβ. 4, δ; ΟἸ γίδ- 
ΤΟΪΟΣΥ, νογ. 16. 

ΤῊ [Ο]] ον πρ; ἄγ ΤΆΤ Δ, 88. Βοι ] οὐ 81 6] οπηοηΐβ οὗἁ στοδὺ γδα]αθ: ΟἾ. ἱ. 17,18. ΤῊΘ 

χὶ. 16 84ᾳ6ᾳ. ΤῊ ϑοηρ οὗ Μοβοβ δηὰ [πὸ βοης οὗ {π6 1,Δτη}, οἰ. συ. 8; χῖχ. 1 βαα. ΟἿ. γ. δ. ΟἿ. 
ΥἹ. 9-11, ΟἈ.. νἱ]. 18-17.. ΟἹ. ἰχ. 20, 21: ΤΠρρηϊίθηςσθ. ΟἿ. χὶϊ, 9-11 : Το Φυάρτηοηῦ οὗ Βοὐοοίοη, 
δΔηα ΗθΑΥΘΗΪΥ Β᾽ ΘΒΘ ΘΠ 688; βία] Ατ]ν, ΟΕ. χῖν. 11-18, ΟἿ. χυἹἹἱ.: Το ΟΥΥ οὗ Τυϊαρἢ, ΒΑΘ ]οη 
8 ΕᾺ]16η, ΤῊΘ Μογοβδηΐβ οὗ Βαῦγίομ. Τεβοογαίοα Ατί, οἢ. χυἱ. 16, 22. ΟἿ. χίχ. 9. ΟἿ. σχὶ. 
8-8. ΤῊ ΟἸἐν οὗ αοά, οἰ. χχὶ. 22-27. ΟἿ. χχὶϊ. 7: Βομο]ά, 1 οοτηθ χα οκῆν, είο. ΤῊΘ ΤΊπ,6 οὗ 
Ῥοοϊβίοῃ, οἢ. χχὶϊ. 11,12. ΑἹρῆδα δηὰ Οἴηθορᾷβ. Ἡιέδλοιέ, οἢ. χχὶ!. 16, Ὀϊνίηα Αββύγαηοο δηά 
Ἠυχήλη Ποηρίηρ ἰπ τοραγά ἰο Π 9 Οὐτΐηρ οὗ ΟἸτβ. ΤῊ Οο8ρεὶ ἴῃ {Π6 Ἰἰρθὺ οὗὁὨ ἘβομδίοορΥ, 
οἢ. χχὶϊ. 17. Βδησῦν οὗ ἴη6 Βοοκ οἵ Πονοϊδίϊοη, οἷ. χχὶϊ, 18,19ϑχ, ατουηά-ἴοπο οὔτ Βανο- 
Ἰαϊίοπ : Τὸ Ὠϊγῖπθ Ῥχγοχηἶΐβο, 7 σοηιθ χωϊοξίμ ἢ πᾶ (ἢ6 Ἠθπηδη Ῥγδγοῦ, Εεη 80, οοπιο, Ζοτά 
ὕεδιια. ΤΊ Βοπράϊοϊοη ἴῃ Υἱὸν οὗὨἩ π6 Επά οὗ {π6 ΔΥΟΥ]α, οἢ. χχὶϊ. 21, 

Ῥαβδὶπρ ἴο ἃ ςοπει ἀογαύϊοῃ οὗ [86 ἔΌγπιδὶ ρογίδουοη οὗ {86 ΑΡοσδίν 86, γγχ8 πιπδὺ ΓΘ 86 



ξΣ1. ΤΗῊΕ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ ΟΕ 5ΟΗΝ ΑΒ ΤῊΝ ΟΚΟῪΝ ΟΕ ΑΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΟΑΓΙΥΡΒΕΒ, ΕΤΟ, δῦ 

ἐμὲ (86 ἀτ΄ οὗ ἐΐ8 δοῃϑύσιοϊοη. 848 ΠΘΟΘΘΒΑΓΙΥ Ὀ6Θη Ὀτουρ εὖ Ἰηο ν] 6 ἴῃ 86 ρτοοθάϊηρ, Ρϑρ68, 
διοηρσ πὶῦὰ [86 ῥγοϑοηΐαθοη οὗ 109 τηαύογϊα] θα. Οδύθρογίοϑ οὗὨ ὑ8λ6 ὁοηβίγ οἴ ο : 8} {1{}168]8 
οὗἨἩ ἴπ6 λεαυεπῖν---Ὀγα οἱ ηρ ἰπίο ὑλ6 τνου]α οὗ δβρί τἰ8 δηὰ (16 ἀομπγχδίη οὗὨ ᾿οι θη 16 4] πιΔηϊ- 
οβίδιϊοηβ ; δῃὰ ἐμ τυογίαἶν----Ὀταπο]ῖπρ ᾿ἰπίο [Π 6. δαγγ-υσηδῃ δπα {86 ρ»!ΟΒΟΥ- ἀθιηοπῖο, 
ΤῊΐ5 δηξ 6518 ἀ [0]ἀ5 ἰἴβο ἢ τλογθ δα τόσο {ὉΠ}|} του (ἢ 6 αἰογοηῦ ΟΥ̓ ΔΙΑ ΟΆ1] ΟΥ0168 
οὗ [88 τνοτ] 8 ἀδνοϊοριαθηῦ. Α1] 8.686 ΟΥγ60168 βίαγι ἔγοτῃα ἃ ( υἰβίο! σοὶ] Ὀαρὶπηΐηρ οὗὨ [ἢ 6 
ποτα, δηᾶ ἰοποῖι, ἰπ οἰοθίηρ, ὉΡΟΩ 18 Θμα ; {ἰλὸ φοποϊ υϑίοη οὗ διιο ογοῖο, μΒούγουοσ, Ὀσηρ5 
[6 οῃά οὗ [η6 ψοΥ] ἃ ΠΘΆΓΟΡ δὴ ΠΘΆΓΟΓ, Ἀη0}} 86 1,αϑῦ ὈΔΥ π|01.8 [8 τ Π01]6 ἐπηροτί ἴῃ (86 
ΖΕ ΟΣ οὗ ἃ ᾿μπουβαηα γϑϑγϑ, ζοσιαϊηρ;, Δοοοσάϊηρ ἴο [19 στγδηᾶ οοπορρίίοῃ ΟΥ̓ ΙΓΘΠεΘΙ5, ἃ ὈγαρΘ 
ἔτοιι {86 οἷα τνου]ὰ ἰο μ6 ΠΟΥ. 

Ὑγ8ῃϑι [8 ὑτιι6 οὗ {Π|Ὸ αγίϊβυια σοπβίσαοίίοη οὗ ἴμ6 ΑΡοσδῖγρθθ ἱπ σϑηθγδῖ, Π{|ουνῖϑα ΒΟ] ἀ8 
δοοά οὗ 10 Δ]]6ρογίοαδὶ, ΒΥ πα ο] 1681, ἀπά ἰγρίοαὶ βἰηρθ βραγοθ; οὗ [Π|6 υυϑα ἢ οΥ̓͂ [5 Ἰοατποᾶ 
τοργοάασέϊοη οὗ δηοϊθηῦ ἀροοδυρίϊς ἤριιγοβ, 85 γ0}] 85 οὗἁ 1ζ8 ογ βίη] ογοαΐοπβ, πὰ ἰΐ8 
ἐτοδιπαθη ὑ---Ῥαγ Υ χοᾶ δηὰ ΡΑΓΟῪ ἔγοα---οὗ Αροσδ)υρίϊα ᾿πλαρΌΒ, 

1 νὸ νυ ὶβὰ ἴο ραίῃ ἃ οἶθαγ ἰάθα οὗ ἔπ 6 τα! ἢ οὗὨ ἔὐσταβ 10 ἢ [6 ΑΡΟΟΔΪΥ Ρ86 ἢ85 πουθη, 
τ ἢ 086 στοδίοϑῦ γύ, ἰπῦο ὁη6 τη ] Ποοηὗ (586, Ἰοῦ υ5 ΗΧ ΟἿΤ ΟΥΘΒ. ΤΟΓΘ Ῥαγίϊ ο]ΑΥ]Ὺ ἀΡΟοη 
ἐδέ σταπά δἰπιϊιμαοα, ἐδ τὶοσῆ, ηἡνακίπιϑ, ἐδ δἰσηϊβοαπέ αἰαίοσιοθ, ἐθμς αγηι εὐλογίαίίοηδ, ἰδ 6 

σίοισϊπσ ᾿ταγεῦδβ, ἐλε Νεισ Τοοίαπιδηξ δο78, ἐδδ δυζίηνα ἀοχοζοσίοδ ΜΓ ΟὮ 1 σοη δίη8. 
ΤΏα5, 6 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ ἰβ ποὺ 8 πλοῦ Φπἀαϊβιῖο Εγβε- Ὀἰτι]ὶ οὗ ἃ Ν ον Τοβϑίδηηοηῦ 116 γα- 

ἴΌΓΟ, 85 {86 ΤΌ προη Βο]1001 μὰ8 ἀροϊαγοα, ᾿αὖ {116 ΠΟΌΪΘ δηά ρτδηᾶ σοποϊαβίοη οὗ Ποῖν ἡ τἰῖ; 
[86 ογοττη οὗὨἨ Οδποηΐοαδὶ 1 ογαΐασθ; 85 ἃ ϑαογοά Βοοῖζ, οδἱου]αῖοα, τὺ πιϊρὐ Αἱ πχοβῦ 58 Υ, ΠΊΟΓΘ 
ἴον (6 ΓΟΔάΟΙΒ οὗἁὨ δ6 ᾿αϑὺ {1π165, ἴον ὑμοβα οὗ ἴῃ 6 Αροβίοϊο ἄρ, ἤδη ἔογΥ (Π6 τοδάουβ οὗ [86 
λΠ4416 Ασοβ, οὐ οὗἁἩ δὴν πηραϊαία [ΐπλο τ μαίϑοθυθσ, [ὑ [ὉΓΠῚΒ {116 ΘΟΠο] βίο, ἴῃ ἔπ 6 Ηγθῦ Ρ]δοο, 
οὗ ἰδο Φοβδηῃποδῃ βου ρίαγοβ ; βοοοηάϊυ, οὗ ὑη9 Νονν Τοβίαπχοηῦ ; ἐμΊ τά Ϊγ, οὗ 6 ΏΟ]6 ΒΙΊΡ]α, 
Ιὴ ἃ βΒρϑςΐδ] 86}86, 1ὑ 6]οβο8 Ἐβοϊδίοϊορίοαιὶ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ; ἱπ [ἢ6 πιοδῦ Βρθοΐδὶ 80 180, 10 15 6116 6]086 
οἵ Οδηῃομηῖςαὶ Αροοσδγρίϊοθ. 10 16 ὑῃ τηγϑίογυ οὗ (89 ᾿ἰνίπρ ποθὴ οὗὨ ὑμ6 ΕΙσμοϑῦ ΤἼθοογδεο- 
Ομ τβεῖδη Ἐβομδίοϊοσυ, τ τ {Π6 ρογοοίίου οὗ Ηοῦσον Ν  Ταβίδιηθηῦ ἀπίνογβαὶ ΟΠ σἰβιϊδη ἀτί, 

Οοππεϊτξηρ, οα {86 ὁη6 μαηά, 85 ἃ ΠΟΥ βογὶρίαγα, 86 σοποϊιβίοη οὗ {πὸ ο] ἃ γεοογάϑ οὗὨ 
Ἐογοϊαίίοη, δηα μανίηρ ἴοσ 119 οὐ͵οοὺ {86 ο]ο86 οὗ [16 οἹ]α ἴογπι οὗ μ6 σψ υ]ὰ, 10 18, οὰὐ 186 
οἴμον Βαῃῇ, 8 Ῥηξωπιαξίς Οοηβὶβ.Ό. Ἰῦ τοραγβ ὑπΠ6 1δϑῦ "γοθ8 οὗὨ {110 οἱ] νόου 85 {π6 Ὀϊγθ}ν- 
ΡΔΩΡΒ οὗ {1Π|ὸ ΠΟῪ ΜΟΙ], δηα ὉηγΟ]]8 {0,18 πον τοῦ] ὈοίογΘ ΟἿΓ 668 88 {Π16 ΠΟΥ, ΒΕΘΟΠΩ͂, 
δρ᾽ τι“ οτῖι ογθδίϊοη ; ἃ8 (ἢ 6 ΠΟῪ Ῥαγαῖθο; Ῥγοβοηῦηρ, Ὁ 0 ἃ8 88 8ἃ τδαϊδηῦ δπα ἀενθ]ορθα 

Ρἰεΐατο, τυ Ἐἢ ἃ ροϊβροοίγο γοδοβίηρ ἰηΐο {86 ἔασι μαϑῦ βθοῦ8. Το ηςο, {Π6 ἢγβὺ Αὐἀδηηῖος ἀςπο- 
εἰᾳ 8 τοδοοσίοα ἴῃ {}λ|}8 βθοοηά, ΟἸ τι βὐο]ορίσαὶ οπθ; [ἢ 6 φαγί} ἀδγ8 οὐἩ ογοαϊίου οἵ 116 Οὴ6 
ΔΙῸ τἰστογοα ἴῃ [86 ΠΘΔΥΘΩΪΥ αἀαγβ οὗἁ οσγϑαίΐοη οὗ {Π6 οἴμοσ. Τορούμοῦ 1 [818 δη 1 {1} 6818 
ἴπ ἴπ6 Κι παάτγοά 50] οοὐ-πχαίογῦ οὐἁὨ Ὀοΐῃ Θογιρύαγοα, ἔμ ἈΡΡΘΔΙΒ 8 Ργορογίϊ μα! Δη01{Π| 6518. ἰῃ 
[86 Κπάγρα ἴογῃ οὗ 86 ἔνο. Τα ἢτθῦ Οὐομοϑὶβ 18 τι τύοι ΣῈ {Π6 Βίγ]18 οὗἨ 11 -Π1|κ6 β᾽τα- 
Ρἰἰετγ ; δπὰ γοῦ ὕπογα 8 βοιμοίῃἱηρ Βα Ὀ] πιὸ ἴῃ (18 68114-11}|κ6 ἔοττη, οἡ δεοουπί οὗὨ 115 δα]αδί-. 

τηρηΐ ἕο 86 στοδαὺ β)θού-τηδίζον, τ τῇ ἃ ἀἰσυ ΠΟΥ Βυταθ 0164], δπίϊ-τ 8108] ΘΟΠΒςΙΟΌΒΗΘΒΒ. 
ΤΙο απὸ (θ 6818 15 τυ ἴοα ἴη 1.1.6 τπηοϑὺ ΒΒ 64, ἀγίϊβιϊο βίγ]ο οὗ Η ΟΟΌΓΘΥ ΡΟΟΐΓΥ ; ἴῃ 118. 6886, 
Βονουογ, {8.6 ον Ώ 6110 κυ) οὐ -τηδίίον, τι 15 το] ἢ ΟΥ̓ Ῥγουα 868, ρογτα  ἰ5---(Ὠγουρμοαῦῦ ἐδ 
ἁγθείὶς ἴοτα οὗ [86 ΒΟΟΚ, τορ] οἵθ τὶ ἡ ΟΒΟΥ Βα] τ 1 γ---ὐθ6 ὑγα 8 ΟὗὨ ἃ ο1}114-|κ6 ναυταίῃ 
οὗ ἴδοϊ πρ' δπα δ᾽ πὰ] Οἱ ἐγ ὕο ἈΡΡΘΆΓ. 

Ῥαββίηρ ἰο ἃ σοηϑίἀογαϊίοη οὗ βρϑοΐδὶ ἰΐθπιϑ, (ἢ 6 ογθαϊίοη οὗἁ Πρμῦ οα (Π6 ἢτγδὺ Δ ΑΥ̓͂ 18. τθ- 
δοοίοα πη ἐπ ᾿υϑγο οὗὨ 86 βδνοη ΟΠΌγοοβ. ΤΏΒ δηὐΠμ6815 οὐ Ηθᾶνθη πα φαγί 15 τοῆοοίοα 
ἴῃ {π6 του] δύϊοη οὗ ἴμο ρίοσυ οἵ Ηδανϑη αὔονο [Π6 ρίοοτμῃ οὗὨ φαγί, δηρσυ θη θα τ 1 {116 τη γ8- 
ἑατίοα οὔ {πὸ βδνυθη ὅθ8]8. ΤῊδ δη 6515 οὗ Ἰδηὰ δηἀ 568---οΟΥὨἩ [86 ΘΑγι].) τι 105 Ρ]δηΐβ, δπὰ 
86 5684 τ 1(5 τυαῦουθ ---ἶθ το βοίοα ἰῃ ἐπα νυἱβίοη οἵ [86 Τγαιηροίθβ. ΤῊΘ Δρρϑᾶγδῃοα οὗ [80 
Ββηη οἡ ἐπα ἐουγί Αγ 15 γοβοοίοα ἴῃ (Π6 Απροὶ Κα {π6 βαπ, ῆ0 οομλθ8 ἀοννῃ ἰο οατίῃ. ΤῊὴθΘ 
ἀοπηοηὶς Βοβδαί, τβίηρ ουὖ οὗὨ [6 βθᾶ, σουγοβροηᾶς ἰοὸ ἴπ6 Δ ἀαγ. ὙΠ6 Βοδλδί ουὔὐ οὗὨ [ῃ6 
Θδτ ἢ ἰ5 [6 δηϊένροα οὗ {μ6 αἰχίῃ ἀαγ. Τῇ Μδη οὗἉ [86 βἰχίἢ ἀΔΥ͂, 848 Μ6}} 8. ἢ18 Ῥαγδαϊΐβο, 18 
τοῆροϊοᾷ ἴῃ [Π6 ξοβίῖγο Οοηρτοραίίοη οὗ 144.000 ροτίδοϊοα βοι}}95 οα Μουπὶ Ζίοῃ ; [118 ΤΌΘ 
νοτίδος ἱπηδρῸ, ὨΟΎΤΘΥΘΓ, 15. ν] 810 1]6 ἰη [ἢ6 ΑΡρδάγαποο οὗὨ ΟἸ τίβυ, [6 Νον Μη. ὅο, ἴοο, {Π8 
Ῥαγβ δα οὐἩ [86 βονοηίῃ ἋΑΥ ͵5 τοῆοοίοα ἴῃ τὉ86 Νν Ῥαγαάϊβο. Απὰ ὑμπὶ8 ((80 Ν ιν Ῥαγαα! 536) 



δθ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΑΓΥ͂ΡΒΕ. 

ἰᾳ ἸΠΚονσῖβ6 (ἢ 6 ρογίδος δηξγρο οὗἩ [86 βουθῃί ἀδΥ, Ὀοΐηρ ὑμ6 βθθϑί οἵ αοά, [86 οἴθγιηδὶ 
Βα Πἀ4γ---] οραύοηβ ποῦ ΔΡΡΙ108016 ἴο ὑμο Μ,})]θπηἶδὶ ΒΊΒΚΟΘΙΟ; ΜΌ1ΟΒ ἀοθ8 θὰ ρΡΥθοθαα [118 

Βυπάδν, {Κ6 ἃ στοδαῦ, Ὀϊνίηθ βεαίαγαδυ 
ἘΛτίμοΓ ραγυ οα] ατβ οοποργηϊηρ (86 σοπϑίττιοίζοη οὗ Ἢ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ, 866 ΓΘ Γ ὁὩ. 

[16 (ον ίηρ; βοηύθποο, (86 οοποϊαβίοι οὗἉ [116 ἀγίϊο]θ οἢ [16 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἴῃ ϑολα δ Ηϊδί. 

97 ἐδε 4». Ολωνοῖ (ρρΡ. 418--.427),---ἃὶ Θοηὔύδηοοθ γορ]θῦθ νυ 10} ὈΘΘΌΪΥ 88 Μ06}} 88 ὑσυ τ ---ἶβ ααοίοα 

ΔΒ ἴ.6 Βἰίηρ; οοποϊυδίοι ἴο ἐμ 15 βϑούϊοῃ : “ΤᾺ6 τηγϑῦϊο ΦΌΒη, [μ6 ΑΡροβί]θ οὗ οοπιηρί βὔϊομ, Ὑγ88, 

Υ͂ ΒΒ βαποίίβοα παύαγαὶ ρ 8, ΔΒ. γ76}} 38 ὈΥ͂ ἈΪΒ Ῥοβιυοη ἈΠπΠα ΘΧρουΊθΠ06, ρχραοϑυϊμαῦθα, 80 ἴο 

ΒΡΘΔΚ, ἴο ἀπο] [μ6 ἀδδρ Τουπάαίίομϑ οὗ ἴ6 ΟἸαγΟ ἢ Β 118 δὰ [86 υἱπδῦθ ᾿ϑϑὰθ οὗ Ποὺ 

Βιἰϑίουυ ; 8ὸ {πὲ ἰπ 886 ΑΡΟΟΆΙΎρ86 [86 τεὐαγοπδαίθα Αροϑβί!θ βἰ ΠΙΡΙΥ͂ ρ]δοθα [86 τηδ)θϑί!ο ἀοταθ 

ὌρΡοη 6 ΟΠ ογα} βἰγιοίαγο οὗ 18 ΟΌ5Ρ6Ι, ψιῦὰ 1.6 ροϊάθῃ ἱμβογιρύϊομ οὗ μον Ἰοηρίηρ: 

“ἙἜγϑῃ 80, οοπιθ, [μοτὰ “Ψ65085.᾽ "--ΟΕΑἰ Β.Ο.] 

δ. ΘΕΝΟΙΝΕΈΝΕΘΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΘΑΙΚΥΡΒΕ. 9ΟΗΝ, ΑΥ̓͂ ΤῊΗΕ ΧΟΗΑΝΝΕΑΝ ΒΟΒΙΡΥΘΈΕΒ. 

ΤΏ βυάάοη αηά ἰοΐδ] σμδηρα ἴῃ ἔμ 6 ορ᾿ηΐοῃ οὗἉ πιοάθγ) ΟΥ ἱοἴβπὶ ΟΠ σΟΥἾ ρ᾽ (ἢ 6 ΚΘΠαΪΠ6- 
685 οὗ {Π6 ΑΡροσαίγ ρβ86, 810Π6 πλ8 (68 5 {Π 0] ὨὉ]Υ τλδη οϑὺ νυ Παὺ ΟἿ ΒΘΕ θη ἐβ Βο] ἃ 6 88 
ἴο [86 1 .Ὰ}} 0 {0 οὗὨ βαϊὰ οὐ λοίϑιη, ἀπ ἀδθιηομπδίγαϊοβ ὑΠ6 [Ὸ}]Υ οὗἁ ἔο86 0 βυ 6 7 0] οτη βου 68 

ἴο ΡῈ ογογανγθᾷ ὈΥ 138. ῥγο) Ἰς 65, 88 ουϊποθα ἰπ 115 ῬΓΟΠ 1568, ΓΟΒ.]08, 414 ἀορπιαίῖς υὐλογδηοθ8. 
[ὴ οπα ροϊμηῦ, Ὁ 15 ὕγαο, [ϊοϊκα δα, τὰ Ἀἰμπι, ὑμ6 ΘΟ] ΘΟ  ΘΥ Δ ΟΠ ΘΓ 8000], Δα ΒΑΓ δμὰ, τι 
ἶτα, 6 50-0 4116 Τρ ρθη ΒΟΒΟΟΙ ἀζτθθ, πδιηοῖ νυ, ἰὴ [116 Δοβαπιρύϊοη ἰμδὺ {116 πιδη ῺΟ ᾿τοὶθ 
{86 ΓΡΉΕΤΕ Ρ86 σουϊὰ ποὺ πᾶγὸ γι τοη {86 ουχίὶ (05Ρ6].Ὁ 

Ιη {Π6 ολ36 οὗἩ [ΔἸεκο, ἀραγὺ ἔγοιῃ {π6 ᾿ἰπῆμσδησο οὗὨ γα {10Π}8] δηα ἰο ΡΟΓΑΙ Ῥτολυάΐορα, 
6 ΠΙΔΥ͂ ΓαραΓά {116 Δ ΒΟΠΟΘ Οὗ ἃ ΘΟ ρΓΟΒΘηβίοη οὗ ἰμ6 ιπαάδιηχοηία) αἰ γουβ ὑγ οἵ Ενϑηρϑ]οο- 
αἰαδοῖϊο πηοαϊαίϊηρ, ΙΌΓ5 δπαὰ ΑΡΡοοδ  Υρυ]οο- ΒΥ 0 0}1ς ἱπηπηοα!αύθ ΤΌΓΠΊΒ, 88 6 οὗἉ {πὸ ομϊοῦ 
ΒΟΌΓΟΘΘ Οὗ 8 ἀφοϊαγαίῖοι ἀρδίηδὺ {86 δα ΘΗ ΟΣ ΕΥ̓͂ οὗἩἨ 786 ΑΡροοδῖγρβο; ὑπουρὰ ἀροη {μῖ8 
ΑἸ νΟΥΒΙΟΥ τοϑίϑ 0η6 αἰ βΈγομοθ Ὀούνθθη 8 [ΌΣΠ οὗ ἰδηρθδαρο τόσα ρυτγοὶν ασοοκ δηὰ ἐϊηδῦ 
ὙΈ10.. ΡΟΒβ6Ξ865 ἃ ΙΏΟΓ6 ΗΠ ΟΌΓΑΙΖΙ Πρ σΠγδοίουῦ, 88 Μ06}} ΔΒ ἴΠ6 δρραγϑηὺ ἀἰ δγοησα ἴῃ ἐῃ6 6βο 8- 
ἰοϊορίοα! 14685 Ργοβθηῦθα ἐμὰ {86 (ἀοϑρθὶ δηὰ [Π6 Αροσδῖυρβθ. Ἐμβο ῖαϑ, 1ὴ ραχίϊοαϊαγ, τ ἢ 
Ὦ15 Ῥγοβυίον Φοη, ἢ85 Ὀ6θη 8 ΤΩ 8] ολαϊηρ σι]46 ἴῃ ὑ}}18 Θοηπδοίίοη. ἢ 

Τμδὺ ψ]ιοὶχ [86 Ρτγοὐααάϊοθ οὗ ὑπὸ ΘΟ]  οσιμδ θοῦ βο 01- ΤΠ ΘΟ]ΟΡῪ δοσοιρ] }5Π6 ἴῃ 11 οἶκοἶΒ 
6886 τῦιϑ Ὀτουρηῦ δρουῦ ἴῃ [86 6486 οὗ ΒΓ ὈΥ [Π6 Ηδρο] δῃ ΒΟ Π001- ΡΣ] ΒΟΡΆΥ, ΕΥ̓͂ ἩὨΙΟὮ 6 
ὙᾺ5 Θηϑἰανθα, [1 {Π|ὸ ΔρρΙ]ϊοαίζοι οὗ [9 ἀδαποίϊοη8 οὔ ἢ Ηρ ] 18 Π ΡΒΙ]ΟΒΟΡΆΥ ἴο ἐμ ἀροοϑ- 
Ἶγρβο, οννονοῦ, ΒΑῸΓ μ88 [ᾺΥ δ χοθοαοα 8}] {Π|6ὸ θοι ἢ 8 οἵ β᾽πιρ]6 ΡὨ]]ΟΒΟΡἾ68] Ὀἷα8. 6. σδπηοῦ 
σοΟΙΡγο μβοηἃ ΒΟ 8. ὑμοοϊοχίδη ψἼῸ Βῃονοα ἘΣ ΠηΒ0]7 Ρσοηθ ὑο ἰῃίογργοῦ Ρατγοὶ Υ ἰδίου! 8] 
ταὶ ηρη ((ὉΓ Ἰηβίδησθο [Π6 ΕΡΊΒ016 ἴο Ῥ]]ΘΠ)ΟὨ) ΔΙ]ΘΡΌΓΙΟΔΙΪΥ͂ ΟΥ̓ Βυτ 0] 16 Ά11γ, οου]ά, πῃ 464]- 
ἱπς τὶ} ἃ ὑΓᾺ]Υ ΔΙΙΟ ρου ΘΟ -ϑυγ 001104] τὶν, 80 σοΟΙΩρΡ] ἴον ἔτη [ἢ 6 ἰ80]65, δηα δἰζοτηρῦ ὕο 
ἴοτοθ ἀροῃ {818 ΒοοΙ, οὗ 8}1 οὔϊιοσβ, ἃ ᾿ἰβίογι δὶ δπὰ [11ὕθγαὶ βἰρηϊβοαίίοη. Τη (ἢ ἀοίΐηρ, ὨΘ 
βουρ εὐ, ἰπἀοοα, ἴο ΘΒ Δ] 18}. 8 ὈΆ518 0 Ηἷδ5. αὐΐου!γ [8186 δα ἱπῆγῃι οοπαίγαοιίοη οὗ ἢ ἸΞΓΟΥΥ͂, 
ΔΙ]ορίηρ [Π6 ΑΡοσΔΪγρ86. ὑο Ὅ6 ἴΠ6 τροοτὰ οὗ 8 Ὀγοϑυτ ρ  γΟΪΥ Ὡδττον Ε]ΟηΣ 6 7 40-ΟἼ γ]8- 
ἰδηϊΐγ. δ ᾶ58 ὑμ15, Βονγουοσ, τὶ ἢ Οη6 βίσζοϊα οὐἁὨ ἷ8. ροῃ, υὐίουΥ οατγοαίαγοα δηὰ σορθοᾶ 
οὗ ἀϊρηϊν, ποῦ ὑμ6 ΑΡοσδγρθθ ΟὨΪΥ, θαὺ δ18οὸ ἐμ ἰβίογίοαὶ ροτγίχαϊὑ οἵ Φόμπ, ὁμθ οὗἩἉ ἐμ 
βιηοδύ ἰη {16 σΆ]Π]ΟσΥ οὗ ργοδῦ πηθη. 

ΤὨΘ ροϊηςβ οὗ ὉΠΙ ἴῃ [Πῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒο δπα {86 Οοβροῖ, 88 ν76}} 858. {π6 ΕΣ βέ]68 οὗ ΦόΒῃ, 
Βα Βἰϑύ, ἢγϑῦ, ἰῃ [86 διδ7εοί- πγαζέον : Αρτϑοιαθηῦ ἰῃ {16 ἀοοίτί Πα οὗἩ ἔμ ἘΕογνοϊαίίοη οὗ αοά ; ἰὴ 
{π6 ἀοοίγϊηθ οὗ ΟἸὨ γβῦ, ΘΒ ρθοῖδ}}ν 88 ὑῃ0 ἴοροβ; ἴῃ ὑπ ἀοοίτηθ οὗ {16 Κίηράοιῃ οὗ ρα Ἀϊ, 

4 βδηάον, ΠΠἸκον ἴ8ο, μα υδοί τ 205 ἴπ0 Μ|ΊΠ ΘΠ ηἾΑ] Εἰ ράοτῃ 88 ἃ ἴοσο- βα ὈΌΔΙΗ. 

ἵ 8.69 (1Ἰὸ Βίγοπρ ἈΠΕ ΠοΒῖ 6: πέσοιεν, Οαδν [οἴτπ6τ---οὐῇ ὈΥ )Ὸ Ὑῇ͵ οἴίο δηὰ {{{0Κὸ ἴω Οὐοτῖκο, παρορίξ, ν. δ38, ποῖο 2. 

Φ 8.0 (δὰ πυΐθοῦ 8 Μία πηθοες Ἡγγίξίηρσε, Ὑ01. 11. ». 1138, Οπ ἐπ ᾿μάϊβο Ὁ] 6 σοῃ ποοίίοη ον χε [Π6 ἰμα! ψ Δ ΔΙ ΠΥ 

οἵ ἔηο Αροδίῖο Φοϊὴ δηᾶ [89 παν Δ }}}} οὗὨἨ ἐἢ 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ.--- Δ η6 5 Αροκίοίἰο Αρέ, 1. Ὁ. 83. 

ἃ 866 Οποτίϊκο, δέ ΗἩνροίδεφε υοη ἀεη, ῬΥεεδνίον ῳολαηπες αἷς Ῥενζαβεον σεν ΟΠ ., ΠΑ11ο, 1531. Τῇ ἀπίμοτβ 769. Ὁ 

δε Α»οείοϊἷς Ασε, Ἰ΄ ἡ. 21δ6. Οποτῖϊκο, ἱβασοσίκ, ὉΡ. δ34, 545, 6η8.---Ζιῆη, ὕόδεν Ῥαρίας, ϑδιμὰ πη Εν ξκοη, 1868. Τ10]Ψ 

(ΕἸ κουΐο]α, 1867, 1.) Εἰςσοη ΘΟΣ. ὡολ. ἄεν' ΑΡοείεϊ μπὰ ἀεν γεεῦψιεν, Ψαλτὸ. ζῶν ἀσιεοῖε ΤΉροϊ,, 11. ΤΡ ΥΙ, 1568, ». 319 δᾳᾳ. 

866 δἷδοὸ [η9 Αρροηῆϊχ, Ρ. 884, ὁπ. απ Ἐβαα  ὮὉΥ τ. ΜΉ] κοῦ, ἰὼ Αὐογάοου (ὑοηάου, 1867), [ἀπὰ ϑομια7ῦ: Ζέσίονῳ ο ἔδλε 4}. 

Ολγον, ρακου 418-}}} (Νὸν Υόοτκ, 1868).-- ΒΝ ΒΕ. Ο.]. 



δ2. ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΠ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΤΥΡΒΕ, ΕΤΟ. δ7 

δα. 6 Κιηράοαι οὗἩ ἀδγκηθββ; ἴῃ ὑμ6 ἀοοίτίμθ οὗ ϑαίδη, οὗ μ6 Ἡἀοπιρίίοπ, οὗἩ [6 ΟΒαΓΟ ΒΒ 
ϑιλάϊα) Ῥγόρστοβθ ἴῃ ἀσυθὶορηθηΐ ; ΒΠΆΙΠ1Υ, ἰπ 86 ἀοούγίμο οὗ Αμ Ομ τ  βυδ} Υ, δα ἴῃ (86 
ἀοείσιπι οὗἨἁ ἘΒΟΒδίοΙ ΡΥ ἴῃ ζϑῆθσαὶ. ΤᾺ ἔδοὺ μαῦὺ Φοιη ἀο68 ποὺ ρῖνϑ Αμπ(ϊοιγιϑῦ (86. {16 
οὗ Αητκγιβὺ, ἰ8 πάρα τ βίῃ! ἤοᾶποοθ ἔοΓ [μο86 ὉΠῚῚ 80 οδπποῦ δοσοιητηοάαία ΘΙ ΒΟ ν ΘᾺ 
ἴο 186 Δ]]} σοτῖςδ] ροτίγαγα] οὐἨ Απιϊο τί δῦ. 

[ἴὼ οοαποίίοη τὴ [16 Δρον6- πποη οποα τηδίθσἃ] ρῥοΐη 8 οὐἁἨ ὉπῚγ, γο πᾶνὸ {116 ἐαέο- 
ογαδὶες οὗ ἐκ ψολαπηξαη ἵπιασεδ ἀπά ἐπργεβείοη, [86 ἀπὶουβ οἰιαγϑοίοσ οὗ ψ]ιῖοῖι 15 ἀρρατγοηῦ 
οὐθ ὑῃσοιυρι [86 οοπίταϑὺ οὗ {πμ6 Εὐβηρο]ὶο δᾶ ἐδ Αροοδ]γρίϊο βύγο ΟἸιγιϑὺ, {πο [ορῸΒ ; 
ἴδε Πιρμῖ; τὰν Τα; [86 Βιοάδϑιηδσ, τῖτ Ηἰ5 Ὀ]οοά ; ὑμ6 Βγίδθρτοοια. 7116 ΟΒυγοὶ, {86 
Βειάθβ. Ομτβῦι ρ 5, [λ6 νυδίθσ οὗ 116, τηδῃηδ, εἰσ. Οοιαρ. απογίϊκο, Ρ. δ49. [ἢ τοβροοῦ ἴο 
[86 εἰ πλἐ ἰἈΥΠῸῪ οὗ αἰοίϊοι (1 ὉΡΒΟ]αΐπρ; τυ ἱολ γγ βυπλῖῦ ὑμπδῦ 10 15. ἴπ ρογίοοι σΟΠΙΟΥΠ ΠΥ ἴο 
δρϑθοὶ ἐν πνεύματι {Βαῦ, ἴῃ 118. ΟΥ̓ΚῚ ΠΑΙ͂ αὝροκ, γϑῦ τοτο Ηθρτγαϊζίηρ δχργοβϑίοη, Ὁ βῃουά 
ΒΌΒΕΙ {16 τηοΐμο ἰοηρὰθ οὗ ἴμὸ ὅΐβοεσ ἴο Ὅ6 ποῦ Δρραγθηΐ (Ὠτοῦρὶ 11), πον ΚΟ Β 
οΟἸ]οοῦοη οὗ ΘΧβορ]θβ, Ρ. δδθ, ποΐθ 1, ᾿ῃΔΥ 6 οοπιρατοά. Α5. ἴο {μ6 δἰϊοροὰ ἀϊ 
ἴεγεμοθ Ὀούνγθθη ἐξ ἸαΙΟΟγΆβο8. οὐ [Π86 Οὐδροὶ δπὰ Αροοδῖυρβε, ψ μῖο, δοοοσάϊηρν ἴο 
Γσκο 8Ὧπα οἴμϑσβ, ὑσὰγ ἴῃ τηδύζο δπὰ ἴοσῃ, (86 ργθαίοσ. ραγύ οὗ {πὸ βΒρο1]β οὗ [Π680 
οομτηθηίΐαΐοιβ 816 ἀεροηάοηῦ ΡΟΝ ὑῃ86 ἔμ|8ο ᾿16Γ4] δρργθμθπβίου οὐ ἴῃ ΑΡΟΘΔΙΥΡΒΟ, 
ἩΠΟΙΘΌΥ ἃ αἰϑιϊηοὐϊοι ἰ σοηγογίθα ἰηΐο ἃ σοπίγδαϊοίίοα ΟΥ̓ ὑπΠ68 ῥτοοο88 οὗ Ἰόγοϊηρ ἃ ΡυΓΟΙΥ͂ 
δρ᾽ γι 8] πιοληϊηρ ΡΟῚ 110 65ρ6], δηα, οη {16 οὐοῦ Βαηά, ρτΟΞΆ} Ὁ πλαύογι Δ Π1Ζίπρ μι Αροοᾶ- 
Ιγρθθ. Ονοῦ δηὰ δῦουο {16 ἱπηοῦ ργοιηᾶβ [ῸΓ ἃ ὈΟ]]οΥ ἴῃ [86 σομαϊ θη 655 οὗἩ [Π6 ΑΡΟΘΑΪΥΡΒΘ, 
Νὰ μᾶτνὸ ἰδίουοδὶ ὑδβυϊῃομϊθβ ἰὼ 118 δυῦμθης οἰ γ. ΤΆΘΒΘ ΤΩΔΥ Ὀ6 οἰΔ58: 864 858 αἰτοοῦ δηά 
ἱπαϊτοςσς. 

ῖγοοῦ ἐοϑοϊ  Π168: Φιθιΐη Ματγίγν (2 ἰαϊ. ς. Τγυνρὴ. ““'᾿Ανήρ τις, ᾧ ὄνομα ᾿Τωάννης, εἷς τῶν 
ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ."). Τιοηουβ (Πατοῦ. ΤΥ͂., 20, 11: δεὰ οἐ ὕοαηηεβ, ἀοηιὶπὶ αἀἰδοὶριίω8 ἐπ 
αἹροοαϊψρϑὶ; διὰ οἴμποῦ Ῥαββαρθϑ), ΟἸδιχθηΐ οὗ ΑἸοχαπάγία ((Π6 τοὐέπεθ8 οἵ Φο η,  ΐοἢ ἰ8 
οἰϊοαὰ ἴπ Θὐγοπιαία ΤΝΨ΄., 158 'π δίγοπιαΐί. 11. ἀδποτηλπαίθα ἀποστολικὴ φωνή). ΤΏ ΜυγΑιουΔ ἢ 
ἵταστηοπί. «Ἅἄνενδ. δίαγοίοπ ΠΙ., 14: ΤἸοτγία ἰὴ (ίαπι δέ ΑΡοξίοἶιι8 ψοαπηεδ πη Αρο6.; δπὰ 
οἴου βϑβεβσθβϑ). [}Κον]8ο, Οτΐκθη, εἰσ. ξ3'οα Κιγομμῃοίον, Ομεϊοηδαηινιίμπς σῶν Οεδολὶολέο 6168 

πειεείαπιοη ζἰοΐδη απο" δ αὦ.} Ηϊογοηψηιιδ, Ζύτιοι, 1842, Ρ. 296 βαᾳ. 
Οἵ δἱιποεῦ θαὰδ] νεϊρῦ 8γὸ ἰβοϊδίβα ἱπάϊγθοῦ ὑθϑυϊτοηθ98. ΤΡ βίαιοπηοηΐ οΟὗἩἨ Απάγο88, 

Ῥγοΐοσ. ἱπ 4}οο., ἴῃ τοραγά ἴο (μὸ ὑθϑθ ΠΠΟῺΥ οὗὁἨ Ῥαρίαβ (οπ ὑ}} 18 ΘΟ ΡΑΓΘ ὑπ γΟΪ ΠῚ] ΟῚ 
ἀϊθουπαίομβ). ΤΏ βίβίοιηθηΐ οὗἁὨ Ἐπβο ίυϑ ἴθ τοραγὰ ὕο Αρο]]οπίυβ, 178, Ἐσοῖεδ. γ. 18. Τὸ 
1π686 444 {πΠ6 ΑΡοσδΙγρίϊο τϑυ  πἸΒοΘΏσ68 ἴῃ μ6 ϑλορλεγά 9" Ἡογηιαβ8 πα οἰβονθσγο (6. 9., ἴῃ 
δι Ἰεξίον οὗ {16 σμΌτο αὐ Νίθμηθ δηᾶ [,γοπ8). Οἱ ἐδ6 βίγοηρία οὗὨ {Π|6 ρόΠΕΓΑΙ οοΥΓοοτ- 
τίοῃ οὗ ἰἢ6 ΑΡΟΟΘΑΙΥ͂ΡΒΘ ὈΥ͂ ιἰβίογ 8] ὑδϑυϊπχοηΐθβ, οοταρ. θ6βι 465 αι ουῖκο, Ρ. δ88, πα ΤΔηρθη, 
Οστυπαγὶδς ἀεν Εἰπί. ἴθ ἀα8 Δίδιις Τερίαπιοπέ, Ἐτοϊθιγρ, 1868, Ρ. 162, 4 πυμηθοΓ οὗ ΟΠ 6Π- 
(τίθβ, σα ρ ΟΙΔΠΥ ὑμαῦ οὗ Εγασά, Ρ. 18θ46ᾳ. οβοσνίηρ οὗ βρθοΐδὶ οοπϑι ἀογαίζοῃ 18 ὑμ6 ἔδλοῦ 
τδὲ πιοϑῦ οὗἨ [16 τΠΠΓΏ68865 [0 (86 δυ θαι οἰ ἐγ οὗἁἨ [159 βογιρίαγο βίοοά ἴῃ οἱοβοδῦ οομηθοῦϊοῃ 
ἢ Π6 ΒΟ6Π001] ἀπὰ ἰγδαϊτοη οὗ Αβίβ Μίπον; {Π18 18. ρῬδυ σα] ΑΓ [Π6 σ886 ὙΠ Ιγοπθι8. 
ΕἼΠΆΠΥ, πὸ ἢν ὕπ6 Βο  Π 688. οὗἨ [86 Αροοαϊγριϊδβῦ, οἰ, 1. 1, 2, 9, χχὶὶ. 8, δηὰ 10 18 88 1100}6 
ῬΟΒΘΙΌ]6 ὕο βοὺ ὑι18 45146 45 0 40 δύνα τὶ ὑπὸ ἰγδάϊἴοη οὗἨ [Ώ6 ΑΡροβῦίθ Φοῖπ οα Ῥαδίπιοβ ; 
οἢ [6 ΦΟΠΙΓΔΓΥ͂, ΘΔΟἢ 6 η48 βαρροτῦ ἴο {86 οἰμβοσ, ᾿ὐβύθσαϊθοκ (Ρ. 66) 1π νδΐῃ βθϑῖκβ ἴο ᾿ῃ- 
νϑ]]Ἱἀδἴο {18 ϑθοηγ. Ηθ οΥθ1) ΚΌΘΒ 80 [ἈΓ ἃ5 ἴο ἄβοϊασο ἐμδὺ ὑ1}18 86] νυ  ὕΠ6 88 ὑόν 8 0.6 
Ἀροοσδίγρσί ποέ ὕο πᾶν Ὀθθη {16 Αροβί]θ Φοῆπ. Τὸ βὰπι οὗὨ ἴπ6 τηϑίζοσ, ΒΟΥ ΟΓ, 18 ὑμαὺ 

Πακίογαϊθοῖς 88 0π40]6 ΡΤΟΡΟΓΙΙΥ͂ ἴο ρρσϑοΐδίθ {86 ἰτηροσγῦ οὗ [6 ῥγορμοί!οο- ΒΥ 0] 168] Βίγ]6. 
γμδὲ στουηαϑ τῷ ὕπο86 ὑπαὺ ἢ6 μευ δ ἰοσί!  ΝῸ ἔγδοθ οὗ Αροβίο!ἷς δυο ν ἱπ 0.6 βουθῃ 
Ἐρίϑι] 66} Νὸὼ ἵγδοα οὗ {88 Ἰηὐπηδίο τοϊδύϊοι Ὀοίνθομ [Π6 Αροβί]α δῃὰ ὑπὸ 1ογὰ ἢ ΟΥ̓ σου γθ6 
1ῃ6 ΠδΠ163 οὗἩ ἐπ6 Ὑγοῖνθ Αροβίϊοβ, οἷ. χχὶ. 14, ἀγα 11 Κούν 86 αϑβυσηοα ἰο Ῥσούο ὑπΠ6 ΠοΠ-Αροβ- 
ΤΟ]1ς οπαγβοίου οὔ (Π6 Αγροοδὶ γρίϊο Φοῆη, ἘΕῸΓ οἴμϑὺ συ ΚΒ οὗ ἃ βίαν παΐατο, οὐ ἀθῃ οἹ ηρ' 

8 Ιδοκ οὗ δυύδῃ 8} δ᾽ δ θη ΔΙῪ ἀηαἀοτβίαπαϊηρ οὗ ΒΚ τι 0119π|, Β66 ἢ. 96 866. 
Τι 18 ἀδλοηϑίσζαθ!]6 ὑμαὖ {86 δΙριταοηίβ δα ἀποοᾷ ἴῃ ἀθηΐ] οὗὨ ἰλ6 ζοηυποηθβ οὗ π Αρο- 

ΟΆΪΥΡΒΘ ΓΘ, ἃ8 8 ΞζΘΠΘΓΑΙ στΐθ, τοοϊθα ἱπ τηϊβυηἀογβίαπαϊΐπρθ ἀπά. ῥτευαίσοα,Σ Ὑ]Π16 πηοϑῦ 

9 ΤΊ ῥΓΟΘΌΥ ΕΣ Οαἰπθ οὕ Ἠομθ, ὙΠὸ ΑἸορίδη8. (1686, Ποτονον, 44 ποῖ ἀθογ {πὸ δα Ποπ  ο ΕΥ̓ ΟΥ̓ 6 ΑΡΟΟΘΙΥΡΒΘ). 

Τδο Ῥεδδ[ιο (οπἰδαο ἢ). Ῥίοηγοίυα οὐ ΑἸοχαηάγία (ἰπηγοπῖον οὗ [6 ργοαῦχῖος Φοδλλ, Ειιροίυκ, ἀοηρί(α)}, 



δ8 ἹΝΤΕΟΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤΠῈ ΑΡΟΟΑΓΥΡΒΕ. 

δηοϊοηῦ ρΡγοαάϊοο τοραγάθα ὑπ ΑΡΟΟΔΙΥΡ586 68 οὐ ἐϊαδέϊο, Ὀθοδυβα ΟἸΠ!ἸΊϑὴ τγὰ9 ποηΐ ἴο ἰ68π 
ἴογ βαρροτγῦ ἀροὶ μ86 Αροοδίγρβθ Ὑτὰθ ΟὨΣΠ185π|, ΠΟΥΘΥΘΓ, οομβίβίθ ποῦ ἴῃ [86 ΒΥ πρ Ὁ 168] 
ΔΡΡΙΙολύϊοι οὗἩἨἁ Ὁ16 πα 6 Ὁ ὁΠ6 ὑποιυβδηά ἴο {116 ὑγϑηϑι θη θοὰς Ὀδύνγθθη ὑμ6 θαυ ]γ ἀπὰ (ἢ 
ΒΘ ΩΪΥ νον], θαὺ ἴῃ 86 ΦὉ]]ονίπρ ραγυϊοα ΑΓΒ: 1. [ἢ ἃ ῥγὶποὶρίαὶ απϑατίϑῆθαμ οι Μ ἢ [86 
ἤγϑί Ῥαγουσῖα οὗἨ ΟἸιγβῦ, ἀπά 4. οοηϑοαιοηῦ ὑγαηβίθγγίηνρ οὐ {86 {1}} ργϊποὶρίαὶ γα ἐπιρίϊοη ὕο 
ΗΪβ βθοοπᾶ Ῥαγουϑία; ἤθποθ, ἴῃ 8. 8006} σαγπαὶ ἰα30 οὗ ουὐαγα ἀρρϑάγαμοο, 2. [ἢ 186 
ΟΠ γοποϊ ορΊο8] σοιμραίανίοη οὗὨ [6 ὑϊπη68 Ὀθίογθ ὕμ6 δάνϑαηϊ οὗ {86 ὑπουβαμα γεᾶγβ, ΠἸΟΓΆ]Υ 
Ὀμαογβίοοι ; τυῖ 8 οοῃπίαηῦ ΘΒ ΘΠΟΥ͂ [ο αϑβϑίσῃη {16 ὑδγιαϊ δύο οὗὨ ὑἰοβο ὑϊπιοβ 0 88 ΘΆΣΙΥ 8 
Ρογοα 859 ροϑβ: 016, ἐπ α σοπιηιοπ, σἠγοποίοσιοαἑ βέπϑε. 8, ΤῺ 186 ἰάρα ἐμαῦ, ἔῃ οοιβδαθιθποο οὗ 8 
δτϑά 8] ργορομάθγαποθ οὗ [86 ΚΊιηράοια οὗ ἀοἀ ἴῃ {μ6 ουΐοῦ ποῦὶὰ, {ποτα Μ011}] ὺῖβο, ἴῃ ἐσνέἐϊδ 
186, ἃ ΜΙΠΠ]Θπη1Α] Κίηραοιη, ΒοηΒοΙ 8, ΟΥὁ ούθη 6 υγ 8} ἴῃ όσα," δεΐογε ἐλς Πατγοιβία οἵ ΟἸἨΓῖβὺ 
(οι. Οδη ἐδ5ὶο Αμσωδέ,, Ατέ, Χ]Πη1.), τ Β1Π|δὺ Βογιρύαγθ ΒΟ] 45. 'π νον ἃ “ροἰγΔ}1Ζοὰ Δ11]- 
Ἰεῃπίαπι, όσα ἴῃ ὈΥ ἃ ἔδαγία! ἐρὶο οαἰαβίσορμα ; ἃ ΔΓ απ ἡυ16]1 8 ποῦ ὕ0 ΘΟ ΔΘ Π68 
ὉΠ] αὐίεν ΟἸλΥ 50 5. ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ, ἔ, 6.,) δία ἃ βίῃρ]ο, η8] δρρϑαγίηρ, Μ] 16 ἢ 811.8}} (6 50 {{ῸῚ ὯῸ 
Ἰη οΥσγα ρου ἈΒΘΟΓΘΌΥ͂ 8 ἐῤέγά ποι]ὰ Ὀ6 τοπάθγοά ὨΘΟΌβΒΑΥ (83 16 Γ, δπιοὴρ οὔδοιβ, 
Ἀ58511}166). ἢ 

ΤῊ βθοοηᾷ ρῥγοὐυαϊοο, Σ τοργοβοηἰθα Ὀγ Ζμέδον (866 αἼοΓΙΚο, Ρ. 6831), ἀἸὰ ποῦ ἢπα α 5υϑ- 
ΟἸΘΠΟΥ͂ οὗ ογμβοάοχ ἀορτηδύίβιῃ. δηὰ ἀοοίγίηθ οὗἉ δι βοαίίοι ᾿ῃ (ἷβ δογιρίαγο; παν, 10 ὄυθῃ 
ἴοοῖκ οἤδπσα δὖ {86 γἱβίοῃ ἔοστα. Τὴ ἀοοίτίηθ οὗ δι βοδίϊοη ὈΥ ἐἰἢ δόμα, ἰαγίηρ, 88. 1 
ἄοοϑ, ὑπὸ ἰουηἀλίίοη οὗὨ βαϊνδίίοη ἐπ ἐδ ἤόογωπι ΟΣ σοπϑοίεπος ἴῃ νον οὗ ἴμ6 3γεέ Οοιμϊηρ οὗ 
ΟἸγιϑῦ (Τλομι. 111.), οαπποῦ, ψιπουξ 8. 5] αν 8 δάμογθησο ἴο ὑπο Ἰοὐξεῦ οὗ [16 ργοαὺ ἀορτηβ, 6 
τγαπϑροτχίοά το ἐλε ὕοτιηι οΥ ἐλ ἰαϑὲ ἡμασηιεπέ ἴῃ γον οὗ ΟἸ σίβυ β ϑεορηὰ (Οταΐηρ ; {8.15 ροβι ἴοα 

18 ΟἸοα τ ργονοα Ὀγ ὑπ6 ἘΒοΠδίο! ορίοαὶ Ὠίβοοῦγβο οὗ (μ6 1,ογά, Μαΐο. χχν. 81 β8ηᾳ. ΤᾺ ἀοι ]8 
ταθδηΐηρ οὗ: [16 ψαθβίοη ΘΟΠοοΓΙΐηρ ἴμ6 το] αίλοη οὗἩ ροοα νου Κ8 [0 βα] γϑίίοῃ χυϑὺ Ὀ6 ποὺ ὉΥ͂ 
8 Βίγιοῦ ἀἰβεϊποίίοι θούνοοη γϊπείριαξ δΔη 4 ἐδοδαζοίοσίοαϊ σωτηρία ᾧ [Βα] να ]οἢ]. 

ΤῊΘ ποῦ γϑοθηῦ ργοάϊοθ, σεργοϑοηΐθα ὈΥ̓ Π6 ρτοαίοοί υμηδηϊϑῦ οὗὨ τηοάογπ ἐἶπη68, 
Οδίλε, ἠἰγγοϑροοίγα οὗἉ 118 τηδίθγ 4] δαἰγδιυροιηθηῦ ἔγοιῃ {π6 ΟἸσἰβίύϊδη τοποίιοἰϑθο ραγροτὲ 
οὗ 086 Δροοδίγμβε, βίοοα Ὀδίογα ὑ}}}5 ϑογρύθιγα 885 Ὀθίογθ 8)ὴ δηϊρταδίοα! ΒΡΌΥΩΧΣ; δηα (ἢ Ϊ8 
ὙᾺΒ [86 Ολ56 Ὀδοδα86 1 η65 ΟΟΟΌρΡΥ Ωρ, {116 Βατα μὴ} οὗἩἨ Βοῆοο] Η 6] θη ΐἶδπι, ἀγο ποῦ 1ῃ ροββθβϑίοῃ 
οὗ ὑμ6 ὑμϑογθίῖς ΚΟΥ [0 83η υπαογβίδπαϊηρ οὗ ἃ ργοἀιοίζομ Μ]ΟΙΩ ΤΟτιηθα {86 δυμπηπλὶὺ οὗ [89 
Ἡφῦτον ὑΠπδοογαῦϊο Υἱ θυ, 

ΤῊΘ Δολέειοεγπιασδεν Ῥτοϊααΐοο (7 πἰγοάιοίίοη ἐο ἐδλε Νίεισ Τεδίαπιοη , ἴῃ σοημβθαιθηοθ οὗ 
8. ὁΠ6-81 464. κρὶ τ [8] 5 [ϑρίγιἐμαἰϑηιι.8)] Ἵ ἰμδὺ οου]ὰ ποῖ δοοοιητηοάδία 156}  ουθη ἴο {86 
Ἐοϑατγγθοθίη Δπ4 Αβοθηβίοη οὗ ΟἸ γί βύ, πο 1685 ἴο (η6 ἘΒοΟ]ΙΔ(ΟΙΟΡΎ, ἑ. 6., ὑ116 ψ11016 1468] 
Γοδ]ΐβιη,οὗ {16 Αροσά Υ 86, γγα8 Ὁη8016 ἴο β6({16 ο 108 οὐτῃ Βα βϑίδουϊοπ (ῃ68 ααρϑύϊοῃ οὗὨἨ ἢ δγ- 
ΤΩΟΗΥ͂ Ὀοίύοοη 86 (ΛοΒρ6] δπα ἴΠ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ; δπα {}}18, Θβρϑοῖ}} Υ, 85 [86 ΘΧρυΓοϑβθα Ορ᾿ ΠΙΟῺΒ 
οὗ Κ'ΟΒ] οἰ θυ ηδολοσ, ἰῃ τοραγὰ ὕο [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, ὈοίγαΥ ἃ οορπίζδηοο οὗ 10 ἴον (6 πιοϑὺ ρατί 
ΒΙΡΟΓΗΟΙΪ Δ]. 

Τὴ6 ρῥγο)υάΐϊοο οὗ βαιν, ἔπ }}} (866 Ὠϊδίογάϊθοκ, Ρ. 64), [86 πογβὶ οὗἉ 411 σου οοβ, 
ἰγοδίθα ὑπ6 Αροοδίγρϑθ δἃ8 ἃ τωοπυμθηΐ οὗ ΕὈϊοηϊϊο, {615} -ΟἸ Γἰβύϊδη ΠΔΥΓΟ -τὰ Πἀ]Οα Π658. 

4 Ἐοτ δὴ {ΠΠποιγπιίοη οὗ [6 πιοσὲ γϑοθηΐ υδλίξίος ἱπίογυτοίαιίοη οἵ δοτίρίπτο, σοπιρ. [Π9 1868 πΉ ΟΝ δοῖλθ ΠῺΣ ἢ ἰΒῃ δηὰ 

αοσταδῃ ἡ ΤΙ ΧΗ ρΓοβοηῖ οὗ 18γ6}᾽ 5 ργθγοζδείνοδ δὲ (Ὧθ ϑηὰ οὗ (η9 νοτὶ ἃ, απ οὗ ἐδο γοσἱοταωιίοη οὗ 99.Ὑ}5}} γἰ θα. 

{ [Ὁ ΠΠαϑἴ8, ον Μ|ΠΠΘηανίαηβ, ἀο Ἰμἀοϑά ἀϑίδσ ἔπ Δεῖξ γτοἀϑαιριου (ἔπ ἀπολύτρωσις) ἴο {Π6 ποσοῃά σοπίῃκ οὗ ΟΠ κε (866 

[αἶὸ χχί. 28; Βοιὰ. νἱ!ῖ. 23; ἘρὮ, ἰ. 14. 1ν, 80); ἔδογ, ΌΥ ὯῸ τ68}8, ὨΟΎΘΤΕΟΣ, ἘΓΔΏΒΙΟΓ [Ὧ6 ὁ [Ἃ]} »γίησίρίαὶ τοἀοταρεϊοη "ἢ ἐο 

τπῖ Ροτίοἂ, 1,8 ηρ9 ΒοϑῖῃΒ ἴο ἢδνο σοπἰοτηρίδίοα, πον [πα ἔογπι, ποὶ [89 ζΟΏΘΓΑΙ 01.188 ΠΟ 8τΘ δὺ βί γἱοα ὈΥ͂ ἴπ Ἐπρ] 8ἢ- 

κροδ ιείης ΟΠ πγοι, θὰ βοῦ]θ ρου Γ΄ δοσξίοη ἐβογοοῦ, ΤῺΘ οδβοηζίαὶ ἀοοίτγίποα οὔ (ἘΠ 5 0ὶ 8.0: 1. ΤΊιο 5180} 5 πιδηϊ οὗἩ 16 

ΜΙΠΠοππία] Κι σιοπι (ρο] 64] ἀπά εἰ ἢ θο 8) [ἢ δ᾽ κἸοτίουα ρογβοηδὶ δάνοπιὶ οὔ Ομ τίει, 2. Το γοδιιγγθοίίοπβ; {πὸ ἄγοϊς, [8δὲ 

οἵ {πο τἱχῃίοοιιβ ἀοι] (οὐ [})}6 δροοί! Υ Γα [ἈΓΏ1) δὲ (86 ὁα τα ὉΠ Βῃ πηϑοΐ οὗ πο Κἰ ράσο ; {πὸ δοοοηά, ἃ ξοηοταὶ γϑϑυ γγδοίίοα 

αἱ ἐπ οἾ086 οὗἩἨἘΠ6 ΜΠΠΟ ΠΗ, θοη. ὙΠ ΓΗΐα (πο 1{π|119 οὗ [Π666 Γαπάδιηοη αὶ ἀοοίτί θα (δ6 ἀἰ ογϑηΐ καογαϊδῖο γἱονγδ, Δ ἰδ 

ἴο 6 οχροοίθα οὐ ποι ἃ δ 66, ΓΘ ΠΠΔΏΥ͂. ὅ6ο [οοἱ-υΐθ, οἢ Ρ, 62.--Ε. Β. 6. 

1 ΒΌΓΙΠΟΙ ρατι συ γα ἰῃ τοχαγὰ ἰοὸ 686 Ὀτο ιάςο5, 860 ὈΘΙΟΥ,. 

ἢ Τίπλο βοοῖδ ἴο ΒΑῦο ΜΟγκοα δ σοηυίοϊοη ἴῃ [6 τοΐηᾶκ οὗἩἉ ΤΩΔῺΥ πδί 1{ [8 8 ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ Ὀλγὶ οὗ υεῃογλη ΟΥ̓ ΒΟΟΧΥ [0 

τοραγύ τ[π9 Μ|]οη πα] Κίπφάουι 88 οἰἐαιδῖο ἰη [πὸ ΜΙ ά]9 Αροβ, δο ἀοθβ Ποηρείοηθοτῦς, οὐ δὶ Ἰοαδὲ ἴο δου [Ὠῖ8 ἀοοῖτί 9 

ὝΟΓΙ(ὮΥ οὗ βογίουϑ σοῃβί ἀϑγαιοῃ. 

Ι 860 ΘὅΠ6᾽8 1δείοτβ ἴο Γδυδῖοσ, ΡΌ] θμθὰ Ὁ. Ἡ!τγσοῖ, Σο ρας, Τ ο᾽ ἀπηδηῃ, 1838, ἢ. 47. 

4 [869 Τοοὐ-ποῖο, ἢ 133.--Ε. Β. Ο.} 



88. ΤΊΜΕ ΑΝΌ ΡΙΑΟΘΕ. δθ 

Τῇδὺ Ὧγ. Ηἱἰζὶρ δηἀοανογοα ἴο Ρῦονο ῃδὺ Φομὴ Ματγὶς νγὰβ (6 δυΐμογ οὗ 6 Αροόοδῖγρβο, :β 
ἃ ἰλοῦ (ῃδὺ τοχυΐγοβ θὰΐ 4 ραϑϑίηρ πηθηίίοῃ, 

«Αὐἀάεπάμηι: Ἀοἰαξίυο ἰο ἐδ 7,176 97 “οδη. 

Ιπ τοϑροοῦ ἰο {8:9 Ῥογβοηδ} ἐγ οὗὨ [Π6 Αροϑβϑί]θ ἰτηβο , ο (16 ἢ}: οΥΥ οὗ ἢΪ8 116, αηᾷ ἕο Ηἷ8 
Οἴμοῦ τυιτηρσθ, 6 τοίου ἴ0 ἴμο [Ιπἰτοἀποίοῃ ἴο ἴμ6 Οὐπιπιεπέατῳ οπα ἐΐδὰ Οοδροὶ οΓΓ “οδη, 
Ρ. ὃ5ᾳᾳ. [λπὶ. Ἐκ.]. 

γος πχυϑὺ βαρροιηθηύ {86 Βἰκϑίοιι ποτα ρίνοη τὶ [6 τοπηατὶς ὑΠαῦ Κι αἰ πλ᾿Β αβϑογίΐοῃ, ὕο 
μα οἴθοι ὑμαῖ ΨΦο01 πΟνΘΓ τοβί ἀοα ἴῃ ΕΡ]Ἰθϑα8, μᾶ8 θθοη ΘΟΠο] βίου τοδαϊθα Ὀγ σία Ζ ἴῃ 
διωωχίεη ἀπά Κυϊέξοη, 1808, Νο. 8, Ρ. 487: “Τμο ὑγδαϊ θη οοποογηΐηρ {86 δοίνὶἐν οὗ [89 
ἈΡροβί!δ Φομῃ." 

8. ΤΙΜῈ ΑΝῸ ΡῥΙΑΟΘΕ. 

ΤῊΘ ροϊπὺ οὗ ἀδραγίιγο [ὉΓ δὴ ἰηνοβϑυϊραίύοη ἰηΐο {86 ἸΟΟΔΙ ΕΥ̓͂ ἀπ {ἴπη6 οΥὨ ὑπΠ6 σοτηροβὶ- 
οῃ οὗ ἰδὩ6 ΑΡΡΟΘΑΙΥΡΒΘ 15 ρίνοῃ ὈῪ {μ6 [Ὁ] ον ηρ ραββαρο ἴῃ {86 ἱπίτοἀαοίίοη ἰο {18 ΒΟΟΚ, 
εἢ. .. 9: “1, ΦοΒη, γουγ Ὀτούμοῦ δηα οοιῃραπίοι ἰη ἰγὶ α]αἰΐοη, ἀπ ἰὼ ἴπ6 Κιηράομι δηάᾶ 
Ρδίΐοηςο οὗὉὨ 7658 ΟἸγβύ, νσὰ58 ἴῃ [Π6 15}6 [Παὺ 15 ο4110ἅ Ῥαΐπηοβ, ἴογ ἰδ 6 ποσὰ οὗὨ ἀοά, δηὰ ὉΓ 
{86 ἰοβὶ ΟΥ̓ οὗ 9658 Οἱ 80. 

10 18. 86 νι οὶ] ]-Κπόνῃ ἕλος (Παῦ ὈΔΠη15Π πηοηί [Ὁ (16 Β8Κα οὗ 6 ΟΠ γἰϑιϊλη (11 τᾶ 4. [Όστη 
οὗ ᾿τη ρο γί] υἹοϊοηὺ }αδέϊςο, οὗὁ ΠΟΒ6 ἜΘ χογοΐθθ ἈΠάΘΓ ΝΌΓΟ ποίμϊπρ ἰβ Κπόνῃ ; ἰὺ γγ88 οωρ]ογοά, 
Βονγονου, ὈΥ̓͂ Ποπιϊ (8 1ἢ ΘΟΙΆΡΔΠΥ Ὑ1Ὸ ΟἾΠΟΓ ΓΟΡΈΪΔΓ Ππηθαϑγοα. ἢ ΝοδηάοΥ (1. 61) 18 ποοῦ- 
τοςί ἴῃ ἀοπουηλὶ παίϊηρ, ὍΠ6 ΟΓΥΔΟΥ Ὁ {86 χρυ βίοη οὗἩ πο ΟἸγὶβυΔη5 ἔγσγοση ἘΠ οπλα, ψ  ΐοἢ πγα8 
ἰδεοά Ὀγ ΟἸδαάϊιβ ἰη [6 γοᾶγ δὅ8, ἀπᾶὰ αϊτοοίοα ὈΥΙΠΊλΔΥΙΪΥ ἀραϊηβῦ Π6 9065 (ΟΠ τ βίη, οὗ 
οοῦτϊβο, Βοῖηρ το Δ  νΟΙΥ Πρ] 1 σα 64), Δ ΟΥΟΓ οὗἁἨἁ ὈδΔηϊϑηιηθηύ. [τγοϑρθοῦϊνθ, τηοσθονογ, οὗ {86 
[αςσὶ [μαὖ Νογο᾿β ρεγβοουθου οὗὨ {Π6 ΟἿ τἰβύϊδη8 γγὰ8 Τὶ ἸΥ ἸοΟΔ], δηα, ἤθπησθ, ὨΘΟΘΕΒΑΓΙΥ͂ 
δἰοοιθρά ὑπο Αροβϑίϊοβ γῆὴοῸ τόσο βο]ουγηΐηρ ἴῃ Ἐοηθ δὖ {1|ὸ ἰἴτηθ, θυΐ ἸΘΗ ἀηβολίμῃοα 830 
ἈΡοβίϊθ 0 σδῃ Βοδγοθὶν δύ Ὀδθῃ βου ]οα ἴῃ ΕΡβϑββ 80ὸ βοοῃ, Ὀὰὺ γγὰ8 γοῦν πογκίηρ 
φαϊουν βοιλοθογθ ἴῃ ἴη6 Ελαϑί ζ---ἰστοβρϑοίϊνο οὗἁ 815 (βοῦ, γὸ γαρϑαῦ, ἰῦ 18. ἰπ ἐμῈ Ὠϊρῇμοϑὺ 
ἄοστοο ᾿παργοθδ ῖο ἐμαῦ Νοτο βου] μαν ρμυὺ ὕτνγο Αροβί!6β ἴο ἀραίῃ, δῃά, θη 6 ἀϊὰ ἰακο 
Βοβί]6 ποίϊςο οὗὨ [86 {μίγα, Βῃου ἃ ἢᾶγα Ἰοὺ ἷπλ Θβοδρὸ τι 8 βἰ πὴ ρ]6 ὈΔηϑῃπηθηὐ ἴο Ῥαίπηοβ. 
Ὁπάον οι δη, οἡ ὑμ6 οἶμον Βαηά, ἱοροῦμον νι ἐμ ἀχοοαίζίοη οὗ ΟΠ γιβίϊ ηΒ, τνὸ τηοοὺ τὶ ἢ 
ἰπϑΐδησοβ οὗἁ {Πποῖγ ΡΟ 0104] ὈΔη 5 Πτηοηΐ, ΤῊ ]Β ἔλοῦ, ΔΙ0Πη6, 4358] ὴ8 δ ϑοσιρίαγο τα] ἢ τγΘ 816 
δχδηλῖηϊηρ,, ΠΟ τη} [6Θ0}Ὺ οΥἱρί παίθα ὁπ [86 ᾿8518 οὗ [16 ἃ ροβϑί]θ᾽Β Ὀδῃϊβῃσηθηὺ ἰο Ῥαίπιοβ, 
ἴο {π6 {πη6 οὗ οι! 183η. 

Ουονῖκο μ848 θθο ροιβαδάθα ὈΥ͂ πηοάοτῃ οΥἰ ἐοἶδπι δ ὑο ἀδραγὺ ἔγοτα {86 ἐγδάϊ 9 π 4] ἢγρο- 

[Πο5ῖ]5 [μαὺ {86 ΑΡΟΟΔΙγρ86 νγὰ8 τυτιδη ὑπάον οι ἴδῃ, δπα ἰοὸ ὑγϑηβίον 1 ἴο ὑπ 6 ἰἴπη6 οὗ 
ΝΟ. Τα σΒΕἸ ΔΟΩΥ οὗὮὨ Ἰγοηθα5, τ ΠΊΘἢ, οἡ δοοουπί οὗὨ 1 Φομδηηθδη τοίθγθησοθϑ, ἰ8 οὗ {86 
στοδίεδι πεῖρα ἴῃ (818 τηδίζογ, τὰπϑ ἰδ (γο]. Υ'΄., οἢ. χχχ.): “ἼΤμθ Αροοδίνρβο τνὰ8 Ὀ6Π6]ἀ 
ποῦ Ἰἰοηξ δρο, θυὺ ἰῃ {μ6 (ἰπ|ὸ οὗ οὖῦῆ ον μοπογαίίοη (ΠΟΥ ΟἿΓ Οὐ ἀΔΥ), ἰονγαγὰ [86 
οπά οὗ Ποιι 4 π᾿8 Γοῖρη." ΤῊ 5, αοΥ κα (Ρ. 62) ᾿πἰογργοίθ 848 μανίηρ τοΐδγοησο ἴο Πουχἱίλυβ 
ΝΟ; 845 ἴἴ, ἴῃ 786 (ζτὴ6 οὗὨ Ιγϑηθθῖιθ, ΔΗΥ͂ ΤηΔη Ο]ὰ ἢδνο ΔρΡΡ]16α (86 πδηλα οὗ Βοῃ (ἴδη ἴο 
Βοινίτα8 Νοτο. Τὴ τϑᾶβομθ δἀἀαορα ὈΥ̓͂ αἼΘΓΙΚΟ ἴῃ ἔλγοῦ οὗὨ {Π6 οΥρὶμ οὗ [6 ΑΡΡοσα υΡ88 
π [6 {ἰπ|6 οὗ Νίατο, δύο {86 ἰβϑιθ, ἔογ (06 τηοϑὺ μαζί, οὗ ζυδηα τι ἰβαπαογβίδηἀίηρθ. Ἠλὰ 
όσα θη Ῥθθη ΔἰγΟδαΥ ἀοβίτογοά, μ6 ἄθοϊαγοθ, ἰῃ {86 ἢγβέ ρίαςθ, (Π6 Αροοα) υρυϊδὺ νου]ά, ἴῃ 
ΒΟΙ26 ΤΔΏΠΕΓ, Πᾶγο τγοξογγοά ἰοὸ {π0 ἔδοῦ. 1ὖ γγὰβ ἃ πχοϑὺ ἡδύιτγαὶ ργοσθοάΐηρ, μόνον, πῃ ρατ- 
ΒΏΞΠΟΘ ΟΥ̓ {Ππ6 Ι,οΥ δ ργοοοάοηΐ, Μαἰν, χχῖγ., ἴο ροϊηὐ ἔοσναγὰ ἴο ὑμ6 ἀοβιίγαοίίοη οὗἁὨ {86 Οἱ, 
1 ἰῃδὲ ἀοβιγαοίίοη Βδὰ ποΐ αἰγοδὰν ἰδίῃ ρἷδοθ. «Ψυβὺ {18 'β {86 οα86, 6 δοπύϊη 65, πῖὶῖῃ 
τοίδεγθησα [0 ἔπ ο86 ρ4558ρ65 [ῃδῦ τοδί οὗὨ 16 Τοιαρῖο οὗ αοά, ὁ. χὶ. 1, οὐὗὁἨ [86 ὑτοδάϊηρ οὗὨ {μ6 
Ηοῖν Οἷέγ ππάογ ἰοοί, νοῦ. 2, ἀπά οὔ π6 ραγϊ4] ἀδϑγιοίϊοη οὗ {π6 ΗοΪν ΟἿ Υ, οἢ. χὶ. 18. ΗΓ 

4 ]0 Οαμπῖιις, Β. 67, “ Ῥοτα 116." 860 Ἠθηκεῖοηῦογς, ΡΡ. 81, 40. 

ἘΓίδορο Βοῖὸ δδδίπηοα (ἢ). 6 Γοσίάθποϑ οἵ ἴδο Αρυδι19 Ῥείοσ δὲ οπβα. Ἐοὺ α [01 ἀἰδουδείοη οἵ {816 σαὶ ἦθος, 8600 Κβ'“Π6᾽ 8 
Ἡΐα. ψ' ιλ6 4». Οπωνολ, ». 862 νη4.--ΕΒ. Β. 6] 

1 ὙΤΏΥ δοὲ ἰη Ῥοῖ]α, Ῥτορατίης [0 ἐἶπο δοι ]οπιθπὶ οὐ πο ΟἸ τείας ἔῃ οτο ἢ 

ἃ 806 δΔαίποτί εἴθε; ἴοΓ ἰπδίδηοο, Ὠοΐθ 8, ἢ δ23., Βδυτ, Τοκο, ἤθυδα, ΤΊ οτποὶ, 



00 ΙΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΔΡΟΟΆΧΥΡΒΕ. 

Οσογῖκο (8118 θα γον οαὖ οὗἨ (6 βυῃαθο ο8} Δρργθμθηβίοη οὗ ἴμ6 Βοοῖς, Ὁ8οῖκ ᾿πίο [μ6 1106 ΓΑ] 
ἰδίοτί ας απ ογϑίδηάίην οὗὨ 10-- της ΒΟ μ85 ΠΔρΡρδηθα ἴο 80 ΙΔΔΠΥ͂ Οχοροῦθϑ ΟἹ 80 ΙΔΗΥ͂ 
ἀϊογοιῦ οοολϑ θη, ρψινίηρ γἰ86 ὕο δ 1688 οομ μβίοη. [Ἃἢ δοοογάβησο 1 06 ἰηΐογργαοίβδι 
πο 6 μάνα ϑὺ ϑἰαύοα, 1 ψου]ὰ Ὀ6 Ποορδβαγυ, ΠἸκονν 186, ἰο ἀπαογβίαπα (6 “ 96 νγ8,᾽᾿ 6}. 1]. 
9, δηα 111. 9, 1ἰρογα! !ν, ἀπά, ΘΟμΒΘαΙΙΘΆΥ, ἰῃ ΘΟΠΙΡΆΠΥ ΜῈ [86 ἀ1801}168 οὗ (86 Ταρίηροῃ 
ΒΟΒΟΟΙ, ἴο τοσαγὰ ἴ6 ΑΡΟΟΆΙΥΡΒΘ 88 δὴ ΕἸΙομἑ6 ρῥγοάιποίίοη. [Ὁ ποι], ΒΟΤΘΥΘΓ, 4150 ὈΘ 
ΠΘΟΟϑΒΑΓΥ ἴα πα ογβίδηα [Π16 ράβϑαρα οἰἱθα, (ἢ, ΧΙ. 2, ἃ8 ἀθοϊασγίαρ ὑμαὺ [86 Τοιρ]6 1861 βου ὰ 
Ὀ6 Ρτοβεγνοα, δηὰ ΟὨ]Ὺ ὑμ6 οὐδοῦ οουγὺ 06 δυδηαοπρα ἴο ἀοδβίγιοίίοη ; βἰ τ] γγ, ὑλ6 Ῥγορμοῦ 
ΜΟΙ] ὩΘΟΟΒΘΑΓΠΥ͂ Βθθηχ 0 ἀοοΙγο ὑμαῦὺ ΟὨΪΥ ἴδ6 {λϊγὰ [θη ἢ οἰι, χὶ, 18---ΤῈ.] ραγί οὗ τ86 
Οἰἐγ Βῃου ]ὰ μ6 ἀοϑίτογοά, δπὰ {πᾶὺ ΟΥ̓ πιολῃπ οὗ δὴ οαγίμαιακο, δηἃὰ ποὺ ΒΥ ὑπὸ Βοπιδηβ,; δηά 
δἰδο ὑμαῦ ΟὨΪΥ βαύθὴ (πουϑαπὰ τλθὴ βοα]ἃ Ῥογϑ Ομ 18 Οὐοαβίοη, δηὰ ἠοΐ πυπάγοαβ οὗ 
1 μβουϑαπ8. Αμαΐῃ, [116 ράβϑαρο, οἈ.. χυϊὶ. 11, “οἵ, γαῖ μου, νοῦβ. 7-12,᾽ 15 ταζάγαοα 85 ἱπαϊοδῦ- 

ἰηφ 186 {πη6 οἵ [88 οοπηροβίτίοι οὗ 16 ΑΡοοδίγρβθ ἴο βᾶνθ Ὀθθ δὖὺ ἰθαβὺ ᾿πηπηθαϊδίθ!υ βὺὉ- 

βοαθηῦ ἰο Νοσο. Ηδζο, 8180, [8.6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ὨΥΡΟί 6818 ΒΟΥ͂Β ἃ ἰὰρ86 ἰῃΐο γμΌΓΕ, ἀπ οοτιραγοά 
αὶ τἴὰ6 Αροοδ)υρίϊς υἱϑῦν, ΒΔΙΟΥ ἰδύογι σα] μθ88. ΤῺΘ βϑύθῃ Κίηρβ, 1Ὁ 18 δββϑογίθα, ἀθῃοὶθ 
[86 βτϑὺ βανθὴ ᾿βοιθδη ΘΙΏΡΟΓΟΙΒ; ὕμ6 οἰσῦι ἀδηοίοθ 6 σοϊυγηΐϊηρ ΝΟΤΟ (Ρ. δ20, ποῖδ 2). 
Τμιυ, απογῖκο, οι ἢ ΔρΡΡγοθπάϊηρ [86 ρᾶββαρθ ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 88. 8 ἴΥ06, νον. 18 (18 ουθ ἴῃ 
{15 πηοϑῦ αὐϑαγα δηὰ αμύθηδὈ!]6 ἱπνυθηΐίοη οὗ πιοάθγῃ οσ ἐϊοΐίθι, οἷζ (μαῦ δὴ Δροβίο!ς δὰ 
δ. οἢ} 48 Φοϊλῃ βδγοὰ [86 νυ ρὰγ δηὰ γἱ ἀἸσ ] ΟἿ ΡΟΡΌΪΔΓ Βα ρογβϑεϊ οη τοϊαίῖνο ἕο ἰμ6 τεοϊασγῃ οὗ 
Νοῖο.Σ ὟΑποεῖκο ᾿ἰκουνῖβο οἱΐοβ 16 ΠΟΌΓΤΘΥ οΟ]ογίηρ οὗὨ ἴ6 Αροσλῖυρβο ἴῃ βυρροτύ οἵ 18 
νἱονγϑ. Ηδ Ὀα]ΐθνοθ ὑ 185 ἴο θ6 δὴ ἱπαϊοαύίοι (μδὺ 6 δυΐῃοῦ οὗ {88 ψνοῦκ ἴῃ ᾳαοπιίοη μια ποί 
γοῖ αἰϊδϊποα ὑμαῦ οομαμιδηὰ οὗ ἴλ6 τοοκ, ἴῃ τι,  ῖο. ἢ6. δίϊογυναγὰβ μοβϑοϑθοᾶ, Εγθη 
ἴῃ τοραγὰ ὑο ᾽8:6 Ἰρᾶπποῦ οὗ ὑμἰπκίηρ, απμογῖκο ργοίοπαθ ἰὸ ἀϊβοονογ ἰη ἴμ6 ἀὐοβροὶ δπᾶ (89 
Πγοῖ ΕΡΊ 8116 οὗ Φοδῃ δὴ δάνδῃοθ ἴῃ ρμῃηοαπηδίῖοα] ΓΟροθο ἃπα ΟἸθΆγΓηο88. (866. ᾿ς. ὅ80, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ͂ 
[86 ποῖθ). ὅ0 ϑ0ὺὴ 88 ὑβόοῦθ 158. 8 ἱπογοι κι ἀρργοσϊδίίοη οὗ 016 ομαγαοίοσ οὗ 86 Αροσδὶ)υρίϊσ 
νἱβίοῃ, ἴῃ τοϑρϑοῦ ἴο [86 ἰαϊΟΟΓΑΒΥ͂ οὗὨ [16 Υἱβί ΠΔΓῪ πιοάο οὗ οομίθιρ] ίϊοη ἐν πνεύματι (1 ΟΟΥ. 
ΧΙΥ.), 38 Μ611 845. ἴῃ τοϑροοῦ [0 88 ἰδνβ οὗ Αροσδὶγρίλο αϊούϊοη--ὐνν 10 }} 18 85 ἀϊδύϊηοῦ ἔγοσα 
Ὠϊβίογι οα] ἀϊοίίοη 45 (μ6 ἀϊοϊίοη οὗ ὑμ86 ατοοκ ὑγαρὶς ροσὶβ ἰδ ἔγοσα Αὐδο ὑγοβθ---[ 688 1ἀ685 οὗὮ 
8 δανδηοοὰ 1 ΟγΆσΥ δηα ἀοριηδίϊο οαἰΐατα οὗ [9 ΑΡροοδὶ)γρίβὺ νν}}}-ττῶβ ἀπϑυρροτγίθα τη ϊ8- 
οοποσρίίοῃϑ οὗ ἴμο ἰἂνν οὗἨ ἀΐνογβθ βυ]68, 8 1δ 7 οχίβηῦϊ ποῦ ΟὨΪῪ διμοης [86 ΗΘΌγονβ, Ὀυῦ 4180 
δΔιηοης {Π6 ατθα κ5---α βοὺ ἀότῃ ἴο [86 δοσοιηΐ οὗ [86 ρῥτγεοὐἀοο8 οὗ πιοάρθστη αἰ οἰβαι ἢ 

Τ1,οὐ υ ΤΟΥΘῪ [6 Εἰδύογ 681 ὑοϑ. 20.165 Θοποογῃΐηρ {116 ὑπι6 ΔπΠ4 ρΡ]666 οὗὨ {μ6 οτρσίη οὗ 
(86 ΑΡοοδυρβοιῦ ΤῈ ρῥγίποῖραὶ ὑθβι ΠΟΥ 18 ἰλδὶ οὗ ᾿σγοπθὺβ (Δ ἀνεγδ. Πκτεε., Υ΄., 80, 8; ἱπ 
Εμβοθίαθ, ἰδέ, Εοοῖοϑ., 111., 18, 8686 δρονθ). Τὴ ὑθβυ πη οηΥ οὗ Ευβουΐαβ δηα Φεγομμθ ἰβ 
βία στ. ΟἸοπχοηΐ οὗ ΑἸοχδπάγὶα δπὰ Οτγίζοῃ οὔ Ὧο οομίγδαϊοίίοη. ΟἸοιμομΐῦ βαυβ (ΕἸ ι50Ὁ. 
8, 23, )ηὰ φιυΐδ 7)ίυεε, ἃ 42): “ΔΒ, ἴον ἐς ἀδαίλ οὗ ἐδὲ ἐνγαπί, Ἀ6 τοϊατποα ἔγοτα [6 1516 οὗ 
Ῥαίτηοβ ἰο ΕΡΙβοβϑυβ." Οσίροηῃ (ομ Μίαν, χχ. 22, 29) οδ] 8 (6 ὑγγϑηὺ “1116 Ἰΐπρ οὗ (86 Βο- 
Π18Δη8. Τὰ ὑρϑ ΟΥ̓ οὗ ᾿τϑηςοῦβ ουὐνοῖρἢβ ορροϑιῦθ δηὰ οοῃῆὶοίηρ ἀΘΟΙΆΓΔΙΙΟΙΒ: [116 
ἀφβοϊαγαίϊοη, ΠϑΙΏΘΙΥ, οὗ [16 Ξ' τη ΑΡΟΟΔΙΥΡΘ6, [Ὁ] οτοα ὈΥ Ἰαΐοσ Ἔχοροῖθϑ (Βοος σοῖο, Ρ. 61), 
ἰο με οἴδβοι ὑμαῦ Φόομ ψγᾶ8 Ὀδηβη 6 ὑπᾶοῦ Νοτο; δηά {ἰὸ ἀσοϊαγδίίοη οὗ ΕΡρὶρῃδηΐυβ, ὑμαὶ 
ἷβ Ῥδῃ ἰδ μηδηῦ ἴοο κΚ ΡΙ8Δ00 ὑπάογ ΟἸδυαΐθ. ΗΘηρβίοθΟΓρ ἢΔ8 δον ἴῃ ἀεία!} {μι 6 σΟΥΓΘ68- 
Ρομάθηοο οὗ {86 οοπίοηίβ οὗ [16 ΑΡΟΟΔΙΥρ586 ἴο (86 ὑΐϊπιο οὗ Ποιμϊ ἴδῃ, δα {186 ἰβύοτγ οὗ ἷ5 

4 ΤΏ}. δρρι!οδίϊοῃ οὐ Ἐπ||6 ῬΡΟΡΏΪΑΔΤ σοϊθδηοθ ἴο ἔμο οτἐςἰοἴστῃ οὗἉ [Ὧ9 ΑΡΟΟΔΊΥΡϑο ὙΠ1Π ΘΥΟΓ Γϑιλα ἢ ἃ ΠΟ ΔΠΟΒΟΪΥ πυπιρίομι 

οὗ [δὲ πδιτον-τἰηἀοα ἀδεῖγο [ῸΓ μονα Ο ΡΘΟΌΪ ΔΓ το πποάσθτῃ οἰ ἰοΐδ, ΜΙ οάοτγῃ στ ἶο8 ὈοΙίονο [πδι ΓΦ Υ πᾶϊκο {πὸ ὈΣΌ] αὶ 

ἕμοια ἰγῖν πέείογίοαξ ΟΥΪΥ ὉΥ ἱἰγαπδρογίης [μὸπὰ ουϊ οἵ 86 ΥἱδίοΔΥΓΥ βρῆοτο οὗ [Π6 εἰοοῖ, οὗ {}|ὁὸῸ Αροβϑῖϊεβ. [ΘΠ 2561168, ἰπίο 

189 οἱουὰν τορίου οἵ μΡομηΐαν τγα ἰοῃ--ὐαὐταμαίπα ἴΠοπὶ, 86 1ϊ πγοΓγο, Γσοῖὰ ΤΆΡΟΓ ἴὺ [ἰλ0 τηϑυκοῖ- μ᾽] δοο. Απά ἰἐ ἰθ ΕΥ̓ΘΏ διδδογίδα 

ἔιαὶ δος ἃ ἴΔὉ]9 οἵ 1110 ΤῊ 5Βθ0θ Ὑ85 ἃ τηδίη τηοϊίτο οὗ [6 Αροῦὰ γμθο, ληὰ ἴπαὶ ἰὰ ἰ6 πον ἴ06 κχυΐάϊηρι δίας ἰο ἰὼ 

ΘὨΤΟΠΟΪΟΚΥ. ΟΟΙΡ. δζαίπδὲ {818 γἱϑν (848 μὴ8 ὈθῸ ἢ ΔΓ γοσοιηπιοοα) Ὠιιδιογάΐοοϊ ; αἷδὸ ἃ Τγοδείδα ὈΥ ὙΥ εἶξαι, ἔῃ ΤΑδο- 

ἴοσ. ϑιμάϊεν πὰ Ἀτικση, 1869, Ῥαγῖ 1εῖ, θη οὰ: «44γοκαϊγρίἑξοελε διωάίζεη, ὙὍ1ιὸ γϑΠ 09 οὗ οἰ 85᾽ οοπισί Ὀπείοη ἴθ, Ἡον.- 

ΟΥΟΣ, ὁοῃοίἀογοῦ υ ἰοαδοποὰ ὮΥ ἰἴ8 δυρροτί οὗ ἰῃ9 δδιη)9 ὑγοϊπἀϊοθ ἐμδὲ σάνο υἱγι ἢ ἴο ἴη5 π͵|Ό ΟἿ 7 ἰηγομίίοη δύοντθ στ) θἢ» 

τίοηθὰ. Ἐνϑι Ὠ6 τηδἰπίδίμπδ ἰδδς 1 ντλ8 ἃ ΟΟΙΆΠΙΟΣ Βυρροδί(ίου οἵ [9 Αροβίοϊἰο ρογίοὐ "πὶ πὸ γτοϊασῃ οὗ (6 Τοτὰ που 

(αἴκο ρίδοϑ ἰῃ [πὸ ἔθη ουγτγοηΐ 886; δηὰ (89 γοοομῃί οι οὗ (8 Ὀο᾽ οὕ Ὧ6 ἀδοίατοϑδ ἕο Ὅ0 ἴη9 ΟΟΠλΙλΟΝ ὈΓΟΡΘΙΓΪ οὗ Ἑροάοσ 
ΤὨοοϊοαΥ ΤῸ ἔγαθ σδΏποπ, μ8 41} ΡΓΟΡΏΘΟΥ τασδὶ ΚΟ [5 ἀδραχζίυτο ὕγοτῃ [86 ὨἰδίΟΤΎ οἵ [88 πὸ ἰὼ ὙΜ|ΙΟᾺ ἰϊ ἰδ κίτου, 

ἰ4 τ 9 τ[ταησίοτιηθα ἰπίο τ} ΟΥΤ ΟὨθΟυ9 ὁδοῃ [ΏΔὲ ΘΟ 68 ἰξ (0 ἔδπιαῦ τίμ16. 

{ σορ. ἴπ6 δυΐίμοτ᾽ Β 4"οείοίἑολεα Ζειίμέεν, 0]. 1... Ρ.. 186. 

 ἢ)αε Α4»οείοϊϊϑοὴδε Ζείξαϊίον, Υο]. 11., ἡ. 448.---αἀοΥῖϊκο, ἢ. 61 δΒαᾳ. 



δ4. ΙἹΜΡΟΚΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΟΘΑΙΥ͂ΡΒΕ. 8 ΤΟΕΟΙΌ ΟΡΕΒΑΤΊΟΝ. 61 
“παθὼχτ11ὺῦῸ ῸῸὌὈ------“-΄ --ς--Ῥ----ὕ ἰ---ς-----.ς-ς.ς..ς ὕ..Ἔ“““Ἕ“ἝὝἽὝ“΄“Ἕ“ἝὝὅἕἷἧ ἧ ἧ ΄Τἕ“ἝᾧἴἷἵἕἝἪἝ  “Π“ΠΠὅΠὅΠΠ“ΠΠΠὅΠὅΠὅΠἷρΠὖ ΄΄΄ἝἕἝἕ.. 

ἄπιθ. Ηδ ὈΓΠρΒ ἰογπαγαά, ἴῃ βαυρροτύ οὗ μἷβ ροβί(ἴοη, {1.686 ἴΠγθ6 ἐγαϊίβ θβρθοίδηνυ, υἱΖ.. ἐμαὶ 
ΤΔΥΓΥ ΓΟ γγ88 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ἃ μοῦ οὗ Ἰοηρ βίδηαίης ἴῃ ὕ8.6 ΠλΘΙΔΟΥΥ οὗ ὑπ 6 ΟἸΌΓΟΙ ; ἐμ8ῇ ἃ οΘοῃπάϊτοη 
οὗ [86 σατοῖ68, Βα 88 18 ἀορί οὐθὰ πὶ [μ6 ὅδνϑη ΕΡίβῦ!68, γαυσαπὶβ {86 δεβαμαρίίοη ὑμαΐ [ῃο86 
Ομ το 65 Π84 ΔΙΤΘΔΟΥ 66 ἴῃ δχιϑύθμοθ 0 ἃ ΘΟΠΒί ἀθγα Ὁ] 9 (ἰπη6; δῃὰ ὑπαὺ (μ6 ἀοϑροῦίς τὰ]θ 
οὗ Βοπιτῖδῃ ἰδ. Ρ]ίη]Υ γοῆθούθα ἴῃ ὑμ6 ἀθβογὶρίϊοη οὗὨἩ ὕμ6 Βοαϑί." ἩΗδμηρϑίοηθοῦς ΖΓ ΒΓ 
ῬΟΓΜΠΘΒΒΥ σοιλαγκ9, [μαὺ [16 ορροϑὶΐθ σομο βίο 8, γι 1 οἢ ΒΟΙῚΘ ργοΐδϑβ ἴὸ ἀγαν ἔγομι πα ἰγὶ- 
ἀ0.8] Ρμαββαρθ8 οὗ [Π6 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ, ΓΘ δὐΐδι ηθα ΟὨ]Υ ὈΥ Δ χίηρ ἃ 1ἰῦδγα] ἱπύογργοιαιίοη ἴο μι689 
Ῥᾶβϑασ 63, ἰη σοπίγανϑηϊοῃ οὗ [.6 σμαγϑοίθγ οὗ 08} 18 βυμθ 0110 8] βογίρίυχα. 

[ῃ 8 οσὐγοποίοσιοαί τοίδγθμοθ γ αν ὑμ6 [Ὁ] ονίηρ ἴο τοιμαῦῖς, [ἢ δοσογάδηοο τ ιῖῃ ἰῃ6 
Βθοοηα ΕΡΊ 8016 ἰο ΤΙΛΟ ΒΥ, 716 Πλιιϑῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ΒΌΡΡοσο [αὐ ΤΊΤΟΥ ΠΥ τγδ8 8.11} {116 μϑδά οἵ [ἢ9 
ἘΡδΒαϑίδη ΟἸυΓγΟ. δὲ δρουῦ 086 {ἰπ6 ΤΏ θη ἃ Φ0]Π, ΟΓΥ ἃ ρβοιἀο- Φόδη, 18 ἀδο]ατρά ἴο ἤανο ἰδ κα 
ἀΌΟΙ ΐπὶ ἰο ττὶίο, ᾿π 8ῃ Θδρίβοοραὶ σμγδοίθγ, ὕο {16 1016 ἀΐοοοβα οὗ {18 τηοίγορο ἰ5.7 

ΤῊ6 ΑΡΟΟΔΙΥρβ6, ὑμογοίογθ, Ὀθ]οηρβ 0 {86 ἔθ οὗ Ποιηϊίαπ; ἀπ ἴῃ σεϑρϑοῦ οὗ 1ΐβ 
ΥἸΒΙΟΣΙΆΙ οτἱζίη, 10 σᾶταθ ἰηΐο αχἰβίθπορ οὐ Ῥαΐῃηοβ. ὮΠθγα ἰῦ γγαϑ τογεξζ6η.--ταν μοῦ ΠοΥ ἰὴ Ῥαΐ- 
ΤΟ ΟΓ ἰη ΕἸ Ἰ6619--- ] ὐ ΔΡΡΘασ ἀοαθεα], ὙΤὨΘ οἰγουιηδίδηοθ ὑπδὺ [6 ΑΡοβϑί]6 ἀδβραίοῃϑβ 
8 Θρί βίϊα ἴο ΕρΡΒΘδαβ 18, ΒΟΘΥΘΙ, ἰῃ ἴανοῦ οὗ ἐμ δϑβυϊηρίίοη ὑμδὺ 8 ἱπάϊίθα ἐμ Βοοϊς 
115 ὺ ἢ6 τὴδϑ 8[1}} ὁπ. Ῥαίμηοβ. 

ΤΒ6 ἀαδγίκοδὺ ροϊηῦ διποηρδῦ ΤΩΔΗΥ͂ ἀΔ ς ροϊπίβ αὐδοίηρ ἴο τηοάσϑγῃ οὐ ἰοΐβη), ἰβ (89 
βαρροβιίίοῃ ὑμαῦ [86 Ρορυΐϊαγ ομίδη ἰγδαϊ(ἰοη βοίυϊηρ ἔοσῦμ ἢ 6 ΒΡΘΘΑΥ τοΐπσηῃ οὗ ΝΌΓΟ, 88 
016 ὍἼἘ.Ο νῦ88 ποῦ ΓΟΔ]Υ ἀοαα, Ὀαῦ ΟὨΪΥ τοροτγίοα 80 ἴο "6, οουἹὰ αν Ὀθθὴ ΘΔΚΙΥ δοογοαϊ 64 
ΒΥ 8 Αροϑίο!!ς πι8ῃ 80}.0]. 48 {116 ΔΡΠΟΓ οὗ 86 ΑΡοοαυ 86. 18, ρογίογοθ, δα πιιτ6ὰ ἴο ΡῈ, δπὰ 
τὺ 10 οου]ὰ μανο Ὀ66Π τηδά6 8 ῥΓΪηοΐρΑ] ἰΐθμι ἴῃ 1118 Ὑἱβι ΟΠΔΙῪ ἰδ8κ. 

Τὺ 15 δ8 1016 τ πη (π6 θΟΌΠ(Β οὗὨ ροβϑ᾽ Ὀ}Π1ν ὑαῦὺ Ὁπ6 ΔΙΡΟΟΔΙΥρ  βε, 88 ἃ. ΤΏΘΥΘ ΒΠΟΟΟΒ5ῸΓ 
οὗἩ Ταηϊοὶ, βμοα ]α πᾶνὸ οοηίοιαρ αίθα ὈΥ ὑμθ Οτγεαξ  βδεαδέ (ἴλον. χὶϊ!.)}, Ιο. δια Ὀγβοοῦ 
811 (86 ἔοι δη θ]ϊο Ὀδαϑίβ, ἐ, 6.) 41} {Π16 του] ἀ- ΟΠ ΓΟ 165, ἃ δίηρίο Κίηρ; οὐ ἐμαὺ 6 
δου] μανθ σοἀυοθα 8. βύμ 0 01168] Κίηρ, βἰ ρα γίηρ, Δ ΘηὈ ΓΘ ῬΟΓ]ἀ-ἸὩΟΠΆΓΟΏν, ὕο 8. βίῃρ]θ 
ἱμάϊν 0.8] Κίηρ. 

ὃ 4. ΙΜΡΟΒΤΥ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΑΡΟΟΘΑΙΎΥ͂ΡΒΒΕ. ΙΤΆ ΤΌΞΟ ΟΡΕΒΑΤΊΟΝ, 

ἸΒουρᾷὰ (μ6 ΟἹἀ Τοβίαιηθηΐ Ῥγορμοίβ σοσο ἔοσοθα δι) θη ΠΟ ]Ὺ ὕο ΟΥΥ : “ἯΤΟ Βα θ6- 
Ἰοτοὰ οἷἵγ τορογί, δια ἴο ψ οῖὰ 18 ὑμ6 ἄγ οὗ ἴΠ6 ,ογὰ τονθα θα "ἢ (15. 111}. 1), 501}1 Πεἰν πογὰ 

ἀϊά ποῖ τεΐζαγη νοϊά, θαὺ ἀἸὰ 5 ϑύδῃ 1 8}}7 ἀσοοπιρ] 18} ὑμαὺ τ Θτγοῖο 1ὑ 85 βεηύ (18. ἵν. 8-11). 
ΤΒουρὮ 968 Ὠδίοη8] ρ40 αἸἀ βοηβάουβ!Υ δηἃ ΟΠ ΔΒ 1 0Ά}}γ ταδί πίογργοῦ [Π 6 ῥτορβοίῖς 
Ρἰςίαγεβ οὗ αοα᾽β Κίηραοπι, ψ ἢ αἀἰβαϑύγοιβ οἴδοίβ ἴογ [110 στοαῦ ἔϑπδίϊοα] πλα55 οὗ {16 Ψ 6 15} 
Ρθορῖὶο, γοῖ 186 οἱϑοῦ οὗ ὑπὸ παίζοῃ μαᾶῦθ ἰδίζθῃ σοῦ 80] οὗ ΪΠ6. ῥτορ ιοίϊο Ὑγογαά οοποογηΐην 
[5τβ 1} 5 Γαῦαγο, δηὰ μᾶνο Ἰοὰπηά 10 ἃ ΘΙ Ρ438 ἰῃ 811 {1168 ΟΥ̓ ἀλγηοθθ, [1ὑ 88 11 ἃΡ δηά 
αυϊεκοποα ὑμεῖὶν μορο; 10 48 ᾿πϑρὶτοα 6 πὶ τ Ϊϊ ἢ ραίίθμοθ 8δηἃ Ρϑγβϑύθγθηοθ ἴῃ [μ6 βογοβὺ 
βίαι σ]65; Ὧπά, ὑμβγουρὰ 6 ο ζοῦ αηἀογαίδηαϊηρ οὗ 108 Βρί γι 184] ταθδηΐϊηρ, Ποὺ ᾶγο Ἰοαγηρα 
ἴο πᾶ ἰπ 118 Βγτη 0 0}168] ΡΓΟΙΆ305 (86 ὕγαθ ρα οὗ 86 ἔαΐατο, ἀπά ἤδνὸ ἴμιι8 Ὀθοη ἰδυρ)ιὺ 
τοπποίβϑοη οὗ {Π6 ΜΟΥ] δηά [86 δρδῃαομππιθηῦ οὗ 811] βοῃϑιιοῦβ ἤορθβ τοἰ ίϊνβ ἴο ὑμ6 Κίηρ- 
ἄοῃ. ὙΠ (86 αἱά οὗ 6 ργορμοίίο οτά, 110 ρίουϑ οὗὨ Ιβγ86] σου 8 π|}}14γ1Ζ6 ὑμοιλβοῖνοδ 
πὰ (86 ἰά68 οὗὅὨ ἃ ΡΟΟΓ ΝΜ οββϑίδῃ ; οἵ ἃ Μϑββίδῃῃ 80 βῃοι]α, [Βγουρσἢ βυ δγίηρ, δἰΐαὶπ πηΐο 
Εἶοτν. ΤὮΘ ῥγόορἤ οΥ οἵ Φομῃ ἴπ6 Βαρ ϊϑὺ 15 ἰοαπά θα Ρρομ {16 ψογὰ οὗ 786 Ο]α Ταεβίδμηοηῦ 
Ῥτορβείβ ; δηὰ {6 11Κθ 18 ἔτὰο οὗ ἴο ψᾷο1]6 {μοοογαίϊο 86] ΕΘΌΣΓΘΠΘΔΘΣ δηα ἱπηροτῖ οὗ ΜδγγΥ. 
ΝΥ, ΟἸ τσὶ Ηἰπιβ6 1 ἰοαπά 8 οοπιέογίίηρ οοηῆνπιαύίοη οὗἉ [86 τἱ ιΐηθ88 [Δρροϊη θ 688] οὗἉ [86 
ἀϊδετοηΐ βίαροθ οὐ Ηἱβ 116 δπὰ ρϑββίου ἴῃ {86 ΟἹα Τοβϑίδιηθηΐῦ Ῥγορ!θοῖεβ; 85 18 ργουθα ὈΥ͂ (ῃ6 
016 56 Γ69 ΟΥ̓ ΗἸ5 τοίδγθησοβ ἴο {μ6 ΟἹ Ταεβίδιηθηῖ. ΤΒυ5, ἴοο, [16 Αροβίίοϑ, στὰ (86 
εἰοαγοθῖ ερ᾽ γἰϊαδ] νἱβίοη, οοππϑοϊβα 411] ὑμοῖῦ ρσγουη ρα! οη8, ἀοούγ 68, ργΟΡΘοἾ65, 8η4 Θ0η80- 
ἰδίώομϑ πὶ [86 ΟἹ Τοβίδπηθηΐ ἴῃ ζΌΠΟΓΑΙ ; ΙΏΟΓΘ ρδγυϊου ] ΑΥῖν, μόνγονοῦ, τ ἢ 086 Ὀγορῃθίίο 

8 8.9 Ποβρείοηνογα, ἴ. Ὁ. 1. [Δ 68 Ἅροφίοϊ. Ζείίαϊέετν, 11.. Ὁ. 462. 

ἔ ΙῈ δὴ δοςοϊοαίαδεῖςδὶ σοίοόσϑμοο ἰἰ ἰ6 ἀθοϊ αγϑὰ ὈῪ πιδῺν ἔπδὲ ἃ ργοδου ἴοτ ΦΌΒη, ἢ Ἐρδοσαβ, ἰοοῖς προῦ Βἰ τα Γἴο0 ἀοβραῖο ἢ 

ἃ ζτεικὶ σχῃμογίδείοῳ ἐο 189 ϑουδῃ σμβύγομοα, ἐπουσὶ 89 δας βοῦν οὗ ργοδυγίοσ 'ψὼ9 τ θὰ ἴο 1:0 Ομ αΓο ἴο τυ ἴον ὯμλῸν 

δεϊσηςοά, 



62 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΔΡΟΟΑΚΥ͂ΡΒΕ. 

ΜΟΙ; δηά, βη4}}Υ, πὰ ὑῃ6 τηοϑὺ βρϑοΐϑὶ τϑηῆηθῦ, Ὑ ἢ Θϑομδίοϊ ορίοο- Δ ροσα) υρίϊο ῥτορβοίϊο 
ΜΟΓα9---αὐ [ἢ ράβθαρ65 ἴῃ {89 Βοοοηᾷ 4] οὗἁἨ 3 ἴϑ}; νιν Ζοομαγίδῃ απ Πδηὶο]. Ἐ 

10 15, Θομϑοαι  η{]Υ, ἴο Ὀ6 αχρθοῖοα ὑμδὺ (6 ροοδῖγρβθ βου] 06 ἀοϑβυϊηϑα ἴο 61] 8 51 τ 1}8 1 
Ρίασθ ἴῃ {16 {ἰτη68 οὗἩἉ ὸ Νον Οονθηδηῦ; ὑπαῦ, ἰὰ 8 Δηδιοροῦβ πηϑηηθγ, ἰῦ πηαϑὺ, ἐμ γοίοτο, 
ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΠΥ͂ ΓΘ Δ], [ῸΓ (86 τηϑ]οΥ γ οὗ ΟἸ γί βυ 8 η5, ἀπ ΟὈβοῦγα ΒΟΟΙ---- ΒΟΟΙΚ, ποί Β᾽ Π ΡΙΥ τὰν 8- 
ὑδγίουϑ, Ὀαῦ ον πα θη ϊρτΩη 08] ; {πᾶὖὺ 1ῦ Βῃου ἃ Ὀ6 8ῃ οσοββίοῃ ὕο ἸΩΔΗΥ͂ οὗ πιϊδυ πα εγϑίαηἀίηρ, 
οὗ ΥἹβί ΟΠΓΥ δπα ἔδηδίϊο8] πιἰβἰ πὐδγργϑίδίζομ, ἃ8 τγα8 ὕπ6 ΟἹ] Τοβίδιηθηῦ ἘβΟΒδίοΙΟΡῪ ἴο 186 
ῬΒΑΓίβθοΒ ; ὑμαῦ 10 Βοι] ἃ ὈΘοοιμθ δὴ οἴθδποθ ἴο ΠΏ ΔΠΥ͂, ἃ8 γα γα ὑη6 Ῥτορμοίβ ἴο ἴῃ6 Θιάποοο8 : 
δηα γοῦ ὑμδὺ 10 Βῃου!α σοπέϊηο ἴο Ὀ6, ὕο [86 Ἰκογηθὶ οὗ ὑμ6 Ο γι βυΐδη Ομ ΌσοΙ, 8 ρυϊαϊ πη ρ- ΒΑΓ 
ΟΥ̓́Γ [86 ραίῃ οὗ ὕπ6 δαΐιγα, Β1 πἰηρ 411 ὑμ6 ὈΓΙ ΘΓ ἴῸΓ {πὸ ραϊμογίηρ ρίοοπι οὗ ὑμ6 ἐἰπη68. 
Ηφρποθ ἰὐ [0]]ονν8 ὑμαῦ, ἱπ {118 105 ᾿πηροτγῦ δηα ἀροϑβιϊηαίίοη, 1Ὁ Μ01}}} 6 διδ͵θοῦ ἴο σοπβίβης 
ἀδνθὶορπχθηὺ 884 οοπῆτγτηδίίοη ἰῃ [μ6 ἀδγΥ8 οὗ ὑπ6 διζαγα. 

10 18 8α1ἃ ὑπαῦ {16 ΟἾΠ 1481 ΟὗὮὨ 086 ῥτἰταϊδνο ἀρὸ οὐ ΟἈ γι ϑυϊα πεν 5 Κίἰ πα] θὰ δηἃ πουΓ- 
͵Β6 4 ὈΥ (8 ΒοοΚ. [π 6 Τοββα] οπΐδη Ομ γος, μόοσουθῦ, Ο}}}} 8016 ὀχ ροοίαθοηβ ἀδγοϊοροά 
{Π 80] γ 68 Ὀοίογθ ὕπο τ͵ϑ 8ηὴ ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒθ. Απα 88 ΒΌΓΟΙΥ 848 ὑπ6 βοοοῃά ΕΡἰ8{16 ἰο {86 
ΤΠ Οββδ] οηδη8 τοίαοα βο ἢ ΟὨ ἢ] αϑοϊς [Δ ΠΟἾ68, Β0Ὸ ΒΌΓΟΙΥ 88 [86 ΑΡοσδίυρϑο, ψὶὺὰ 115 σταπά 
Ραογϑρθοῦνο ἰηΐο ἃ αἰβίδηὐ ἔαΐαγο οὗ {16 Κι σάομῃ οὗ (1οά, δπα νι} 118 Ἔχ ιογίδίοη ἴο τπαγίντ- 
ΡῬδίϊθηςο, Θχϑγοὶ -οα 8 51.118 Ὁ ΘΟΙΏρΟΒΙηρ ἃπα ρυγ γιηρ ᾿ηἤποησο; Μ}}}18[, οἡ {Ππ6 ΟΕ Γ δηά, 
ἱπγουσιουῦ {116 οί] πιαγίγγ- ΓΙ οα, 1 σοτηΐογίαα, βιγθηριθηθά, ἀπά 11{π64 ἃρ φορὰ Ὀ6- 
᾿Ιογοῦβ ἰη {116 τα ἀ80 οὗὨ ὑμοῖγ ρτοδὺ ὑοπιρὑα 08. 

Ῥοοϑ510]6 ὑμπουρῇ Ὁ ψγ88 'ὰ 6 ΜΊΔΑΪΙΟ Αγροϑ ῸΓ τηθῃ, ἰπ [Π6 τηοδὺ βι0{116 Ομ] αϑιῖο θηΐῃα- 
Βἷαβπι, ἴο ἱπηδρῖπα ὑμαὺ ὉΠΟΥ͂ Δα ΔΙΓΟΔΑΥ σοδοθα ὑπ6 ἐϊπιο οὗ {Π6 Μ|]ΘηηἾ4] Κίησάομῃ,, γεῖ, 
οσθῃ ἰμθη, 16 ΘΑ 1] οοπηϊογ-οορογαίίϊοη οὗ 6 ΑΡΟΟΆΙυΡ80 ψ)ὲ58 ποῦ Ἰδοϊκζίηρ, Τὴ βρη 
οὗ [818 Βοοῖὶκ συ 8} ὁποοιτγαροα {6 ΠΓΠΊΟΥ τ] 45 [0 Δ Κ6 ἃ ὈοΪα βἰδηα δραϊπϑῦ 86 θουπᾶ- 
1685 ΘΠΟΓΟΔΟ πο ηῖ8 οὗ [Π6 ΗΠ ἸΘΓΑΓΟΒΥ͂ ; δηα {Ποὰρ}} [4186 ἀπυ οἱ ρα] 0η8 Δ πα ψ1]ἃ Ἔχίγανα Ἀπ οῖ68 
ΔΓΘ ἰο Ὀ6 τηοῦ ΙΓ δὖ 0815 ὑΐτη6, ἃ9 'ῃὰ ὑμ6 ο156 οὗ ΕὙοδογίοῖς 11. οὗ Ἡοβοπβίδαυΐρη, ἰὼ 86 
ΥἹΒΙ ΟΠΆΤΥ δΔηα ΘὨ ]ι8᾽αϑι16 ΕὙΔΠΟΙΒοΔηΒ, Δ Πα ΤΊΔΗΥ αυΐοί ΠῚ ΚΟΙΒ πα ΡΓΔΥΘΓΘ, ΟΥ̓ ἰο {86 
ἔαοι υΠπὺ ὑΠ6ν μ6] ἃ ΑἸ γὶδὺ ο 6 βἰρηβοδηΐ οὗ [Π6 ῬΔΑΡΔΟΥ͂, 80}}} (ῃ6 Ἰαγρα οἱοιαθηΐ οὗ ἐγσα 
ἴῃ [86 ΡΑΥΌῪ ἀοίδοίνγθ, ΡΑΥΟΥ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ἜΧοραβὶ8 οὗ [6 ὑπ βεγυϑὰ ἴο γθϑῖζοη {86 ἴογτ! Ὁ ]9 
ΒΡ6]] ἰῃ τ ΙΟᾺ ΡΥ ἱ ΟΞ Υ ἀοθρούδβιη Πο6]ἃ τὰθη Β ΘΟ" Βοΐθηοθ8, Δη4, ΟΥ̓͂ Π]ΘΔΠΒ οὗἩὨ {πμ6 Μγϑεοβ δά 
ἐμ ναῦὶοῦβ ἔογσσηβ ὙΏ1ΟῈ Ῥχοίοβίβη βπι δβϑυμηθα ἱῃ ἐΠ6 ΜΠΔ41]6 Αρδβ, ἰο Ῥσεραῦθ {16 ὙΔΥ [Ὁ Σ 
μο Βοίοσιλδίίοη. 10 νγγϑϑ σοὶ δ νον 8. Βι}4}} Πρ ΤῸὉΓ ΒοηΣΔΟΟ ἴο [6}] [ῃ 6 ρτοδί οδῖ οὗ Του, 
αὐ (ἀοἰβπλδαγ, Τ ἴπ σοτηραγίβοη πὰ [Π6 ὈΟΪἀμρο88 ἐμαὺ γγὰβ σθαι δὶ ύθ ΗΠΔΙΪῪ ἰο ΙΔΥ [80 ἃχϑ ἴο 
{86 ἔτοθ οὗἉ [6 οοηβοϊθηςο- ἀοβροίίδιῃ οὗὨ ἴῃ 6 Μ|441]9 Αμοβ. ; 

10 18 ἔσὰο ἐμαί, ἴῃ ὑπο ροτὶοα οὗ (6 Βιοίογπιδίοη, ἃ ὩΘῪ ΟὨ ]αβίϊο τ Βα πἀογβίδη ἀϊτρ᾽ γγ885 
ἐπῆδηοα ὈΥ͂ {86 φΟΙοτίπρ' δηὰ ᾿πλᾶροθ οὗ [Π 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ; 8 τι ἰβαη ἀογβίδῃἀϊηρ τοϑι ἀθηΐ ο]οΒῪ 
ἷπ {Π6 ταΐμά8 οὗ ἐπ ἔβιηδίϊοαὶ τηδθ8θ8. Κἴησθ ὑμαὺ ἀΑΥ ἴπογο 88 Ὀθθὴ 8 οοπδβίδης στον οὗἁ 
ταϊπἰδίαγο ΟὨ 5016 Δοδυγά 165, [16 οὔπρτίηρ οὗἩ 8 βΒθοηβιο- Βαβι} 6 ΔΡΡσΘ μΘμβίοη οὗ ἐμ ὸ 
ΑΡροσαῖγρβθ. Βαυΐύ ἐβουχίι ἀποϊϑηὺ Ῥσγοίοβδίδηῦ οὐὐμοάοχυ Μὰβ δίῃ ὕο ν᾽ Ὁ {8.6 ΒΟ ΌΓΘ {Ππ|68 
Ϊἴπ ψΒὶοὰ 1 τγὰβ ρ]δοθᾶ {μγοῦρἧι 80 ΤΟΒῪ 8 τιϑαϊαπιὶ 88 ἴο ΤΆΠΟΥ ἰἰ56 1 πὶ (86 πιϊάἀϑὺ οὗ ἰδ9 
ΜΊ]ΘπηΐΑ] Κίπράοια ; μουν 1 τοοθηίν, πῃ [86 Ρούβοη οὗ Ἡθηρβίθηοτω, οου]α θύῃ Ὀ6] 16 να 
{15 Κίηρσάοτῃ ἴο ὃθ6 αἰγοδὰν ραϑί; δηά ὑμβουρα, οὐ [86 ΟΥῈΣ Βαῃά, 8. σδίϊομ] βῦ]ο ὌΧ ορ 6Β.8, 
ὉπάοΥ ἴθ ργοίθποθ οὗ δοοοσάϊηρ ργϑδίος πεϊμηῦ ὑο [86 ἰβίουι δὶ θ8βὶ8β οὗ {818 ΒΟΟΚ,, [88 
το Ὀοἀ [ἰὑ οὗὨ 108 οὁβομιδίοϊορί δὶ ἱπηροτί, ἰΐ ἰρὰ αἰρσηϊβοδίίομ, 88 ρογίσγαγιπρ ὑδθ Ὠἰβίοσυ οὗ 

4 [2688 ἠδ ίομδι ὑσὶ άθ ἀἰὰ, ἰηἀοθ6ά, ἱκτιοτθ ἴμοϑο Ῥτορϑοΐοθ ἩΒΙοἢ [οτοι ἃ δὰ Α ἀνϑῃὶ οἵ [89 ἈΪοδδίδῃ ἰὴ ἢ απ] Αἰΐου, δηᾶ 

δον θη σατπα! ἰθπὶ ἀϊά σαἰ δἰ πίογργοί ἔμοδο τυ! ἢ δροῖκο οὗ ἐδο ἐπέυτο Καὶ πξάοτι δ οὔ οὗ σ κυϊθουδηθαθ. ὙΓΠῸῚ [λθ8δὸ θτοτα 

ΟΒΙΠ δὴ μδα ἢ δυραίῆγ. Βυΐ σον βἢ ΡΙΟΙΥ Ὥθτοτ το απ δηθὰ 16γ 61 8 ὮΟΡ6 οὗ δ μοὶ {|ς8] Εἰηκάοτῃ ἴο ὈΘ ὁπ: δ᾽} δ οὰ 

ὁ δυσί (1η νν ἰοἢ τὶ σἰἰδουβηθαθ δου] ὰ ργοναὶ). Τμΐα πορο ΟἸ ἢ Πἴδδ τὰ αἶδϑο οδιογίδίηθ. Ιὸ ἰδ ἴγοπι ἃ (δ! ] το ἴο ἀϊδε! ἢ κτιίδο 

Ὀοίπδοἢ ἃ πιέγό ΡΟ οα] Καὶ ἡράοιω, δυὰ ὁ ροϊ εἰσὶ Καὶ φάοτα οδίδ Ὁ! δ οα δηά οοπάποϊθα οὁἡ Ῥυγ]οοἰρ ΘΒ οὗἉ τἱ κἢ ἰδουβηϑεδ διὰ 

ἴὰ το τἰ χη θοῦδμποδθ θ.4}1 ἀνγϑὶ!, ἐμὲ τησσὶ οὗἩἉ τ 6 ορρτοῦτίους ἀοῃπῃοίαίίοη οὗ ΟΠ ΐαδπι ῥτοσδϑὰθ;; δὲ {ΠπΠοτΡ ΟὯὨΘ 

ΒΒουΪὰ σμασχο Ὡροὴ ἴδθ δἀγοοδίθα οὔ ἴθ ἀοοίτπο οὗἩ ἴπ6 τοβηγγοοϊίοῃ οὗ ἴπθ Ὀοάγ, ἰδ ΓΠΘΥ σορίοθιαρ]αῖϊθ Δ ΒΘΠΒΏΟΙΒ 

Ἡσάτνθ, απὰ ὑ]δοο ἴΠ6 μτδεὶ δοδίϊοο οὗ σδγηδὶ Ἰυ818 διγοη κεῖ ἐμ6 70γ8 οὗἩ ἴδ Ὀϊοδοοά, ΤῊ δ ἔα Ἰγο (0 αἰ] ρ8}} ἐδ δἰκὶα ἴἰὸ 

ἐδιδὲ οὐ 19 σονγγ8 οἵ ουὐτ βαυϊου το ὧἦδγ : αἸΤΠπΠοπρἢ, τὲ ἰ5 δἀπι θὰ, ἰξ ΟΟΟΌΣΒ αἱ ἃ αἰ δοτοηῖϊ κίδληά-Ροϊπῖ. 1ὲ ΤΑΔῚ 6150 ὃὉ9 

οὔθοσυϑὰ, ἐμαὶ ἃ ατϑιὶ βυαΐοσῃ ἰ6 ποῖ βΥΌΡΟΓΙΣ μα Γ ΚΟ Ὁ15 πε τπ9 οχιγατασδηοίοθ οὗ ἃ ἴεν ἰπάϊν ἀι.8] δαρρογίθσβ. (8996 δἰἷβο 

[δ Ἐχοῦγδβιβ οἡ [ἢ Βαβι] οΐα, Ρ. 98 544.) Θα ρμθοί" Ῥατὶ 11.)---. Ε. Ο.] 

[8.0 Νοδπάογ Β Οπεγοῦ Ἡϊείονν, Ὑοἱ. 111. ». δὲ (λπ. Κα.)}--Ε. Β.0.] 
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Οοά᾽ 5 Κίησαοιι ; 1Ὁ 85, πουθυίμοθββ, οσοὰ ουὐ 1.5 ἀοδυϊπαίίοη ἴῃ {ἢ 6 ὀρμῖγο οὗἩ [16 ονδη- 
ρβοὶϊοδὶ σοηφτοβ ὕ]0η8 οὗ {89 μέθαι, [οϑἰογίηρ; [9 Βορθ οὗὨἨ Ὀδίξοσ ἰλπηθ8; δαἰπλαιίηρ {116 
οϑι86 οὗὨ πιϊβ5: ἢ 8; βί γι ρρίηρ [118 Ἰά015 οὗ 16 πηοάθγῃ ἀΔγ.---ἶογ ἰππΐληοα, [86 βτοῦ Νὰρο]θοη--- 
οἵ [μεῖς τρᾶσὶο ᾿υϑῦχα; δηά σον», ΠΊΟΓὸ Δ Π πιοτὸ [86 ἸΟΓΥ̓ τη] 4.10 βιδίλοη οὗ ἐμ Κα 38] 
45 Ὀοΐτνοοη μ6 Εἰογαγοιὶο δηἃ Δπᾶγοβίο ᾿]η63 οΟὗὨ {86 τλοβῦ γοοθηὺΐ ἰληλθϑ. 

Τουθίϊοϑ3, ἰπὰ (86 [αΐαγο, [6 ᾿ροτίδῃοθ δηα ἱπῆπομοο οὗὨ [18 ΒΟΟΚ Ὑ0111 σοηβίδ 1ῃ- 

σγθᾶβα πὶ ἢ 086 ἱπογθαβϑίηρ ΘΟὨ βίο δηᾷ σίοομι οὗ (6 ἤπηθ68, τυ (16. ἱπογθαϑίηρς ἀδηροΓ 

ποι (ΠΒ6Υ οὔτ ἰὸ βοιιπα δηα ΒΟΌΘΓ ἔα ἢ. 

Βαξ, ἴῃ οομπίἀογίηρ ᾽86 σγδηα ρμοβι[οη ΟΕ, 88 19 Νοὸνν Τοϑίδπχθηξ Βοοὶς οὗ. Εὰΐασί ιν, 
186 ΑΡοΘΘΙΥ ρ88 ΠΟῪ Οὐοι 0168 84 518}} σοῃ πα ἰ0 πιδϊηἰαΐῃ, Ἰοὺ 8 ποὺ υγροῦ (6 ααϊοῦ 1η- 
βπδησο ποῖ ἰῦ μ88 οχογίθα 88 ἃ ᾿γουσζὰ οὗ ὅοα, οροῃϑά ]16γθ διὰ {μθτθ Ὁ. οὔ τη ΔΠΟΙΠΟΓ 
Βο νοῦ ; ἃ πογὰ δι γδοίησ {86 ραϑὺ δηα ΘΥΘΙΥ͂ ΡΓΘβθηῦ, 88 ὙΧ6}} ἃ5. 16 ζαΐυγο ; ἃ ψογτὰ ψλϊοὰ 
868 ορογδίθα ὑπγοῦρσὶι 4}} (86 ΟἸ γι βύϊδῃ ἀρ68 ἴο 6 ἐηξύγαοίλοη πα εαἀἰβοδίίοι οὗὨ 1116 ΟἸλ ΓΟ, 
8Δη4 οϑρϑοΐδιν οὗ ἱπαϊν 8), οοη οι ρ᾽ ῦνθ στοά ογβ οὗ 186 ΒΙ0]6; ορογδίοιὶ 88 δὴ ἱποχῃδυϑ-: 

Ἐ16 δρσίηρ οὗ ἰηϑίσαοἰίοη, ἀῃὰ θύθῃ οὗ βίυαν, οὗ οοπβοϊδίίου, οὗ οἸενδίίοη, οὗ τυαγηΐηρ, δά 
ἀϊγοοιίοι. 

10 ἴα, ἔαγίμοῦ, 4 πο ἀογ} ἰδοῦ ὑμαῦὺ 818 τηοβὲ τηγβίογϊουβ οὗ 411 {π6 Β1]1ςα] Βοοῖκβ 

Β66ΙῺ5 ἀεϑἰἱηοα ἰὼ πχραϊδίθ, ἴῃ. 1(8 γοὐγοδοίίοη, δ δΥῸΓ τίομογ ἀχρ]αηδίϊοῃ οὗὨ 411} ΗΟΪΥ οτῖρ- 
ἐαγο--τΆ ον 8]], οὗ (6 Ῥτγορθοιῖὶο γι ηρ5, ΘΕ ρΕοΐ ΔΙ] 86 ΟΙα Τεβίδηλοπι ᾿βομαίο!ορὶθβ δπὰ 
ἈΡΟΟΑΪΎ 568. 

Νοὐπ βίη διηρ 411 Ὁιΐ8, (η 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἷ8 ποῦ 8 ϑοδαϊαε ϑοτρίαγο [{8 δα ΠΟΥ 18 σοη- 
βοΐοῃιβ, αὖ [8:6 ὙΘΓῪ Ὀορὶηηΐηρ Οὗ Ϊ8 ψόγκ, ὑμδὺ Ὠ18 γϑυϑϊδύϊοι 15 ἀθϑὶρηθα, Ὀγὶ πλαγ Υ, ΟὨΪῪ [ῸΣ 
ἰλε εεγυαπέ οΓ ἰλε ]οτα, ἴῃ ἃ θρθοῖ8] Β6η86 ; δπὰ {πουρὶ αὖ (Π6 ὁπὰ μα γεροιίΐβ {π6 αἰτγθοιϊοα 
εἴντοη μἷπι, [μα τ86 ΒΟΟΚ 8841} γϑιλδῖη ὑπβοδ] θα (6. χχὶϊ. 10), 6 ἷβ, Ὡθυθγί] 6 1658, οοην πορα 
(μδὲ, ππϑϑδ]ϑὰ, ἢ ψ1}} ὍΘ. 84 864]164 ΒΟΟΪΚ ἴο τδην; ὑμδῦ Τ,ΔΗΥ͂ Μ0|1} δἀὰ ἴο 1 ἀπ ἸὩϑηΥ δα 
ΔΎΘΥ ἴτοια ἴ0. ΑΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ, μ6 μ85 ἐγ 8864 [6 ΠΟΙΥ 8δηα ρ]οτγίουβ σοοποϊυάϊηρ; βογὶρίαγο οὗ 
ἔνα ΒΙΡ16 τι δη δαγποϑὺ παγηΐηρ, ὑοῦ ἮΘ τγα8 ἀθ80]9 ὕο ρῥγαυθηῦ πηθ ἴγοπι ἱρπογίηρ [86 
ΡΌΓΘ 56η96 οὗ Ἔυϑη {Π18 νψαγαΐηρ ογᾶ, ΟἸὨ γῖβὺ τ 8 |κ68 δὴ δα ΕἾ ΓΟΙΥ ΔΠδ]ορουβ Ὀσου ἰβίοη ἴῃ τοίο- 
606 ἴο [86 [8'»», Μέαϊ, ν. 19 (οομιρ. Οὔηιηι. ὁπ Μαέέλεισ, Ρ. 110 [Δὰ. ἘΔ.])ὴ. Ηδνμο δυριποηΐθ 
(86 ἰουτοῦβ οὗ [86 ΑΡΟΟΔΆΪΥΡΒΘ ὉΥ δῃηρίοοιϊαΐηρ δαὶ] 08, ΡΓΟΡΆΓΟΒ ΤὉΓ ἰμηβε] ἢ δὴ δαάϊ(ϊοηδὶ 
Ὀυγάρη οὗἩἨ ΑΡροσϑὶγρίϊο ρίαριιθθ. Βαυΐ 6 ΠΟ Βιρογῆςἑ8}1Ζ68 18 ργορ θοίθβ, ᾿θββθὴβ 18 ΒΏ 876 
ἰὴ 1 ρστοδί δρίο, γα ρμ4] 1075 οὗἨ 89 ΚΊηράοιῃ οὗ αοα, [16 'ᾶνὸ ἄοηο {818 πῃ Ἰηποσθμῦ 
ΒΔΙΤΟΥ-Τ ΑΙ ΒἀΘἀΠΘΒΆ, δὴ ἸΑΥ]ἶο τηθαβῦγο οὗ ΟΥ̓ ΙΔΥ 5801} ὈΘ6 ἈΪΒ; ὮΘ ΙΏΔΥ “Βρογὺ τῦῖνῃ [86 
Ἰδ Ὁ οὐ ἴϊ:6 ψϑίετβ οαζ6,"---;0 σδὴ Βαᾶνθ Ὡ0 ὀοποορίίϊοη οὗ {με 70 γ8 οἵ πο ἸΟῪ παΐοἢ-ἰοννοσ. 
Ἑχγοη τηοάογη οὔ ἰοἰβη), 80 ΟΠ 6-51464 ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΣοΒροθοίβ, 88 ἔδὶῦ 1861 οοηδίγαϊ ποά οσοδ- 
Β' ΟΏΆΪΥ ἴ0 τηΔΚο Ἰαυἀδύοτγ τηθηὐίοη οὗὨ {π6 το] ζίουβ ᾿τηρογίαποα δπα ἱπῆμεποθ οὗ ἢ. 6 Αροολ- 
ἔγγρϑθ, δοῃρ., 6. 9., ὑϑυ85 (2216 Θέεδολιίολές ἀδν δε ίσεη, ϑολν ζει Ν. Τ', ». 146). 

ν 

δδ. ὙΑΒΙΟῦΒ ΓΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟΧΒ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΥΙΥ͂ΡΒΒ. ἨΗΙΒΤΟΒῪ ΑΝῸ ΠΠΕΒΑΤΙΒΕ ΟΡ 
118 ΕἘΧΕΘΈΒΙΒ. 

ΤῊ ΒΙ5ίοΥΥ οὗὨ [Π9 γϑ 0118 ΧΡ Δ δ 0008 οὗ 86 Ἰθονοϊδίΐοη οὗ Φόομη 888 Ὀθϑη ἰγοαίβά ἴῃ 
ἀοίβ1} ἴῃ 1,9} ΚΟΒ ποτ: Ῥεγθωοῖ εἶπεν υοἰδίηαίφεη Εἰπἰσίέπς πὶ ἀὶς Οβεηδαγισισ “ζολαπηϊΐδ 
[4Πεπηρέ αὐ α Οὐπιρίείς Ϊ]ηπἰγοάμοίίο ἕο ἐδε ευοίαξίοη 47 “ολη], Ρ. 9ῦ0 β8ηᾳᾳφ. ΒΊ6ΟΙΚς 4150 
[45 σίνϑη 8 βοιηθνδὺ ΟἰΓΟπμβίβη 141] δοοοπηΐ οὗὨ 1Ὁ 1π 1118 Ζοοίμγο8. οὐ ἐδς Αροοαίψνρεε [ γν- 
ἔεευπσεπ ὥδεν αἷς Α οοαῖψ»86], Ρ. 28 8α6ᾳ. 1)6 ὙΥῇ, εὐθ 85 χῖνϑῃ ἃ βυῃορύϊοδὶ υἱϑὺν οὗ 1ῦ ἴῃ ὨΪ8 
Οὐπεπιεπέατυ, Πιέγοαμοίίοη, Ἀ. 14 8644. 

πη βκοιοβίηρ Ὀγιοθν [86 Θαβθη 141 ροϊηΐϑ οὗ Εὐχοροβϑίβ, το 90]1ὃὸν 86 ρ]δη οὐ 1τἴοκα; 
ψἰϊποῦαΐ, ΠΟΎΘΥΟΓ, βῃδτίης ἷ5. νἱθβ. [ἢ δοοογάδποο τὶ [μ6 ἔπ ηἀαπγχοηΐα] ργὶ περ] {114 
1ἴὴ6 Βἰζυδιίοη οὗἁὨ ὑπ ΟΠγοἢ ᾿88, ἴῃ ΘΥΘΙΥ 856, Ἔχ γοϊβοα ἃ ἀθοϊβῖγο ᾿η ἤΠπθηοα ἀροη [Π|ὸ ἱπίογ- 
Ρτοϊδυύϊου οὗὁἩ {818 ΒΟΟΚ, γγ8 ἀἰβύϊηρσυΐβῃ: 1. ΤῊ ῥγο- Οοπβίδηνηϊδη Ματγγν τα. 2. ΤΊ|ιο ΟἹ 
ΟμΒο]ς Ετα, οχίθηαίηρ ἴο (π0 Ὀοσὶ ηΐηρ οὗ (6 ΜΊΔα]6 Αροϑ, οὐ ὅο αστοροῦν ὑμ6 ατοαῖ. 8. ΤῊΒ 
ἢχεί ἀπ ργθάομπλὶ ΘΠ ΕΠΥ Τμδοογαίίο Β4} οὗἩ [86 ΜΊΔα]6 Ασοβ, ἴο (6 {{π|6 οΥὗὨ Ἱπποοροηῦ 11]. 
4, Το ϑοοοηᾷ δηα δ᾽ ἐοροίδοῦ ΑΡβο αι δέ. ΗΠ  Ἔγαγοίοδὶ ἢ] ἢ οὗ ὑμ6 {14.186 Αρ638, τοδοβίηρ ἴο (6 



θά ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤΙΠΕῈ ΑΡΟΟΑΓΥΡΒΕ. 

Βοίοσιηδίοη, ὅ. ΤΊιο ρογιοά οἵ ΟἹ] Ῥγοίοαείδην ΤὨΘΟΙΟΟΥ. 6. Τιιθ Ρἰ οἰ βίο- ΜΙ γβοαὶ ρογίοά, 
7. Τὴ Ηϊϑἰουοο- Οὐ [104] πὰ αι πὶ ἰδιὶς ρΡουῦὶοά. 8, ΤῊο Μοάορσῃ Τίμλο, 85 86 ρογοα 
Οὗ [186 πηοϑῦ χηδη 014 δηὐ 6855 δηἀ οὗὨ ἱποϊρίθηῦ απΐνοσβαὶ Αροοδὶ γρίϊοβ. ὶ 

Ι, 77,6 γο- Οσηϑίαπίἑπίαη εγοα, 

Ῥιμιάδαγιοπίαϊ Τποισλέ: Τῆς Διἰεπηῖαὶ Κιίησάοηι ἰδ ἰο οοηιθ,, αοοοταϊΐης ἰο ἐδε οὐ ῥἰαϑδίϊο υἵδιο, 
ἐΐδ σοῖς ἰ8 ἱπιηιϊηδηί, ΘΟ, ΒΟΜΟΥ͂ΘΙ, 6 πιαϑὺ ἀἸΒο]αῖπι {86 ἴαϊϑο ἰάθα θηϊογίδιποᾶ ὉγΥ 
1 ςοΚο, ἀπ τοΔηΥ τλοάογῃ ὄχοροίοβθ, Ὑπὸ οοπμίου πα {ἰ6 οχροοίδίϊοῃ οὗ 4 σᾶ], ἐγ υτρηϑηΐ 
Κιηράομι οὗ (οά, νοὶ, ᾿π ἃ ΒΥ 011 04] 86η86, 18 ἴο ᾿ἰαϑῦ ἃ ὑπουβαηα γοαῦβ, ψ ιῖμ ΟὨ λ85πὶ 
Ῥτοροσ. ΤΊινβ ἔπ πα δπιθηΐ] ΘΓΓΟΥ, ΔΙ0η6, ΟΡβοῦγοϑ (.6 ποτ οὗ {16 Οὔ λοΥνν 96 80 σα] 8 0Ὁ]6 ποῦκ 
οὗ Τλϊοῖκα ; 18 γα] 185. 110 1685 αἰ η56 ἃ ὈΥ αἷθ ταοάδγη ἀοβηϊοη οὗὨ Ἀἰβίοτοαὶ ᾿πιογργοίδ- 
Ὅοη, δοςογάϊηρ; ἴο Ὑγ 1ο ἀθ ἢ ῃ  ἱοἢ. ΟὨ]Υ͂ {116 ἰονγοῦ τορίου οὗ [86 ῬΡΘΟΡ]6 τρδῖζοϑ σΘ ΠΏ] 6 ΠΊΞΙΟΤΥ. 
Απούμον ἔλα! ἔραϊισγο οὐ 18 Ὀοοῖὶς 18 {16 ἔδιϊατο ἰο αἰβιϊηρσι δὴ ον ΒΥ Ο]108] 
δΔηἀ Δ]]ορσογίβῦϊο Ἰηἰογργοίδεϊφη, {16 Ἰαϊίοσ οὗ  ΒΙΟἢ ἐν αΥ ΔΌΪΥ ἔΌσηΒ [86 σοΟπρ]οπχθηΐ οὗὨ 8. [3186 
ὨΙΒ[ΟΥΙΟΑΙ ἐπ ογργοία οη. ΕἸμαΙΐγ, νὸ οι ]α 64}1 αὐϊθηίίοη ἴο ἷ8 ον πιϊδαπαογβίδη ἀρ οὗ 
{μι 1άο4 οἵ γεοαρίξμαξίοη, ἀμ ᾿18 ΡοΟΙΘμλὶο ἀραϊηβῦ [ἢ μι ]Βα ηἀοτβίοοα 1468 οὗ ἴῃς Ββδιηο. 

ΤΊ ΟἸ Πα ϑιὴ γΠ16 τγὰβ ΔΙ γον ρογπαϊηαμὺ ἴῃ [86 ὑ1πη6 οὗ {110 ΑΡοΒ(]68 (866 1 ΤΊ,685.), 
0 αἸα ποῦ τναϊὺ ἴον 6 ΑΡοσδίγρβο, ΜΒΙΟ. αὐίαϊποα 105 τυααἀοβῦ ἀονγοὶορηηθηΐ ἴῃ ἴμ6 (Ἐ1]1- 
αϑῖὼ οὗ Οογιίμ8, γγχα9 [0] οννοα Ὀγ (86 ΟἸΌΓΟΙ.-αἰβίοσι σα] ΟἸ 1] 148πὶ οὗἩἨ ὕπο Μοηϊδηϊδβίβ. 1 
Δ ]χ65ὶ8 (ο {Πι15 1αϑ, ὑΠ6 ΑΙΡοΟδΙΥ Ρ86 τγὙ8 γο]οοίοα Ὀγ [86 ΑἸορίδηβ, δῃα ΟΥ̓ Οαγῖαβ ἰὴ Βοιηθ. 
Τὸ νγα9 γτϑοορῃ οί, ἱπάἀοοά, Ὁ Οτίροη, Ὀαΐ 41] ποτ βιϊ ΠΥ ὑγοδίθα ὈΥ͂ ἦτὰ (411 ρΌΓ1οΔ] 1 νγδβ οὗ 
1801. Οτίσοπ᾽β ἀϊβεῖρὶς, Ὀιοηγβϑίυβ οὐἠἨ Αἰοχαημάγια, ἀδηΐοα {μαῦ ἰδ σὰ τι τθη ὈΥ (δ6 
Αροϑί]ο Φοη, γοῦ δαἀταϊ σα 105 ΘΑ ΠΟΙ ΟΆ]Π658; μο, ΠΟΎΘΥ ΟΣ αἰ] ἰδηοα 115 αἰσηἰξν πα πογίὰ 
ὈΥ͂ δϑοϊρῃΐηρ {16 Δα ουϑὶρ οὗ 1Ὁ ἴο {π6 ῥγοβϑυγίος Φόβη, ἴῃ Ψ1ΟΘΒ ΟΡΙ πο ἈΘ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο δύο 
Ὀθθη {αὶ αν Ὁ] ον ὈΥ ΕβοἾ 8. 

Οη ἴμο οἴμον μαπᾷά, {86 τγϑα] !βίϊο δρργοβοῃβίοη οὗ {υβίϊη Μαγίυσ δά Ἰγϑηςυϑ---ἰ6 Δ ΟΣ 
οὗἨἁ ΣψΒοῖὰ 15 16 τηοβῦ ἱτηροτγίδηῦ δα ΠΟΥ ΟΥ̓ σοησογπίηρ [μ6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ οὗ [1118 ρογιοα-- ἢ 4}} 
118 ἀποογίδι ΠΥ πῃ Οχοροίῖοα} πηούμοά, πηαβύ, ἰῃ τοϑροοῦ οὗ {8 βδοιπα ΘΠ ΓΟΒΙΥ Ὀθηῦ, θ6 στο ]Υ 

ἀἰβο σι βιχοα ἴγοπλ οἰ] 1816 πού] ΟΠ 8 ;Ἐ 50 το [Π0 ΙΏΟΓΟ, Β[η 60 ΓΘ 68 ΘΟ 6Β ἴῃ ΒΥτηο]Ϊ- 
68] ὕϑυτηβ Ϊ8 ργαπα οοποορίίϊοῃ οὗ {80 Μ|]|ΘηηΐΑὶ Κὶηράομα 88 ἃ ἐγαπδίἑϊοη ρογὶοά ᾿πιοσυθηΐηρ 
Ὀαύνοοη μο ἴογηι πῖοῖ (Π6 Κίηράοιῃ οὗ Οοα Ὑγ6ΔΓΒ 1ὰ (818 αἸβροηβαίίοῃ 8δπὰ {πδὺ πο ἢ 10 
Ὑ0111 ἀβϑαπηο᾽ 'ῃ {116 ἀἰβραηβαίίοη ὕο σομηα. 

Ηἱρροϊγέμβ τγὰ8 ακίη ἴο τθηθϑ, ἘῸ νῦα8 ϑβροοίδ!]} ν γοσβοα ἰῃ Αροοδ γρίϊο βυτῃθο 158: 
86 γγᾶβ, μΒουγονουῦ, οἡ ἴῃ ὁμ6 δη4 πλοτθ ἰιἸϑίογο] (1106Γγ84}} ἴμ8ῃ Ιγϑησουβ, δηα, οα 7.6 οἴδοσ, 
Ὀδοδυβ6 πιοτὸ ἰιἰπβύοτγί οα], ΤΊΟΓΘ 4] ρου 516, 

ΤῊ ΔΙαγίγν Ψιοϊοτίηυβ οὗ Ῥοίδθῖο (Α. "ἡ. 808) οοἰποῖο8 ψιῦλι {818 ρογοα β8ὸ [ἌΣ 85 {ἶτπο 
5 Θομοοτηοα; ἰη ροϊηῦ οὗ βοΐ, Βονονοσ, ᾿6 ἴοσιηβ {86 Ὀορὶπηΐηρ' οὗ [Π6 [ΟὉ]ονὶπρ ρΡογιοὰ.. 

Ι,δοϊληἰυβ απίϊοιραίθα {π6 ἀγτῖναὶ οὗ 896 Μ|]ΠΘηη14] Εἰ ηράοιμ αὖ {16 Θὰ οὗ {Π6 βἰσχίῃ 
Βουῖοϑ οὗ ἃ ἰπουϑαῃᾷ γολγβ---βοοη, ὑμεγοίοσο (πὶ αθοὰῦ ἔνο μυπάτγοα γοαῖβ) ; Βα Ὀο]ἰονοα ἐμαὶ 
Βοιηθ Βμουϊα δγβὺ 41], 88 8180 [86 ἀοπιϊπίοη οὗ ΑπΙοτὶβῦ, 80, δοοογαϊηρ; ὑο Εἰπι, γ85 ἴο οοϊῃβ 
ουῦ οὗ (89 Εαϑί. 

11. 7ῆε ΟΙά Ομπέλμοῖϊο Τίηια Ἰοιυη ἐο αγόσονν δε Οτγεαξ. 

ἈἈιπάἀαπιεπίαὶ Τπουσλξ: Τῆς ΜΗΪοπηΐαὶ Κίηπσάοηι λαδ αἰγεαάν ἀαρρεατεα ιοἱδῇ, ἐλε Ῥ]οίογίοιι 
Οὐπιΐϊηῃ οὗ Οἰνὶδέ. ΤΏΟΙΘ 15 80}}1 οσίδηῦ ἃ ΟἸπιθηΐδγυ οἢ (6 ἀροόοολγρβα πὶ τέθη ὈΥ̓͂ Ν᾽ Ἰοίοσί- 
ΠῸΒ, Ὀἴβιορ οὗ Ῥοίβθίο, ἰῃ Ῥαπῃοπῖα Ηθ σοραγαὰβ μι ὑμπουβαπα ὑ6 818 ἃ8. 8ῃ Δρργοχίτηδίθ 
ἀεδὶσπηαίίοη οὗ {Π6 {πι|6 ἐμαὺ Βο;]α 6] αρϑο ἴσοια {86 γϑύ (οιίηρ; οὗ ΟἸ γϑὺ ἴο 116 ὁπά οὗὨ (ῃ6 
σοῦ. {6 ἀεία!]8. οὗὁὨ 18. ἰῃὐογργοίδίζοῃ ΔΓΘ δοιβον μδὺ ΚΤΌΒΘΙΥ Ὠἰβίογ 641] Δη4 Δ]] ροσβες. 
Υεί ἦδ σίυεα ἰδ ἢγδέ δζοίοὐ, 7 ἐδ ογοζὶοαῖ νιοάδ 97 ργεδεπίαξίον, ἴῃ οομἐγααδέϊποίίον, ἰο ἐΐς σἦτοπο- 
ἰοσίσαϊ πιείλοά (1 Δλοῖτο, Ρ. 980). ἘῸΓ ἃ ἰΙοηρ τη βυθβοααοηῦ ἴο εἶπα, [6 βύπα νι οὗ (8 6 ΑΡοσΆΙ ΡΒ 
88 Θμοοκοα Ὀγ ἴΠ6 Τϑορτηδί168 οὗὨ {86 Θ'γηοᾶβ, [Π6 οΥἰ ἐ1οἶβηὶ οὗ ΕἸ ΒΟ ΙΒ, ἐἕ αἰ., πὰ [6 ΟΒ ΓΟ 8 
βαύϊβίδοιίοι νυ ἢ 115 σοηποοίίΐοη πίῃ [π6 Θῥαῦθ. ““Νοῦ ἀπ|}} {16 δπὰ οὗ 86 ΒΠᾺ σοπίαγν ἀϊὰ 

4 Τῃ ορροκί(ίοη ἴο 1εἰἰοεἶς δ, Ρ. 908. 

{ ὙΒΕδΕ πλοῦ, τοϊδίίης ἴο {μ|8 δα )θοῖ, [μδὲ Ὀοοπ κα ἴο [89 ἴογτλοῦ ρμοσίοᾶ, ὯδΔὲ ὈΘΘῺ ἰοαξ, 



δ. ΥΛΒΙΟΥΒ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΊΟΝΗ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ, ΕΤΟ. θδ 

ἔπογα Δρρϑᾶγ διιοης ἴμ6 ατθοῖκβ [Π6 ἢγϑύ οΘοππῃοοίοα πα οοταρ] οῦθ ΟΟἸα τ Θμ ΔΥΥ οἱ {6 ροοδ- 
Ἰγρβθ, τυυσ θη Ὁ. Απάγϑαϑ οὔ Οὰρρδάοοϊβ." Τ]5 νοΥΚ 5 ἴῃ ἸΩΔΗΥ͂ γοϑρϑοίβ ΘΟΓΓΟΟΟΪΥ 5 0 ]1608]; 
Γοφι θην, μοινονοσ, Οὐ θη ϑύλοα! ]ν Δ᾽] ρουϑίῖο, 1 οἶκα Θοηδαγος 18 δαΐμοΥ ἴῸΓ ποῦ τοίοσγιης 

«ἢ. νἱ. 12 ἴο ὑμὸ ἀοϑίγαοίίοη οὗ «“Θγβδ] θαι, δηα [ῸΓ “ποῦ ον ᾿ἱηἰουρσγοίϊηρ; ἐἢ. χί. 1 Β64. 858 Τ6- 

Ἰαϊϊηρ ἤο ὉἘ86 Τοιῖρ]6 δὖὺ Ψεγαβδίθα." ἀμάγοδθ᾽ δ χοροϑὶβ ΒΡΡΙΓΟΔΟΒΟΒ ΤΏΟΓΘ ΠΟΥ ἴο ἐΠπαὖ οὗ 

[μἄοϊο ἴπ οὮ. χὶ. 8 δπὰ χὶ. 18; Ὀαυύ Π159 γϑἔι84)] ὑο ἱπίθγργοῦ οσἢ. χυὶ]. 8 88 βανίηρ τοίδγοπορ ἰο {μ6 
τεϊατπίης Νετο, ἀδοϊασίηρ ὑμαὺ 118 ποίϊοη 18 θαβθ ἃ ὌΡΟῚ ἈΠΟ γί βιΐδη γοητεία, 1 ιοῖχο ΘΟ  ἀοΥΒ 

88 ἀδῃοίίηρ ἃ ϑδηῦ οΟὗὨ ῬΓΟΡΘΓ Τοραγαὰ [ΟΥ̓ ἰδίου 4] ὑχαθ αι} [ἢ 8οιὴθ οἵμοὺ τοϑρϑοίϑ, 4150, ἢ6 
ΟΥ̓ ἀθποο 3 8 πιοῦθ οογγθοῦ ἀπαἀογϑίδπαϊηρ οὗ [Δ86 ΑΡοσαΙΥρ89 ὑμδὴ τγῶᾶϑ ροββοθθοά Ὁγ [λΊοΚθ 

(566 1,ὕοἶκο, ». 987), 6. 4.) ἰᾳῃ 88 δϑϑαταρίίοη λαῦ [86 βεύθῃ θδὰθ δηὰ τηοχπίαίηθ ΔΓΘ ΒΟΥΘΗ 
ποι! ἀ-Εἰησάοπιβ. ΜίδηΥ ροϊηῖθ, ψ)͵ὸ δαιηϊῦ, δῖ ἱπυοϊνθα ἰπ ΡεΥρΡΙ ΘΧ Υ͂ αηα ἀποογία ηΥΥ, 
ἜΒΡΘοἾ8}} Ὁ [16 Βοαιθηοα οὗ νοΐ. Ηθ, αἰβο, ρδοθὰ [δ {πὶ6 οἵ {160 ΜΊ]6ηηἾα] Κίηράομι ἴῃ 
6 ρογιοα ἰμίογνθπὶηρ θούνϑοι (μ6 ἄγϑὺ Οομΐηρ οὗ Ομ γῖϑὺ ἰὰ [Π6 68} δῃὰ 86 οοχαΐηρ οὗ 
Ἀπ ΓΒ ῖϑῦ. 

ΤὮ6 βοοομπα ἱπαδροπαρθῃΐ αὙθοὶς οομτηθηΐδίοσ 185 ἐἈγοδι ἯἼΟ βυοοοραρα Απάγοαβ ἰῃ (9 
Δισοἱορίβοοραὶ ομδίν οὗ θβαγοθα, ἰῃ Οδρρδάοοίᾳ, πὶ [86 εἰχίῃ ΘΘΠΌΓΥ. 

1 ἐμ [μαὐΐη ΟΒμυτοῦ, Αὐσυδϑίίηθ δηα Ψ6γοῦλθ δύο {μ6 χϑῦ ΏΟΒΘ γἱϑννϑ οἰδίτη ΟἿὟΪ αἰΐθῃ- 
ἄοπ ; ὑμ Υ ὑσοῦθ πὸ Οὐιμιηθηίαγι 68 οἢ ὑ86 ἀροοδίγρβθ. Αὐιριβί! 68 Ὑ]ἹΘῪ οὗ ὑμ6 “τοσαρίξ]8- 

οι ᾽᾿ οὗ 6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ 1Β 8 ἰοία!} }Υ οχίθγηδλὶ ομθ ({μὲῖ1οΚΚ6, ῥ. 993), {1|π 18 Δπ δ] ρου ΥἹΘῪ οὗ 

86 ἀλνβ᾽ ψόσκ8 οὗὨ ογοϑίύίοῃ. "Ὁ Ησ, ἰοο, χοραγάβ 86 Μ|]Θηπῖα] Κίπραομι ἃ5 βίσῃ!οδηῦ οὗ 
1.6 ῥγοβθηῦ σχὰ]ὸ οὗ Ογῖϑι, φΦϑγοιμθ ἰπίθγργθίϑ 8]]ΘρΡΌΓΙΟ4}1Υ, 6. 9.) ᾽6 τη κο9 ὑμ0 ΠΠΟΪΥ ΟἸ Υ 
ἀδηοίο 6 ργοϑοηῦ ποῦ. 86 Ἰθοπαίϊβῦ ΤΊ ΟΒΟοηΐτι8, ἃ ΘΟΠΙθΙΡΟΥΔΙΎ οὗ Απριϑέϊηο, τοῦθ 8 
Οομπηοηΐαγυ ὁ ἴλ6 ΑΡΟΟΆΙΥΡΒ6 Μ οῖ, δἰ ογθα ΡΓΟΌΔΌΪΥ 1ῃ ΘΟΠΙΌΓΣΙΑΙΟΥ ἴο {Π6 νἱοῖνβ οὐ {86 
ΟΒατοῖ, 845 Ῥθθὴ οἰδεβοα δηγοηρ [Π6 το Κ5 οὗ Αυρπδίϊηθ, Ῥ.ΥΪπλΔΒΙ8 ΔΠ6 (ΒΘ ΟἸΟΤΌΒ πηδαθ 

. [56 ΟΥἹ Τὶ οΒοηΐᾳβ. ῬΥΓϊιη51 5, ΚουνΒο, ἕδνογθα ὑμ6 γον οὗὨἨ [Π6 ρῬᾷγ8}161 σοοδρι α]δίϊνθ βίγ]θ 
οὗ ἰμ6. ΑΡροοβδίγρβθιΐ Οὐ ββι ἀογαβ 8180 γθοϊζοηϑα [16 Μ|Ί]ΘΠπῖ4] Κίηράοιμι ἔγομ ὑμὸ ἰσίι οὗ 
ΟὨεῖβί ; μα μο]ὰ (89 βυβϑὺ Βιθϑδυσγθοίίοη ἴο Ὀθ βἰσηϊβοδηῦ οὗ Βαρί 81). 

“ΤῊ νἱϑν οὐ [6 δηλ 6515 Ὀθύμνοοη ἴμ6 ΟΒυγοΙ δπὰ ἐπα που] ]ν ϑίαίθ τνα8 πον οοπίϊπα- 
4117 ἀπὰ ἱπογθαβί ΡῚΥ ῥσαββθά ἀροὴ ἴπ6 ΑΡοοδΙΎρβθ." --00ΚΕ. 

1Π. Σῖγοέ απὰ Ῥγεαογιϊπαπέϊ Τἠοοογαίίοο- Ηϊογατοἠιοαζ Ἡαζ φῇ ἰδὲ πιαάϊε Ασεοα ἐο ἐδ6 Τῇηδ 
οΓ Τηποοεπέ 111. 

Τιωνααπιεηίαὶ Τῆοισλέ: Τῆς Αἰ ἰοηηϊαὶ Κἰησάοηι ἐϊγδαίΐθη8 ἰο σογιὸ ἰο απ ἐπα ἴῃ {λιἶ8 ρογίοα, 
εσίἱδ ἰλε αὐἀνεπὲ 0.7 ἐμ6 ψεαν 1000 (ον, γεσαγαΐπς ἰλ6 πμριδοῦ αϑ ατὸ αρργοχίηιναίε οπ6, βδοπιειυλαΐ 
ἔμεν). Ἴδα Βιϑῦ οοπιῃπχοηὐδίοιβ οὗ {18 ρϑυϊοα δῖ Βοᾶθ δῃὰ ἀμβρογί. ΤῈ ΌσλοῚ [Ὁ] οσϑα 
6 πχοίμοὰ οἵ Τὶ ομΒοπῖα8. Απδρογέ ἀν] 6 Εἰμηβο} οὗ ὑμ6 τὶ ηρΒ οὗ Ὑ]Ἱοϊογίηα8. δὰ ἰβ ἰπ 
ἔλνοσ οἵ {16 8βο-ς8}164 γεοαρίἑμζαξίο, δια (7.801γ}. ἀθοίαγοϑ [16 Δρρ]!]οαύίοη οὗ οἈ. χὶἰϊ. 8 ὕο Νϑτο 
ἴο Ὀ6 αδδεγά, Ναχὺ σοιηθ Βογθηρϑιαιβ, ὑμ6 Βεπραϊοίίης, Ηλγτιο, ὈΙΒΒοΡ οὗ 118] θογβίδαῦ, αμὰ 
γ᾽ αἰδίτιοα βίγαθο, ἰῃ 1 πἰμπίῃ ΘΗ ΌΓΥ ; ΔῸ ΟὨΘ Οὗ {11658 ρίνοϑ θυ άθηοθ οὗἩ ρδγίϊ οι δ οτἱρὶ- 
ὨΔ4]}1ἴγ. 

“ΤῊ σοηνθηνίομδὶ ἰηἰογρτγοίδίζοη οὗ {86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ, δοοογάϊηρ ἰο τ ῖοὶ {16 ΜΠ] ηηΐδ] 
Κίπσάοπι ντὦ3 ἀδιϑὰ ἔγοταῃ [88 ἢτβ Αρρδάγαποο οὗ ΟἸ τἰϑῦ, δέο., σὰ8 ῥγοάιυοίν, οϑροςοία! γ᾽ ἰπ 
τἰὸ 1π8ὺ ἀθοβαο3 οὗ ἔμ ὑδηνὰ δηὰ ἰπ ὑ6 θαρὶπηΐπρ οὗ [86 οἰ θυθηί οομΐατγν, οὗ ἃ σγοαῦ τηονο- 
τηθηῦ ἴῃ ἴδ Ομῦσομ. Μρη οχρϑοίθα {μ6 βρθοᾶν οομΐηρ οὗἩ Απθογὶϑ, δΔηα ἴμ6 οπᾶ οὗἉ (9 
ποι. Το οηὰ οὔ [86 που] αἰά ποῦ οομλθ, δηὰ ὑμ6 ἀοἰ υϑίοῃ ραββοα αιναῦ. Νοῦν, ΠΟΟΥΘΥ, 
(16 ᾿πίογρτγοίδι οη τγα8 το! βοα ἰηΐο ἃ ΒΥ 0} 16Ά1} δοοορίδύϊοη οὗὨ 6 ΒυμλθοΣ οπς ἐλουδαπά, 
85 ἀδηοίηρ 8η ᾿πἀοἤηϊΐα ἀρ6. 

Τάοκο ἰθανθβ ἀπά θοϊάοα {86 Δ ΘΤΥ 848 ἰο τ βούμον (89 ατθοκ οχορείο, (ξουπιθηΐυβ, ττοίθ 8 
Οὐ: ΘΠ ΑΓΥ͂ ΟἹ ὅπ ΑΡΟΟΔΑΙΥ͂Ρθο (υὔοκαο, Ρ. 992). 

Ιῃ ἐμθ ὑπο! ἢ} οοηίατ, ΒΙομαγὰ οὗὨ ὅν. ὙιοῖοΣ ῥγοάδυοοα 84. ΟὐπαπιθηΐατΥ οα {μ6 Αροοδ- 
Ιγρβϑθ. [Ἃπ 86 ὑμπίσίθθη α ΘΗ ΠΙΓΥ͂, 18. ΘΧϑιιρ]9 ᾿ψγὰ8 [0]ογοα ὈγῪ ΑἸἹΡρογίυ5 Μαρπυθ. Τὴθ 

“οΧμία ἀϊεοιπέμν, εὖ πεεπίες, ἱερεπίἐς ἐκεγοεαπέ." 

Ἷ ΠΙ6 ἰπεογρτοϊδείοι οὗ ἐμ ἤδιηο 6θ6 ἰδ ἰπἰοτοδί πῃ ρ (896 1,1οἸκ6, Ὁ. 097). 
ὺ 



66 ᾿ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕἙ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

Οοπιηθϑηΐαγίθ9 αὐ υιύθα ὑο ΑΠ56] τὴ οὐἩ Οδπίθγθυγν δηα ΤὨοιδβ Ααυΐϊηα8 Ὀδϊομρ (0 84 ἰδίοε 
ζπι6. ΤΏὨΘ τποᾶθ οὗ ᾿πἰογργοίδίζοι οοηὐπα68, 88 ἃ ΏΟ]Θ, αἰβύοσ! οο- 8] ρου βίο. 

ΙΝ. ϑεοοπαά απαὰ Αδεοϊωξίδί- Ηϊογαγολίοαϊ Ηαζ 4} δὲ ἈΠαάϊε Ασεὲ ὕγοηι Ϊηποοεηΐ 111. ἰο ἔλα 
Ἀοὐογηναξίοῃ. 

Ῥμωπααηιεηίαὶ Τλοισῆξ: 1. Τῆς Πϊοηηΐαΐ Κιπσάοηι ἴδ δοοη ἰο ἐσρῖγε, 2. 1 8 δοοὴ ἰο αγγῖσε. 
ΤῊΘ τηοϊῃοά 15 [16 8816 85 1η {Π6 ργϑοθαάϊηρ ρογοαὰ. Ῥσχγραοιηϊπδηῦ ργδοίϊοδὶ δηὰ Ἀγ ΧΑ 
ΔΡΡΙΙοαίίοι οὗ {Π6 Αροοσαϊγρίϊο ργοαϊούϊομβ ἴο ἐλ6 οἰγουτηδίδηοοβ οὗ [86 {1τ16. 

“Τῇ ρῥγθογαϊοπῦὺ ουβίοιῃ οὗ αἰἰιθυῦπρ ἰο ὕἴμ9 Αροϑοδῖνρβθο ἐπα ρίΠΑΥΥ 8] ]ρογὶοαὶ δηά 
Του δῦ 684] ΤΟ ΠΪΠΡῚ 'ῬὙὼῶὸ8 ὑΠ6 ΟΟΟΑΒΙΟῚ οὗ ἃ στον ηρ δΌυ8ο οὗ (18 βου ρίαγο, ΑἿΥ ιϊβίοσι δ] 
οοπα!ίοι οὗ ἔμ6 ΟἸυγοῖι Ἡδίβοονογ-- -ΥΓῪ βίδηα-Ροϊηῦ δϑϑυτηθα ὈΥ͂ ἱπα]νΣ ἀ}8}8 ΟΥ Ο]455695--- 
ΘΥΘΙΥ͂ ΡΑΓΙΥ δἷηι, ΘΥΘΠ---ΘΥΟΥῪ ΟυΓΙΟΙΒ ᾿ΠΔΌΪΓΥ ἰηΐο [16 ζαὐιγο---ΟΥ̓ΟΓῪ ΟΥΑΥὴρ δον 1Ὁ ττᾶβ θ6- 
Ἰονϑα ἴο 6 ρσγουϊ ἀρὰ πιὰ 109 ἐπητηθαϊαίο! Υ οογγοθροπαϊηρ Ὠινὶμο ρτορμοίὶς πογὰ οὗ Θοη δ πηῃ8- 
[ἴοη, οὗ Θῃμοουγαροιηθηῦ, ΟΥ̓ ΘΟμΒΟ] Δἤίοη---ΠΒΥ͂, ἢῦ 88 δυθῃ. πιδἰηἰαϊ πο ὑπαὶ [Π6 ΑΡΟΟΑΙΥΡβ6 
ἔαγη δηθὰ αχδοὺ ᾿η γηλδίοη ἰῃ τοζαγὰ ἴο ἐδ6 ἔΐπλ6 οὗὁὨ 686 Ὑδυϊοὰβ ὑββθποιηθηδ." (υὕσκΕ, 

ῬΡ. 1008.) 
“ΤῊς Βοιαϊδῃ ΟΠ ΤΟΙ οοτητηθπορᾶ [815 Ρυ] 16 ἀρυθο.᾽ Ιηποοοηΐ Π]. ἀθοϊαγοα ὑμαὺ Δῖο- 

ἨΔΙΩΤΊ ΘΔ" 18Π1 γ359 ΑΓ ΟΠ Υἰβ δ Υ, ἀπ Μοβδιηητηοα (μ6 [8186 ργορμοῖ. ϑαὈυδοαυ θη. Υ, {Π6 
Ἡομομβίδυξοηβ 6 γ0 σα]]6 ἃ ΑἸ ἢ γϑ αἰ ; δηᾶ, ἀραίη, [86 Πογοίϊοδὶ ορροβί(οη γ88 (ἢ ἀ6- 
ποιηϊηδίοα, Τ]ιΘ ορροϑβίϊοη ἐαγηθα {86 ἰ840168. Οτοροτῦ ΙΧ. τεῦ οδ]]οα ΕὙΘαοσῖοῖ 11. (μ6 Βοβδὲ 
οὗ τἴὰ9 δῦγεβ ; Ὑβογοῦροι ΕἸοάοσγί οἷς γοιοσίβα ΟΥ̓ δρΡ᾿γἱτρ [89 Βαπῖθ Δρροὶ! ἴοι ἴο (86 ΡΟΡΘΕ. 

ΤΉΘΓΘΟ 18 8 σοἸ ΘὈγαίοα ἱπίογργοίδιίοη οὗ [86 ΑΡοΟδΙυΡθο ἔγοτῃ (86 ρθη οἵ μ6 Αὐθοῦ 7οδομῖπι 
. οἱ ΕἸογῖβ, ἴῃ Οδαθ τί. Ετοι 019 ἀπά ΟὔΠ6Γ τψυϊηρβ οὗ Ψοδοιέμ,, 0116 Υ]ἹΒΙΟΠΔΓΥ δηὰ θη ὰ- 

βἰδβίϊς Ῥδυῦ οἵ (6 ΕὙΔηοἰβοδηβ {βου σαίρα ἴμ6 “ Εἰὐνογ δϑύϊης αοΒροὶ," δἴζογ Βδυ. χίν. 6. 
ΤΙ βυρροϑὶβ 186 Ζηἐγοαμοίογίια ἐπ, Ἐυαπσοῖίζωηι ΖΕ έεγηιηι, ὈῪ Τγαΐεν (ἀετμβαγάυβ. (δῆ α τηιτὶ 
αἶβο χτηοηύϊοη (ῃ6 Ῥοβίϊϊβ οὐ πο ἀροσδίῦρϑβο, ὈΥ͂ θοβπ Ῥοΐθρς ἀθ ΟἸΐνα, Α. "ἢ. 1297). ΤΒ8 
ἀϊβροβιθίοη οὗὨ 86 Ασοβ ἱπίο ἰμὸ Εἰηράοπμβ οὗἩ μ Εδίμογ, ἴμ6 ϑοῃ, δ)μηα ἰῃ6 Ηοὶγν αδοβῖ, 
ἴδτιηβ {86 ομγοποϊορίοαὶ οἷὰθ οὗ Φγαίον ΟΥ̓ μαγάτβ᾽ ποῦῖ ; δοοογαΐηρ ἴἰο τα, [86 ρεγὶοα οὗ 
οοηβιιπχτηδύϊοη θαρίηϑ πὶ [9 γοαῦ 1254, Φοβομῖῃ οὗ ΕἸοσῖβ, μόν υοσ, οοπβίσπιοα [ῃ6 ΑΡοσδ- 
ἸΥΡΒ86 88, ἔγοτη 118 παίαγο, ἰὑ Βῃου]α ὍΘ σοπδίσιοα, ἑ. 6.) ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ 1658 ΟΥ̓ΟΙ1ΟΔΠῪ (866 1ὕσοίτο, Ρ. 
1009). Ψοδολίταῃ ἀοοθβ ποὺ τοραγὰ ἴῃ ῬΆΡΘΟΥ 1861] 885 Απὐοισὶϑῦ; Αμυο γιβί, μα ἀοοϊατγοά, 
Ὑ88 ηιϊχέωϑ --- οοἸηρουηαοά οὗὨ [Π6 οογγαρίίοπ οὗὨ ἴμ6 ΟμΌτΟΙ, [6 ΘΗΤΑ ΟΥ̓ οὗἁ [86 5ίαϊο ἴο {116 
Οματγοι, ἀηα βάγασοη δηᾶ ᾿ογοίϊοαὶ ορροϑβίΐοῃ; “Βοπια, ΔΒ ὕπ6 σδγηαὶ ΟἸΌΓοΝ, 15 6 ΠΟ 
Βαθυΐοη ; 80 ῬΆρΡΔΟΥ 18, 835 ᾿απίθ σοργοβοηΐβ ὃ) Απὐ τ βύϊδη ΟὨΪῪ 1η 108 ΒΟΟΌΪ Αγ ΖΑ Ίοη ᾽ 
“Νοῦ τηογοὶγ {μ6 ἔδηδίϊοαὶ ΕὙΔΗΟἰβοδηβ, Ὀὰὺ 4180 [86 Οδὐματγιϑίθ, δηαὰ Αροβίο! οβ]β, ὑπὸ ὙΥ 4]- 
ἄφηδ65, (6 ὙΝ]ο 68, Δπα ΗΠ υβδὶύο8, ἀυπιϑᾶ ὑπϑιηβοῖνοβ τὶ [0 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡ8Θ 88 δὴ οἴἴδηβὶνθ 
Δη4 ἀοίοηθινο θᾶ ροη δρσδίηδὺ Βουλθ δηα μ6 Βοιηδη ῬΆρδΟΥ." 

Βοί βἰ 468 ἱπάυϊχοα ἱπ σὨγοποϊορίοα] οοπιρυίαίίοηβ, δαὶ ηρ ἐμοὰ ἴο ὑπο ὶγ τεβρϑοίῖτο 
ἰηὐογοβίβ (866 Γἴοἶκο, Ρ. 1010 βΒαᾳ.). ΝΊΘΒοΙ 48 ἀ6 τὰ τοραγαθα (ἢ 6 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ 85 8 ρτορμοίὶς 
ΤΑΪΎΤΟΓΙ οὗ 8]] ὨἰϑίοτγΥ. 1ϑδυτοηίϊαβ Κὶ] 4114 δηὰ Εγαβιηυβ ὀχ] αἰ ηθα ΟὨΪΥ [116 γ ΓΌ4] Β6η86 οὗἁἉ 186 
ἈΡΟΟΘΆΪΥΡΒβΘ, δυο ἀϊηρ ἄδοροῦ ἱπνοϑυϊ αίίοπβ; γοῦ ΕἸΆΒΠΙΙΒ, 'ἰὰ ΟὯΘ ΤΟΙΏΔΓΚ οὗ 18, ἰηίοα δὲ 
ΔῊ. ὨΙΒοΥ 081 ἱπίογργοίδίίοη, 838 τοργοϑοηΐαίίγο οὗ {86 μ θη οσἰβίληρ ὑ1π16. 

Ὑ. “ενίοα οΥ Οἷα Ῥνοίεείαηξ Τῆεοίοσυ ἀσινῆ ἐο ἐδ Αρρέαγαποε αἵ “ὶσίέδηι. 

Ῥιηααπιοηίαὶ Τποισἧΐ: Τῆς ἐλοιδαηα ψεατϑ αγὸ ραδί, Οὐέν ἀσαϊηδί ἐλὶ ογέλοαοχίδεϊο ορίπίοη, 
ἐλε Απαδαρέϊδέ υἱειυ: Τῇο ἰδουδαπα ψεατε λαυς 7ωδὲ ἀαισοποά. Μείλοα 6.11} Ἰϊύογο- Εἰβύου! 68] 88 
8. ΏΟΪο, ἰπ σοηὐαησίΐοη τ ἢ ΔΙ] ορογίβιϊς ἀοίβ1]8. Ῥχοπιϊηθαῦ δ 1 0Π6818 Ὀούτοοιῃ 6 ΘΠ τΟπο- 
Ἰορῖοαὶ δηά {116 ρᾶγδ]]61 ἀϊβροβι(ἴοη οὗὨ [86 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ. 

“ΤῊ ἱπίεγργοίδίϊοα οὗἩ 1 Ποὺ τηᾶγβ, ἴῃ ρΟΠΟΓΑΙ, [86 βρὶ γι ̓ π π ΐοῃ {86 ΑΡΟΘΆΪγρθΘ 
Ὑ͵Ὲ8 Πα Ποο τί ἰηἰογργοθα δηα υβοἀ ἴῃ {16 ἢονν ΟὨγο. Θονγπ ὅ0 ΤἸΔΟΓΘ χποάθγῃ ἀδυΒ, 10 Ὀ6- 
Ιοηροα ἴο ἐῃ8 σατο Υ ομαγαοίογ οὐὗἩ Ῥγοίοαίδηῦ οχοροβϑῖθ [0 σοραγα [88 Αροσδίυρβα 88 ἃ ρῃτὸ- 
ῬΒοίϊο οοιηροπάϊαπι οὗἩ ΟΠ αγοῖ ΗΠ ΒΡΟΥΥ ; {86 τοίργθηοθ οὗ 18 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ ἰο {886 ΑΠ ΟΕ σ ΙΒ δα 

4 ᾿Αἀνιίναπμαα Ἐχροείἴο νεπβεγαδέϊές Αδδαΐίξ ὕοαολίπι ἐπ ζάνγιμι, εἴθ. 
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οὗ Ρδρα]ὶ Βόοπιο θοϊηρ Ἰοοκοα ὌΡΟμ 88 8 βοίἐ]οα ὑμῖηρ. ΤῊ ΐθ 8 ὑ86 Βρίτγὶὺ οὗὨ δ] πηοβί 411 ἰ(δ6 
Οὐμτηοηίασὶο8 οὗ ἰ86 Βοίοτιηθα 845 Μ6]] 88 86 αἰ ογαῃ ὑπ θοϊ ορ δηβ οὗ ὑμ18 ροσὶοα. ΤῈ ΟὨΪ]Υ͂ 
Ραγισαϊδγ ροϊαῦ οὗ ἀἰβδτθηοθ ἴῃ ὕπο πὶ 18, ὑμαῦ βοιῃβ, Κα απο, Ομγίγοιβ, δηἀ [86 σα μ γα ἰἴν, 
ΔΕΘΌΤΩΘ 85 Ὠἰβύοσ 631] ὈΓΟΡΤΘΒΒ ἴῃ ργορμοίϊς ἀθνυθὶοριηθπῦ ; ΜἈ1]8ὺ ΟἸΘΓΒ, 1|κ6 ΟΟη ταὶ, ΔΡΡΙΥ͂ 
(86 Ιδῃ οὗ ρδγᾷ]] 6 θὰ ἰο [89 ΑΡΟσΔΙγρ86, Δμα ϑββπ|6 ἃ ρῥγΟρΤΘ88 ἔγομλ ἰὰ6 οὔϑουσο ἴο [89 
ΡΙαῖπ. ΟἿΥ ἃ ἔον, ἰκὸ Τ]ιθοάοσο Β6Ζα δηὰ Ψοδοίπι Οδηλογαγίαβ, γοίγαϊηθα ἔγομι ἃ ργορμϑίὶς 
ἱπίογργοΐαϊίοη, δπὰ αἰγοοίθα {861} Θῃγρ 68. ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΥ ἰο ἃ αἰβουββίοι οὗ ὑμθ νϑῦρθ8] τηιϑϑηϊηρ 
διά [δλ6 ἱπληηοαϊαῖο ἰδίου! 81] τοίθγοπμοο οὗ ἴῃ6 Αροοδίγρβο." 1λίοῖο. 

ΤΏΟ ᾿ἱπἰογργοίδϊοι οὗ [αὐ μογ, ἰπ ἐμ οίαοε ἐο δε 4 ροσαΐψρϑε (866 [(ἅςϊο, Ρ». 1014), 18 ΤΟΥ͂ 

ΘΧίοτη 8] δπα δρογίγο; 1ὖ 15 ΔΥγαηροα [0 Βα ῦ μ ἔδοΐβ οὗ ΟΠ ΌΤΟΙ Η]βίοσγ. Το ὑπουβϑῃᾷ ΚΘ ΔΓΕ, 
85. Ὧθ ἐμίη κα, οχτοηὰ ἔγοιῃ ἴΠ6 ἐλπιθ οὗ (86 ΑΑΡοσΑΙ γρύϊϑὺ ἰο ατοβοῖγ ὙΠ. Τῶο (αὐ]ο]ὶς ἱπίοτ- 
Ῥτγοίδυϊου οὗ {118 ρογὶοα 18 δκῖπ ἰο [6 Ῥτοίοβίδηύ, πὶ} [86 Θχοορίίοη, οὗἨ οουγβο, οὗ ἃ ροϊϑιαιὶο 
τοβοηςταοηΐ οὗ (Π6 σμδγρθ οὐ ἀπ ἢ τ ϑυ δηλ (μοΚο, Ρ. 1019). Απιοηρ [16 ΟδίΠο]1ς οχοροίθα, 
νὰ τασϑῦ τη Θπίϊοη ΒΟΙἸΑγηλΐηθ, ΕΠ Ὀοἶγα, ΑἸ σαβϑαν (89 Ἰαὐίογ, Δοοογαάίηρ' ο ἩοηἰδηΐυΒ Δη4 6] πλο- 

ΤΟΙ, ΤΆ Κ68 {86 [Ὁ] ον ἀἸἰπροοϊίοη οὗὨ [86 Αροόδίυρβο : [1] Οοπῆϊος οὗ [μ6 ΟἸυτοᾺ οὗὨ ΟἸ γἰβὺ 
ΜΓ {86 δγπᾶρορῃο, 5. ν.-χὶ.; [2] ὶτ Βοιμδπη θαυ μοϑηΐβηι, υἱῦ ἢ νου] αν μόνου ἀπ ΠΘΒΗΙΥ 
ψϊβάσῃι, 618. χὶϊ.--χῖχ.; [8] ΨΊσίΟΥΥ, τοροβθ, δηὰ ρἱογιβοδίίοη οὗ {μ6 ΟΠ ΌγΟΙ, οἢ8. χχ.--χχὶ].). 
ΑἸ ββϑανβ [Ὁ] ΟΣ γγχὰ8 Οὐγμ 6] 15 ἃ Δρῖ46. ΗΠ ῃγϑὺ Ῥτγοίοβίδηῦ ὁρροπϑηΐ γγ88 ανἱ ἃ Ῥαγρθῦβ, 
ΜΉ Ο86 πγϑίθηι οὗ πη οτργοίαίζοη ΜᾺ 8 ῬΑΙΟΪΥ ΟΥ̓Ο] αὶ, ΡΑΓΥΟΥ ΘΠ ΓΟΠΟΙ]ΟρΊΟ8] (Δοοογάϊηρ ἴο ΟΟ]]Δ4ο, 
1,Δυβᾶπηθ, Α. ἢ. 1651; μ6, ΒΟΜΘΥΘΓ, ὕοοῖς ἴὉΥ σταμῃίθα 8 ρογίδοῦ ραγα]]θ] θτὰ Ὀθύνγθθη 016 868]85, 
ἱγατιροῖβ, πὰ υἱ8]8 οὗ νυδίῃ!). Ζεαάϊπρ ἰᾶφα: ΤῊΘ ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΘΘ ἃ ἄγαπια. ΤῈ βυτητηϊ οὗ 
δηῦϊ-ραρίβιϊοδι ἱπίογργοίδίλοη γβ σϑδομθα ἴῃ (ἢ Οὐζητηθηΐδσυ οὗ πο ἔβπαίϊοαὶ Ηοθ νοῃ 
Ἡοπορσ. ΑὮ ἈΡΡΓΟΔΟΣ ἰο ἢ 6 Ογο]160 4} Δρργομθηβίοη οὗ {1160 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒ6 8 τηαγκοα ὈΥ [86 
ΒΥ ΟὨ γοηἰβίϊς τπλοὐμοα οὗ ὑμ6 Ἐρ] 88. οοτητηθηΐαίος Μί6α6 (ἢγϑὺ ραγύ οὗ [86 Αροοβδίυρβο : ὑμ6 
ἰοτζαπηοβ οὗ ἔμ6 Κιηράομι ; βοοοῃά ραγύ: {16 Πἰβίοσυ οὗἉ ἴμ6 ΟἸχυσο). ΟὈσοοὶὰβ Δρρυθ μηδ 
186 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ 858 ροτίζαγίηρ 189 Ηἰδίοτγ οὔ 6 ΟἸαγοι. ἢ Ὑ Ἰίβιαβ, [86 δηἰδροηϊβὺ οὗ Οοοοοίαβ, 
ΜἨΔ53 ἴπ ἴΆγοΥ οὗ (86 ““ τοοδρὶ ἐπα] δίϊοη ᾿ (ΘΟ. Οατοίϊβ, δοοογαΐηρ ὅο 11ο]κ0 ̓ 8 1άθαβ, σορτο- 
βοηϊρα 8 ρτοαῦ ργορτ6588 1π οχορθαὶβ; Β6 οχρ᾽αἰηθα [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ ἴῃ {86 Πρ ὐ οὗ [86 Ὠἰϊβίοτίοαὶ 
ουθη οὗἉ ἰἰ5 {ἴπ|6, Δηὰ οὗὨ {86 ὑΐπι6 ἱπητη θα δἰ οἱ Υ δα ρβοαιποηὺ ἴο 105 οοπιροβιύίοη. ΤᾺΘ ΜΙ]Θη- 
πἷαὶ Κίπρσάοιι, 6 ἄθοϊατθθ, οοπιιηθηςσοά πὶ (Π0 οαϊοῦ οὗ Οοπβίβηςπα, ἰπ 0Π6 γροαγ 81]. 
Ἡϊδιυτηοηα δπα ΟἸοσιοαβ ηἰογργοὺ βἰ πα] αΥγ. Τὸ (Π}18 μου οα Ῥδ]οηρ 680, οὰ ἴΠ6 ομὸ Βαηᾷ, 
Ἐμι6 ἔληδίϊοϑὶ Ὀοοκ οὗ Ε]οοηοσγ Ῥούθγβθῃ ; οὐ {δ6 οἴδμογ, {86 δχρ᾽ϊοαύΐοη οὗἨ Βοβϑιθί, αἴδοῦ 
ΑἸἰσλαθαγ, τοί, ἀπά Ηδλμοηα, Ἐοβϑιιοὺῦ ΔρΡ0] 169 186 πῦμαροσ 666 ἰο ΤὨ]οσ]οβίδη: ἐῃ6 
Ἰοοδῖπρ οὗ βαΐδη δὖ ἴμθ δηὰ οὗἉ {88 ἐμπουβαῃα γϑδσγβθ, μ6 ὑπ π Κα, 885 τείδγθηςο ἰο [86 ΤΌΓΚΒ δηᾶ 
Τιαϊποταηΐίθη. ὙῺΘ ΕἾΘΠΟΙ Οαἴμο] 1] 6 οχοροίοθ, [16 Μαῖγο ἀ6 δον δῃὰ Αὐδοτί ἀ6 γειβό, ἴῃ 
Ῥοϊπῦ οὗ οδαγαοίογιϑυῖοβ, 11 Κουγῖβα θην ἰο (18 ρογὶοά, 

ΥΙ. Τῆε Ῥιοξφέίο- Μυοίίοαϊ Ῥενιοα, 

Ῥυεδονιϊπαπέ Εϊπἀαηιεηζαΐ Τῆοισῆξ: Τῆς Μίεπηΐαϊὶ ΚΊπσάοπι ἴδ ἐο Θοπιθ. ΑΡΡὶοϑίϊου οὗ 
ἈΑΡοσαϊγρίϊς ΘΠ ΟΠΟΪΟΡΎ ἴῃ 8 σΔΌ Δ] 1θ016, ταύ οι (ΠΔῃ ἃ βυτῃ 116], Β6η86. 

Το ϑῬροπουῖδη ΠΟρΟ οὗ Ὀοίοῦ ὑϊπ|68 ἰοδηθά ῸΓ βιρροτῦ οὐ {μ6 ΑΡΟΟΘΙΥΡΒ6 : ἴὉ γπασκβ 
ἔδο Ὀορί πηΐηρ οὗ ἃ ἵατη ᾿π ΘΧορο815 (1 οἶκο, Ρ. 1028). Ἐνϑη {Π6 ἱπιροτίδην ψουκ οὗἉ Υ]γίηρα 
(᾿Ανάκρισις, εἶα.) ΪΟΙ 1μὕοκο ἀο68 ποὺ 8 16] ΘΠΕΠῪ ΔρΡργθοϊδύθ---Οἤ06 τιοτγο ρ]δοθα ΑἸ  οἢ ΓΙ Β 
ΒΡΡΘΆΓΑΠΟΘ ἰπ [86 ζαΐατο, 8πὰἃ (ΟΠ ΤηΔῊΥ [Ὀ]]ΟΥΤΟΙΒ (866 6 ποΐθβ ἴῃ 101ο]τα, Ρ. 1086). Ηθ 
τοκιοτοα 86 ρο οπιῖο8] ἱπίογργοίδιϊοι οὗ (1 ΑΡοσδῖγρβο δρδϊπβὺ Βουηθ --- δὴ ἰηξογργοίαιϊοη 
ΜΈΙΟΝ Βδά Ὅδοη ἀϊδοαγαοα ὈΥ ατοίυβ. 

ΤΊιΘ τοοτο ἀοβηϊο Δρρ]]οαίΐοη οὗὁἨ Αροσβδγρίϊς πωριδοῦδ 88 Θοιητηθπορά ὉΥ {πὸ ἘΠ ρΡ] 58 
οχοσοία Τεἰδίοη (84 ὑμπθο]ορίδη δηὰ ππαέξλεηιαζίοειαη). Ἠδ βγαὶ ἀδοϊαγοα ἰμαὺ ΟἸτΙβῦβ Οοτϊηςς 
βου ἰαἶκο ρ]δΔο6 'π [Π6 γον 1715; δῃά πθη ἰσδηϑίογτοα ἰὑ ἰο 1766, ΤῊΘ ρτϑαῦ ΡὮ] ΟΒΟΡ ΟΣ 
168. Νονίοι νγ188 [6 δα Ποῖ οὗ Οδδογυαΐίοπϑ οη, δαηῖεῖ απὰ ἐδε Πευεαΐΐοη 9 Χολπ. δ βυρροβοά 
δι [06 Βανο δου τγ88 τὶ [6 ἴπ {6 τοῖρῃ οὗἨ Νοτο, δηὰ θοϊονοᾶ {πδὺ 1 οου]Ἱὰ 6 υπηἀοτβίοοά 
ΟἿΪΥ͂ 50 ἴδγ 88 1 νγ58 [Ὁ] ]]οα ; [Π6 γσταπά τονοϊυϊίοη οὗ (πΐπρβ ῥγοάϊοίοα ἴῃ ον. χ. 7 δπὰ χὶ. 

Φ Ληΐου Ὀτίραδοη ῬμΔὧἁδ ἃ διπίβδδ οὶ [0] οσος οὗ ἐμὲφ οοσεπιϑηίαζος : 860 δουσίδμοῦ ἴῃ 186 Ῥοσίπηΐηρ οἵἩ [86 οἰ οσϑη ἃ 
ςαΟ ΣΥ (660 Σέΐοϊο, Ὁ. 1068). 



08 ΓΧΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΠῈ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΒ. 

12 μαὰ ποῦ γοῦ σοσηθ ἴο Ρ485, δοοογαϊηρ ἴο ἢἶπι. Ζη οομρ]οῖθ οοπίταβί ἰο Νενίοη, ἰπ6 Σαβδίοσ 
οὗ ὨυθοΓβ, ὑμ6 [μΘοϊορίδη ΑἸΌγθοδὺ Βθηροὶ, ἐπ νατουβ τὶ πρϑ (Ἰὐὔοἶκο, Ρ. 1089), ΘΒρθοῖδ!} Ὺ 
η ἴὰ6 “Εγζίᾶγίς Οἠετδαγωης «ϑΧολαηνι68,᾽" ἰοαπα θα 8 ᾿πίδεγργοϊδίζοι ραγο αυὶν οα της ἀεῆ- 
ΑἸ οη οὗ {110 ΑροοαἸ Υρύΐο παπιθθσβ. Οἱ ἈΪ8 δ δδογαῖθ δ! ἱπρεπὶουβ ἔμ ΘΟΙΥ Οὗ παταθΟΓΒ, ΘΟΩΡ. 
Τῦοκο (Ρ. 1040 ε44.) ἀπά Βυτῖ, Ζοδδη ὠπὰ γιγζοη Βεησοεῖο {1} απὰ Γαδοτο ῳ Βεησεῖ] (ρ. 260 
8464.). [ἡ ΒοΠρΟ]᾿ Β Οχορζοβὶβ ᾿ἸβίοΓΙΒΕΙΟ ΟΥΤΟΥ ἩΑ1ΚΒ Βδηα 'ῃ μδπα σι ΟὨτομβίΐοαὶ χαϊβυ μογ- 
δβίαπαϊησ. Τμ6 Απροὶ τ [6 ονουϊδϑίϊηρ ο8ρ61 (ΟὮ, χῖν. 6) γγαβ ἀθοϊαγοὰ ἴἰο θ0 Φορβηποβ 
Αστησῦ ΟΥ̓ 18 Βοο01, Τὴθ Αηροὶ ΜΟ ποῦ ο68 [Π6 [8}] οὗ ΒΑΌγΙΟΙ ((ἢ. χῖν. 8) νγαβ ἰμουρῃΐ ἰο 
06 Κὅρβῃϑγ οὔ 18 βοβοοὶ. Τδο ΜΠ) Θηηῖαὶ Κἰηράομι, ἰὉ τγ88 βδ] ἃ, γ85 ἴο θοζίῃ οπ ἰμ6 εἰ ύθοητα 
οὗ απο, 1886. Νοῦν ιβίδηαϊηρ [89 πρυρηπιοηΐ οὗ ἐμ6 Βρϑηρθὶδη βυβίθμι, ὁ ἐμ6 ρατὶ οὗ 
Ῥίδογ ἀπᾶ ΚΟΙΙ το ἢ ῥγϊ πμοῖ ρα ]γ, ὑμαῦ ὁχοροῖθ Του πᾶ δά γί ηρ' ΤΟ] ονγοτβ ; ΌΥ βοιηο, Εἰ βυβίϑια 
8. σοηβοσυ θά, τ} το] βοδίϊοηβ, ἀόνγῃ ἴο 0116 ργοβοηῦ ἀν. [1,ὕοκο ΠΧ 5:65 ὯΒ ἩΠ0} 8 τοοοσά 
οὗ Ηἷβ δ Υ]ογ α1Β610168, Ρ. 1044 (ποίβ 2; ἰπ τϑίδγθησα ὕο {86 ἀ:  βίοη οὗὨ 18 βυβύθιω ἴῃ Ἐπρ] πὰ 
δηδ ΠΟΠΠΊΆΓΚ, 866 Ρ. 1046, ποθ 1). ΤῊΘ ΡΘΙβοη ΜῈῸ τηοϑὺ ογοσγαίθα Ηἷπὶ νψγῶβ (ΕΒ ηροσ, 
ΔΓ Βουρὶ ὑμ6 Ἰαϊίοσ ϑηἀθανογοά ἴο ΘΟ Ϊπ6 {86 Βγβίθμι οὗ Βθηρθὶ πὶ ἴμ6 βογοῦρἶγ ο}}}- 
αϑίϊς ροοαϊ γρίϊοϑ οὗ ι΄ νοάθηθοῦᾷ. ΤὴΘ Τότ σϑοθηῦ [0] ονγοῖβ οὐὗἩ Βϑηροὶ, ἰουιαϊηρ 8ῃ δπίϊ- 
(Π815 ἴο [86 ἰπύοτϊοο- ΟΥ ὑ1608] Δ Πα ΓΑΙ ΟΠ 8) ἰσιο τηοᾶθ οὗ ᾿ηἰογρτγοίδίϊοη τ ὶο ἢ [88 οὐδ ἰπῃ 
νόρσαο βίμοα ἷβ ἀν, 84Γ6 τηϑηὐοηρα ὈΥ͂ Πιὔςκθο, Ρ. 10ὅὅ6, ΤΉΘΥ͂ δγὸ 88 10])} 0 : ΜΊΟΝδεὶ, Ετϊοά- 
το βοιηϊοῦ, σπης ΒΌΠΠηρ (δίερεεφεδολιολίε), ΤΥρΚο, Θογίκθ, ΟρὶίΖ, ψθυϊνοίη, ΒΔᾺ]6 νου 1. - 
᾿Θηβίογη, βαημάοσ. Α Ἰοῃ  Βου 65 οὗ ττΊΓΠΡΈ, τοδοιίηρ ἀονῃ ἴο [.6 ρτοθθηῦ (πη6, ΑΓ ὈΥ͂ [λῖοζο 
τοζδγαοα 848 οβιιοοίβ οὗ [6 Βοηροιίδη Ὀθηΐ, Ρ. 10δδ, ποὺθ 4, 

ΨΙ]. “ΠϊΙδίοτίοο- ΟΥἰξοαῖ απα Βαϊ οπαζίδίϊο ενίοα, 

Ῥιπααπιδηίαϊ Τοπς οὐ Κευ-ποίε: Ῥγεαοπιϊπαπέ Ῥοϊαίι ἐϊσίησ 9. Αροσαϊυρέϊα Ἐβολαίοίοσν ; 
ἐξρεοϊαϊΐῳ ἐλε γορῆεον οὗ ἐλε Μιμοπηϊαὶ Κίπσάοηι,; ανιϊά α οοπείαπίϊ σαϊῖπα οοποιπαΐησ οὗ 
δυωοΐ γορῆἧδον εοἱξδ, ΟἿ αδηῖ. 

ΤῊ τηοίϊνα οΥ ἱποϊ ΐηρ οδῦδο οὗἉ [86 Ροτϊοά Ὑ ΔΙΪΟἢ 6 8Γ6 δὖ ργοβϑηῦ ϑχδηϊηϊηρ"---ἃ τηοίἦνθ 
8056 βἰκοίομίης ὈΥ Γΐοκα ἰα ποὺ ἀϊδυϊ ρα βηθα [ῸΓ ΟἸΘΆΓΠ689---ἶνα8, πορδύϊνοὶυ, (μδ΄ βγβίθια οὗ 
οὐ εἰοῖβιαι ὙΠ] Οἢ ππαἰ ἰδ ρα ὑπαῦ [6 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΘ οοηβίβίθα οὗ ΡΌΓΟΙΥ ΒΌΡΟΓΠ ΓΑ] ρχεἀϊοίζοηϑ 
οὔ ΟΒυγοῖ Η ἰβίοσυ δηα σπγο]- ἰβύοσ σα] ΠΌΤ ΘΙΒ; δηα ψὮ]ΟΝ ΔΡΡΙ]]64 βυ οι Ἔχοζοθϑὶβ (0 189 
Βυρροτί οὗ οἰ] λαβίλο οχγανβραποθθ, Ῥοβι ἰγοῖγ, ἐδ 48 186 [6]0 π66α οὗὨ 8 ἔσπι ἰβίογί 8] δᾶ 
ῬΒΥΟΠΟΙΪορίοαὶ [08518 [ῸΓ {1 Ῥσορμοίΐο αἰ ρβοβ οὗ ἔαθυσγγ. ΤῊΘ ΟΥΤΟΙΒ οὗ (18 ΠΟῪ ΟΥ [108] 
Βοπύ σοῦ 6 ἰβ806, ἰπ ρΡϑτύ, οὗ ἔμ6 ἀεὶ: πο τγ88 οσοδβιοηθα ὈΥ͂ [86 πονοὶ ἰβίοσί οἂὶ 
βίαπαά-ροϊηΐ --- ἰδίοτί σαὶ, ἴδ γὰ5. ον, ἴῸὸγ ἴμ6 ἤγϑῦ πηθ ἴῃ ἃ ὑγὰθ βθῆ86. ΕὌΓ ἐῃ6 γαβϑί, 
1696. ΘΥΓΟΥΒ Ῥγοσοοοα ἔτομῃ ἀουδὺ 858. 0 ὑο β'ριγίῦ οὗἨἉ ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂, 48 ὅο [Ὡ6 δ ΘΠ οἰ ἐγ οὗ 
[86 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ, 88 ἴο {116 ἀθιχομὶο ἔοσιηβ οὗ {μ6 Κίηραοπι οὗ ἀδΥκη 688, μὰ 848 ἴο {86 τϑα 
οὗ ΒΙΡ]1ς41 ἘβολδίοϊορΥ. 

ἈΑσοοτάϊηρ ἰο 1ἴοκο, ΑθδυζΖὶύ οὗ ἀδθηονα ἱπαυρυγαίοα {818 ἰσΠἀΘΠΟΥ̓͂ ἰὴ ᾿ἷ8β δαὶ δὲ» 
4;»οοαῖγρεε. “Τιθ δυο δίύίοῃ, τὶ υτθη ργο Δ ὈΥ ἀπάογ Νότγο, 18 ποίῃϊηρ---οοοταϊηρ ἰο ἐΐ8 

ΟΥ̓ Ῥτγοίραβίοι---Ὀυῦ ὑπό ἐχίοπϑίοη, ἐς α ργορλέίϊε ἄπ ϑαμυξιν δὼ ἴα τωΐτις ἀὁ ἢ Εἰαί “μααῖριιε.᾽"» 
Το αογδη ΥΥ οἰδίο! ἢ τῦαϑ ρα] ν οὗ 8 συτίδ! πηρ Δ Πα βύϊπὐϊηρ οὗὨ {πὸ ΑΡΟΘΆΪΥΡΒΘ, β' πλ1]8 7 ἴο 
ὑμαῦ αἰϊοιιρίοα ὈΥ [6 ΕὙΘΏΘὮ ϑένν 886, Αὐσοογαϊηρ ἴο ΥΥ οἰβίοϊη, αορ δϑὰ Μαρος πιδὰθ 1Π6]Ὁ 

ἈΡΡΟΆΓΔΏΟΘ πῃ [ἢ ΓΘΌΘΙΠἰοα ἐπδύϊ σαύρα ὈΥ ΒΑσοοοῦρα. ΗδΙΘΉ ΘΓ ἴοοκ β 465 πὶ ΑὈδυζὶι, 
Βλὐ τ ρ, μονονογ, ὑμαὺ ὑ86 ᾿αϑὺ ΤΟῸΓ οπδρίογβ οὗἩ [ἢ 6 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒΘ ἅτ ϑϑοδβαίοϊορίοαὶ. Ηδθ 
Βο] γα {π6 ΒοοΙκ ἐο ἢν Ὀθθη οὐἱρίπα! } Υ πτιίθη, ἰῃ Ἡοῦτον. ὥθια] ον Ἐ “Ἰδουρηὺ (δι τ86 
ὑγὰθ οΥἱρίηαὶ βρίτῖῦ οὗ ΛὉ}9 Αρόοσβδῖγρβο νγδβ 76 ]5} ΟὨἢΠ18453016 ἕδ πα  οἰβιη.ἢ 

Οα {6 σοσητηοι Ὁ4518 Οὗ ἃ Οη6-814 64 ογἰοΐβηχ, Η οτοσ ἐουτα θα δὴ δι μοϑἷβ ἴο τα ϊοσ ἴῃ 
(18 αι οβί 0 η. 85 1 Οὗ Γ 8η ἃ ΤΏΟΓΘ ΚΘΠΟΓΆΙ γοϑροοίβ, Τθο οοηίταβὺ 18 Θχἰἱ θα 'π ἷβΒ του 
Θη 1. : Μαγαπ-Αέδα, ἀας Βωοὴ νου ἀἐνρ Ζωξωη! ἀφ Ἡδεττη, ἀπ Νειεη, Τερίαηιοηέβ δίεσεϊ ἢ 
[αταπ-Αἰδα; ἐδα οοῖξ οὗ ἐδε Οὐπιΐπσ οΓ ἰδὲ Τογά ; ἐδε δεαῖ ᾳΥ ἐδε ει Τεδίαπιεηί.) ΤῈθ 
ἰδίου! ροχβροοῦνο οὗἉ 18 Ὀοοῖς 5, 1κ6 ὑμβαὺ οὗ Αθδυζίὶῦ, θάστθη δηὰ οοπίγαοϊοά ἴῃ [6 

4 γον Ῥαγί οὐ σα τοϊαξῖνο ἰο Αθαυκίξ διὰ βοζιῖοσ, 806 Βί οοῖς, ΡΡ. δδ-δ7. 

ἐ 806 ΒΙ6οῖς, ν᾿. δϑ, δ0. 
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δχέγθι : ἰΐᾧ δομπβίβίϑ οὗ 96 για] 6 πὶ δηὰ (δ6 “618 τᾶσ. ὙΤὨΘ ὍΣΑ] ὑγοαϊπλοηὺ οὗ 86 Αροσδ- 
Ἰγρέϊς ἔβϑῖμθ, οὰ 16 δοπύγασυ, 15. ϑηὐμυϑἰαϑίϊο, 11] οὗ ἰἀθα)χαίίοη, πὰ δρρτγϑοϊαίίομ οὗ [89 
Βσαγαινο ἰδιισαασο οὗ 16 Οτγθηῦ (800 [,ΔοἸκο ̓ 8 οοταπηθηἀλῦοη). Ηγάδγ οΔ]1οα ἴπ6 ἀροοϑ- 
Ἰγρβδ : “Αὶ ρἰοίατθ-  0Κ, βοίδιηρ ἰογί (86 τίβθ, 089 ν]β110 οχίβίθηοθ, δηὰ {8 ἔμίιτο οὗ ΟΥ80}8 
Εἰηράοπι ἰη ἤσυγοβ 8πα βἰ τα} τπ|4685 οὗ Η}9 τοὺ Οὐπαίηρ, ὑο ὑθυσὶ ΕΥ̓͂ ἀπὰ ἴο ΘΟ Π8016." ἩΗατγίνὶρ, 
ἐμουρσῇ ἐπα ἀϊβοῖρ]6 οἵὁ Ηδογάθγ, ἀθαπαοπϑα μ6 ΟΥἰθηΐαὶ υἱον ἰοῦ 86 ατοοκ, Βοϊάϊηρ, νι 
Ῥαγϑθυβ, ὑμαῦ ὑπ 6 Αροσδίυρβο 88 ἃ ἀγσαηδ. ΤῊ ἷβ ἀγαπηδίϊ68] νἱονν οὗ [86 βογιρίατα ἰῃ αποβίζοι 
Ἧ5 ΒΕ ὈΘΟ4ΦΌΘΠΟΙΥ {}}Υ οαγτγὶ θα ουῦ ὈΥ̓͂ ΕΙΟΒΒοσ. ΟΥ̓ΒΟΥΒ, ἰαἰκίηρ ἃ τογο ζοηογαὶ, ροοίλολ] ΥἹΘῪ 

οὗ [86 ΑΡΟΘΆΙΥΡΒΘ, ταδὰθ ταδύγὶ 8] γαγβίομβ οὐ ἴδ; οὐἤἁἩ ὑμ686 {π6 ομΐοῦ ὑγοῦθ ὑμοβ8 οὐ βοιγοῖ 6 Ὁ 
διὰ Μύπίοσ, 8:4 ὁπ6 ΟΥ̓ ἃ ζΟ]]ΟΓ οὗ Βοπροὶ, υατὶς νου Ῥίο]. ΤῈ ᾿πίογργοία οι. ἃ] ΓΟΔΑΥ͂ 
δἀγαποθὰ ὈΥ̓͂ πΏ8ηΥ, δοοογάϊπρ ἰο πίοι ἴμ6 Αροοδίγρβο ἀδρίοὐοὰ (86 ἀνία! οὗ Τυάαίθπι 
Δη4 Βορίμοηΐθηι, πα {86 ἰγαηαιλ  }}Υ δηα ρἸοτΥ οὗ (86 Κίηραοπι οὗὨ ΟἸ γίβί, τθ- ρρϑαγοα ἴῃ 
ἐὴ6 τυιθπρβ οὐὗὁἩ Ηρ ΥυσθηβοΒηθ  ογ ( 7ξπέαπιεη Αροσαΐν»8θο8). Φομδμηβοη, ἴπ ἷἰ58 Οδοιϑδαγιμις 
εολαππεα, βοὺ ἴοσ ἢ ἃ. Β᾽ 1] γον. ΤὨΟΓΤΟΙΌΡΆΙΪΥ πόονοὶ δπά οτἱρίηδι, αὖ γαγίδηοθ Ὀοὺἢ τ ἢ 
[6 δηποϊοηῦ ΟΠ τΟΙ-Ἰβίογ 641] δηα ὑπὸ τχοάθγῃ ΒΥ πο σομ-ἢ βίου 68] υἱοῦν, 15. 06 ὈοΟΙΚς τ ΒΙΟᾺ 
ΔΡΡρΟΑαγοα ἀπάονῦ ὑμ6 {{{|6 οὗ δγίοζο ὥδεν αἷς Οβεμδαγιπς υοδαπηΐδ. Εἶπ Βιοὶ γῶν αἷς δίαγξεη, 
αἱξ εολιοασὴ, ἠείβδεη, 1,οἰρΖὶς, 1784. [1 εἰογδ οπ ἐλ ᾿βευοζαξίον 977 ὕολη. ΑΙ δοοῖ ὕον ἐδ δίγοπσ, 
«σῆο ατε οαἰϊεά Ῥξεα ]. “ὙΒ6 [ἀποηυπιουβ] δαΐμοῦ Ἰη ογργείβ 811 Βρθοΐαὶβ 85 βΌΠΟΓΑ]Β, το] ίλνθ ὕο 
(8 αν, δυγδησοιηθηΐβ Ὧπαὰ ἀονθ]οριηθηίβ οὗ πδίαγο δηᾶ οὗ [Π6 ᾿τπλδη 1116 ἰῃ σΌΠΟΓαὶ ; δηλ], 
δΔηαὰ δοσοσαϊηρ ἴο,  ΙΟΒ Ἰαιγθ, διτδηροιηθηΐθ, πὰ ἀοτοϊοριμοηίβ, ἀοα᾽ 5 Κίηραάοτῃ οα Θαγί ἢ 
88.4}} ὁη6 ἀδγ ὕὑ6 ρεογίροίβα," ἘΚΊδθιυΚον σαὶ ηἰαὶ πο πο τλογα ὑμι6 Θβομβίο] ορ 4] βρη δοδίίοῃ 
οὗ [86 Βιανοϊιίοη ( ὕεδον ὕγεργωπσ πὰ Ζισεοξ, εἰ. [ἡ ἐδδ Ογὶσίη απαὰ Πεβῖση, εἰ6.])}. Οἱ 
(0.6 οὔ μδηά, 1λίοκθ πλθηὐΐομθ 88 ἴο ούγοῖβ οὗὨ 86 Ὀδυὺ οὗὁἨ Ηχαοῦ δὰ ΕἸσΒμοση, Τ᾿ 8ηρθ, 
γου Ηδροη, 1᾿πάσηλδην Μία μαι,  οη Ηδίηγίομβ (Ρ. 1060). 

ΨΙΠ. δλίοαενη Τιπιοθ αδ ἐδε Ῥεγὶοα 9. ἰδδ πιοδί Μαηπιοια Απϊίβοροι απ 9" Βεσϊηπῖπσ 
ζχιϊυενδαί Αροσαϊψρέϊοδ. 

Ῥμπααπιεηίαὶ ΤΌπς ον Κευ-ποίο: Οαγαάμαΐ ζογίξοοπιῖπρ ἰο υἵειυ 977 ἰδε Τλεοογαΐίο πιοαδ οὗ 
φῬτεΞεπίαξίοπ ἐπ ἀἰϊδίοτὶοαἰ ΟὐγοῖεΒ απ οσοποοηπέοπαί Βἰδίϊοαϊ απα Αροοαϊψρέϊοαί ϑυπιδοῖδ; απιϊά 
ἦε π΄ηῪονξὶπρ 97] Οἰἰζαδέϊο, ᾿ϊδιογίϑέϊο, απα πεοογιξοαϊ Απέϊίλεδεδ. 

ΤῊΘ ἢτθὺ ἱπιρα]βα ἴο ὑμ6 ζαγύογδηοα οὗ [Π6 βίπαν οὗ [9 ΑΡοοαῖτΡϑο, ὈΥ {δ6 βίαν οὗ 
Αροσδὶνρίίο Εἰ ογαίαγθ, τγ88 σίνϑῃ ὈΥ Οὐττοῦὶ ἴῃ ἷβ οὐ 164] Ἀἰβύοτυ οὗἩ ΟὨ1]145πλ, οὗἨ μι 1 ἢ 6 
24, Βουγανογ, 0 οἶθαγ οοποορίοη, ΤΊ οτἰ ἴσ4] βιιά 65, ἐπ ἀδία!], οα {86 1] οταΐαγο οὗ (8:8 
«πἰδ]οςὶ, ΒΙοοἷκ οηἰογοα [86 1158. 85 ΘΑΥΪΥ 48 1820" (1 οἶκο, Ρ. 1068). ΗἨὸθ νγγὰβ [0] νοῦ Ὀγ Επνα]ά, 
νι Β15. 1, δύϊη ΟὈτα θη δ ΓΥ, ἰβϑυθα ἴῃ 1828, ΖΒ ψοσῖκ, οαυ]οά : ζολαπηοϑ, ἀ(68 Οοίίδε- 
δρταοσλέεπ ἐδοἠαζοϊοσιίϑοΐε Οεδολίολίε [Τῆ.6 Εδολαίοίοσίοαϊ Ηϊδίογψ Γ᾽ “οδη, Τὴθ πιαη ἰο τὐῆοηι 
Θοά εροξε], φοτ Ὀἰποα στοαὺ ργθύθῃβ οη8 ὙΠῈ [Π6 πχοϑὺ 1Ἰτϊ 6 δε]ἃ οὗἉ γΐον, γοβ γι οὐϊπρ {16 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ οὗ μ6 ΒΟΟΚ ἰο {μ6 ἀεβίγαοίίομ οὗἁ «“Θγάβαϊθπι; ἴῃ 108 [ΌΥΤ.4] δϑρϑοί, μονονοσ, 1 
ξυχη δ οα ΔΓΟ ΘΟ] ΟρΊοο- Δ ροσαϊ γρύϊο ταί]. [1οἶζο οοΒο8 [ἢ 6 δχϑηλὶ παίζοῃ οὗὨ ἐμθ δοῃϊδθυθ- 
ταοοΐΒ οὗ ἀδθιτηδὴ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴπ (818 ἀϊγθούϊοι τὶ ἢ {Π|ὸ πᾶπι65 οὗ ΤΊπἰυϑ, θ6 ) οἴϊξο, Ἡοἴπηδηη, 
Ἡδηρφβίθηθοτγρ, ἘΒΊΘΒΟΙ. ὙΤῈῸ ταῦ ἷβ ἀοϑίρηδίθα 845 ῬΟΡΌΪΑΓ; 18. Ὑἱ 8 ΟΘΟΠΡΥ͂ ἃ τα 19 
βίδέίοη Ὀεΐσθοη (86 δηοϊοηῦ Δηα [ἢ 6 τότ πηοάογη ὑγοδίτηοηὺ οΥὗἁἨ Π6 ΑΡροσδίγρβθ. Ὠθ Ὑγ εἰΐο 
δεαῖβ οἵ (μῃ6 ρμαϊὶπι. ΤῊΘ ΓΟΘΟΙΪΟΠΔΓΥ Βοη πιο πἰ8 οὗἩ Ἡδηρβίθηθοτγρ---ἰο 086 Ἰοδτηΐπρ' δηὰ 
Δοβιονυοπθηΐθ, ἴηι ραγ σαν ἀἰγθοίἰ ἢ, αρϑοΐδὶ ρσοταΐμθηοθ 18 ρίγθη---αγο, δοοογάϊηρ ἴο [{|οἶκο, 
οοπ]οϊποά πιὰ ΘΙ η 5 ὑτα Ὁ Ῥσγουλοῦγο οὗ (Π6 στον οὗ Αροοαϊ υρίϊο βοΐθηοθ ; [00 ᾿πβϑίδῃοο, 
(86 σμαρίογ οἡ {Π6 {ΐπ|6 οὗ ἰμ6 οοπιροβιίίοη ΟΥ̓ {86 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡ886 18 δὴ δγίϊο]6 οὗ σοῃβί ἀογδθὶθ 
ναϊσθ. [015 4 τ  ] ]-Κπόνσῃ ἴδοί, μόυσονοσ, ὑμαὺ ἩηρβίθηθοΓρ᾽8 ΟΟἸ ΘΠ ΑΤΣΥ (ΡΟΡα] αγὶζρα ὈΥῪ 
Ὀγτοδθοῖ, πὰ ὑγαπδαἰθα ἱπῖο Ὀυΐοι Ὀγ Θομοῦοθὶ), 85 σίνϑη τρασκοα οἤδηοθ ΌΥ͂ 18 [8186 γεβϑίο- 
τϑίϊΐου οὗ δο ορβοϊϑὺθ υἱϑῖν ἴῃ τορατγὰ ἰο ἐπ ΜΙ] ηηΐ4] ΚΊρουη---'5 1 1ῦ ΤΕΓΘ ΔΙΤΟΔΑΥ ραϑί, 
ΤΈο τοίαυϊδιίϊομδ. οὗὨ {818 νΐονν, ΠΟΊΥΘΥ ΘΟ, πᾶνο οσσδϑὶ οηρα ΓγΓοϑ ἢ υἱη ἀἱσλτ: 0ῃ5 ΟΥ̓ ἴὖ ---- ΕἸ ΞΙΟΠΒ 

4 οο Βίεοϊκ, Ῥογίξεπεη [δοΐαΓο6), Ὁ. 60. 

1 Ἠοδεαεὶ, Ἐὸπν ἀἄεπ Οδίϊακπεια, Νατοιαῦοτα, 1850. Ἐοτιδηη, Τα9 1000 ἡδλτίρε Ἡεϊολ σελόγε αἰολὲ ἄεν Ῥεγραησεηλείι, 
φοεζεγ ἐν Ζωξι }} απ, Οὐ οταίον, 1860. Τίς 1000 7].λγὲ ἀεν Οβεπδ. “ολ., Ευαησ. Οεταιεϊπαεδιαίξ γῶν Ἀλείηϊ. ὑπαὶ ῬΡεεῦΣ, 
1Δδι (Χοε. 12,13. Βλροις (Η. ..}, Φία δον  ϊγοιάεείρκείξ ἀενΡ Σελτα υοπι ἰαιποη ὐδλτίρεη Ἡείολ, (ἘΠῸΘτΙ614, 1866). 
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ψΒ 1 οἢ βθοῖὰ ἰο ἱπάϊοαία [αὐ [86 ἀοοίτίθ ἰη ᾳασϑίζομ 18 Γοραγάθα 828 ἃ ομβοΐοθ δηὰ ργϑοϊουβ 
ἐΐθηλ οὗ σομυΐπο αὐ ΒΠογδῃἰϑιλ. ἢ 

1, ἄςϊκο 85 σίνϑη υἱΐογαποθ ἴο 85 δοϊςπον]οαρτηοηῦ οὗἁ [88 τηραϊδίουγ υἱοῦ οὐ ΤΉΪΣΒΟ ἢ 
(ἴῃ 15 νογῖς, 226 Κιγοῖε ἴηι αροϑέοἰ δολδη Ζεἰξαζέον,, Ρ. 251 8βα4.} ἰὼ ὕϑυιαβ τοῦθ Ἀγ ΟσδὉ]6 ἔμΔπ 
οουϊὰ μᾶνθ θϑϑθὰ δχρϑοίθα δέ ἷ8 46] σούϑηοθθ Ἀραϊπδὺ [86 ““τϑοδρίτ]διΐοη ᾽" {θογγ. 
ΤἈΪΘΓΒΟΙ ( η κ8 ὑλαῦ {16 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΒΘ, 85 ἃ 016, ΒΒου]α Ὀ9 τοραγαθὰ 88 ἃ Ἵγο θοαὶ διτδηροιηθηξ 
οὗ γἱβίοηϑ, δῃᾷ πηδἰηΐαίη8 ὑμαΐ, ἴῃ ἀθι81}, 1Ὁ ροββθϑβοθ (ἢ. Ομ γϑοίο οὗ ργοβραγαίδνο ὑγρ68 οὗ 
τΓἈ6 ἀονοϊορπιθηῦ οὗ {86 )υἀριμθηΐ οὗ 0 νοῦ]. 1,10Ἰκθ᾽5 δοικπονθαρταθηῦ [λλ8 Δἰπλοδῦ (ῃ 6 
αϑρϑοῦ οὗ δ3ϑθηΐ. 

Ιη οοποϊυβίοη, 1υὕοϊκο σ΄αποδβ δὺ ἔ80 τχοϑὲ τϑοϑηῦ Αροσδιγρείς ΤὨΘΟΙΟΘΥ οὗ πο ἘΠΊ ΒὮ 
Ομυτγοῖ “οῃ Ὀοΐ 81468 οὗἨ (89 ψδίϑυ." Ηἴδ 4]50 βιυθιη β 8 118ὺ---ἰαγίηρ, οἰαίτα ἴο ΟὟγ {μη Κα 
πῃ Βο ἀοΐηρ---οὗἩ (86 πιοδί ἱπηρογίδηῦ ἘΠ ρ] 15} Αροσαιγρίϊο όσα οὗ τηοάσγῃ ἐἶτηοθ. ΤῊ 5 118}, 
οοτη μι ηϊοαίβα ἰο 1οκθ ὈΥ τ. (ἀοῖ06] οὗ μῦ06ο, οομίδίπβ [86 [Ὁ] οὶ πρ ἤδτλο8: Ἧ Ηἰΐδκοσ, 
δ] ]ονναν, Υοοάδμουδβο, ἨοἸτηθϑ, ΕἼΠ]]Ογ, Οππηϊησῆδῃι, αδιιπιοῖυ, ΤΊ ΠοοΙ, Οὐ] οτίβοα, Οτοὶυ, 
Ὑγοοάϊιουβο αρϑίη, ΗἨαἰομθβοι, Φοη 63, Ιγνϊηρ, Αἀαϊ5 (Ρ. 1066 ϑ844ᾳ... [1μἴοϊκο ργῖνοβ βρϑοΐδὶ 
ῬΓΟΙΏΣΉΘΠΟΘ, ΒουΟνΟΓ, ἴο ἃ ποτ τ ἰἢ Μ ]οΐ 6 18 ΡΟΓΒΟΠΔΙΪΥ͂ δοαυδί πἰοά, υἷζΖ, ; βαιλθοὶ αν ἀ- 
ΒΟΠΒ πἰγοαμοίίοη ἰο ἐδα Νίοισ Τερίαπιοπέ, εἶο., 8 γ018., Ἰωοπάοῃ, 1848 ἴο 1851. 

Βανὶ ἄβοη ἀϊϑυϊπρυ  βηθα 4 ουγΟ]α τλϑπηοῦ οὗἩ ΔΡργομθπαϊπρ Αροοαϊ γρίίς ῬγΟΡΘΟΥ. : 
1. δνείογίδίξδ: ΤῊθ ῥτόρ θοὶθα οοΟμίδ 6 ἴπ [89 ἀρόοδῖίγρβθο πόσο {14} τὶ ἐπ 

ἀοβίγαοίίοη οὗ 7 γι βαϊθι δηὰ {πο [4}1 οὗ Ββοδίμοη Βοῖηθ. ΤΆΪΒ ἰβ [Π6 νἱονν οὗ Βοϑβποί, ατοίαδ, 
Ηδιαπιοηά, ΥΥ οἰϑιοίη, ΕΛΟΆΒοτη, ἔνα], 06 ὙΥ οἰΐο, ζοἶκο, δῃ ἃ οἴ  Β, δηοηρ ποπὶ 8 {86 
Απγογίοδη οχροβίίοσ, Μίοβοϑ 5 ἰααγῖ, 

3. Οὐπίέϊπυϑία, ΤῊ ΑΡροοδ γρίϊς Ῥτορ θοΐθϑ 8.6 ΡΓραϊοίϊνο οὗἁὨ ργορτοββῖνο πἰβίογῃυ, Ὀεΐμρ, 
ῬΑ ἢ] 4116, ΡΑΓΟΥ πη} 8104. ΤὨιθ, Μά, Βιϊρῃίμιδη, 1ϑδ86 Νοπίου, ΥΥ οοάβδουβα, 
Ουππίηρηδιῃ, Βίγκα, ΕἸ]ΠἸοὐδ (4 ἃ τ ὴΥ (ὐΘΥΙ8Π8). : 

8. διίγιρίε Εϊμίωγὶδίβ, Αὐσοογάϊηρ ἰο ὕμο8ο, ΟὨἹῪ δ βγβϑὺ ἔθγθο ομδρίοϑυβ σοϊδὺθ ἰο ἐΐ ἷβ- 
ΤΟΤΙΟΑ] ρῥγοϑοηῦ οὗἨ μ8 βου, 811 6188 μβανίηρ γϑίρϑσθῃηοθ ἰὸ 1:6 δρβοίαίο ξαΐαγο οὗ ἐῃ6 γᾶ 
ΑΡρροϑδαγίπρ. Τῆι, Βυγρσα, Μαϊ!]δηά, Βεοπ). Νοπνίοη, Τοἀά, δηᾶ οὔμουβ. 

4, δ υίγεηις Εἰμιφὶϑίβ. Ἔνθα 186 γϑί ἴὮγθο ομαρίοσβ οὐ Βονϑὶ αύϊοη 8ΓΘ 8 ῬΓΟΡΆΘΟΥ γοΐδ- 
τἶνο ἴο 186 ΔΟβοϊαΐο ζαΐατο οὗἨ ΟἸγιϑιΒ Οοναίηρ---Ὀοίηρ ἃ ῥτγοαϊοίίοη οὗ 186 οοπαϊοη οὗὨ ἴδ6 
Φεν8 αἴϊον 0 τϑί Τυδδαστγοοίΐοη. ἘΚ 6]]6Υ, δρᾶ βοῦλο [γἸΒἢ δυο ΕΒ. 

Τ ιοϊκοἾἶΒ οὐ (οἰ ΟΥ̓ὨΎ {1119 βγβύδθηχ, Β66 οἡ Ρ. 1068, 
Βανί άϑοπ Ἀἰμπη5ο] ἔ σοραγάϑ (86 ΑΡΟΟΘΙΥΡ586 845 8 ρσορμϑίϊο ροθῖῃ οὗ 89 ἩΘΌΤΟΥ ΟΣΩ͂ΘΥ, ἑ, ἐ., 

8Δὴ ΑΡΟΟΔΙΥ͂ρθ6. Ηθ 300 τηαϊηΐαϊηβ ὑμαῦ [16 δσοβ βῃοιι ἃ Ὀ6 τοραγαθα 85 βυτ 0} 168], ποῖ 
ΘὨγοποϊορίοαὶ, Ρογὶοάβ, Νουνι ϑίαπάϊηρ ὑμ 5, Ὠουγόνου, μ6 ἰαυϑ ἀοῃ 8 ἰβίογιοαὶ, ποῖ ἃ 
ΒΥΠΟΙΓΟΠ 8016, ΒΘΟΟΘΒΒΙ ΟΠ. ΟΥ̓ ῬΓΟΡΉΘΟΙΘΘ : 76 γβα] θπχ, μϑδίμθη Βοτηθ, [6 ἈΘΑΥΘΩΪΥ «Ψ6γτ|58]6 πὶ : 
γίνης ὕμοπι, ΠΟΊΤΘΥΘΓ, ἰπ ὑμ6 ΠΙχὺ ΟΥ̓ Βγταθο] 168] ἕθστβ. Ηθ αἷβδο Ἰυᾶροβ ἰῃ9 Μ|]ΘηηΐΑ] 
Κίηράοτα ἰο Βᾶγθ σομηπηθησοᾶ 10} {Π6 οΘοπααοβὺ οὗ μοαΐμοη οσηθ, θαῦ ΤΆ Κ68 ἰδ 4 ροτϊοᾶ 
οὗὨ ἱπάοβηῖθ ἀπτγαὐϊοι ; ἴῃ {Π18 ραγύϊου]αγ ᾿6, 1 ΒΟΙῚΘ ἸὩΘΆΒΊΌΓΘ, ΓΟΒΟΙ 165 Η ΘΙ βίο ΡΟΓΡ. 

ΠἀοκοΒ τοῦ 18. ΒαρρΙ]ομηθηοα ἴῃ 6 Ὑγ͵οίοΒ Οὐηυπεπίατῳ, Ρ. 148α4., ὈΥ̓͂ ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 
Ποίΐ668 (τοργοβοηϊαίνοβ οὗὨἨ ῬαΓΆ]10] 158, Ὁ. 16 ; [19 Ἔχεροίθβ βοσδρ  ὶπῈ8 (6 Εφειηο, ΠΠΡαγϊπΒ ἀθ 
(458115, 1ατηθοτὶ, Βα] σον, Οὐηγαά, {ατγίεαχ, Τιδπποὶ, Οτοοῖαβ, Μαί. Ηοἤηδημ, Οδ]ονίαβ, 

Τά οννα]α, ΗΟ] δ βον, ΕὙ8η2Ζ, Βαυμρατίθη- ΟὙβ᾽ 08). ΤῊ5 οδίδίορσαθ οὗ Αροοδλγρίὶς 1ἰτογα- 
ἴσγο 18 οοῃ πιο ὈΥ ΒΙΟΕΚ; {86 τόογκ οὗ {18 οοτητηοηΐαίοσ, ἈΟΟΥ̓ΘΥ, τ ἢρΡ} 65 νυ] 8 τοϊϑεϊτο 
ἰο {86 δυϊμοηίοἰτΥ οὗἨ [6 ΑΡροόσδῖγρϑο τὶν (Βο86 Ὑ]Οἢ μᾶνθ σοίδγθηοθ ἴο ἐΐβ οοπίθηΐβ. 
ΒΙ ΘΟ οι ροᾶϊοα. Ηΐἶβ οὐστὶ Βοι πη οηΐβ ἴῃ {Π6 [0] ον ηρ ργοροβὶ οη8 : 1. ΤῊΘ ΑΡοσΔΪγρθθ 88 
ποῦ για ὈΥ {π6 Αροβῦϊο Ζο μη, θὰ  ὈΥ Φομη {1ιὸ Ῥγοβογίον οὗ Ῥαρίδβ; 2. 1ὺ ἰ58. ποῖ, 85 
ΕἸΟΒΏΟΤΩ τηαϊηΐδί 8, ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ ἀοβογί ρύϊοη οὗἩ ΟἿ β Δ Π1Υ͂, 88 οἰ οναίοα δου «“υἀδίθτη δηὰ 
πολι μοηΐβιῃ ; Ὀὰΐ 18 ἰη θη θα ἰο σοη5301]6 δηά 11 ὺ ἀρ {1160 ορργοϑβοά ΟἸσἰβύθηαοχη οὗὨ 1.8 ἐϊπθ 
ὉΥ ρΡοϊηίϊηρ; ἴο {ἢ ΠΘΆΤΠ 688 οὗὨ ἴπ6 1,ογἀδβ τοϊασῃ (ὈΥ͂ 8 αὐτοῦ, ἴμθῃ 7); 8. Το Ῥαγουβίβ οὗ 
ΟἸγϑὺ 18. οοπποοίοα τῖῖὰ {π6 [411 οὗ Βοαϊμθηΐθπι, απ ἃ οθρϑο8}}Υ οὗ ΕοτηΘθ, 88 86 ῥυΐποῖραὶ 

σμτίδείδηϊ, σεδενεἰολίϊολε Θανεύμηρ ἂδε Ἰπλαῖία ἀενΡ Αροκαῖνρεε. ὙἘ6 βαπιϑ, Βεηβαυμδρε σὰ Αμδϊεριηρ ἄδν' ροξαΐψρεε 
(ΒΙ κα, Βαουῃλεϊβίου) Υοῖκ, 2.» Ολίϊίαεννς ἐξείη πεμδείεΉ, ΒΕΚ ΤΡ, μα ρερεπῶδεν, Ὠοτραὶ, 1560. 

4 ΑἸίμδυδ, ϑιφαγίος, ἵντο Ἰγοαίίδοα, “ ον ἀεπ, Οὐ αξηθ.,"" Βταημ, Κοὶϊ, ον αν ξὰ Εἰξεολίεῖ, εο. 
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βοδὶ οὗ μοαι ῃϑηΐβπι; ἰδθ ἀοσβίσγυοσίίζοη οὗ 7 6γύβαϊ οι, ὁ ὑπὸ οὐμοῦ δαπά, ΟΥΤΩΒ Ὧ0 ραυίουἶ Ρ 
ἰΐοπι 'π [86 ρτορβοίίο ἀοιἱποδίίοη οὗἁ (18 βου ρίαγθ; πρύμο ν ἀο 86 νἱβίοῃβ οὗἉ [86 βγβὺ μαζί 
οὗ οἰ. ἰχ. οσοπίδί ἢ ΔΗΥ͂ ΓΟίΌΓΘΠΟΘ ὕο ΡΑΙ ΙΟΌΪΑΥ ᾿υἰθύου! 681 ουθηΐβ οὗ {86 Βοιμδη- θυ 8. ΜΆΤΙ. 

ΡῈ ὝΤΕΤΤΕ, ἴῃ σοι ]ἰηρ ῃ15 οσα Οὐηιπδηΐαγῳ, δυ δὶ] θα ἰτηβοὶ ΤΟΥ οὗἁὨ [86 τηαπαβοτὶρί 
οὗ ΒΙοοΚ (866 ΒΙΘΟΚ, Ρ. 62). 6 Ὑγοίίο βείβ ἕοσίῃ [89 Υἱὸν ΒΟ ἢ6 ὨἰπιΒ61} δηὐογίδ᾽ ἢΒ ὉΠΟΥ͂ 

ἴδτοο μβοδάβ: 1. Ν το, μ6 Απίοισδε, 2. Το οοουραίοη---ποῦ ἀοδιχισίίοη---οὐἁἨ 6 ὙΓᾺΒ8] 6, 81. 
οτθηῦ ΜΠ ς ἢ, ἔοτ [16 Αροσβιγρεί, 18 βι}}} ἴῃ {86 ἑαΐαγο ((1 6 ΒοΟρ6 οὗ Αροσδιγρίϊο ρσορῇθου, 
πῃ, 18 ΠΑΙΤΟΎΟΘΣ ἴθδη ὑμαὺ οὗἩἨ ἰδ Ἐδβοδβαύοϊορίοαὶ Ὀίβοουσβο οὗ ΟἸγβῦ, [πΚὸ χχὶ. 24). 
8. ΤῸ ΜΊ]ΘΠπηῖ41 Κίηράοπι, ἰηἰοσυθηΐηρ Βοίνγθοι {86 οΘοπαπαϑῦ οὗ ἀπ ο γδὺ δηὰ (6 Θηα, δὰ 
ΘοΙα πη ποΐηρ' δἴνον (89 ὅτβί Βθβαστθοιίομ. 

Τῦς ΚΕ, Ὀοδίάοβ γἱϑνίης Βόοπιθ 88 ὑ89 πον ΒΑΡΎ ΟΙ, τηδἰ ἰδ πβ ἐμαῦ “οΥΠΙΒΆ] 6 Ῥγοβοηΐδ 
ΔῊ 2η01Π6818 ἰο {89 Κίηράομι οὗ ΟἸ χε, ἐπουρἢ 6 ΔΡΡγθβηαβ (18 δῃ 1}65818 ἰῃ ἃ 1688 8|080- 
Ἰαΐδ 5056 (ἴο το ΒΙΘοὶς ἰδ κοθ ἀχοδρέϊοι, Βεϊἐνᾶσε σὰν Ἐναηπροῖἑδη» Κείέα, Ὁ. 187, διὰ ϑίω- 
ἴδηι ἐπα Κτϊέξεη, 185, Ὁ. 168). 

ΑΔΟΣ δὴ οχροβίοη οὗ [89 ἔμππάδιηθηΐαὶ ἰάοδ οὗ μἷβ ὈΟΘΟΚ, ΒΙοοῖς ἔσθέ ἰηἰσοάποοβ 
ΒΕ. ΒΑΝΌΕΕ ( Ἰεγεμοὴ, εἶπον Ἐγἐίάτωησ, εἶ6.).0 ΒΑΒΑΘΙ Βαρροβοα {παὺ 1847 νπὰβ {μ6 ἀδοϊβῖνθ 
ΥΟΑΣ ΧΟ η (86 ΜΙ]ΠοπηΐΑ] Κίηραομμ βου α Ὀορῖη, ΟἾγ. Ηοΐμηδη ΒΒ υἱοῖν, ἴῃ “ ἢ εἰδδασιησ 
υαπὰ Εν ειπσ," Ρρ. 800-878, ἱκ δκοίομῃοα οῃ Ρ. 66 οὗ ΒΙΘΟ ΚΒ γοσκ. ΤΆΘΣ [Ὁ]]οὸν Ηοηρβίθη- 
θος, ΕὈγασὰ, Αὐνογῖίθη. [ποϊάθηΐβ) τα θηίίοη 18 11 ΚΟΥΤ180 τη846 οὗ Ἐ]]Δοῦ δηὰ αδυββοη. ΤῊΘ 
εὐϊίος οὗ ΒΘ Β Ζεσίωγεδ ἢΔ8 δἀἀθαὰ δὴ δχδιιϊηδίίοη οὗ (89 Οὐνηιριθπέαγῳ οἱ 1) δίογα:θοῖκ 
(Ρατὶ ΧΥΪ. οἵ Μογοῦβ Οὐηιηιδηξαγυ). 

Το Ιοδάϊηρ ρμοβι [1 0}85 οὗ ΟἩ. ΠΟΡΜΑΝΝ 816 88 [0]]οὐ8 : ΤῊΘ ΑΡοβίϊο Φ ἢ γ)18 (6 δ Υ 
οἵ [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ; Βο ττοῖθ ἴῃ 186 τοίρῃ οὗ ᾿ϑου δ ; {16 Ρσορθοῖ68 ἴοστα αἰβυϊηοῦ ΒΕΓΪΘΒ, 
πεΐοι, ἴῃ ῥαγύ, ΓΌΠ ΡΆΓΆ116] 1 680} οἴμοσ. ΤῈ6 Ῥοπιαη, ΟἈ. χΊϊ., 18. 8:6 ΙΒγ86}118}) ΟἸ ΌΤΙ; 
(86 Ἡράογηδδε ἰβ ἰἕὯ6 Ἰδῃπα οὗἨ Ιβύβϑοὶ, 'ἰη {86 Ἰαϑδῦὺ ἀδυβ, ἤθη ὑμαὺ ᾿δηα 8}4]}} δρϑίη---δὸ- 
οογάϊηρ ἴο {889 ψ8016 7υἀδὶζίηρ Βο!!ο01 οἵ Ηοΐηδηη---Ὀθοοπιθ {6 βοδαὺ οὗ ϑαογεὰ Ἡ]βίουυ. 
Βαδυίοη ἰα Ἐοταδ; [89 ϑϑύδη ϊπσϑ ἃγῸ βούθῃ τοῦ] ἀ- Κίπράομιβ, Τμο Βοαδέ οἱ οὗ ἐδε Αὖγϑ8 ἰδ 
Αποομυβ ΕΡΊρμδη68, 

ἨΕΒΝΟΒΘΤΈΝΒΕΒΟ: ΦΌΒΩΙ ἴβ [86 δαΐμοῦ οὗὨ ἴπ0 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΟ; Β6 ττοῖθ ἰΐ ἴῃ [86 ὑἴτηο οὗ θο- 
ταϊ τη, [5 οοηύθηϊθ 8ΓΘ: ὈΓΟΡΉΘΟΙΘΒ χοἰ ϊνο ὑο ποῦ] δπᾶ Ομυγοῖι ΕΪΒΡΟΥΥ -- ρυὶποῖρ αν 
[]Π1164; ΠΟΥ͂ 4ἴ6 διτδαηρϑα ἴῃ Βϑύϑῃ ἡ(ΤΟΌΡΘ, ΒΕΡΡΙ ΘΠ ΘΠ ΔΤΥ ἴο Θδοὺ οἴμοσ. ΤΊιο βοαϑέ ἰβ [ῃ6 
Θοά-ορροβοά ποι] ά-Ρονο; ἰὑ 18 ρογίγαγοα ἴῃ βούθῃ ρβαβοβ.0 Τὰ Πα τοομπἀοα ἰο Πεαέδ, Βα 
186 Βοιηδη Ὑνου] ἀ- ρόσνοσ. Το Μαΐξέο, οἰι. χῖχ., ἀϑῃοῦοβ μ6 Ο δ ϊδηϊζαίίοι οὗ {116 Οἰδστλδηβ] 
ΤΙ ΜΙ|Π]Θ6η Ἶ41 Κίηράομῃμ ἰβ ραϑί, βαυΐηρ θαραη πὶ (86 ΟὨγβυϊδηϊζαίίοη οὗ ἴπ 6 Οἰθυμλδῃβ. 
Ἧο Βᾶνὸ 0 ψδισδηύ [ὉΓ δϑϑυγαΐηρ ἰμδδῦὺ ΒΏΥ͂ ΤΟΙΘΓΘΠΟΘ 18 τη846 ἴο ἴη6 ΒΟΙἾΒἢ ΟἸΌΓΟΝ, ΟΥ ἴο 
δπάδίδμη, ΟΥ ἴο 16] ΔΙΥΥ ἴῃ (86 αὐρδίγαοῦ Ὀαὺ ΤΟΐδγοηοο 18 ἢΔα ἴο {μ6 δηΐ-ΟΟΟ] Ὁ δηά δηίὶ- 
Ομ βυῖδη ἰθαροῦ οὗ (86 νοῦ], ΝῸ ῬΘΙΒΟΏΔΙ Δρρθδγβῃοο οὗ Αῃὑ οι σίβὺ 18 ἰδυρηῦ; πὸ ἢγβὲ 
Βοδαττοσοι, ἴῃ [86 ὑχ6 Β6η86 οὗ [πο ἴοστη, Ὀπὺ ἴῃ Ὁ]}858 οὗ ΘΙ ΊΘΥΘΓΒ ἴῃ [86 ΟΥΒΟΙ που 19 
οὶ ἑοσῃ. Το ᾿ἰδογαϊίοη οὗ βαίδη, 89 ἄπιηθ οὗ αορ δῃὰ Μϑρορ, 18 βρη δοδηῦ οὗὨ οὐ οὐ 
ἔπ, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠΥ δἴποο 1848 (ἀροοτάϊης ἴο 8. ἐβθ τ, βαίδῃ σου] ΠΟῪ ποῦ ΟΠΙΥ Ὅ6 Ὀουπά, 
ὑπιὲ τπητιδῦ ούθ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ὀ6 οεϑὺ ἰηΐο ἐΠ6 1Δ1κ6 οὗἉ 8Γ6). 

ΕΒΒΑΒΡῸ (σομοϊαβίοη οὗ ΟἸβμδυβθηβ Ονημηοπίαγυ, Χο]. Μ11.). Ἠδ σϑιδυκε, ὈΥ ΑΥ̓͂ οὗἁ 
ΡΟ τοί παγν, ὑμδὺ δΐβ 15 86 ῃτϑὺ διὐθπιρύ ΟἹ σθοοτα, αἰβυ ΠΟΌΥ δηα ὑπογουρ } Υ ἴο βοραγαΐθ 86. 
ἰπίογργοίδ 0 οὗ ΡΓΟΡΆΘΟΥ ἔγοτα [86 αιιοϑίϊοι 88 ἰο ἰΐβ [18]]τηοηὺ (ΒΊΘΟΙκ 18 οὗ ορπίοῃ ἐμαῦ μθ 
85 ποὺ ΖΟΔΙΟΌΒΙΥ ρῥγοβοουϊρα (μὶβ ϑηἄθαυοσ). Ἐ1Π}5 υἱϑὴνβ ΔΓΘ 85 [0110 08:--- 

Τμο ὅρσε ΟἠωγοῪέδ ὮΔΥΘ ἃ τυ ρῖοδὶ β' σο ἤσβηοοσ [ὉΓ [86 ἰαΐον ΟΒσοη. ΤῊΘ ϑυθη ρα οΥ ἐἦδ 
Βεαδέ τὸ βου θῇ ΜΟΥ] ἀ-ἸΟὨ ΓΟ ἶοα6. ΤῊ δίσέῤ μ688 18 [η6 ΒοΙηδη ἡγου] ἀ- ΤΩ ΟΠ σοῦ. ΤῊ Βὸ- 
Δ ΠΟΙ ἀ- ΡΟΥΘ 15 [86 Βεαδέ ἐδαξ αδοεηἀοα οὐ οΥ ἐδ δεα; ομθ τὶν (86 Ῥλοτε οἵ ΒαδυίοΊ. 

Το 7Ζεη ογηδ ᾶτὸ ἴΠ6 (ὐογγαδηὶς δηα Ξ]δυοηὶςο ὑσὶ 68 οὗ {86 τηϊχταύϊηρ, Πα ϊοη8; [Πι686 1ἢ- 
δϊοὶ α ἀοδά]ν πουπᾶ οἱ ἴΠ6 Βοσηδῃ μον] - ρον ῦ, πίονι, Βουγονοσ, γονίνοθ ἰῃ {Π6 πον ΒοΙηδη 
Εχηρίτο. ΤῈ ῬΆΡΔΟΥ [ἰ86]} 16 (Π6 Βεαδέ ἐλαΐ αδοογιδ ουμέ οὗ ἐδό Ἐαγίλ, ἐλ Ἐαΐδε Ργορλεί. ΤῊΘ 
δευεπέλ, Ηρα διὸ ὕϑθῃ ᾿ἰπρδ ἰπ ὑπὸ 1δϑί ἐΐθ. ΤΏΘη Θηβαοβ ἐμ 6 Κίηράοτῃ οΥἁἨ (ἢ ῬΘΙΒΟΠΆ] 
ΑΒ οηχίδὲ δηα 6 [8}1] οὗ ΒΑΌΥΪ]ΟΣ ; ἤη4}}γ, [πὸ τοΐαση οὗ ΟἸγδὲ, Τηο δ υγέψ-ἑισο Μορ 8--: 
1200 ἄαγε (68. χὶ, 2, 8, χὶϊ. 6, χ!], δ) ΔΘ ἃ τιγβίϊ081 ὕθυτὰ [Ὁ [86 ΘΓΓα ρογὶοα ἔγοιῃη (ἢ 
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αἀεπείγαοίίοη οὗ Φογαβαϊοπι Ὁγ Τιΐαθ ἴο 86 δοηγουβίοη 8Π4 γχοδίοσαϊίοη οὐ {16 96 ν 18 παίΐοῃ. 
ὙΠ ΘΓ] ρῥγεβογνδίίοη οὗ ἴ0 οογρογθαὶ [Ξγὰϑθὶ αἀυγίπρ ὑλ6 Απρ οι σβιίδπ ἐἶθ. ΤΒ6 ἕισο 
τοὐξηεϑ8δε8 ἃτὸ ἴπ6 1,Δ0Ὺ ἀπά {Π6 ἀοδροὶ. Τμο δὲ ἀαψδ, οἰ. ΧΙ, 9, 11, 16 τ6 8ὲ ἐΐπιεδ, οἰ. χὶϊ, 
14, ὅἃτὰ δαϊναϊδηΐ ἰο 81 γΟΔΓΒ. 

ΑΥΒΕΒΙΕΝ (292εν Ῥυορῆσξέ Ταηϊοί πα ας Οἤεπδαγωπσ “οῖ., Βοοομπά [δγδη}] ἘΜ οι, 
1867) : ΤΔ 16] ΤΌΓΙΩΒ (86 4518 οὗ [886 ΑρούβϑίΥρβθ. Το εαβέ οιέ 47 (6 ὅδα 18 ἴῃ πουϊα- ρον σ᾽ 
ἴῃ ρεπογαὶ, Τὰ ϑευόη ἰοαἄδ Γ6 βονθὴ ἡ ΟΓΙἀ- ΟΠ ΆΤΟ 168. ΟΟΒαΙἸ 018] Ἰἀοη ἐΒοδίϊοη οὗὨ τὰ 6 
Ἡρονιαπ ἴῃ οἰ. χυὶϊ. 8, τι} [86 Ῥοηναπ ἴῃ ΟἈ. χὶ. Το  ἰσλὲέ οὗ ἐλς Ῥοπιαπ ἱπίο ἐμε Ἡιίαδντιοβ8 
15 [86 ὑὔδηβίοῦ οὗ (86 Ομυγοὶ οὗ αοἀ ἔτοια {16 6 γ)718 ἴο ὅ:6 (ἀθηῃι]65, δπὰ 18 οβϑίδ Ὁ] βηταθηϊ δὲ 

Βοῦιθ. Το “]ατίοέ 18 [6 κϑου]αγιζοα ΟἸλυγοὶ οὗ αοα ἴῃ (δα ποιά; ποὺ πιεγεὶψ ἴμ6 διμοὶὶς 
ΟΒυγοΙ, ἰΒβουρὶὶ ὑΠπ4ὺ 15 ἀοποίοα ἰῃ 8 βρθοῖ8δὶ ἄδθρτθθο. Το δεέυεη Δίομπίαϊδ, οἰ. χυλὶ. 9, δΓδ 
ΒΟΥ ἢ ρτοδῦ ἡγ0 7] ἀ- ΡΟΝ ΘΙΒ, ὑοῦ τ ἢ 4] ϑΐοη ἴο Βοηθ. Τῇ Βεαϑί δίαΐῃ, αδ ἐέ τσετε, ἰο ]εαίδ, 
δηα {Ἰιι15 μανὶηρ; ἃ βία ΠΥ γ ὑο ΟΠ σΙβύ, 15 δῃ ἜΧΙΘΓΠΑΠΥ ΟὨ τ βύάδη που] α- Κηγάοχῃ ἣν αἰ ἢ ὈΘΔΓΕ 
186 Ἡνονιαπ, ἴμε Παγίοί, ἩΓΟΌΥ ἂρ ἀσποίοα ἃ βεου]αγιζοα ΟὨγβδηΥ̓ δπὰ 4 ΟὨ τσ ϊδηϊΖρα 
σοΥ]ὰ (πηδκίηρ, παιιῦι41 ΘΟ ΟΘβ5ΙΟῺ8 : [Π6 τηΓὶς οὗ 6 ΟἸγἰϑύίδη ἀρ658). Τὰ Ἡοωπα ἰΒβ ἀξαίεά; 
(815 ἀδποῦθϑ [16 ΤἸηοάοΓ ἀροδίδϑυ, [6 Ὀορὶ Ππ]πρ' οὗὨ τ 10} ΔΡροαγθα ἴῃ 086 Ὀοδβίϊαὶ οΌΓΘΆΚΕ 
οὗ 86 ΕὙθποὶ τονοϊαϊοη. Τὰ Εἰσλίὴ Ἡδαὰ ἰβ ᾽Ὅλ6 Κηραοιῃ οὗ Απογὶβί. ὙΠ ΜΙ1]οππΐαὶ. 
Κίπράοια διὰ ἔμο ἄγεῦ Βοϑασγθοίίοη δτθ ἕο 06 δρργϑμδπάθα ᾿ἐύθσα! νυ (ἴπ ἐδ ΟἸ ΠἸ βίο. ΒΘ ηΒ6, 
πχιΐοϑ ΒΙ66Κ) δηά 88 ζαἴατθ. 

ΘΟΒΤΕΚΡΙΕΟΚ ἴατηβ Βδοῖς ἱπίο ἔπ ὑγϑοῖς οὐὗἁὨ (89 ΒΟ] Θἰοσταϑομ συ βρί γιὰ! βίο βομοοὶ οὗ 
ΒΙοοΚ, 6 Ὑοίίο, 1μὕοκο, ἀπα οὔδιογθ, ΗΒ 1άθα οὗ (6 οἰλίοαξ σοπορθρίϊοη οὗ ᾿πβρί γαίζοῃ, ἕ. 6., 
ΒαΙΛΔΏΪΥ͂ οοπαϊἰοηοα ᾿ηδρίταύϊοη, ΒΙΟΔ μ6 αἰβύληρι 5168 ἴσοι μα ταξοπαζιδέϊς οΘομοορίίοη οὗ 
ἘΠΟΙΒογα δηά [6 πιασίσαξ (αϑίγαοὺ βιιροση δία γα) οοπορρίίοῃ οὗ ΗΘηρβύθὈΘΓΡ, βθθιηΒ ἴο ὮδΥΘ 
6 Βἷτῃ ἴο {μ18 βίδηἀ-ρΡοϊπῦ; 6, ΒΟΊΥΘΥΟΓ, χη Δ} } 0058 Δῃ ΒΡΡΙΌΔΟΙΒ ἰο Ηδηρβίθηθεγν ἴῃ τοραγά- 
ἴηρ 186 ἴογια οὗ [86 νἱ᾽βοῃ8 88 ἃ ραγύ οὗ {16} βιιυβύβῃ θ:. 

1 {86 τηοϑύ τοοθηῦ ὑΐπλ68, {116 ου] ἰναίίοη οὗὨἨ [89 ἀροοδὶ γρίϊο ἤθὶ ἃ [88 σγοβυ)]ίθὰ ἰπ ἃ υϑῖῦ 
Θχίθηβινο ἰἰοσχαΐαγο. ὙἾ6 αἰβῦϊηρι! 8}: 1. Δ οσκβ τ οι ρογίδϊη ργοδιλ θη ν ἴὸ {Π6 ογὶο- 
οἶδα οὗ ἀρορσαϊγρίϊοαβ. 2. Τ]θο] ορί οο-ογ σα] Ὑτοαύϊβοθ. 8, Τ]ροϊορίοαὶ δηα ἱμοοϊορίοο- 
ΡῬγδοῦολὶ Οὐτϊαχηθηίαγίθθ. 4. Μομποργαριβ. ὅ. ΟΠ] αβι]ς Μοπορταρ]θ. 6. Ἐπ ὴρ δηά 
Βοιλ]]οί168] τααύνοσ οα (ἢ 6 016 ἀροολΥρϑθ δηἀ οὐ ἱπαϊνίἀυ.8] βϑοίζοῃϑ. 

1. 1} (86 ζοῆογαὶ ρῥγοία οΥΥ αἰϑβογίδ 0η8 οὐ ΑΡΟΟΔΙ Υρύ 68 γΥ 6 ΤΔῪ Τὴ Κ (86 τηοϑὺ γοοθὶ 
Οὐπιπιεηίαγὶοθ οὐ Ἐξοζιοῖ, Ζοολατγίαὐ, ἀπὰ Ζαπὶοῖ, Ιῃ τϑίδγθῃοθ ὕο 86 Ἰαϊνοσ Αροοβι γ ριϊβε, 
866 [86 Ζιἐγοαιμοίίοη, ἕο ἐμ6 Οὐπιπιεπίατῳ οπ Παηὶεῖ (οὗ ἴῃ6 1λπρο Βουῖθβ), ρη. 20 δῃὰ 456 [6εγ. 
ἘΠ.] (τοίογθηοα ἸΠΔΥ̓ δἷθοὸ 06 μιᾷ, δὖ βοπλθ ζΖαΐαγθ ἔτη, ὕο μ6 Ζηἰγοαμοίίοηϑ ἴο Εεοξιίοί ἀπά 
Ζεολατία]). Ὑ͵ 5 ̓δΥΘ δΔΙγοθαΥ οχδαμλϊποα ἰῃ6 ΑΡοοΥυΡμο- Αροοαϊυρίίο ᾿ἰογαίαγθ. 

2. ΤΙ ὑποο]ορίοο- ον ὕϊο41 Τγθαιάβοβ ἱποϊαθ, ἄρον 81], [116 ἀγίϊο168 πὶ ΤὨΘΟ]οΟρΊ 8] )16- 
Τἰοη Δ Γ165, ΘΒ ρΘοἰ δ] γ {116 Αγύϊοῖθ οὰ ἐμ ᾿ονοϊαίλοη οὗ Φόολη 'ῃ ΗΠ ΘγΖορ Β ἐἰεαἰ- που ιίορᾶαϊε; ἴὰγ- 
{μογ, ᾿ββογίδίϊομβ οα ὅπ 1,δδῦ ΤἈϊηρβ (ΑἸ δι, Τα μαγάΐ, ΟΘ δ οι, ἐΐο.). ογΚβ οὰ [μ6 Β]- 
Ὀ1164] ΤΟΙ ΡΥ οὗ {86 Νοεν Τοβίδμχοηΐ, δηα ο 86 ΑΡοβίϊθ Φόδῃ δπᾶ κἷδ σι ρΒ. Ιβοϊαίθα 
στϊῃρϑ: ὙΥ1οβοῖογ, ζω Αὐδίεσιπο ἐπα Κι ΐ ον Α4ρΡοξ. 11ἰοταΐων, 1. Βεὶϊίγασ, (διϊίροιη, 1839. 
Τδημοιλδηῃ, ἢγεν ἰδέ ἀδν' γε  αδδεν, εἴο., Ἡδπονον, 1841, βίογη, Εἰπίεϊωησ, ΒτοβΊδυ, 1851. Ἡοββο, 
7ρλε Ῥγορλοίε ἀδν ὠτγολγίρἰολεη, Οδηιείγας, οὐδ ἀοΥ τοολίο διαπάρμηξί ἀον Βειγαολίμπισ, ἐν 
Οὔεπδαγμπς δὲ. Ψολαπηΐθ (Μοπαίδεολτγι ὁ γῶν; ἀἰ6 Εναησ. Κιγολα νου ὐοϊπἰαπα ὡπὰ Ἡεείζαΐεη, 
1868, Νο. 7). Βἰποῖκ (ὙΠΟ Εὐθά κι }), 4οζαϊνρεέοδε  ὐγϑολωησεη, Ζατιοῖ, 18δ8. 2αΣ 
ϑνδίοηι ἀον Αροζαῖψρϑε παοὴ 4. εοάυβ ν. αἀτᾶδογ (Ευαηπρφείδοεδ Οἰδηιεϊτἀοδίαξέ, 1861, Νο. 17 54α.). 
ΨΟΙΚηιασ, ἴηι πειμοδίαηιεηἐοἦς Επέαεοξωπς, Ζυτοι, 1862, ΚοΙν, Ζ7λὲ ευείαξίοπ αἵ 
«οἦη, Ἰοπάοη, 1860θ.{ Ταιϊματγάϊ, Πὲς Οἠεηδ. “ολαγηῖξ, ἰιδογϑοίχέ πὰ ζῶν ογζίτέ ΤΩΡ αἷς Οε- 
πιεΐϊηαθ, Τ,οἰρΖίς, 1861. (71άθπι, [6 1,εἦγε υοη ἄδη ἰείσίεη Ζίησοη, 1861.) Το ἴζεοι, Παπά- 
δοῤγι ἰοῖς Ἐμηάο, 1. ὠπνὰ 2. ΗΕ, Ἰιοὶρζὶς, 1801-62. 1, ϑιηπιοτί, Ζων διδὲ, Ζαλίεη- δυνεδοῖϊα 
(ὐαλγίο!εν γῶγ αἀδμίδοῖδε Τὐεοίοσῖο, 1864, Ρ. 8 Βαᾳ.). 1άδηι, )ὲ6 Οἠενεδὲηι ἀον Ἡδσὶ σε, δολτα, 
εαλγδὸ. ζὼγ αεωίεολα Τἠεοὶ., 1867, ». δ87). ομγόάον, ζύοδεν ἀϊ6 Απμβαδδυησ ἀον Οἠβεπὸ. “ολ. 
(1δϊά,, 18θ4, Ρ. 618). 7614., Βοπιλίάι, 216 ἐδολαίοίοσίδοΐοη, 7 κἠγείῶοϊε ἐπὶ ἰάτον Βεαδωέξιπο, εἴς. 
Ῥ. δ77). Ἐπρεοϊατγάί, Εἰπέρες δεν ἐυηιδοϊιϑοὐα Ζαλίοη (ϑαλτδῦ. γ᾿ ἀδωίφοδ ΤΑεοί., 1866, Ρ. 801). 
Ζδμη, 2.6ν Ηἱΐτέ ἀεε Ηεγηναδ, ἀοίμα, 1868. Βιιρροηῦδοι,, υοδαπηξδ ἀδν' Αροδίοί πὰ ἀἐν γεδ- 
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ὁγίεν (ϑαλνδδ. γῶν ἀεωξδοὴς Τῆεοί., 1808, Ρ. 819). 1ῴῷῶνο, ᾿είδοασιο πὰ Ἡρεἰσεδολιολίε ἐπ 
ἑλγερ Ζυβαπιπιεηδίεἰζαπσ. Ζωρίεϊος, αἷ8 δολίῶεεοί, εἴο., Φατὶςἢ, 1808. Οτδι, ἔϊεδον Ζιλαίέ πὰ 

δΒεάευμέμης ἀεν Οὐεπὸ. “οῖ. (πὰ (6 ραιηρ]οῦ: Ζὼν διηχῶλγιμισ πὶ ἀα8 δολγιλωηι Νειεη, 768- 
ἑαιπεπίς, Κη Ῥοτέγασε, ϑιαιϊισατί, 1868). Τἰβομοπάογῇ, 4ρρεπαὶς ΜΝουὶ Τερίαπιεηλ Ῥαϊσαηϊ, 
Ιαἱρσὶρ, 1809. ὙΥ εἶδβ, 4“ροζαϊψρέϊδοδε Αἐμάϊοη (Ἰὰ διωμαϊεη πὰ Κτιίξοη, 1809, Νο. 1)." 

8. Οομηπηθηΐαγίεβ : ΟἹάον γι ηρβ, οί άορσοσ, 226 βαδυίοπε γιασπα. ὅϑϑιη ον, Οογγοάὶ, 
Ἠατίπὶρς, Ὠοπϊκογ- ΟυγίίυΒ, Βουος, ΥΥ̓ ἄπϑοι, ΚΊθαϊκον, Ἡρίηγοηβ, ᾿ψδασταδηη, {. ΥΥ. τίμα, 
Κοιυμοες, Μέαιμᾶ:, βομο]Ζ. ὅ.66, θ6βὶ 468, 8 11δὺ οὗἉ ΟἹ ἀδσ δΔη ἃ τχοσθ γθοθηὺ ἀἰββογίδι 0ὴ8 ἰῃ ΕΘ 88, 
Μὐμεϊμησ, ». 1502. ἨἩἨοὶζΖβδυβον, γάί. ἀρ Οὔ. ἁοῖ. υοη θη δίεδεη, Ζεϊίαἰέογη αον Ἀαίλοί. 
Κιγοῖσα, 1827. οι Βτιαπάι, 2ὲς Οὔ. εν ξἰᾶγι, 1ιοἰρεὶρς, 1846. ΒΟΒΠρΙ, Βδοκηδηρ, 1847. Τῆθ 
ῥεουοπαὰ ᾿ρί δέ οΥΓ είον, εἰς., απαὶ ᾿ουεαίίοπ, υἱἱὰ, Διοίοα, Νον ὙΟΥΚ, 1804. ἔίογῃ, Αὐπιπισηί, ᾿ 
ἄδεν ἀΐε Ογῇδ. ἀε8 Αοδί. “Χοῖ., Βομαβδυβεη, 1864 (Οδίμο σ ἐμβθοορυ). Αὐδογϊθη (18δ4:-57, 
860 δῦογο). Ηλδη, ζεϊζ,αάοη σιπὶ Ῥεγείπαηπΐδδ, είο., ϑαίοη, 1851. ΟὨτιβὶ, Ῥδαυ]αβ, δέϊοξε ἐπ 
ἀϊε Ἡεμοασωπς ἀον Οὐ. “οῖ., Θιαιιρατί, 1867. Μέϊοξε ἐπ αἷς 4»οΐ., ΒαβΙο, 1807. Αὐτᾶβθον, 
Ῥεγεμοὴ εἶπεν ἀϊδίοτίδοίση, δ ϊ, ἀον ΟΙΟ. “ψοῆ., πιὶξ δοδοπάετεν εν οξδιολέισιπρ ἀν Αἰβίεσιη- 
φεη υοη. βεπρεῖ, Ἡεπσοίεαδενσ ὠπά Εὐτνατα, Ἠδι Δ οΙΌοτς, 1807 (8 νϑ]υδ0]6 ψοσκ, δραγὺ ἔγοιῃ 1.8 
ὨτΟποΪ ορίοο- ἰδίου! 681 τη μοα, ΤῊΘ βδῖηθ βϑύβοῃ ψχοίβ : 7268 ὕζαδν 1806 ὠπὰ αἷε Οὔὸ. “ολ., 
ΕἸΡΕγί6 14, 1867). Ὀβίογαϊθοκ, Κοπιπιεπίαν (Ῥατὺ ΧΥῚΪ. οὗ Μουου ΒΒ Οὐπηιπιεπέαγυ, 1889). 
Βεηπο, Οἰδβίογζίθηβοσ, δὲς Οὔ. “Ψοῖ., Μάπομοη, 1860. Ὑείξοτς, 29 ὲ6 ἐδέξέονι 7 ύγισε ἀον Οβῦ., 
Βταβίδυ, 1800 (1ώεπι, ἢ 16 1,κἦτγο υοηι ἑαμδεη) δῆγίσεη, Κεϊοἢ). Α. Ἡ. ὙΥ. Βτγαπαιί, Απἰοίμησ σιΐη 
1δεη, ἀεν Οὐδ. δι. “ολ., Αταβίογάδῃ, 1800, 8,461, 26 ΟἹὔδ. “οῖ., αὰ ἄτην Ζιωϑαγιπιεηλαης 
ἄρον πιεδοϊαηϊδοῆεη Ποὶολεροδολιίοδίς αἰδοείεσί, Ἡ οἰ ΔΟΙθοτρ, 1801. Ἐν], 226 Χολ. δολνϊίεη, ἃ 
γοὶα, 1862 ( ΟΙΚαλαγ, αἶ8βο 1802). Οδγίηογ, ᾿γζίἄγιμις ἀ68 Ῥγορλείεη, 7])απὶοί πὰ ἀον Οὐ. “οῖ,., 
δοιοὶδ αἀεἦ' Ἐρεϊβεασμηςσ υοη, οβεξιοῖδ αοσ (ἐεδεξιεῖα υοη αοσ), ϑυαϊίιρατ, 1803. ἘΚοι,πλ]οσ, 
ὼς Οὔ. ὕεια Οὐγιδίς αἩ, ὕοῆ., εἰο., Τρδίηροη, 1868 (Οὐγοποίοσιίοαϊ, ΒΒ6 ῬΑΪ πιο 5 Του οὗ 
[86 πουῖκ ἴῃ ὑπ ϑαλγδωολ γῶν ἀειιδοῆς Τἠεοίοσίο, 1808, Ρ». 866). ΒΙοΒίοτ, Αἰπγσφε αβείε Ατ- 
ἐεσιπσ ἀεν Ογῇὸ. δέ. “ολ., 1,εἰρξὶς ἀπά Ὀγεβάθη, 1864, Ἡο]ίζιμδπη, 26 ΟΥὺ. ἀεε “οῖ., ἴῃ 
Βυπβοη 5 διῤδείισενγξ, 4 Ῥατίβ, 1804. «}εβϑη, 2ὲ6 Οὔ. ἀ68 “οὴ., 1804, ΒΙΘΟΙΒ,  ἰδιξονηδ 
ζκϑεγείολί, Ὡαπισὶρ, 1864, Τῆς Δ4ροοαΐψρδϑε βοριζατίψ Εἰχρίαϊηεα, Ἰ,οπάομ, 1862. 1, ϑιαπηοτί, 
Ῥίε Οἵὸ. “ολ. ἀμγοὴ αἷς Ἡεϊϊσο ϑολτῦ 7γ αἰΐε Βιὲδεζγεωπας αὠδρείεσί, Θυαιιρατὶ, 1864 (866 

[86 ϑαλγδό. Γὥν ἀεωξοὴο Τἠεοίοσὶδ, 186ὅ, ». 660, γενίονν ὈΥ ῬΑ] πιο). αοϊβουβ, 2ὲὶ6 Ἡεὶθδα- 
φυησεη, εἰο., Τ,οἰρΖὶν, 1864. ἩΗξφρίπγίοι Βδμηιοι, 16 Οὐδ. “οὶ. Εἰπ πειὸ Ῥεγδιοῖ, ἰδν δωη ζεῖ 
ξω ἰϊοῤέεπ, Βτοβίδι, 1866 (τουϊονοα Ὀγν Ὀὐϑιίογαϊθοῖς 'π 086 ἁαλγδό. {ὦν ἀεμίδολς Τἠφοὶ, 1867, 
Ρ. 127). ΕΥ. ἀ6 Βουρεοιιοηί, ζα έυδφί. (6 δ, ὕέαπ, ἐχρζίψιιόε ραν ἴέ8 ἐογίξμγεςβ οἱ οτρίϊοαηΐ 
ΓΛίοίοἶτα, τγέόοδάέε ἀἸηε ὄγδυο ἐπίεγργέόίαξίοη, ἀδ8 ργορἠλδίλοδ δ 7απὶεῖ, ΝΘ ΘΒ δίοὶ, 1866 (ἐμ 
ΣΑΣ ΤΗΣ τολντοῦ ἰο Ὁ 6 Βουρεοιηοηῦ ΔΘ ὈΥ ΝΊΟΟΪ48, οη ΟΥΒΌΔΟΙ, ΕΔθοσ, δυτγίουχ, Νον- 
ἰου, ὈΙΚΌΥ, Οποτβ, ἘΠΠοὐν, Οὐπηϊηρθδπηι, (ἀἰογηλοηδί, Αὐδαιΐοη, Βἰεί μοὶ, Ν. νου Β,, γι ιγηρϑ, 
Ταπιβδτέ, Ῥαγῦν, ΚοΙγ, Β. Τῇ. Νοπνίου, Μουββοδῦχ, Βορβιοί, εἰ). ΒΙοΙ πη, 2216 Οὐ ὁ. “οῆ. 
7; ἀαε Ολνιϑεζ. Ῥοΐξ, πὶ 8 Απλᾶάπφεη, Ἠ4116, 1868.(. Ἡ. ΥΥ. Βίποῖ, 2 ἐς Ζεὶολοη ἀον ἰείχίφη, 
Ζὰὶ ἐπα ἐν Ἡδιοαενξιη ὁ Οὐγνϑέ, γξίάγμησ ἀν Ἡχωρίαδεοληϊίίε ἀθν Οὔ. Ψοῦ. ,ὥν αἱἷό 
ααΓ ἰάγεη, Ἡδεγτη τσαγίεπας Οεπιεὶηε, ΒΑΆ]6 δηὰ Τυἀνίρδβο., 1868 (Ὀγ {μ6 βδιηθ, 2216 1,εἦγο (δΡ 

Ἠε σε ϑολτὶ υοπι Απέϊολτίϑέ δὰ ἢ ῖε δολγὶ έηιδοδισ ξεὶέ ἀν 1, ἦγε υοηι ἰαιδεπ αὐ ἠγίσεη εἰσὶ). 
ΟἸάας πογῖκβ, ρατγίϊοα τὶν ὉΥ ΒΕ, Θἰεσοεσεθολιολέση, 1199. Ναολέγασ τι Θίεσεβσεδ- 
εὐϊολίε, 1805. ἘΌΒ]6 σοι 1,1|οπβίογη, 1824, Ὑ εἰσοπιηείον, Ταρίπροι, 1827. βδμάοτ, 1829. 
Οὐΐαπάοτ, 1831. ψοη Βτγυπηπη (2 Ῥαγίβ, 1882). ϑολέξεδοῖ σιν ΟἹ ὃ. σολ. ἀμγοῖΐ, εἴποη Κτεισγ ξεν. 
Εν. οι Μοίοσ, Καγίβσαμο, 1838.} ἷ 

4. Μοποργδαρᾷβ: ΕΒἰθιηβηη, 2) ἐ6 Σοἦγο ἀον Ἡεὶζσοη δολγὶ έυοηι ἸΟθΟ)δλγίσεη, Πεϊοῖ πα σοι 
Ξυξῶηίσεπ Ζεὶοὴς Ζεταεῖ (Ἰῃ. ορροϑί(ίοη ὑο Ὠ᾿οαγ ἢ), Θομβδηθῦοοκ, 1868. ΕἸὄτγκο, 726 Ζεῖτγε 
τοῖς ἰαμεη )δλγίσεπ, Πείολε, ΜΑΛΌυτρ, 1859. Νοροιυϊ Ξομηοίαογ, 2 ἐς οὐ ἰἑαδέϊδοῦε Ποζέγίη, 
νη ἰλγ Μενλα{ίπΐδα σιν Οὐ νι οΐεη Οἰαωδεηδίελγο, ϑομδῆμαυβοη, 189. Ἠύυβοῦκο, 22α8 
Βιολ πε 1 ϑιεσεῖπ, Ἰ,οἱρεῖς, 1860. Κυβαββο]α, ζεδον ἀαδ ἑαυδεπἀδλτίσε ἰεὶοῦ ὠπὰ αἷς Οὔ. 

4 ἩΓιΩκο ἴον δηά δχαΐμδιὶ Βοη 6} δγβίθι, 8600 ἐπ σδίδ] ομτθ8 οὗ Πογαέαγο. ΟΡΙΙΣ, Κωγεε ὕεδεγείονέ, 1816. ΤΙρίασ, 
δὰ )ηρεῖε Τα΄, Ἀδαίτεπ, 1836. Πίεπι, Ὀί6 Οὔτεηπδ. υοὴὶ., 1,οἱ μεῖς, 1839. 

{ Βπούφηνοτα, 4»οοαϊψρείς εχρίτοαία δεοισιάιρα, ξοπειπ ερίγίμαΐεηι οα. Ταῖοϊ͵ ΤΙ Ώ, Ῥεγίαρε- Εχροάίδον, 1862, 



14 ἹΝΤΕΟΡΟΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ. ΄ 

«οῖ., Ἐτ]Αηροη, 1868, δα ἑαιδε α)άλτγίσε ᾿οὶοὶ σολῦγέ πἰολέ ἀδΥ Ῥεγραπσεπλεὶί, δοηάεγη ἀδν 
Ζιιξιμν εξ απ (ἴῃ ορροβίομπ ἴο Ημρβίομρογμ), Οὐογβίοι, 1866. 72:4 ϑγηιδοίξοαί δωπιδετε οὗ 
δογίρίέιγε, ὉῪ δον. Μαϊοοίπα ὙΥἱΐο, ΕΑ ραγσα, Τ. ἃ Τ᾿ ΟἸαγκ. Οδγίδθς δεοοπά Οὐημπρ, ἩΡΩΙ 
{ἐξ δὲ ῥιο- Μοϊοππίαὶ ἢ ὉῪ Ὁ. Βτοννη, Βα Δθαγρ. αὶ γθδίγη, Τῆς Τυροίοσῳ 9 δογὶρέωγε, 2 νο]8., 
4} ΚΙ. Βα θατχ ἢ. Υ όπγββ, Οἰαυΐθ ϑψγηιδοίϊοα; οΥ, Κεν ἐο ἐδλε ϑυνιδοίϊοαὶ 1απσωασο 97 δογίρίωγε, 
Ἑπϊηθαγρῃ. δὴ ΕἸάϊϊς, Οὐπιπιοηέπεο ἀδ δερίεπα ἔρίεέ, 4}οο., Ιλιρὰ. Βαϊ,, 1827. 1,Ἀπηπιοτί, 

Βαδεί, ἄωμ8 7Π)ιϊεν πὰ ον 7}αἰδοῆα ρορλεί, (ἀοῖμᾶ, 1803. Ἡδορατὶ, δῶ ἀτὰ Οὐ αδηνδ, εἰπ 
αυμασλίει, Νατοπίθοτς, 189... ΟἸΠΒδαίθρίθ ἀθ 16 ϑὅδιιββαγο, 26 Τοεζοπιδίέ. ον ἐφολαίξοίοσιδοὴε 
Ῥοογίοξίπσοπ, Βοϊϊογάδμι, 1808, ΟἸγιβϑυλδμὶ, βεηιευξωησεη σὼρ Αωδίεσυησ ἀεν Αροξ., πε 

ὀσδοηείενεν ἰολδίοδέ ατρ αἷς ολιῥῥαδἰδοῖς ἔγασε, Βϊρα, Βαδοιλοίβίοσ. Οοί θοῦ, ὕζχεργεμσ, 
«Αυδδίάμησ πὰ πα ἀον Εγάς, Ηρ ΘΙ Όογρ, 1869, 

δ. ΟἸΠΠἸΑβεῖς Ὑ οσῖκβ : Βγοβολγοη νοὶ Ζιταροὶ (ΘΑ μδυβοη, 1869, 1860,1861; ΕΥΔΗΚΙοτί, 
1806). Ουπιπίηρ, 226 σγοθεε Τγῶδοαὶ ([16 ατοδὶ Τα υ]δίίοι], δια), 1862). [2 εοίμετεδ ὁ5 
ἰδὲ Αροσαίψρϑε, ΕἾγϑέ απα ϑεοοπα ϑενγῖεβ, εἰ5.}1. ΟἸδίον, Εἰπε δορὰς ὠπέεν Εἴπεη, Ἡϊγίεη ἐπα 

Αὐηϊστεϊοῖ, ζόθ αὐ Ἐγάδη ὑοῦ ἄδπι γῶπρείοη, Τὰσ, Βιαϊιρατ, 1869. ΟἸΑΓθοπΏοΙ, 60 ψαλγό 
ποοῦ ὠπὰ αἷς Ἡείέ ἐδὲ πίοδξ πιρῆν, Βιαϊιρατί, 18606,:2ἃ ΟἸάΘΥ πογβ, ὈῪ Ῥοίογβαη, 1βυϊνοία, 
Τυδίηροη, 1821, 1890. ᾿ Ρ 

[πὶ στοίογοποθ [0 οὨ  Παϑιῖς τὶ ἰηρΒ, γγθ το ἃ ἈΘγΘ δραίη τοιηδσὶς ὑμαῦὺ Σὺ 18 ΠΘΟΘΒΘΘΓΥ ἴο 
ἀϊβυλησι θη, τι ἃ Οἰθαγ ροτζοορίίοα οὗὐ ΟἸυσο ἰδίου, Ὀδύνγθθῃ ἰμθ ΒΙΡ]1081 ἀοοίτηθ 
οὔ ἴ86 ΜΙ|Π]ΠΘππΐα] Κίηγάοιι ἰπ ἃ 5υτ 0016 4] Β6η86 δηὰ δοίι] ΟἹ] αβιλ. ὅδϑοσμθ οοπχπιοηίαίοτθ--- 
85, ἴον ἰηβίδηςο, ΘΟ Ὠ] οἰ στο 6 Γ--τμανα (8116 ᾿πΐο ἐδι6 ΟΓΓΟΣ οὗ σοραγαϊηρ μ6 ἀοοιτίῃθ οΥὨ ἐλιΐβ 
8 0) 6 οὐ 45. βοῦ Τουτὶ ἰπ [16 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ ἰἴ86}, 88 ΟΒἢ βίη. 

θ. Ὑ͵οτκβ οὗ δῃ οαϊγιηρ δηὰ δοιαὶ] δ θα] σμαγδούογ: 1υἱὐθγαξαγθ ἢ βδϑρδᾶγαΐθ ροσχίϊοηβ οὗ 
[86 ΑΡΟΟΔΙΥρΒ56: βοιμη αι, ᾿ὺπ Ῥοίωπι ὥδον αἷς δοπιοίϊδολε Βελαπαϊΐωπς ἀον Α4»οξ., Βιαιϊίρατί, 
Βοβόθον, 1807, [Ιμλιοίυπ, 2 6 Οὔ . “ολ. ἐπ. 281 Τγεαϊσίση, Ὀτοβάθη, 1870. Βϑηροὶ, 600 ᾿είάδη 
ηιῖξ οὶ 9 1ϊεάφτη; 60 Οεδείο, Τθίηρσεη, 1881. οοβ, γδαωζίολε Πεάοη δεν ἀἷς Οὐό. “ολ., 
Τυὐρίπροη, 1781. Ιάσμ, Ζειξίοής ὡπὰ σὰν Ἐγδαιμης εἰπρογιολίείς Ἐγἐίάγωπο, εἰς. δα, 
Τϑαιιιπφεδέμπάεη, ὥδεν, οίο., ϑιαιϊισατὶ, 1796. Ἡρτλθβ, Ῥεγδωοὴ οὶ ἐσεπιᾶδδεν Βείγασλίωμπσεη, 
είο., Τ,οἰρΖὶς, 1801. ομυ λοθ8, ον δε ὥδεν αἱ Οὔ . “ὕοῖλ., ὙΝ ̓αϊοτίμαγ, 1806, Ιάθμι, 4:ωώ- 
ἴοσιπς ππὰ οὐἠγὶδίεγδαι σὴς Νιμξαπισεπάμηςσ, εἰο., Ζατίοι, 180ῦ4,.Ὠ Ἐσίβοι, 4γοξ, Καξοολέίεηι. 
Ὑ Ια ογίμαγ, 1804, 2. ὅ. Η 655, Βγίοξε ὥδεγ αἷς Οὐ δ. “οῖ., 1848, ἘταπίΖ, Βείγασλέωπσεη, 
Θιυοα]ηΡ., 1838, ὙΜΊΠΚΊον, Τασίϊολε ΜΒείταοϊμωησεη, ϑυλιιρατ, 1842, ραγρθου, ϑέϊεεδη ἀμ 
ἀεν Οὔό. “ολ., Ἰλιάν ρβθαυγρ, 1862. 

Ῥοείϊοδὶ 1μτογαύαγθ οὴ ὑμ6 ΑΡοσδίυρβο: ῬΙῸΙ,, 1769; Βοργοῖθον; 1μδναίου, ὕεδιδ Δεδβεϊαε, 
οὔον αἷς Ζιωξωη ἀο86 εγγη ἐπ 24 Οεδἄπσεη, Ζατίοι, 1780; Μύηϊον, ΟΟροηβάρσοη, 1784: 
ψαπαΐον, δὲς Οὐδ. δέ. “Ψοῖ., Ἰδατταβίδαί, 1846; ἰπ γϑῦβθ, 1,οἰ ρχὶρ, 1804, Ὀϊοάτγιοι, 2) ἐς ΟἹ. 

υοῆ. ΣὼνΣ ογίἄωίογέ, Νου-Βαρρίη, 18066.΄. Ἠττηβ,  ὲς Οὔ δ. “οῆ., σεργεαϊσέ παοὴ, εἰπχείπεη, 4ὅ- 
δοληϊίοη, αἰ ἀεγϑοίδεη, Κὶοὶ, 1844. ὙΥ̓δοΒΊ]ον, 2 ὲ6 ΟΡ. 81. σοῆ., γῶν αἷο οἠτιδιϊοδλε Οεπιεϊπαδ 
αιμρείεσέ ἵπ Ῥγοαϊ σίεπ, 2 νο]8., ἔβββη, 1855. ὙΥ. Ἠοβιηδηη, αγαπαίλα; Ῥατὶ 24, δε Μγεὶ:- 
δασμηροη ἀἐΡ Αροοείοί͵ Βοτ]ϊη, 1858, ΖΒΟΒ]αρ, 2 ὲ6 ΟἹ ὃ. “ολ. ἱπ Βιδείείμπάει, 1,οἰρσὶς, 1860. 
γοεϊίον, 2ὲε Οὔ. δι. “οὶ. αι ιδείοίιάδη, εἰπσεγολίεί, Βτεβδα, 1869, ΒΘΟΚΒΟΙΪΣΖ, Γλι νὶρβ- 
Ὀυτρ, 1860, αποππηίης, Βέοξεη, ἐπ ἀεὲ Ορεηπδατίησ, 4 ἀδείεη, Αταβίογάδιη, 1867. Ὀδαϊηροτ, 
)ὶς οὐγιδίἰϊ οὐ Εελξ παοὴ ἄδην Δροείοί ψοδαπηεδ; Ῥογίγᾶρε ὥδεν αἷε Βγίοίε ὑπὰ αἷς Οὔ ., 
ἘορΘμβΌατρ, 1567. Τοι]ΐη, ϑογέρέωγαϊ απὰ Ηϊδίοτίσαἱ Πιετργείαξίοη 07 (δε Ἐευείαίίοη, Μαςῖη- 
ἴοβα, 1808, Βρηρο] 5 Ογεηδαγιπσεσοάαπξεη. Ατ ἄση 60 Πεάδη, ϑιαϊιρατί, 1807. ΕἼΟΥΡο, 
Ῥοη ὠπϑέτδ Πογτπ Ολτγιδιὶ Ἡριϑον ξωη, Ῥατοῖμι, 1868. 

Τὴ βὅθνυθη ΕΡ 81168: Μοίβίεν, Ῥαδίογαϊδνίεζε (686 ϑοΐπεα Οοἰέοδ. Ὑ͵ΊΟΒΟΙ ΔΒ, 2) ὲ6 7 δεπά- 
δολγείδοη, ἀ4ε86 Πεγτη, Ῥγεάϊσίση, Ῥυ Ὁ] 864 ὈΥ͂ Βαπάον, ΕἸ θοσίθ! ἃ, 1827. ΗδΌΡπον, ῥγεάσίθη 
ὥδεν αἷς 1 δοπαἀδολγείδεη, 84 ἘΔ., Βουὶη, 18506{.ἀ Ζοτῃ, ὲδ 7 ϑεπαβοδγεῖδεη ὠπὰ αἱς 7 δὶεσεῖ, 
Βαγτγουΐῃ, 1860. η Οοβίθτζοο, Οὐγίδέωδ πίον ἀδη Τισιολίεγη, {ὐεδονθείσέ νου Ῥείγὶ, Τ,οἰρσὶρ, 
1864 (086 {1{}|0 οὗ {86 οτἱχίπαὶ Παίοσι του ἰ5: ϑέσημηδη, υαη αΐηιοῦ, Βοϊιογάδῃ, 1854. ὥΑ 
ΠΟῪ ΓΔΒ] αἴϊοη ΕΥ̓͂ ΜΕΓΒΟΒΙ Δ ἢ 845 ΓΘΟΘΏΓΥ͂ ὈΘΘη Δηποπηςοα). Μοίνος, 216 7 δἰεσοῖ, ΒτοβΙδα, 
189. ΗυβοὮϊτο, 2,8 Βιοΐ νου 7 δίεσείη, 1ιοἱρΖὶς, Ὠτοθάρη, 1860. ΒοΒΊδοῖ, ϑολδρίμπσ πὰ 
Ἐν δεμης παοῖ, Ο᾽ δ. 4 υπα ὅδ, ΒΑττηοη. 1866. 



86. ΒΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΙ, ΤῸ ΠΠΤΈΒΑΤΟΒΕ ΟΝ ΤῊΝ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ, τῦ 

ΤῊο ἥδυθὴ Τχαυμπιροίβ: Μ᾽ οίξον, 2 ἐ6 7 Ῥοδαυπεη, Βτοβῖδα, 1860." 
Απεἰϊοιισίϑι (ςοἢ. χὶ"1.): Οὐμμθηΐυβ, ὔγδεγι Τγίοερδ, ϑιοο ΚΒ ο α, 1641. 2. ΗἩ. Ηξεββ, δὲν 

Απεολτίεί, Ια οτίμαν, 1881. Ψιοάοραπαί, 26 δεϊάση Ηαμρίρατγίείεη, Βιδείδίμαΐενι ὥδεν ΟΥ̓ δ. 
8,. “οῖ., Καρ. 12 ε. 18. 

ΤῊο βόυθα Ὑ14]: οὗ ται : Ν οἰΐον, ΒγοβΙδα, 
ΟΒ8Ρ. χνἱ!.: Οειϑέ ἀεν Ζεϊέ ἴῃ, δεϊηοη, Ἡρεγ ἔζεισοη ὑηα Τδίσεη, Θιαϊιρατι, 1848, Δίΐεξο ἕη 

ἀϊε γενσαπφεπλεὶξ, είο. ((Ἐ8. Χ].--χἰχ,), ΕἸ ΒΟ 614. 
ΘΒ δρΡ. χχ.: ΒΟΌΡο θη, 1861. βου θυ, 2.8 ἐωμδοηα)άλτίσε ᾿ἰεϊοῦ, Ν ον ὙΟΥΚ. 
ΟΒδρβ. χχὶ, δῃὰ χχὶϊ.: Επαὶα, 2. Ἡενυἰολζεὶξ ἀδδ πευετὶ ὑεγμδαίεηιδ, 2 γ0]8., ΒΓ θα, 

1788-40. 

ὃ 6. ΒΥΡΡΙΕΜΈΝΤΑΙ, ΤῸ ΙΤΕΈΒΑΤΤΒΕ ΟΝ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ. 

Ἡδνίηρ ᾿ἰαϊὰ 0 ρῥγθοθάϊηρ ἰϑίοσυ οὗ [86 οχρόβιϊϊοπ οὗ ἐμ6 Αρόσδίγρβθθ Ὀθίογθ ΟἿΣ 
ΤΟΔΌΘΙΒ, ἔμθγθ σοιαδὶπ θὰ 8 [0 ροϊηΐβ 0 ψίϑῃοθ δὖ, μα ὑμόβθ πλοσο Θβρθοίϑ!]ν οὗ 8. ζϑῆθγαὶ 
οἰλγδοΐουγ, 

Το ᾿ϊογαϊαγο οἢ ἴδ 9 ἀβοθαϊγρεα: 1ὸ ὑπαῦ οα 86 Οὐδ πί16 168, 18 ΟΥὨ ̓τασθπβο οχίθηὶ. ΤῊΘ 
“ οὔαγτα οὗ τιγβίοσυ, οὐ (86 πχοβὲ βἰσιϊβοδπῦ ἰσιαζοθ, οὗ 8 ἰδηριαρο Ἔσργοβαῖγθ οὗ (86 βἰσοηρεβὲ 
[εοϊΐην, 88 1611 28 [86 ῥα δ ΠΟΥ οὗ ἃ βἰτι κίπηρ Β᾽ ὨρΌΪΑΓΙΥ δηα Δ ἈΡρδγδηῦ ΒΘΏΒΙΟΏΒΗ638 οὗὅἁ 
Υἱονν, 41} ὑμι686 ὑσὶ β Θοσλ Ὀμ6 ὕο ἈΒΒΘΙΩ]Θ οχοροῖθβ δηα δϑοθίοϑ, ἀθνουῦῦ τη 6 ἢ δη ἃ ΥἹβ ΟΠ ΔΙΥ 
δ μυϑ᾽αβίβ, 81] οογίβίβ, οὐ (168, Δα οΥἸἰὑ1οἰδ 8 οὗ 411 Κη α8, θϑίοσο {86 βαποίθδευ οὗὨ [1686 ΒΟΟΚβ. 
Ἑτοσι {86 ὨΙΒΙΟΙΥ Οὗ ξΈΠΟΓΑΙ οχορϑίϊοδ)ὶ ᾿ἰοσχαϊαγθ 810Π6, πὶ ῦ Ὀ6 σαί μογοα δὴ δχίθηβὶν ἈἰἸΒΙΟΣΥ 
οὔ (86 [Πογαύατθ οα [6 ΑΡρόοδαγρβθ. 7 πηαδύ 1Ἰτῦ ΟὝΓΒΟΙγ 68. ΠΘΓΘ [0 ἃ πηθπίϊοι οὗ (16 τπχοβῦ 
ποίρα οβίβιοριοθ, ὑμ6 Ὀοβῦ ΒΥΏΟΡΒβοθθ, 8πα ἃ ἔονν βιιρροβίλνο ΒΡ Θ ΘΕ ΤΆΓΣΥ ΤΟΙ ΓΚΒ. 

Αςοοχαϊηρ ἰο οι ἀοσροῦβ δ πολίγιαϊοη, Ρ. 661, [86 δχοζϑδὶβ οὗ {86 Αροοδὶυρβο---δραχὺ 
ἔἴτοτα (ον ἴδ 65 οι Ὀγδοὶηρ (86 οηὐγο ϑοσιρίυγα, ΟΥὁ {86 ψΟ]6 οὗ ἰδ 6 ον Τοβίδιμθης--- 
Β6οῖ 5 0 δνα Ὀδ6η ἰγοαίθα, ὑυποὶρ4}}Υ, ὈΥ Βαίογιηθα δπᾶ Οβδίβμοὶ!ῖς ΤὨθοϊορίδηβ. ΤΏ 8ὲὃ- 
ἔξοαὶ Αγολὶσαγίωδ οὗ 1.11ο 84), Ρ. 707 8ᾳ4ᾳ., Βονουοῦ, βμονγβ ἰμδὺ Γυὐοσαη ΤἈὨΘΟ]ορίδη8Β Παγθ 
᾿Πκοννῖβα θθ6 ἢ} Οχίθηβι νυ θηρσαροα ἴῃ (86 ἰηἰογργοίδίίομ οὗ {18 βου ρίατο; πὰ οβρϑοὶδὶ 
Τοΐογοησθ ἰο ἐμ6 αιοβίζοη οὗ ΟὨΙ]αδα. 111, [0 Βιδέιοίλοοα ΤὝλεοίοσίοα οὗ ΥΔΙοΙ, Ῥατὶ ΙΝ. 
Ῥ. 160 βαᾳ., 4180 τϑρσγθϑϑηΐίϑ {86 Βοίογιημβα 1ἰ ογαίασθ οὐ {16 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 88 βαγε δα εν ὰ- 
ἐδηβῖνο ΕΒ ΥΠΙΒΠηΒ Παηπαάδυοὐ ον Τλεοίοσ. 1 ἑεγαέμν, Ὑὶ οἱ. 11., 1δὲ 817 Ρ. 848, ργδβϑιὴα δυΐ 
ἃ ΤἸΏΘΆΡΤΟ δοοοαηὺῦ Οὗ [86 ΠηογΓ6 τϑοθηῦ 1 ογαΐαγθ οἱ (815 β δ] Θοὺ (ὕορεὶ, Ἡοτγάογ, Μάπίογ, Ε1Οἢ- 
Βοστι, ὅβιη, οἱ]. 1856). Το [185 οὗ [6 ῥΥϊποὺρ8] ΤΟ ΚΒ οἢ [86 ΑΡΟΟΘΔΙΎΡΒΟ γα οοηίδὶηρᾶ 
ἴῃ ὙΥΙΘΠΟΥΒ Παπαδιοὴ ἀ6γΡ Τῆἠεοίοσ. 1 ἰογαΐωῦ, Ὁ. 2714 (οι Τ)δηΐοὶ, Ρ. 221), ἀπὰ ἴῃ 86 ἢγβὲ 
ΒυΡΡ τη θηΐ, Ρ. 42 (Πδηΐο], Ρ. 85). ΤΏΘΙΘΟ ΓΘ ΤΟ τλοτΘ οχίθηβίγο [δἰ ἱπ ΠδηΖ᾽ Ῥγόγίογ- 
δωοὴ ἀεν Τηοοί. 1 ογαΐωγ, ῬὈρ. ὅ8, δ7 (απ ΐο], Ρρ. 206-208) δῃὰ ἰπ ΘΡΡΙοπχοηῦ 1. (Τοδοβίηρ 
ἴο [86 γϑδγῦ 1841-2], Ρ. 6 (Ὁ 4η16], ». 25). ΤὨΘ δοοουηῦ οὗ Αροοβ)γρίϊο 11 ογαίαγθ 18 οαυτϊοα 
ἄονη ἴο {μ6 ῥγοβϑθηῦ ἀΑΥ͂ ὈΥ͂ {86 οαἰδίοριο68 ἴῃ ΗΑρΘΏΔΟΒ 8 πον ζἰορἄαίε, Ρ. 190 (δηΐοὶ, Ρ. 
187); ἴῃ Ηεοτίνίρ, 7Τοδοεϊϊαγίδοῦς ἰὐεδεγδὶολέ, ἡ. 1]. Οτοτῖκο, Πϑασοσὶξ, ». 490. ΒουΒβ, 6Θε- 
δολιολίε (ἐγ Ἡεὶσοη, βΘοἠῤγύέεη, Νευξη, Τεδίαπιεηέδ, 41} ἘΔ., Ρ. 147 (Ἑποβίϊο ΑΡΡοοδίυρβοβ, ρ. 260. 
ἈΡΟΟΥΡ Δ] ΑΡΟΟΔΙγρϑθθ, Ρ. 2720. Οη Αροοσδίγρίϊο οχορϑβϑίϑ, ΡὈ. ὅ76, 608). 

Οἱ {89 ΒΟΟΚ οὗ Πδηι6], Κὶ οἱ!, δ ϊπίοίέωησ ἐπ Α. 7', Ρ. 488. ΟὐτμρΡ. αἰβο {86 δγίῖο 68 οῃ [89 
Ἑοτοϊδέίοη οὗ ϑόμη, 83ηα Ὠβηΐοὶ, ἰπ Ἡ γΖορ Β Ζεαϊ- Εἰπον  ἰορᾶαϊο. 

ΤᾺΘ [Ὁ] οπίπρ ΟὈὐπμαπιθηΐαγίοβ Εἰ Κουν 86 δαγηἶθ οδἰδιοριθβ οὗ [ἰογαΐασο: 6 Ὑ οἰΐο, 
Ρ. 225464ᾳ. ΟἸβδδύβοη, ΕὈγασα, Ὁ. 16 8αα. 

ἘῸΓ ΤΟΓΘ ΔΕΠΘΕΑΙ 115.8, 860 ζυδηροβ Οὐμλαι. ου Μαξδλειο, Ῥ. 19 [Ατὰ. Ἐά.]. ολη, Ρ. 4658αα. 
Ιῃ 1οΚοβ Ῥεγδμοῖ εἴην υοἰϊοείἀπαίσεη, Εἰπιίεϊέωης, (ΒΘ γο 18 ταῦ Εἰ ΟΓΑΙΎ ἱπέοτστηδίϊοῃ ἴῃ 

186 ποίοβ. ἢ 
[1 Ταγ ἱπρ 8 Ογοϊορααϊα Βιδιίοσγαρλῖοα, Τ,Θηάου, 1859, μ6γῸ 8.6 τοσο ὑπ δὴ ὅ2 ΟΟΙ ΙΔ Π8 

οοπαίϑίϊηρ οὗ [16 ΤΊ]68 οὗ βρϑοΐβὶ Ὁ) ουῖκβ οα [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ96.--- Εἰ. Β.. Ο.]. 

Αἰπουγυδίοσ, Ὠὐ6 ἰδέσίεη, Ῥοϑαυνοι (1) οὗεν Ἡρελδη (1},, ϑιαϊρατ, 1830. 

1 Δηϊίᾳαδτίας εοδέδϊοχυοθ οἵ Αροοδι γρεῖο [Πτοταΐαστο: βέοίπκορῦ ἰη διαξίχετι, Οαἰδοχοο 18, 22, 29; ΗΘΟΚΘΏΒΘΙΟΣ [ἢ 

Ταυρίηξεη, Νο, 84; Ηδηϊο [πὶ Ζασίοι, Νο. 6δ; 4. Μοογο, δἱ Ὁ 61, Μαδῖσο, Βγοοδίδι, 91, 



16 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΒ ΑΡΟΘΑΓΥΡΒΕ. 

7. ΟΚΑΝΡ ΜΙΒΟΟΝΟΕΡΤΙΟΝ ΟΥὉ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΑΓΥΡΒΕ, ΑΝ ΤῊΒΞ ΒΕΑΘΟΝ ΟΣ ΒΌΟΗ 
ΜΙΒΟΟΝΟΕΡΤΊΟΝ. 

Ὗγ6 τὰ ποὺ γϑίδυσηρ ΠΟΥ͂, ὈΓΪπΔΔγ]γ, ἴο ἰμαῦ τηἰβοοῃοθρίϊοη Μοὶ [86 ΑΙΡΟΟΆΊΥρβ86, 85 
ἃ ΒΙ]1οαΙ Βοοὶς, πλυβῦ Βα β Γ ἴῃ ΘΟμαρΑΠΥ ὙγὶὉ 411 οὔμα ΒΙΌΙοΑΙ ΒΟΟΚρ, οὐ (0 ἐμαὺ ὑγμΐο, 
88 ἃ Ρτγομἰιοίίο Βοοὶκς ρΡαγιου ]ἉΓΙΥ, 1 Βιιᾶγοθ πὶ 41} Ῥγορμοίὶο ΒοοΚΒ- 186 Ὠλ 5ΟΟΠοορ ἢ 
οὔ απθοἰ 6 ζ;--τνο πᾶν γθίογθηοθ αὖ ργθβθηῦ ὕο [86 τῃἰβοοποθρίίομ μῖο ἢ 10, ΒρΘΟΙΔΠ1Υ, ἐχρο- 
ΤΊΘησ68 δὺ ἰδ6 δΔηἋ., Ροτομᾶποθ, οὗ θαγῃθϑὶ Ομ γίβυϊδη χλθῃ, ΟΓ, ἰῦ ΤΑΥ͂ θ6, οἵ ἰσαϊγ εἰΠρα 
ταὶ 3. 

Ραβϑίηρ ΟΥ̓ {μ9 τ Ϊβα ἀθγβίδῃ ἀἴπρΒ οὗ [86 οἷά ΑἸοχδῃάγίδη βοΒ00]---ϑσἢ 85, [ῸΓ ἰῃ- 
βίδποθ, ψψογθ Οὐολϑίοπθα ἰῃ ἴμ6 πιϊπὰ οὗὁἨ ἱοηγβίαβ οὗ ΑἸοχϑηάτγία ὈΥ (1186 βρὶ γἰ Δ] θπὰ 
[δρινἑωαζίδην8) οὗἨ ἰμαύ 80 μοο]---ἄγοθ ρτοαῦ ἰηδίμῃοοβ ἀγΆα ἤγουν (6 ΙΏΟΓῸ χηοάθγῃ 
Ρογίοά, βιιυβοαιθηῦ ἴο ἰᾷ9 Βοίοσμιδίίοη, Μ11}1 δυο ΠΥ ἴο 11} δ ταύθ 0818. βυγργιβίης 
ἴδοι, Τῆγοο σγοδῦ θη, οὗ αἰβδγοηῦ ὑδηάθηοὶθθ, Ο86. Υἱοῦβ Ἧ͵Ὸ ΠᾶΥΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οἰϊοὰ οὰ 
ΔΠΟΥΒΟΡ Οσοσαπίομ, πιραϑαγοα ὑμοῖγ πη 6! Ἰδού] βίγθηρί δραϊηδὺ 186 ΑΡοσδ]Υ ρθθ, δῃὰ εἰς- 
ΔΙ οδιηθ Ββμοχῦ ἰῃ (89 εοἴοτί, νήθ ἰιᾶγθ γϑίθσθομπου ἴ0ὺ υυῦυ ΤΉ, ΟΟΕΤΗΕ, ὅμὰ ΠΟ ΜΕΙΕΚ- 
ΜΑΟΘΗΕΒ. 

᾿ἈΤΗΕΒ ΒΆγ8, ἴῃ δῖβ βγείασε ἐο ἐξα ᾿ευοίαξίοη 97 δέ. ζοΐη, 1622: “1 βυβδγ θυθυν ὁπ ἴο 
Θχθγοῖβα 8.8 οὐγῃ ἡπαχιποηῦ ἴῃ σοραγὰ ἴο 0818 Βοοίς οὗ πο Βιογοϊδοι οἵ Φομῃ, 1 αν πὸ 
ἀδβίγθ ὅο (10 ΔηΥ͂ ΟὨ6 ἀΟ ΤῺ ἴο ΠΙΥ͂ ΟΥΓΟΓ ΟΥ ὈΓοαϊοθ. δ} ψμδὺ ἴδ6]. 1 πάρε (μῖ8 Βοοῖϊς 
ἴο Ὀ6 ποίϊμοῦ Αροβίο!!ο ποὺ Ῥγορμοίίο, ὉΓ τοτΘ γθαϑ0 8 [η 0Π6. ΕἸγϑῦ δῃὰ ἰοσγομιοβί, [ἢ 
ἈΡοβί]68 ἀἰὰ ποὺ ἀ68] ἴῃ νἱβίοηβ, Ὀὰὺ ργορμββίθα ἰῃ νογ8, Οἶθδσ πᾶ αἰγθοί, εἰσ. ΜΥ ταϊπὰ 
σϑῃηοῦ 8} [861 ἴο ἴ6 Βοοῖϊκ, δηά ἴο τ8 (86 ἔδοῦ ὑμδὺ Ομ γιϑὺ 18. ποίϊμον ἰαυριὺ ΠΟΙ τοοορ- 
ὨΪΖρα ἴῃ ἰῦ, ἰΒ σοοά Δηὰ Βυδὶιοίοηῦ οδυβθ [ῸΓ ΠΥ ἰονν Θϑυϊπηαιίοη οὗἉ 10, εἰο. Τ[Τλι]λοῦ, ἰὼ Βὶδ 
ῬΓΘΙΆΟΘ ἴο ὑμ6 φαϊοῃ οὗ 1884, σομβί ἀογ]Ὺ τποά! ρα ὑ}ι15 ἰμαἰβογθοῦ ἀ θ᾽ γγᾶποθ, οομβογνίην, 
ὨΘΥΘΡΙ 6689, ὑΠ6 οχργθββίοη οὗ ἀουὺ (866 Οποτῖκο, ᾿ϑασοσίξ, 681). 

ΟΟΕΤΗΒ χῖνοβ αὐύθγβηοθ ὑο ἔμ6 [Ο]οσίης βου πχδηΐθ ἴῃ αἰ Ζκέξογϑ ἰο Ταυαΐεῦ (866 ἴοοῖ- 
ποίθ, Ρ. δ8):: “1 πὶ 8 τη8η οὗ 86 φαγί, ΘΓ ΒΥ ; ἴο πι6 {116 ράγβ 65 οὗ ὑμ6 πη π8ὖ βίον ατὰ, δ 
ῬτΟάΐρΆ] βομ, {116 βονγοσ, [1.6 ῥρϑδγὶ, (86 1οϑὲ ρίθοθ οὗ πόθου, δέο., εἔο., το τἸλοσθ Ὀἰνὶμπο (1 δυσὰῖ 
Ὀἰνίπθ ἴμογα Ὀ6 δροαῦ [86 τηαὐίθγ) ὑμδὴ (6 βθύϑῆ τηθββθη ΓΒ, δ ἀ] δϑίϊοκθ, 8688, βίαγβ δηὰ 
ΜΟΘΔ.} [Ιὑ ΠΥ ὍΘ Β668 ἔγομι (18 βκαίοῃ ἐμβαὺ ἀοοίμο αἰά μοὶ ρίυμπρθ ΎΘΓΥ ἀθοΡΙΥ ἰμῖο (6 
δβίθαν οὗ ὑμ6 ΑΡροοδίυρϑβϑ. 

ΤὨΘ ορἰπΐοῃ οἵ ΘΟΗΙΚΕΙΕΕΜΑΟΘΗΕᾺ ἰβ Ρδγϊου ] ΑΓ ἀη Αγόγϑῦ]ο (  ἰπεϊίωησ ἰδ Νιο Τερία- 
πιεηί. οὶ. Ν111. οὗ ἷ8 δαπιπιιολε Ἡδεγζο, Ρ. 449 βαα.). ΤᾺΪΒ οοτητηδηίδίοῦ ρογοοίγθϑ, 89 ἢ 
(δίηκ8, ἃ ἰδοῖς οὗ απίΐουβ οοππϑοίίοη ἴῃ [6 ΑΡΟΟΔΙΥΡδ66; ΒΘ ἀἰβοουθιβ ἰῃ λ ποϊίηρ θαὺ απΐγεῦβαὶ - 
Ρἰδριεθ, ταργεβθηΐθα ὉΠάῸΓ βθηβιουβ ἱτηαρο8 [0 ἩΒΐοΩ Ὧ6 οδῃ δἰίδοι 0 ργοδῦ το! μρίουβ γα]. 
γι ον ἴδ6 βογιρύαγθ ἴῃ ααοϑίϊοη ἰμ8 ΟὨΘ-Βἰ Θά Υ, 10 ϑθθπλ8 ὕο Εἷτὴ 8 τηδίίον οὗ ᾿πά 1 ἴογ- 
608 ΜΒ ΘΠ ΘΓ ἐμ 6 νἱβίοηβ Ὀ6 υπαεγβίοοα οχσ ποὺ, δηὰ ᾿ἷβ ἰπΐογοηοο 8, ἐ(ῃαὺ “Θυθ 8 ὑογο ΨΥ 
οογγοοῦ ἰηἰογργοίβίίοη οὗ {18 Βοοὶς ψουἹὰ μ6 ργοάἀυοίίγα οὗ θαΐ Μπ|16 Ρτοδι." 
ΘΟΒ] ΘΙ θγιαϑοθος ἀ 6] γογοὰ Ἰθοΐαγοθ οα Ομαγοι Ηἰβίοσυ, γοῖ ὁπ6 ρταπάὰ ἰδοῦ βθϑῖῃηβ ἰὸ μᾶνθ 

Θβοδροὰ ͵8 οὐβογνδίίοη, υἷσ., ὑμδῖ, ἰπ [86 ἀδγκοϑὶ ἰἰπι65 οὗ [86 ΟΒαγοι, {86 ΑΡοΟΟΔΙΥ ρ86 
σοπίγ θυῦθα τηο ἰο [86 πχδἰπύθηδηοθ οὗἩ (Ἰσἰβίλδῃ Βορθ δῃὰ βίβδαίβδίμθββ, ΤῈ6 οἰγοιπι- 
βίδῃοθ ὑμαύ 6 γτοραγάθα {89 Βοοὶς 88 ΟἸ]]Ἰαβίϊος, ἰῃ δοοογάδηοθ ἩΣ δὴ Θχοθθαϊ ΡῚΥ βυροσῆιδ) 
Ρτώυα!ςΘ, ἰΒ ἀρβοσνίης οὗ πουρῦ βανθ ἃ ραβϑίηρ τῃϑῃηϊίοη. 

ΤῺΘ οαυ8βο ΟΥ̓ {118 ΤΙΒΑΡΡγΘμθηβίοη 1 ΔΓ τλοσθ οὐἱἀθηῦ ἴῃ {πι6 6886 οὗ ΘΟ Β] οἰ ΓΤ Δ 6 Ὁ 
ἰθδῃ ᾿π (86 οαϑ8 οὗἩὨ Ταῦ μοσ. [ἢ {86 ΑΡΟΟΘΙΥΡΒΘ, 88 τ} 6}1 δ ἴῃ {86 Ερίβι16 οὐ 7ηββ, [αῦμοΣ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο Δ Υ6 τ]8864 [86 ἀοοίτί πο οὗ υδ 1 βοαίάομ. ΘΒ] ἰοσδ 6 υ, οα 080 Οἴμοσ μὰ πα, νγ88 
ΠΑ] ὕο δοοοιμπιοάεαίθ Ἀἰπη861} ἰο (6 ἩΘΌγΟν -ΒΥ τ 0 0 1164] 8.016 εἰϊμογ οὐ [16 δθουθ-πιθη- 
ἰἰοηθα ΕΡΊβι16 οὐ οὗ [16 Αροοδῖγρβθ. Ηδθ δτουρμῦ ἷβ ἨδΙ]ομἰζίης τπιοάθ οὗ Υἱϑὴν 0 ὈΘΆΓ 
ὍΡΟΩ (μ686 βου ρίαγοβ ἢ ραγυϊοι δῦ. 

ΤΌΘ οΥἰ οἴη οὗ [116 Β6μ00] οὗ ΒαῸΓΣ μ88 γθοβῃῦ!}  γοδομοᾶ 18 που δα ἰῃ {Π6 ΒΡΒΘΓ οὗ 
(86 Ῥτούοβίαπὺ που, ὕ0πά6γ (μὲ8 Βοδὰ Ὀοϊοηρβ: ΒΟ θα ροῦς, 2 ὲς Οὐ᾽ ὁ. Χολ, Εἶπ Ῥοτέγασ, 

Μαπηβείμηι, 1867 (866 (86 ΤἼεοὶ. ζαλγεδθδονγίολέ ἴον 1867, Ρ. 179). 
ἈὨΥ͂ δἰϊθιηρὺ ἴο αναγὰ ἃ ἔ011 πιοαβυσα οὗ δρρυροϊδίζοη ἰο (86 ΗοΪγ ϑογιρίυσεθ, ρασγιλου δῦ 
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(λοβ6 οὗἩ ἱμὸ ΟἹα 1 οϑίδιηοηΐ (ΞΟ ΒΒ] ΘΙ ΟΥΤΊΔΟΠ ΘΓ Β τ ἰΒοοποθρίίοη οὗὨ ἰμδῦ 8 }}] ἘΠΟΠ)--- 9 
Ῥχορδοίὶς ΔΥΣΊ ΡΒ ΠΊΟΓΘ Θϑρθοΐδ!ν, δηὰ ΠθηοΘ τηοϑὺ ΘβρΘΟΪΔ}}}γ 86 ΑΡοοδίγυ ρβο---ἶβ 80}}} 
ξιοοὶρα τὴ ἢ σΘΠΏΘΓΑΙ ΘΟ] ἀΠ655 Δηα αἰδϑίδνου; δηα {86 ῥγὶ ποὶρβ] γθββϑοὴ οὗὁἩ ὑΠὶ8 18, ἀου Ὀύ1 655, [ἢ 6 
οοπίουπαϊηρ οὗὨ [16 ἩΘΌΓΘΥ σϑυϑδίζοηδὶ βίγ]9 οὗ υτϊηρ, δὐα [6 αγοο- Βοιηδη ᾿πἰο]] εἴα 4] 
Βί7]6. ΕΓ 8 ΠΟ͵6 ΡΈΠΟΓΙΑΙ ἰχοδίιηθηῦ οὗὨ 818 βιι 0] οὗ, γγ8 ΓΟΙΟΓ ΟἿΓ γοϑάουβ ἰο 86 ᾿π τοι ον ο ΥΥ 
ΤΟΙ ΔΓΚ8 Οἢ Αρθοδ)γρίϊοβ. 

28. ΒΕ ΠΕΘ ἘΟΒ ΤῊΕΒ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΊΟΝ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΟΑΙΎΡΒΕ. 

Ὁπάον πα σαρίίοη: 7ὖ4 Ἴγυς Ῥγὶποϊρίεθ οὐ Ἐχερεδὶδ, ἘΡτατα (Ρ. 27 5α4.) ἰαγβ ἀοσσῃ ἰμ6 
[Ὁ] οσῖπρ ΘΔ ΠΟΠΒ : 

1. Το ὀχοροῖο 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ 3 68η8 (0 [ΤΠ ἰο {μ086 “ Ἰρ 8 το ΟΠ ΌγοΙ ΗΠ πίοτΥ αθοτγάς,᾽ 
Ὀαὺ 18 ᾿ΠἀοΡοη ἀθηΐ Υ ἰο ἰπίθγργοῖ ὑμ6 σίνθῃ ὑθχύ, 88 βθοἢ, ᾿η δοοογάδησα τὶ} [6 σΘΏΟΓΑΙ Γ}68 
οὗ ἐχοροϑίβ. 

2. Το θυβίη685 οὗ (86 οχαροίθ 18 ποὺ ἴο ἀΠΟΥΥ͂ Ποῖ ΠΟΥ Βπ0 ἢ} Δηα Β0 ἢ} ἃ ΡῬΓΟΡΉΘΟΥ [48 
Ὀθδὴ {Ὁ]8110α ; [Ὁ 15 15. ΒΙΤΩΡΙΥ ἴο χαρϑίϊοη--- δῦ 15 τυτὶ ὑο ΘΓ ἢ εἰσ. 

8. ΕΧορΟΒΙΒ παυβῦ Ὀ6 ΘΟΠ) οἰ πΘα ΜῈ ἃ. οαγοα] οοηβίδγαίίου οὗ 18 τοοίβ 'ῃ [86 Ῥγορἤϑοὶθϑ 
οὔ (δα ΟἹΪά Οονϑηδηί. 

4, ΤΏΘΓΟ πχυϑῦ 6 ἃ ΘΔΓΘΙ͂ΔΪ οοἸηρατίβομ οὗ βἰ πλ]]ὰῦ απ ἀἰβϑί πα] τ 1ΐο τη. 
ὅ. Νοίμίηρ, Βῃου ἃ Ὀ6 Βγτ  Ο]]ΟΆ ΠΥ ἰπίογργοίθά Ὠ]Οἢ 18 ποὺ ργονοὰ ἕο 6 βυτθο] οαὶ 

ἷπ ἐδ ΑΡοσαῖυρθθ 1056 17 οὔ ὉΥ ΟἹὰ Τοθίδτηθηῦ υἱβίοπθ. Νοίύίμϊηρ βου] ἃ Ὀ6 δρργειμῃθηάρα 
᾿Πογα ν᾽ ΒΟ 15 ἀοιηοπηδίγαιθα ἴο 6 8 ΒΥ1200]. 

6. [π οχϑρδϑὶβ τῦᾶ ἃγ6 ποῦ ἴο ργοοθϑᾶ ἴγοπι [86 ϑχίθγῃδὶ πᾶ ἰογιη8] βἰἀθβ οὗ ργορῃοοΐοϑ, 
ὑπαὶ, οἡ [86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ͂, Δ᾽ Αγ8 ΔΠ4 ΘΥ̓ΘΟΥΥ Θ͵Θ ἔγοτα ὑπ 6 δ} 0] οὐ- χα ο  . 

ΤὨΟ τοϑαϊῦ οὗ [686 Ὀγου  ΒΊ0ὴ8 18 ΘΟ 64 1 {Π6 [Ὁ] οὶ; ὑοσπβ : “ ΤὨδὺ βομοοὶ ψΐ οἢ, 
ἴῃ [6 Βανοϊδίίοη οὗ Ψόμη, πᾶ59 {μ6 Γπηἀαπχοηΐαὶ! ρΡοϊηΐθ οὗ ΟἸΌΓΟΒΪν ἀονοϊορπχθηΐ ῥτο- 
Ρβοβοὰ τ] οἢ αἰβοούουβ ἴῃ ἰὖ ποϊῦποῦ σοη]θοϊγε8Β δπὰ ἰά6Ά8, ΠΟΙΓ Ῥαβθᾶροβθ οὐἨ ΟΒυχοὶ- 
δἰδίογ 81] ΟΥ Θϑοδιοϊορίοδὶ ἀεία1}, θαῦ ΤΘ8], ἵτπ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, 18 88 γοὺ ἴῃ 115 ᾿πίλπου. 

ϑυςἢ 15, ἀου ὈΌ1659, [Π6 ο386. 5'οΟ ΓᾺΓ 8458 Θχθρ ϑ18 18 Θοῃοουπθά, ΠΟΥγΟν ΘΓ, 10 ο8η 8550 ΓοΩΪΥ 
δ ρυοάυσξῖντο οὗἩἨ πο Ὠδγτη, 1 Δ. τηδῖκα .86 οὗ δ 0 ἢ} “δχοροίϊοδὶ 1] πιπλὶ Δί] 05 ̓ ᾽ 45 ΟΠ ΓΟ ἢ 
ΗΪρΟΥΥ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓Γ, 89 γ6}} 88 οχϑηχίηθ ἰηίο {16 ἢ] Β]]τοαΐ οὗὨ ῬΤΟΡΈΘΟΥ, ΓΟΒΟΓΥΠ Πρ ἴο ΟΌΓΒΘΙΥοΒ 
[}}} ΠΠοτν 186 πν}1]6. 

ἵν πορά ποῦ Βοῖδ γαρϑδαὺ ὑπ6 ταΐοθ8 οὐὗὅἨ ρϑῆθγα] ἐμ ο]ορίοδὶ] Ὠογιθηοιίοα. ΤΥ ΠΟΎΘΥ ΘΓ, 7 
ΌΠοΝ (μ6 ῥγορτοββ οὗ Αροοδὶ υρίϊοϑ, ἃ βογίοβ οὔ ἀθβηϊτϊοηβ {0111 τϑϑα]ὺ ἔγοπι ὑῃ 6 ἰδίῃ οὗἵἔἁ 
ἀενεϊορπιοπίθ---ταπρίηρ {μΘΙΉΒ6 1 γ 68 ὑπῈ8: 1, ᾿ονοϊ αὐίοη ; 2. ῬτΟΡΒΘΟΥ--- ΔΙ οββδπῖο ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 
ἴῃ ΡαΓΕ Ό]ΑΓ , 8. ἘΒΟΠαίο] ορίοδὶ ῬτΟΡΘΟΥ͂, οΥ Αροοαϊγρίϊοβ. 

ῬΆτγα 6] τι} {Π686 ἢγ66 τηδίογίὶ οἰ οπηθηΐβ τὸ πα ὑπο 10] Πρ [ὈΥΤΩ 4] οἰ θη ΐβ : 
1. Ηἰειογί δ 655 ἴῃ 1468] βίη ἤσϑποσ; 2. Ξέψτα 0116 41 σΟ]οΥα δηα ΌΤΙ ἴῃ [ἢ 6 Βογυ σα οὗ ΒΟΙΥ, 
ἡ, ε., ΟὈ] ον ο-ϑ θ᾽] οΐῖνο, γἱβίοη ; 8. Α Ἡρῦτον ρσγουσηά-ΐογ,  ΐσἢ 45 ὑμβογοῦρὮ ]Υ δἀορίορα 
ἴδε Νὲν Τοβίαπιθηῦ ἰάρα οὗὨ πηΐγϑυβδ! ἰδ ; ΟΥ̓ {86 ρογίδοι βυπίμοβὶβ οὗ 86 ἩΘΡΌΓΘῊ γῦ- ΌΓΙῚ 
δικὶ Ηδ]οηϊς σα] ιγο, [1,οὐ 08 ὈΓΣΙΘΗ͂Υ Θχϑιηΐπο ὑ86 τοϑα]ῦ, 

1 Κευείαζϊοπ. Τί ἴπ ἴο Ὀ6 ἀδοϊἀοα τὰῦῖῆλομοῦ 186 ΑΡοσδῖγρϑα ΓΘ] }Υ ρογίαϊ 8 ἴο ἔμ6 ΒΡΏΘΓΘ 
οὗ Βοτοϊαιίοθ. Απά, πῃ μαπάϊϊηρ [18 φισβίϊοη, 6 τησϑὺ δά πικὶζ (μδῦ 8. οΥ̓{104] ἀἰβογ πιϊ πα οι 
δεΐποοη ροηυΐπο πα ΠΟη- ΘΠ Πη6 ΘὨΓΟΠΪΟ168 οΥ Βονοϊδιϊοη 18 ποῦ 8Πη δτύ οὐ {16 πχοϑὺ σοσθηΐ 
ΠΠ6Β ΟΗΪΥ ; ΓᾺΓ [685 15 1 1816 ατῷ οὗὨ ἱπά ἰβογὶ πλϊ πδίο! Υ το] οί ηρ; 411 (μαῦ 660] 651 4530108] ΟΥ̓ οἾ5πὶ 
ἢδ8 ποὴ ὉΥ αἰπί οὗὨ ροιβουθσίηρ Ιϑῦου {πγουρἢ ἰοπρ σαηίαγίοθ, [Ιὑ Ὀοΐηρ, ἔΠ6η, αβοογίβὶ πο 
δαὶ ΟἿΣ ΑΡοσβῖνρβο, τοραγάρα Ὀοΐἢ 85 α υἱδίοπαγν 7ασί, απὰ αδ α εὐτὶἐΐοη, ργοαάμοξίοη, ὈρΘΙοπ ΡΒ 
ἴο {6 αρῇδσα οὐ Βαογοϊαύίϊοη, 1ῦ ὩΘΟΘΘΒΑΓΠΥ͂ γοϑ 8 (μα 105 ΟΠΑΓδοοΓ 85 8 Εονοϊδύϊοη τηυδῦ 6 
ἀεοίοπάοα ἀραἰηδῦ [π6 ἑθπἀθηοΐθϑ οὗἉ ἀεἰβιϊς δηα ρϑηθοἰϑυὶς οχαροϑίβ, Απά {8 πλοϑῦ θβρθοί δ] 
ἴῃ τοβροοὶ ἰο 15 διπάδιηθηϊδὶ 1464---ἰ 6 ἰὈτοίοϊκοηβ οὗ, δηᾶ ργοὶ υθ8 ἴο, [Π6 οοπιίηρ, οὗὨ [10 
[οτὰ ἴογς [86 ρογίδοϊ γογοϊδίίοη οὔ" Ηἰ5 Κίπσάομμ. [η δη 6519 ἴο {813 διπάητηθηΐαὶ ἰάθα, 
8 αἰζοτ γί ΟἹ ΤΥ οὐὨ που οὺ8 τηοῖϊγ 68, ϑ οἢ 88, ἴῸΓ ᾿πβίδποθ, {86 τυτϑίοῃθα Νογοηΐς ἰγδάϊ ἴθ η, 
δου] ἃ Ὀ6 δῆονγῃ ἃρ. ΤῊΘ τῆθτὸ ἔδοὺ ὑμαὺ ἰὉ 18 ἃ Βονυο δἰΐοῃ, ργονθθ ὑπαὺ (6 ΑΡΟΘΆΙΪΥΡΒΘ 
οσηπδί ΠΟΙ ΠΟΥ οὗὨ τοῦθ ἰδίου θϑ, [Ὁ (86 βαιἐ»ἐδοίλοῃ οὗ ἰά16 συγ οϑ ΕΥ̓͂ ΟΣ ἃ ῥγοίδληϑ ὑπ ἰγβὶ 
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ἴον Ἐπον]θάρο δπὰ ἰουϑ οὗ βοΐθηςθ, ποὺ οὔ θᾶγο ἀἰἀδοιΐο οοποθρίίοηβ, θαὺ Οὗ 1468}}γΥ εἰ ρεαϊβοβης 
ἴλοίβ ἀρρεσίαϊπίηρ ἴο [16 Κίηρσαοιι οὗ ἀοά, 

Απάὰ Βοῦὸ ὃ 1ῦ τϑιραγίςοα ἐμαὺ ὑμᾷ6 ργοϑοηΐ 086 οὗ (86 ἔδγπι ἀέδέογι σαὶ ἴα οΑἹου]αιοα ἰο 
ταϊβοδά. οίϑιῃ, ἰῃ 118 ἀαν, Ὀοδίοννοα {Π6 οριυμοὺ οὗἁὨ λίδέογίοαΐ οἡ ἰμαὺ τηοίμοά σοὶ, ΤῸΣ 
ἰπβίδποθ, οοπϑίγαουθα (86 Ῥδγβομδιυ οὗ Ομτῖβῦ ἔτοπι Ἐββθῃΐβηι, οὐ ἰχαπϑαίθα ὑπ ποζὰ :έϑέϊ 
(πίστις) Ὁ Μαοίδέψ ἰο οοπυϊοέίοπ; σα ἰθμοαῦ ψφυρβιϊοπίηρ θγο, ἰπ ὑμ6 ο]4 ἰΐτηθ, ἔπ6 ργίμαδθυαδὶ 
ΒΟΌΓΟΘ Οὗ 411 [8686 ἰίπρδ, Ο86 ΠΟΥΘΙΕΥ͂ ψγ88 θαὺ ἀρραγϑηΐ, πὶ ὺ Ὀ6 δἰϊααίθ. [ἢ σϑα] Υ, (ἢ9 
οοποδρίΐοῃ οὗὨ 81} 811-Θ Ὀγδοίηρ, ρσιμλίάνθ 661} τν88 ᾿πυοϊγθα ἤθγθ. ΤὨὶβ Βαίγρα οἵ (μ6 {Σ} 
πεῖσ 8πἃ οτἰχίηδὶ 18 16 ΡτορΡ σίυ, ἰῃ ἃ δ8}}} ίρῃογ ἀδρτοθ, οὗ πιμδὺ δγτὸ ἀδποιιϊηδίθα πιοάογη 
{ἰπ165 [εωζεὶ.]. Ῥδῃὐμοιβοο σα] δι τορΆγ 8 ΟἸ ΓΒ Δ ΠῚ 88 [6 ῥῬγοἀποῦ οὗ ἃ οοιηρουμὰ 
οὗ 7Ζυααίϑη) ἀπά μοϑαϊμθηΐβα, Τὰ ἰδοὺ ὑμαὺ Ὀοίδι ὕμ686 6 το ἐηβύγυμμοηΐα! π᾿ ργαραγὶηρ ἴδ 6 
ΨΑΥ ἴον Ο τ δ η ΠΥ, ΓΑ ἢ 81181)2 ὕγϑῆθροβθθθ ἰπῦο (6 Δβθάσδηοο ὑπδῦ ΠΥ Ἤ6γΘ ὑΠ 6 Ῥαγοηίΐδ 
οὗ ὦ. ΑΜΑΥ πὶ οὐκί Δ} 10168 ἰ--Θοοιῖμβ ο Ὀ6 1Γ}.6 ΟΥΥ. οῖνῃ, οβρϑοῖδ Υ, πτῖ0} ἰη6 ΒΕἰσμοϑὲ 
οὗ ἴμθ, ὑμοῖγ ρθουν βίδπα-Ροϊηΐθ, δπὰ δϑρϑοίϑ]ὶ βίου Ὀορίηβ ἴῃ (86 Ἰον]δη 43 οὗ 
Βυτηδη γ.---Τ θη ἰθμαΖί πιυβύ ποοὰβ ὍΘ ἸΔΟΓΘ Εἰ βύοσι δὶ ὑδη ΕἸ) 4}, Ὀδοδῦβα 6 18. 80 ὙΕΙ͂ 
Βαμμδη, «0485 πιυδὺ Ὀ6 πιογθ ἰβύουϊ 941 ὑμ8ῃ ΨΦοη. Απά, βηδ)}}γ, {86 Βαρογβυ ουβ τγουϊτ- 
ἱηρ ὉΡ οὗ {Π᾿ὴ Νϑτγομὶο ὑγϑαϊοη ταβῦ ὅδ πιοσθ αἰβύογί αὶ ἐμδῃ ἐμ Ῥτορδοιοο-ογρίηδὶ πνουῦ]α- 
υἱον οἵ ἃ Φ08η. 

2. γορῆξοψ. ῬΧΙΟΡΒΘΟΥ͂, ἴῃ (86 ΙΠΟΤῸ ΘΌΠΘΟΓΑΙ Β6η86 οὗἨ [86 ἴσγῃι, 18 86 οτράῃ οὗ ἐδθ 
πεῖ; οὗ [80 ΒΟΔΥΘΠΙΥ Ββοιιγοθ- ροϊηί9 οὗ ἴμ6 Κίηραοιῃ οὗ ἀοα; οὗ ΠΟῪ πογάβ, ΠΟῪ ὙΟΓΚΒ, 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂, ἰῃ ὑμ6 βὑγιοίθ βθη80, ἰβΒ [86 ορϑῃΐηρ οὗὐἠ ΠΟῪ βουζοθ-ροϊηΐθ τη ἃ ΒΡ ΘΙΘ 
μ4ὺ δὰ Ὀδοοῖιθ ἰϑίουιοδ]--- 9 βρῆογο οὐἨ ἱμάϊνίυδὶ, ἰθραὶ ΨΦυααίθαι; [86 οροπίηρ οὗ 
Βουτοο-ροίϊηΐ9 οὗ ὑμοοοζγαίσο- πλδη ὉΠ ΟΓΒ ]18π|, οὗ ῥγοϊιιἀθ8 ἴο, δπὰ ρῥσγοοϊδῃγχαίζομβ οὗ 
ΟἸτβυϊδηϊῖγ. ΤὨΪ85 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 τρδύου δ! 00 οοπάϊυομθα ΟΥ̓ ΘΟὨ ΓΟΙΔΡΟΓΘΑΙΥ ᾿μἀππσοπηθαῦβ, [0Γ- 
ΤΑΔΙΪγ οοπαϊοποα ὈΥ̓͂ ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ͂ ΘΟΠΟΟΡ ΟΠ. 

Τρ ἰδοῦ ὑμαῦ ῬΙΟΡΊΘΟΥ 848 118 ροϊηΐϑ οὗ ἀδραγίαγο ἰῃ 18 οὐ ὑΐπ16 τηυϑὺ ποὺ Ἰοδα τ9 
ἴο οοποϊπ6, Ὠογανοῦ, ὑμαΐ ᾿ὃ 18 σΟΠΗ͂πρα ἴο (5 οὐ {π|6---ἰοαοῦ οὗ 81}, ἴο ὕΠ 6 ΟΙΓΟΙΒ οὗ 118 
{ἰπ|6.0 Υμαῦ νψ δνθ ἴο οοποὶιἊ6 ἴγοιλ {18 δος 18 ὑμαὺ ῬΓΟΡΊΘΟΥ, 848 86 σοπα!]οη4] αΪ5- 
οἰοθαγο οὗ 86 οδἴβγηδὶ, σοῦ ΘΙ ΓΔΟο5 (86 ἰῃγοο ρογὶοαϑ---ἰθ ραϑὺ, {86 ῥγοϑϑηΐ, δῃα [89 
ξαΐαγο---νν}}} 06 ἀδιμοηβίταϊθα ὑο Ὀ6 [16 Ἔχοροϑὶβ οὗ (86 ρμαβί, ὑμ6 ραβίογαϊ οὗ ἰμ6 ρμγοϑϑηΐ, 
δηὰ {1|ὸ γυϊάϊηρ-ϑἴαγ ΟΥ̓ (Β6 διΐατο, ὈΥ̓͂ τη6Δη8 οὗ (5 ἀοἸ]Ἰηοαίίοη οὗ ἰμ6 ἐμηἀατηοπίδὶ ἰγαὶ 8 
οὗἉ ἰμαΐ ἔαΐαγο. ἘΝ Δ1ϑὺ 1Ὁ 18 8414 ἐμαῦ ῬγορῃΘΟΥ σοῃίθιμρ]δῦθβ ἴμ6 ἔαύατο οα ἃ γοαποθά β0 8190 
ἷῃ ρΡογϑρϑούν οοπορηϊγαίίοη, ὃ τπηυβῦ 6 δαταϊ θα ὑμαὺ (16 τοὶ σίουϑ πηραβυγοιηθηΐ οὗὨ {π|0 
8 ὑούα!ν ἀἰδυϊηοῦ ἔγοπι [86 δοπηπηοη οὨγοηοϊ ορίοδ] τηθαϑαγοιηοπί, ΤῺΘ αἰβΌΓΘΠΟΘ 8 ἱπβη1θ 
Ὀούνγοθη δη Αροϑ}]6᾽ 85 ἀδοϊαγαϊίοη: 7Τὴε Ζογὰ οοπιείδ, σιϊολίν, ἀπ (16 βᾶιὴθ δέιγτηδίοη ἷπ 
ἴμ6 ταουδἢ οὗ ἃ Ομ 1]188980. ΤῊΘ Ὄχι ἀο68 ποῦ γεοζοπ; 6 ΒΡ6ΔΚΒ ἴοσί 18 βίσοπρ ῥσθ- 
Βοη  ηθηὺ ΟΥ̓ [ῃ6 ΒΡΟΘΑΥ͂ Οὐπχλίπρ οὗ ΟἸἈσίβι, θϑοδῦβο ἴο Ηἷπι [86 ἰϑύουυ οὗὁἨ {86 ψου]ὰ ἐβ 
ΡΓΙΠΟΙρΙ4ΠΠ}ν ΚΔ] 8]16ὰ ; Ὀοοαθβ6 Β6 66}8 (6 ΟἸγἰβίοϊορίςα}}Υ πὶηροα, ΘΥΟΓ τλογ γαρἃ ῥρβοθ οὗ 
118 ἰβύογυ ἕο 06 ἃ οοπύϊπιαὶ Οοτίηρ οὗἩ ἐπ0 Τογά. Βαΐ [86 ΘΒ ]Π148ὲ τεσζοπδ, ἢ" ἴῸΓ ἴο Ηΐχὰ 
δηά 5 ἱπιραύΐοποθ ὑπ ἰηίοσναὶ Ὀεύψοαηῃ (π6 ταὶ δπὰ βοοοηα Αἀνθηΐβ οὐ ΟἸσιϑῦ 18. 80 σαι ἢ 
ἀρδά βρβοθ. Ὅμθη, μουγονοῦ, (86 ἢ 1Π1ἀ5:1 6 ἐτρα]8ο Ὀορίηβ ὑο δβϑασαθ δὴ δυνηογι δίϊγα ὑοπθ 
ΜΙ 18 σΠΓΟΠΟΙΟΡΎ, ὕμ6 Ῥτορμοίϊς δηὰ Αροβίοϊς βρίγιῦ Ὀγίηρβ ὕο ᾿ρηῦ [86 οὐ 164] Βο ΓΙ Ο(Υ͂ 
οὗ ἰ(5. ὀοῃϑοϊοιβη 683, ἴδοι πο (8. ΠΟῪ ὈΥ (6 ἀοβίριδίίοῃ οὗ δευεπέψ τοθεξδ, ἩΟΥ ὈΥ͂ ἃ δίαϊο- 
τηθηῦ οὗὨ ΟὔΠΘΓ ΒΥ 0} 164] Τηθϑβαγοα οὗ {ἰπ|6. ΒΆτΟΙΥ ἰὑ 8 θα ἃ βίδγυθιἐπρ Ὀγβηοὶ ἴῃ 189 

ταϊάϑὺ οὐὗἩ [86 ΤἬΘΟΪΟΡΥ οὗ (6 ρῥγθϑθηὺ ἀδγ.---ἰ ιἷ8 σοπίοαπαϊηρ; οὗ {μ6 το] χίουβ ἀδίοϑβ οὗ Ῥτο- 
Ῥβοίβ ἀπ Αροβϑί]65 στ ΟὨ ἢ] αϑέῖο ἀοίογιιὶ πδυϊοηβ οὗ ὑΐπλο8 8 ΠΠ ΒΘΆΘΟΏΒ. 

8, Μεολαίοίοσίοαϊ Ῥγορῆξον. ὙῊΘ ἀϊδεϊποῦϊνθ τρατκ οὗ Ἐβομαίο! ορίθ8] ῬΧΟΡΒΘΟΥ͂ ἰβ (18: 
τὶν ὑπ6 ζοπαΐηθ οἰαγασίογ 5[168 οὗὨ ἐγ ρειβρϑου υἱέγ, Ὁ ταυϑῦ τοὶ ὑο (86 Βοοοπα Ῥασοαβίδ, 
ΝΟΥ͂ 8 βρί γἰ [πα] ΐδτα [ϑριγίζιρα ἑδηνι8] ὨΙΟᾺ τορατγάβ μ6 ἰάοα οὗ ἔμ βθοοπα Ῥαδγουβία 88 ἃ 
ΟΣ ]Π]]αΒιῖς ΟΥΤΟΥ, σδηποῦ [41] ἰο Ὀ6 ἀϊθϑα 9864 τι (818. οἷαι. Τὸ βοι βρί τ Δ] δτα {δ 
ΥΕΙΥ͂ ἰά68 οὗἩ ΑΡοσαΙ ρίας ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ 8 1560] ἃ πρῶτον ψεῦδος, Ὄροπ ἔδι688 ὈΓΘΙΐ868 8 ἸΘΏΣΤΕΥ 
βίυ 8 88 ἴο ἀοίβ1}8 ταϊρῦ θ6 σαγγίθα οα ; θυ τγὸ βᾶγθ ἤθῦθ ἴο ἀ0 ΒΡ ῚΥ τ ϊῦ ὑμ6 οΟ]] ποι 

4 [ἡ (δ Ὴ ΠΙΑΥῪ γοσζον, αὶ ποὶ 411} --Ε. ΒΕ. 6} 
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οὗ ορροδῖΐα ργίῃςῖρ]θ8. 10 8, ἱπάθοα, Βοῦ ΘΥ̓́ΘΙΥ͂ πορϑίίοη οὗ [86 Θβοβαίοϊορίοδὶ ὀχροοίδιίοι 
ἐμδὲ μὼ8 8 ῥγίποὶρίαὶ σομβοϊουβηθθβ. ΜΔ [ἘΒΌΥ [8]86, ΒΟΎΘΥΟΙ, 18 ΘΥΘΙΥ Υἱοῦ ἰμαΐ ἰοανοθ 
ἴδ ομεγοῦ οὗ Εζοκίϑὶ, πολὺ 6 ἢγβὺ Ῥαγοιυβῖα, ἀθθρ ἰῇ ἐμ βαῃὰ οὗ 86 οοχῃημοῃ Ὠἰδβίογί δὶ 
αἰτουσαϑίϑμοοβ οὗ μἷβ ἄθ. Α8 1ύ ΙῃΔΥ͂ Ὀ6 Βαϊ τ ὑγαί (μαῦ [6 Βαιιγίδη ΤῊ ΘΟΙΟΩΥ οαυβοβ 
ἐμ6 ΟΣ ΒΟ ΟΙΟΩΥ οὗ ὑδ6 “7688 ΑΡΟΒΙ168 ᾽ ἕο [4}1 Ὀδἱπὰ (6 ΟὨτἸϑύο!ορῪ οὗὨ δὰ 1βαΐδιῃ, δὰ 
ΤΆ 65 [86 σμαγδοίθσβ οὗ ὑμ6 Ενδηρο ἰδ δηα Αροβίϊθϑ υβϑῃβῃ [ἰκ6 τη ΓΚΥ βιαάονβ Ὀοαϊπὰ 
(8)6 αἰδπίέϊποῦ δηαὰ βῃϊηΐηρ ΙΌΓΠῚΒ οὗ 86 ῬΥΟρΡΘΟΙΘΘ; 80, ᾿ἰἸκουγίθο, 10 18 οἷαι μηθα ἐμαὶ ἐμθ 
Νον Τοβίδιχοηῦ ΔΡροσδιγρ δῦ Ἰχ 6 ΓΟΔΙῪ 1688 οὗ (ὴ9 διΐαγο ἰμ8ὴ ᾿ἷβ Ὀγοίμγοῃ οὗ ἴμ6 ΟἹὰ 
Τουϊαπιοηΐ, ΟΥ δὖ ᾿ἰϑδϑί {πδ΄ ἷ8 τγιρΒ Γονθ] 1688 μη ὑμ 6 δβομβδίοϊορί δὶ ἀἰβοοῦγβοθ οὗ 
[6 τὰ δηὰ ἐμθ ἀροβίῖὶθ ϑὰ]. [1 γὸ ᾶνθ Ὀθοοῖὴθ {ΓΌΠ]Υ δοαυδίηὐθα τ {Π6 τηοάθ οὗ 
ΟΙὰ Τοβίδπηθηΐ Ῥγορ ΒΘ ΟΥ͂, ψγὸ 8114}} πού Ἰἰοοὶς ᾧροῃ ἔδμοβθ ἔιμπαδιμηθηΐδὶ ὑγαὶ(8 οὐ {8 δβομαΐο- 
Ἰορὶς8} διΐαγο σοὶ δγὸ Ὀγοβοηιθα ἰπ ἐμᾷθ ΑΡροσδῖυρθθ 88 ἃ στοιηά-ρίδη οὗὨ εἰϊμοῦ Ομυσοὶ 
οἵ που] ἀ- Εἰ ΞύΟΥΥ ; τισὶ 1688 88}}} τἋε ὈΘ 800 16 ὑο τηϊβίαϊκο (ἢ Ρᾶγ8}16] ροϊηΐβ ἰῃ (6 ομασϑοῦοσ 
οὗ Αροοσεοϊγρίϊς ῬΙΟΡΆΘΟΥ, οἵ 1811 [0 Τϑοορῃ ΖΘ 18 ΟΥ̓61164] ὈΓΟΖΓΟΒΒΙ ΘΙ, 

4. Ἡρϑέοτιοαίπεεδ ἐπ ἑάεαί δἰσπϊοαποε, ἰ. ε., Πεῦτγεισν ἐλοοογαξίοο-τοϊ σίοδ οἰγῖε. ΤᾺΪ8 
σδρίϊοι 15 Ἔχργοβϑῖνο, οἡ 86 ὁη6 ᾿δηά, οὗ (80 ΓΘΔΙΠΥ οὗὨ (6 ἰβύογ αὶ Ὀαβ158 οὔ (88 ἀροοϑ- 
Ἰγρδβα ((86 Ῥϑγβοηδὶ ΟἸσίβι ; ([π6 Βοἀοιμηρίίου, 6 ΟἸγοΙ, (86 Κίπράοπι οὗ αἀοὐ, ἐμ Κιησάοτῃ 
οὗ ἀλγίζποβϑ, (μ6 Βιδϑυγτγθοίίοη, εἰο.) ; οἱ {1:6 οὔμοσ μδπά, οὗ (Π9 1ἀ68] βἰρηϊβἔοδηοα οὔ ὑμαὺ θ8818, 
ὙΠΟ Τ4Κ65 ἰῦ ᾿προβ81016 ὑμαῦ ὕμο ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ βου ἃ ΔΉΥΒΘΓΘ Ὀ6 ῬΌΓΘΙΥ ἰβίογιοδὶ : 
Βοποθ, 685. 11. δηά 111. ΩΔΥ ποὺ Ὀ6 γτοβϑίγίοῦθα 0 ῃ.6 βεύθῆ σμυγο 68 οὗ Αβία Μίηογ ; οἶβ. νυ. 
δΔηὰ νἱ. οϑδηποῦ Πᾶγο χοίθγθῃησθ [0 ρογὶοαβ οὗ ὑδμθ ΟΒΌΣΟἢ Β ΕΙΒΌΟΙΥ ; ΠΟΙ σδῃ Οἢ. Υἱϊ]. δηά 
οἶδας ρδϑϑαρθβ ὃΘ ΔΡρ]ΙΪΘα ἰο {80 6 18} πδίοη, ἐσ. 

δ. ϑυπιδοζίοαί οοἷογε απ 7ότηιδ ἱπ ἐδ ϑεγυῖοε 977 δοῖν, ἑ. ἐ., οδ)εοίϊυε-διιδ)εοίυε υἱδίοα. Τ 
ἐδ. οοἷογδ ἈΓῸ Βυτ 09, 80 ἴοο ᾶἃγὸ 1786 ζογηιδι Απά, σομβοα  η{{γ, 80 1 κονν 86 αγὸ ἴμ6 1." 

θοῖβ. [ὑ ἰΒ ππδίυγσαὶ, ἰῃ ἃ ΒΥΤΆΡΟΪ1Ο41 πτιθηρ, ἴο ὑγοαῦ 86 Ὠυθογβ πῃ δοοογάδηςο πΪᾺ 
εἰἴμοσ ὑμοῖὶγ οομπμοη γαὶὰθ ΟΥ̓ ὑπαὶ [ἰογαὶ σαϊὰθ. ἀραίη, 88 Ὁ ἷ8 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο 
ἀϊθιϊηρυπη Ὀαὐνιχὶ βυταθο]β ἀπά ἀορτηδβ, ποὺ ἑακίηρ [0 ρταπίθα ὑμαῦ ἃ βγτῃθ0]---85, [ὉΓ 
ἱπβίδηςο, 4 Βϑδβῖ, ἃ Ἰΐοῃ--αἰ σαν ἀθποῦθθ {8 6. βαιθ ἰάθα, Ὀὰὺ πιο! ἔγίησ (Π6 βἰρηϊβοβίίοη οὗ 
ἴδ αγτα οὶ ὈΥ͂ [86 οοπίοχί, 80 ἰδ 18 1Π|ΚΘΥΤ]86 ΠΘΟΘΘΒΘΑΓΥ ὑμοχοι Ὦ }Υ ἴο ἀἰδιϊη ρα θη ὑΠ086 ν᾽ βίο ἢ 8 
ψῊΪϊ ἢ ἀτὸ ρσγοάποοα Ὀγ {86 ϑὲρ᾽ τ οὗ αοά ἔγοτῃ τροσρὶά ἐκ ΒΑ] οἰ παίίοηβ, τ ἰῦ} τ ΒΙΟ ἢ 
(Δ6Υ ποῖ δζὸ οἴϊϑη ἐγ γοϊ ουβὶν 1Δθηὐ ρα. 

6. 4Α Πεδτει στουηά- ον λϊοὴ, δα6 ἐδοτοισῪίν αὐἀορίεφα ἐλ6 ει Τοείαπιεηί ἰάοα 97 Τ)ηῖυεν- 
φαϊΐεπι; ον, ἐλε οοπιρίείς ϑγηπίλεδὶδ οὗ ἐλ6 Ἠδεόνγεισ Ατγίς οτηι απὰ Ἡοϊοηῖο Οὐἰωγο. [τ ἴῃς Βτεὶ 
Ρίαςο, γὸ μανθ ἴο γοὐθοῦ 9 δοιισοι Θηὐμ υβἰαβίίς, 88. 611 88 8:6 Θοῃμλοη ΒυΠ, ΔΗ 5.16, 
ποίίΐοη ὙἈΙΟΒ ταδί πίη (.6 Θχϊἰβίθησθ οὗ ἃ βίγιθ Ὀούνγθθαῃ {86 ρογοθρίϊομβ οἵ ἱπητηθαϊδὶθ 
οὐϑίαϑυ, (86 παραϊδίΐοη οὗἉ ἔμο86 ρογοθρίϊοηβ ὑμβγουρῇ {86 ἐπδίγαμηθηΐα }γ οὗ το] σίου τυ  ηρ, 
αἰάρὰ ὈΥ 4 κπον]θᾶρο οὗ ῥγευ]ουβιυ οχἰβίίηρ ἩΟΙΥῪ ϑογιρίαγοθ, δηὰ [86 ἔγαμηϊηρ οὗ βαϊά 
Ρετοδρίζομβ ἴῃ αγίϊβίϊο ἔοστηβ ὥθοοῃαϊ υ, τὸ που] οοπίγογοσὺ ὑμ6 ἢούΐοη ἢ ]10 ἢ. τοργοβοηΐβ 
ἐ8οβα τηοιπθηίβ οὗ ἰηϑρίγοα οοποθρίΐομ ἀπά ὑμ6 τηοιηθηΐβ θη [Π6 τηΐηα, ἸοοΚίηρ ἰῃ ἊΡΟῚ 
{ϊβ6 1 ρᾳ5965 π᾿ ΓΟΥΪΘῊ 8πα σομληλ(8 ὅ0 τΓΙ ηρ {86 ὑγθαϑαγοϑ ΒΟ ἤᾶνα Ὀθθὴ θηἰγυβίαα ἴο " 
ἴξ, 88 τηυτ8}}} δχοϊαβίνο (89 ομθ οὗ ἐ89 οἰμβεσ. Αἢ ογάϊμδυυ Καον]θάρο οὗ {π6 παίαγο οὗ 
δίγὰ ροοῖίο ρσχοάποι ΥἹ μου] Ἰοδὰ ὑμ6 οτἱλίο Ὀογοπα {818 ΒΟΥΓΥ ᾿υάρηιθαί. Βαξ ἐμ ροϊηΐ 
ὕροη πΆ]ο ἢ ἐμ ρστοαύοϑί βίγοθβ βῃουϊά Ὧθ Ἰαἰὰ 18 (818, υἱζΖ. : ὑαὺ 10 18 8 ΒΥρούμϑβίβ υὐΐου Υ 
οοη σβαϊοίοσυ οὗ δἰ ῖοϑὶ ὑϑΥ ΒΟΙΟΡΎ ὕο βιρροβο ἐμδὺ θχαδ] θα σϑνβδύϊοηβ οου]ᾶ, ΟΥ̓ ΔΩΏΥ ροβϑὶ- 
ΠῚ γ, αν Ὀ66Ὲ ρΡουΓΘα ἰηΐο [6 γὙ6586] οὗἨ ΠΆΓΓΟΥ͂ ἃ πὰ ᾿πλρυχο [01Κ- Ῥγο)α 65, (01Κ-Υϑα 10}8, 
διά [ληἰββιῖς οχίγαναζϑηςοθ. ΤΏΘ Μ} 186 τλϑῃ ἱπαάθθα Β8Υ8: ΑΡρρ]68 οὗ φο]ὰ ἴῃ ἀΐβ68 [ρ] οἰ Γ68] 
οὗ βἰϊνοσ, θαῦ πονοῦ: ΑΡρί68 οὗ ρο]ὰ ἴῃ Ὁποίθδῃ θαγίμθηῃ βμδγαβ Αραΐη, ὑμ6 Ἰἀοη Ποαίίοι 
οἵ Αροσεϊγρίϊο ἔογτιϑ Μὶῦἢ ἔοττηβ οὗ ατὑθοκ Ῥοθίχσυ, οὐ {86 ἀϊαβροίίοη οὗ ὕπο Εονοϊαίλοη ἰηΐο 
ὙΑΓΟΌ9 ἱγγθοοπο [8010 ρατίβ, ΟΥ 786 ποῃ-Δρρχοοίϊδίίου οὗ 18 αηϊΐουΒ ΘΟμροΒβί 10, 18 ὑοΥΆ}}} αὖ 
ΥΑΓ8ηο 6 τ] τῃ6 Ἰά64 οὗὁὨ 116 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ. 

Αοοογάϊηρς ἴο Εδυβθ (ρ. 147) [16 [Ο]οπίπρ Ἰοδάϊπρ ἑοπάθποῖθβ μανὸ Ὀθθη ἀσνοὶοροα ἴῃ 
ἐχοζοβὶϑ: } 
τ Το ΟὨ]ΠἸαϑέῖο ἰοπάθηου. ΤῊΪ8 μΒ6 βου] ὰ πανὸ αἰν! θα ζηΐο : (α) (89 ἔσια οϑομδῖο- 

Ἰοσίςα] ἱοπάθηςν ; δπὰ (ὁ) 19 οαγϊσαίατα, [9 ΤΟ }}Υ ΟὨἐ]] δίς ᾿θπάθπογ. 
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2. ΤΏ τογὰ] βρί γι} 1Ζὶπρ [6ρὶγιἐμαζιδίγεη 4] ὑσπά ΠΟῪ ---ΊΟΥῸ δοσυγαίοΥ ἀοβηρθᾶ: [16 
το] σίου. ργαοίῖοα] Δ]] ρου Ζίπρς ὑομἀοηοῦ, Τιΐβ, ΒΟΘΥΘΓ, ΤΔΥ 4180 Ὀ6 ΟὨΙ]Ϊ 3016. 

8. Τίια δἰ ϑυογίΖίηῃ σ᾽ ΘΠ ΘΠΟΥ͂ ἰῃ νΑΓΪΟῸβ τη οα Πολύ οη8: (α) ΟἸΌΤΟΙ- αἰβύογι οι] τυ ΡΟ] μαῖο 
τϑίογοπος ἴο ἴπΠ6 ΡΆΡΔΟΥ ; (δ) Ῥο] 64] ρμδβοβ, ἴῃ ὑμεῖς τοϊαύϊοι ἤο ὅμ6 ἀθνεϊοριβομῦ οὗ ἰδ 
Κιησάοιῃ οὗ αυά; (6) Ηανίηρ τοίογοῃοθ ΟὨἹΥ ἴο {116 ἱπιπιθαϊαὺθ ρογὶοα οὗ [λ6 Φ ονν 1511 γγὰγ. 

4, Τἀοα] ἰχίηρ πιοἀογηϊζαίίοη οὗ ὀβϑομαίοϊ ορίοδὶ 6] πηθηΐϑ. 
δ. ΤΊιΘ ράτο!νΥ ἰϑύογι θα] ὑθη θη ου Μγϊοἢ 15 ἀοἰοσια ποα ἴο ἰηϑατα {86 γίουγβ οὐ ῥυϊτα τ εἶνθ 

Εὐπηο8 ἴῃ {11} ροβϑοβϑίοη οὗὨ ὑπ 6 }γ τἰ ]ιίϑ, ἀμ 560 Κ8 ἰο Ἰπύογργοῦ {Ππ6 ΒοοΙΚ ὈΥ̓͂ [οι δἱοπο, νὰ {}- 
οαΐ Δλὴγ τορσαγὰ ἴο {110 γον συγτοηῦ ἴῃ ΟΟΓ ΟὟ ἀν. 1οιι355 τηρηϊοηβ Ενα]4, 1)6 ὙΥ̓οἰδο, 
Τυὐβιογαίροῖς, ΒΙΘοΚ,  ΟΙ Κπιαγ, 88 γοργοβθηὐαίγοβ οἵ 0.18 ἰδϑὺ ὑθ 6 Πο0 Υ--- ἴδοῦ ἴῃ 1861} δι βὶ- 
οἰδα ν 111 γαίνα οὗἁ 18 σοποδρύϊοη οὗ [16 “ ΡΆΓΟΙΥ ἰδίογ! 4]. 

αν  ἀϑοπΒ ἀγγδηροπιοηῦ οὗ βυβύθιιϑ, ῃούθα ὈΥ̓͂ 08 ὉΠ6οΓ ἢ ὅ, 1Β οὗ σταδίου υ8}16. 
Αὐδογίοη ἀἰπθϊηρα δο5 [2απὶεἰ απα Πευοίαΐξίοη, Ρ. 8ὅ9 Βαᾳ., Επρ. ἘΔ4.]: 1. Τῆς Οἠωτοῦ» 

ἀϊδίογίςαὶ νιον : Βθηγοὶ, [86 ΕΠΡ 5} δηα ΕὙΘΠΘὮ σοπλπγχοηΐδίοτβ ; ΕἸ]ΠἸουί, σδυββοη. 2. ΤῺΘ υἱοῖν 

τ Ὁ1ΟΣ σοποοίνοβ οὗ 16 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ 88 ΡΟΥΓΑΥ Πρ σοηἑδηρογαΉ κοι ᾿ἠϊδίοτῳ : Ἐσππα]α, 1)6 ὙΥ οἴΐο, 
ΤΠ οΚο, σίο. 8. ὙΠ σοποδρίϊοι οὗ 1Ὁ 45 ἀοΞϑογὶ ρίύλνο οὗ ἐλέ Ηδίογῃ οὔ ἰδὲ Κιπσάοια 9" Οοά: 
γου Ἡοΐμηδπη, Ηοηρβίομθ θοῦ, ΕὈγαγά--τῦο {18 ὑμιγὰ ο1455 οὗ Ἔχοροῖίθβ. ΑἸθου θη ἰτβο] 
Ὀοϊοηρβ, 

ΓΕΒ βίπηρ]9 δηᾶ αὐϊγδοίνο αἰβροβιύϊομ, μούγονοῦ, ἰπο] 468 ἐπηρογίϑῃῦ γαγίο θα ὉΠΩΘΓ ἐἰβ 
βαυοαὶ συγ. Απά θ6βι46 {86 Ῥρῦυγθ ἸΌστηϑ, ὑΠΟΥ6 ΔΓΘ 8180 ΤΪΧΘα [ΌΓΙῚΒ οὗ ἰηϊογργοίδί οη. 

Ιπ βοοογάδηςο ὙΠ ΟἿΓ Υἱὸν ΟὗὨἨ {π6 δβίγ]θ οὗ ὑπθοογαίάο γον δίίοη, γγθ ταὶ ῦ ἸΔΥ ἄοτα 
186 ΓΟ] ον της αἀἰπεϊ ποῦ 0}8 

1. Αδείγαοὶ διδίοτιοαί υἱεῖ : (α) ΑὈΒοΙυὐοῖγ Ὀὶνίπο ΟἸΌΓΟ; δπα ποῦ] ἀ- ἰδίου οι] ᾿ΡῬχοάϊο- 
(ἰοῃ5; (δ) ΑἸ βοϊαίοὶΥ Βυϊηδβη ΘΟ ΙΔ ΓΟ. ΟὗὁὨ ΘΟ ΟΠ ΡΟΓΔΓΥ͂ ἢ ΒΊΟΥ δα ΡοΟρυΪΓ Ρσγο)]ς68; 
(ο)ὴ ΤὨΘοϑορὶο πὰ οἰ] αϑῦϊσ μι χϑα [ΌΓΠ]8, ΘΟὨ ΓΒ ηρ---ποὺ ΓΟΟΟΠΟΙ]ρ---ἰὴθ ὕὑνο δἰ μιθηΐβ οὗ 
ὙΠ 16}}. ὉΠΟΥ͂ ΑΥΘ ΘΟΙΏΡΟΒΒΕα, 

2. Ανείγαοί Ἰαοαἰιδέϊα οἷεισ Σ (α) (γαϊο ἰδία Δ]] ΟΡ ΟΓΙΖΙ ΡΒ [ῸΓ Ὀγιγδαίθ οαϊδοβδίίοη ; (δ) Ἀο- 
ἄσγῃ Ἀ]Πορογ Ζίη 5 85 {ΓΔ 8] αὐϊοῃβ οὗὨ ὑμοοογαίΐο σοπογοίθβ ᾿μύο ἀοἰβϑίλο ΟΣ ραηϊμοϊβιο αρϑίσαοιβ ; 
(ο) ΟὨ ]Ἰ4ϑ01ς, τα ϊχοα [ΟΓΠΙ8---Ονοαθηθοτρ πα ΟἰμοΓΒ. 

8. (Ὀπογοίς Ολτιϑίοἰοσίοαί ὕζογηιδ: (α) ΟΥ-ο]10α] νον; (ὁ) ΒΒ Αρβοάΐολὶ νίαν ; (6) ΜΠ χοᾶ 
ΪΌΓΙΔΒ. 

8 9. ΟΟΝΒΤΕ ΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΟΑΨΥ͂ΡΒΕ. 

ΤῊΘ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒ6, ἴῃ γοϑροοῦ [ο 1[8 [ὈΥΠ184] 8146, σοηϑιι 68 ὑμ6 τηογι ἀλη οὗἩ ἩΘΌΓΘΥ ΡΟΘΙτΥ 
δηΐ ατί, οὐα Ὀγβοίηρ ἴῃ 1ζ9 Πα 1ν]Ἃ}8] [ΟΓΙῚ8 ὕ86 τχοϑὺ αἰνοῦθο δἱομησηΐθ, [1ἢ σϑϑροοὺ ἴο 1.8 Θοἢ- 
βἰγασίίνο βι4.6, αρϑίη, 1ξ 18, 'π δοοογάδποθ ὙΠῸ ἴΠ6 Οἰδγαοίοῦ οὗ 411 ΑΡοοδΙΥ ρβθ8, 4 βηϊβῃμοά 
οοτῃηροϑί(ίοη, 8 ππἰΐουϑ ἡγοῦ οὗ δῦ, ἃ3 δγὸ ὑμ6 ΒΙΌ]1οα] ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒ68 ἴῃ σθηογαὶ ; θονομα ἐῃ9 
αἴγοὶ οἵ {11656, [6 Β8η1λ6 ΤΑΥ͂ Ὀ6 Δίπτιλοα οὗ {μ6 Βοοὶκ οὗ ΖοὉ, 4π4,, ἰῃ 4 οογίδ! πα Βθηβο, οὗ 186 
ΒιθΙ αὶ] Βοοῖϑ πσουρμουῖ, [1 86 αν οὗ (18 οΘοῃβίγισίοη Ὀ6 Ὀυῦ γοοορπίζοα, {6 ΟὈΒΟΌΓΘ 

Βοοκ οὗ Πονοϊαίϊοη Μ11] ργοβαηῦ 1056} ὑο ΟἿΣ ΘΥ̓́68 ἃ5 ἃ γδαϊδηῦ σοηβίβ δύο, ἃ ΒΥμτηθίσιοδὶ 
οδύμοατγαὶ, θα} ἀροπ ἃ ρἰδῃ οὗ ρογίθοῦ οἰ θΓΠ 638 ΔΠα ὑγΠΒΡΑΓΘΠΟΥ. Ἐ 

Ιη (ἰὸ ἢγϑῦ ρῥδςθ, [86 ΑΡροοόλυρβα 18 ἃ υηϊῦουϑ ἰ(οΔ] τοργοβοηϊδίοη, ΤΓη 9 οα, 1116 89 
608ρ0] οὗ Φοδη, νι 4 Ῥτοϊορι! δηὰ δὴ ΕΡΊ]οραο. ᾿ 

Τιιο Ῥγοίοσιο οὔ [86 Αροσδῖυρβθ τοϊαΐοϑ ἴο ὕμ γανοϊδίίοη οὗ [16 βαοοηά Οομῃΐηρ οΥἹ ΟἸ τί ϑί, 
πηραγίοα ἴο {||ὸ ΑΡσβίο Φοβῃ ἴογ Ὀο] ον β---ἰ 6 βού ΟΠ ΌΓΟΙ 65 1 ΡΑΥΓΟα]αγ, ΘΑ] ΔΥ]Υ, 
{π6 Ῥτοίοριο οὗ 6 (Ό5Ρ61 ταοϊαΐοβ ἴὸ ὑΠ6 τονοϊαιίοπ οὗ ΟἸ γι Β ἢσϑῦ Οὐιιηρ ἴοσ 86 7608, 
86 αἰβοῖρὶοβ οὗ Φολη 1π ραγίϊσαϊασ, ΤῊ Ῥγοϊορτια 18 σοτηρτβοα ἴῃ οἢ, ἱ. 1--8, 

Ιῃ ἰῃ6 Τρί]οσαθ οὗ [μη6 Αροσδῖνρβα {μ6 Ἰωογὰ δηδοίβ σογίαϊη ἀθῆπὶϊο τορῃ] αἰ οη5 ἴῃ τοῖο- 
Γοπο6 ἰο ΠῚῚ9 Οομηρ, 85 ἴῃ ὕμ6 (οβροὶ οὗ Φοῦπ; μοτγο, Βονονοῦ, Ηο ἀοβη ΓΟ]Υ ῥγος]αῖπλβ Η9 
ΒΡΘΟΑΥῪ ΔρΡρτόδοι, δηὰ ἴῃ 0Π6 βἰοδὰ οὗἉ π86 ὕπνο ἀροβί!οβ, Ῥοίοσ δηὰ Ψοῃπ, Ηδ βοίϑ ἰοσί ἢ, οῃ 

[86 οὔθ ᾿ιαπά, μα πογὰ οὗἩ ργορῇθου δοποθγηΐηρ Ηΐ8 Οομίηρ,, 83ηα, ὁ (6 οἰμοῦ μδηά, ἐδθ 
ΟΒυγΟ] 8 ῬΓΆΥΟΥ ἴον ὑμδὺ ἀἀγθηί. ΤῊΘ ΕΡΙ]ορΊΘ 15 οοπιρτίβοα ἴῃ οἰ). χχὶ 6-91. 

Φ ΟοΏΡ. 1,Δηᾳ 99 4Ροεί. Ζείίαζϊέεν, Ὅο]. 11. Ὁ. 4δὲ, 
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ΤὮ6 διπἀαγαθηίδὶ ἰάθα οΥ [μοηθ οὗ ὑμῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ 1.861} ἷἰβ: ΤῊΘ ποᾶὺ Αἀνϑηΐ οὗἩ ΟἸ τἰβ, 
85 ἰδ οπὰ οὗ Π6 ποῦ], ἰῃ ογάοῦ ἰο 6 ρμογέθοῦ σχϑυθαὐΐοῃ οὗ (86 Κίπράοιῃ οὗ ἀοά, ογ {89 
ἰσαυβῆσυτγαίίοη οὗὨ ἔἱιὸ ᾿νοῦ] ἰηΐο {86 ΕδίμοΥΒ Ηουβο, ὑμ6 ΟἿΟΥ οὗ οα ; ὁοοπβίἀοτοὰ ἰπ γοβρϑοῦ 

ἴο 18 ᾿γθαδρθθ δπὰ βίρῃηβ, ἴὉΓ [6 ἰηβίγαοίίζοη, ναγηΐηρ,, ΒΓ ρ  οηϊηρ, ἀπ οἰοναίίηρ οὗ [89 
θα Ιονῖης ΟΒυγΟΙ,. 

Τίιιο πιοραϊδίϊοη οὗ Ομ γίβυβ Οομὶηρ 18 ἀον οὶ ρα ΔρΤΘΟΔΌ]Υ ἴο (86 ἰάθ8 οΥ̓ 8 γ»τοαῦ Ὠἰνίῃθ 
ΜΟΟΚ; [Ἀ18, 88 ἴμ6 ψοϑὶς οὗ 08:6 ββοοῃά ογοδίϊοη.---ἴ 6 ογθαίίοη οὗ δὴ δίοσηδὶ βρὶ γι - γον  4--τ 
ἔἴοσταβ Ὀοΐλ ἃ οοῃίγαϑῦ δῃὰ ἃ ρᾶγδ]]6] ἴο ἴμο ᾿ἱνῖηθ πϑοῖ οὗ [16 ἢγϑὺ ογοαδιίοῃ, γβοβο ΒΑ θαί ἢ 
ὍΔ5 πα σοηδυχητηδίίοη οὗ (86 πδίαγαὶ! νου] ἰῃ ὑλ6 Δρρθάγβαποθ οὗ [π6 ἄχβῦ λη. ΤῈ οαγδο- 
ὑοῦ οὗἨ [89 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒΘ, ὑμογθίοσθ, 18 0η8 πα θῈΓ βονθη. βθυθῃ ΟΠ ΌΓΟΙΙ6Β: 86 νη 868]8Β ; 

Β6ύθῃ {σππαροίβ; βούθῃ μα Πα ΘΓΒ; βανθη μ686}5 οὗ Απίοιγίϑῦ, ΟΥ βουθη τοι πίαϊ 8 ; ΒΟΥ ἢ Υ]8]8 
οὗ νγδαῖῃ; ὑμο βουθῃΐδ ΠΥ ΔΡΡΘΔΙΒ 88 [λ6 ρογίθοῦ τϑυθιδίοη οὗ [86 ϑδυθη ὥὸρ  γἱβ ἴῃ (86 
εἰοτῆεα Ομ τἰδί. 

Α.53 νης ίη 680 ἱπαϊγ] 1.81] δευεη, τὶ 1 πα [86 δευδη ΟΠ ΤΟΙ 6Β, δευξη, Β68}8, εἕσ., ἃ φμαξογηαγν 
ἷδ βεύ οἱ δραϊηϑὺ (86 [0] οσίηνς ἑεγπατγυ--ῦμο φωαέεγπαγν ἰοτταϊηρ, 086 ππίνοῦσαὶ ἐουαπάδίϊοι; (89 

πὰ ἴτααρο, ἰὼ ὑπο ἑόγπάγν, [ἢ6 Βρϑοΐδὶ ἴοστω οὔ [}9 οὐ βὶβ. ὑμ6 δίζέλ [Π9 αοΐα 4] οὐ] πϊ παίίοη οὐἐἢ9 
οτἰβἰβ ([86 ἀκμή) ; [86 δευεπέδ, Ἰπηᾶρα Ὀοΐηρ (ἢ σοηδϑυτηταδίίοη οὐ ἔγαϊί οὗ [Π6 Ἰογοροῖηρ οη68, [86 
Ὀυὰ οὗ 8 ξ0]] ον δερέεπατῳ---80 10 15 αὐ {16 ἀγγαηροηλοηῦ οὗ [86 ϑεύέη, ρῥυϊησὶρα] ᾿ὕοηλΒ.; ΠΘΓΘ, 
ἴοο, ἃ φμαΐεγπαγῳ Ῥγθοθᾶθβ {μ6 ἔεγπασῃ. Τμ6 3,γϑέ 70 ἰτλαροθ---ῃ0 βανθὴ μα γΟ 68, ΒΟΥ θη 
856815, Βούδῃ ἐγυσαροίβ, Δηα βού ὑμυ Πά6ΓΒ---Γ6 ἀΘβΟΥ Ρνο οὐ [16 σουγβο οὗ ἴμ6 νου] 859. 18 
ΔΡΡγοβοβίηρ δηα; {μὸ ἐαδέ ἐΐγεδ ἰτλαρθ8, ὁπ. 8.9 ΘΟΠύΓΑΙΥ ---ἰ 6 Βουθῃ 6863 οὗ Αι γὶβῦ, ἐμὰς ἢ 
ΒΕΥῸΠ ΥὙ1818 οὗ τσαίμ, δπὰ 86 βθυθηΐῃ ΟδΥ, ΓΘ ἀδβογὶρίάνγο οὗ [16 οπμὰ [8617 ἴῃ ἰΐ5 ἀδθνϑὶορ- 
ταθηῦ ἔτοιι ἐμ6 υσρστησπῦ ἰο ἴμ6 φἰογιβοαίίοη οὗ 6 σοῦ]. [πῃ δοοογάϑῃοο ὙῺ {μ6 Αῦονθο, 
186 πιονοηρηῦ οὗ {89 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ ΙΏΔΥ "6 αἀἰνί 64 ἰηΐο ὕνγο ραγίβ: (86 σοῦγβα οὗὨ [88 πογ]ὰ ἐὰ 
ἔπ πὰ, οἷ. ἱ.--Σὶ., δπα 86 σουχθθ οὗ 89 που ἐπ [μθ δῃὰ, οἰβ. χὶϊ.-χχῖθ, Ὑὲ δνθ ΟὨΪΥ͂ 

ἴο τοιρδυὶς ὑμαῦὺ [86 ἔγαριμθηΐασυ πα τιγβίοσι οβ βἰχοίοι οὐ (86 ἅτη6 οὗ {86 βεαυθὴ ὑμυ ηἀ6 18 
ἔοστωϑ ἰ. ἰγϑηβιτοη ἔγομλ ὑμ6 ἔἤγβι ἴο 0116 βεοοπά 4}, 

πῃ δοοογάδῃμοο τ] (9 αν οὗ ργορμϑίίο βἰρψηί, [16 ἱπαϊοϊαμαΐ ἐΐοηιδ οὗ [86 δερίεπανῳ ἀο 
πού [0]]ΟἿΥ Θϑ οὶ οὗ ῦ σὨΓΟΠΟΪΟρΊΟΔΙ]Υ, ᾿ἰκὸ ἀϊδγθηῦ ἢἰδύογι 681] ρϑγοαβ (848 Βθηρ6] δηα τϑην 

οἴμοσβ τηδἰ πίαἰ ἢ); οἱ (16 οομίσαιυ, ἱμο ἐπαϊυξαμαί υἱδίοπδ ἀγα Ἰμναγί Ὀ]Υ ρίοίωτοε 7 ἐδ ὐλοῖς 
οσμῦδο 97 ἐδε τοοτία, ολαταοίοσίβιϊς οἵ (8.15 ΘουΓΒο ἱπ ἰΐθ γΑυοὰΒ δβρϑοίβ δῃὰ αἀὐμϑη οὶ στο ]8- 
ἄοῃβ, δπὰ 1᾿πηκοα ἰοροίμογ {{κ σίηρβ. ᾿σοογαϊηρὶν, [86 βουὴ ΟΒΌΓΟΙ 68, (86 ρῥἱοίαγοβ οὗ 
ΟΒυσοὶ- ἰβίοῦυ, ἈΡΡΘΆΣ 88 [0 ἀγῃδῃλο8) [ΟΓΟΓΏΠΉΘΙΒ ΟΥὨ [86 ἰβίοσυ οὗ 86 νου]. ΤῈΘ 
Ὠἰδίοσυ οὗ [86 ψου]ά, ἰπ 1.8 Βϑύθηῃ 868]5, 18 {860 ψόου οὗ (μοβα ἰδοίϑ τ ἰσ ρτθ- ΠΟ ΠΟΥ 
Ῥγεβοὶ γερθηΐδμοθ, ἱ, 6., (6 βονϑθῃ ἰγυμροίβ. [Ι͂ἢ {86 πιϊάἀβὺ οὗὨ 118 βονϑὴ ἰγιαπηροίβ, {86 Βϑύθῃ 
Τα ϑἰθτϊ ΟἹΒ ὑπ 615 ΔΓα ὨδΑΓά ; [8.686 4ΓΘ6, ἀοι 01685, Βρτὶπρ Δα ΒΌΙΩΠΙΘΙ ΤΩ ΘΒΒΘΉΡΘΙΒ ἴῸγ (86 

τοὐ)ανυθηβδῆου οὗ {86 Ομυγοῖ. Βεΐ οΥοσ δρδὶ πϑὺ {Π}90 ΟΥ̓ΘΥ ΓΙΟΠΘΓ, ΡΌΓΟΙ, δπὰ σἰροῦ ἀδνθϊορσηθηΐ 
οὗ Ομ τ δηϊίν, ἀπαὰ δἰπηοδύ οαἱείσὶρρίπρ ἀϊ, {μ6 Ῥᾶγ81101] ἀδνοϊοριμθηῦ οὗ ΑἸ ΟὨγἰβυϊδη Υ 18 
δεεΏ, 16 Βοαϑὺ σι 18 βουθη θδάβ, Τ.λ686 βθυθὴ 6818 68]1 ἔογῦ ἢ [16 Π8] Ἰυαρτησδηίθ, (89 
ἡπάρσταοηί οὗ μαγάθηΐηρ, ρουγοα ἔοσί ῃ ἔγοτα [ἢ 6 γ]8]8 οὗἨ ψσϑίὰ ; ὕμοβο υαρτηθπίβ ἀγὸ ὑὸ Ὀ6 
ΘΔΙΘΠΔΠΥ αἰδίηρι! β᾽ιοα ἔγοια [86 ροϑηϊζοπ ΐα] ὑτπαπιροία [τταπιροίβ εὐ τῆς ἰο τθροῃΐβηο6]. ΤῈ 
ἰλεὶ Ἰυάστηοπί οὗ ττδίἢ βὶ ση811Ζ68 ἴλιο ἱὰᾳχηϊηρ-Ῥοϊηῦ ΒΟ. Ὀτγὶηρβ τι ἰῦ [6 Οομΐηρ οὗὨ [89 
1ωοτὰ---πὸ βουθῃΐ ἀΑΥ. 

Βαυΐ ἱδουχὰ ἐδ6 βούθη ὑυῖηοἶραὶ ᾿ὔθιλϑ ἀο ποῖ, 8388 ΘὨγοπ ]ορίο8] βϑοίϊοηβ, ὈΓΟΓΟΒΒ ἔγοιῃ [9 
Βορπηῖησ ἰο [86 6π8] ροδϑὶ, γοὺ ἴβογθ ἰ8. 8ὴ δάνδποο ἰοναγα ὑμ6 6πὰ ἴῃ 86 ροϊῃὺ οὗἁ Υἱθν 
ἩΠΙΟῊ ΘΔΟΪ ῬΓΘαΟΙ  ΠΑΠΟΙΥ Ἔχ 15. ὙΠΟΥ σταυ δΐο ὑοχαγα [}9 504] οὗ [86 Οοτΐηρ οὗ ΟἸ δῦ, 
Αηάὰ, ᾿π [818 τοϑρϑοῦ, (86 Βούθῃ 86818 ΔΘ ΠΟΓΘ Θβοιδίοϊορίοαὶ [ἢ8Δη μ6 βούθῃ σΠΌΓΟΒΟΒ; [86 
ἘΠ ΡΟ Το Ὁβοδίο! οσίο8] ὑμδη [16 868]8, Δηαἃ 80 ὁοη. Νουθυίμθ 688, {πῸ σοῦ ἰὔθμα, [86 
Βοτΐθβ οὗ (Π6 βούθῃ σμγΟ 65, Θοτη68 ἰπ σοπίδοῦ τὶ ὑπ 6 δπά οὗ [6 νγοτ]ὰ, οἰ. 111. 20, 21, δὰ 
εύθη {Π6 ᾿αϑὲ ἰΐθπη5, ὕ6 γ14]8 οὗ σταίη, δῃα ὑμ6 βουθητῃ ΔΎ, γοδοὴ ὈΔΟΙς ἰπύο ὕπ6 Ὀαρίη- 
πἰης οὗὨ ἰδ6 Ομιγβιδῃ οοῦχθο οὗ {86 που]ϊά, ὥθο οἷ. χῆϊ,, [86 ομασδοίου βῦ105 οὗὨ [86 που] ά- 
ΤΩΟΠΆΓΟΝ 66. 

ἐμ ἰδῳ Σοιϊτοδασείοι Ὁ. ἴΠ6 Ατιοτίοδῃ Ἑάϊίοτ ---Ε. Ἡ. 6] 
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Τρδὺ τ Β10 8} ΧΙ ἰ 8 [8.6 σοπβισγαοίϊομ ἔῃ 81} 18 Β Ὁ] τ τγ, Βούγουοσ, 1 [89 ἰάεθβ οὐὁἨἁ {9 
ΔΌΒοΟΙ αὔθ ἐθ] Θο] ΟΥ̓ οὗ [86 Ὀϊνίπ Οονεοσπιμθηῦ; [89 δυθοϊυῦθ δηὰ γοὺ ἔγθθ βίναυ οἵ ᾿ϊνίηθ 
Ῥτονίάθμοθ δρονθ 8 Πυοίπαιϊιηρ Πἰθογγ ἴῃ [16 ἰβίοΥγ οὗὁὨ τηδη πα, δπα ονοσ [86 ἀοιποηὶς 
ῬΟΥΘΙΒ οὗ 8611]; [ἢ686 6118} ΡΟΎΘΓΒ, 10} ΘΥοσ ἱπογθδβίηρ Ὀο] ἀπ688, ἱπάποοα ὈΥ Γμοῖσ ἃρρᾶ- 
τϑηΐ ὑγϊ ρ.Β, ΑΓΘ τηακίης οοπδίαπῦ δάνϑδῃοοϑ ἃρσαὶηϑῦ (μ6 Ὠὶνίπο Βα]16, ἀπ1}}, ἴῃ [μ6 δηά, [6 
οομλρ]οίθ ἀμνθὶ!ης δη4 οχμδυβίίοῃ οὗ [86 ϑαϊδηϊο κἰηρσάοιῃμ γοϑ 18 ἰη (ἢ 6 σομηρ]οῖο τονοϊ αϊίοι 
οὗ Ηδανθη δπὰ [86 ρογίδοῦ δρρϑαγίηρ οὗ {86 Κἰπραομ οὗ αοα, οί Κίηράοπιβ σγΑρρΡ  ἴπρ ἴο- 
ξεύμον αὖ Ἰαβῦ ἴῃ Ῥθύβοῃδὶ οοποθηϊγαίϊομβ. ΤὨΪ8 1468 οὗ {Π6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ϑβΌγαποΘ οὗὨ υἱοί 
Βη5. 18 δαργθβυῖοη ἴῃ [80 ἰδοὺ ἐμ 8 βοαγοπ-ρί οἴατθ ἸΠΥΑΓΪΔΌΙΥ ΡγθΟΘ 65 8Δῃ οαγί ῃ- ρἰσΐαχα; 
ἃ ΠΟΔΥΘΗΪΥ ρῥγο- ο] γαίῃ οὗ ὑμ6 νἱοίογυ οὗὨ ΟἸσίβῦ 18 (86 πη ναγὶ Δ }}6 ΤΟΥΟΤΊΠΠΟΙ οὗ (86 ΘΑΣΊΒΙΥ 
οΥἦϑὶβ, οὗ δδυί } Ὁ βίσι! [6 δηὰ νος, [86 σομῆϊοῦ οὗ {μα ΟΒυγοὶ ΜΠ Δηΐ. 

1} [86 ΡΓΟρτο88 ΟὗὨ ἔμιθ8βθ ὨΘΘΥΎΘΩΪΥ ἔδϑιϊναὶα οὗὨ υἱοίοσυ, ἰπ ὑπο ὶγ ϑβοῃδίοϊορ 8] 586- 
οοβδίοη, ἔμ ογθ 18 ἃ οΟΥΓΟΒροπάϊπρ' Ργοργοββϑίοη ἴῃ 1 ἔογῃλ8 οὗ πον γσουϑϊδίϊοη, ἑ. 6., [6 ν᾽ βί ἢ 8 
οὗ {86 Αροσαϊγρίϊ9ι. Τμυβ, [Π6 Ο6 ΑΡοΟσΔΙΎρθ6 ἀθύθὶορβ ἰμΐο ἃ ὉΠΙΔΥ ἴῃ {86 ογρδηΐο τλδηὶ- 
Το] ποθ οὗ ἱπαϊν! 8] ΑΡΟΟΔΙ γ 868. 

Ιῃ δοοογάδποο ΜΠ (86 Ργθοθαϊηρ ΤΟΠΛΆΓΚΒ, ἴ.0 σοπίοπίβ οὗἩὨ (86 ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒΘ ΤΔΥ ὉΘ 
ΔΙΤΆΠρΟα 88 (Ο]]ΟΥ͂Β : 

ΤῊ 7Τῆεηις οὗ {π6 Βοοῖϊκ, το ἢ πηαΥ θ6 Τοαπά ἱπ ἐμ6 Θοποϊυδίοη οὗ {ΠπῸ Ῥτοϊοριο, «ἢ. ἱ. 7, 8, 
ἷβ λὲ στεαΐ Ααυεηΐ οὗ Ολνίδί. ὙΤᾺΘ Ρτοϊοριο 801} ομαγαοίοσίζοβ ἐπ6 ΒΟῸΚ δϑ 186 Βοτοϊδίίοῃ 
οὗ (86 Οομμΐης οὗ ΟὨτίβῦ, οἢ. 1. 1-7, 8. ΤῈ Ερ]])οραθ ῥγοοϊδῖτηβ {86 ὨΘΆΓΗΘ655 Δηἀ σ»τϑηά ἰτὰ- 
Ροχύ οὔ (μδὺ Οοιμΐης, (ἢ. χχὶ!. 6-21. ΤῊ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἰΐβο! ἢ Ὁ μογοίοσε, θορῖηβ τ [ ΟἈ, ἱ. 9, απά 

οἴοβοϑ ιν οἰ. χχὶΐὶ. ὅ. 10 [115 Ἰηΐο ἔνγο ρατίβ : 1. ΤΏΘ6 οουγβα οὗ ἴΠ6 που]ὰ ἴο {86 οδῃά οὗὨ [86 
ποτὶ, οἴ. ἱ. 9-χὶ, 14, 2. Το ομὰ οὗ ἴϊο που]α ἰο ἐδθ Εἰοτϊβολίίοα οὗ [86 που]ά, οἰ8, 
χὶ, 16 χχὶ!." 

ΤῊΞΒ ῬβΒοίασε, ΟΆ. ἱ. 1-8. 

ῬΑΕᾺΤ 1.--Οὐὐγβο οὗἨ 86 ποι]ὰ ἴο ἔθ θη, οὐ [86 ἔιΐαγο σΘΠΟΓΑΙ]Υ, 85 (86 ΟὈμΐηρ οὗ 
ΟἸτίβί. ΤῊΘ βανθὴ ομυγομοβ; [19 Βδουύθπ 868}5; [86 Βούϑθη ὑγαμαραοίθ; [86 βεύθῃ ὑπ μπάοτθ, 
οἰ8. ἱ. 9-χὶ. 14. 

1, ΤῊΘ βούϑῃ σβυσοθοβ οὐ ᾿ἰρηϊθ, Εἰγϑὺ ἀδγ οὗἁ ογοδίϊοη: μοῦ [Βόγα Ὀ6 Πρ, Θἢ8. ἱ. 9- 
111, 22. : 

α. Ἠεοανοη-Ρἰοἴατο. ΗΘΔΥΘΠΗΪΥ͂ ΔΡΡΟΆΓΔΩΟΘ οὗ ΟἸὨ τ ϑὺ, απὰ 1464] ἔΌγτΒ οὗ 86 ΟΒατοὶ ; 
[6 βίδγα ἰπ Ηἰβ δδπὰ : ὑμο σδηῃ]οϑύϊ οἶα δὖὺ Η 18 ἔθος, οὗ, 1. 9-20. 

ὃ. ἙΔιμ-Ρἰούαγο. ΕΑΥΓΆΪΥ ἔογτῃβ οὗ ἴμο ΟΠ ΌγΟΙ ἴῃ {Π|6 Β6 168 οὗ {16 βϑύθῃ οΒυγΟ 685; 
δΔηἀ μ6 [,οτὰ ἴῃ [86 βρί γι] οοταΐπρ οὗ Ηἰβ νοσζά ἴο ὑμϑιι, οἶ18. 11, 1--|1]. 22, 
α. ΤΏ ἤγϑῦ ἔουΓ ΘΠ ΌΣΟΙ 68 ἴη ὑμῖν οοπῆϊος Ὀούτγεοη ᾿ἰρῦ 8η4 ἀγΚπ688, ρἰ οἴῃ Γο8 οὗ 

[86 ἀευείορίπσ ΟἸΌΓΟΙ : ΤΏ αοἰΐσε ολαγοὶ ; ἰῃ6 πιατίνν ΟΌτΟΙ ; (λ6 πιξξεα ΘΒ ΌΧΟΒ; 
186 επἰλωδίαδίϊο ΘΟ ΤΟΝ, ; 

β. Το {γθθ ἔππάδιηηθηΐδὶ ΓΌΥΤΩΒ ΟΥ̓ δβϑρϑοίβ οὗ [Π6 τησϊυχοά ΟὨυτοῖῦ : ΤῊΘ ΟΣ γοὶ 
οοἰά ἵπ ἀεαίδ,; 186 σδῦχοΙ τσαγπι υὐἱέὴ, ἰνε; ἴμ6 ἀνίπσ απὰ ἰωξειυσατῖπ ΟΣ (186 
ποῦ]α τὶ]; ΟἸγὶδὺ τι οῦί). 

2, ΤῊ βονυϑη 8688 ΟΥ̓ ΘΠ ρηηΔ8 οὗἁἨ που] - ΕἰΒΙΟΥΥ ἴῃ 118. τοϊαδίϊοη ἴο 1μ6 ΟἸΌΓΟΣ ; τπιηϑοϑ]οὰ 
ὉΥ ΟἸγίβι. Οὖ {86 βοοοπά ἀδὺύ οὗ ογοδίΐοῃ : Ἠδαύθη δηὰ θαγίἢ, ο8. ἷἱν, 1--νὶ. 17. 

α. Ἠεαγυθη-Ρἰοΐαγο. ΗΘΑΥΘΗΙΪΥ͂ αβροοΐ οὗ ψουῦ]- ἰβίοσυ, σἢΠ8. ἷν. 2-ν. 14. 
ὃ. ἘΔΙΓΒ-Ρἰοίαγο. ΤῈ ἀπβοϑ] θα βούϑῃ (ἰ. 6., [μ6 εἶχ, τ ῖοι ἀθνθῖορ ἰηΐο [6 βουθη ), 

6}. γἱ. 
α. ΕἸγβὺ ἴουΓ 56 818. Τὐηΐνουβαὶ Γαπάδιηθηαὶ δβρϑοίβ οὐ που] ἀ- ἰβίοσυ ἰὰ 118. δβομδίο- 

Ἰοχίοαὶ πιοά᾿ δολίίοη. Ῥζαν, ἀδατγίδ, ἀπ πιογίαϊϊῳ ἀπάον ἐμ6 διργέπιαον 47 ΟἸτὼξ, 
ΟΥ̓ {86 το] ΟἹΟΡΥ οἵ [86 Κιηράοῃ οἵ αοά, 

β. ΤΏα βυσοσοράϊηρ, 8Β08418.. Ματγίγγάοιῃ οὔ μ6 Κιηράομι οὗ αοα. Οοην 5ϊ0}5 οὗ 86 

Θδγί Ὁ οοθηοβ. Ῥδτη οὗ {π6 ἀδγ οἵ Ὑ͵ϑί. 

Φ [βοο Ιηϊτοἀδυοίίοη ὉΥ ἔδο Ατλοσίοδῃ Βαϊ ος.--Β. Β. Ο.] 
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8. ΤῊΘ βούϑῃ ἱσυπιροίβ, ἰββαϊηρ ἔσομαι {86 βουὴ 86818. ΤὨΪτα ἀδὺ οἵ ογοαίζοῃ. βορδγδαίϊοῃ 
δοιπὶχὺ Ἰαπὰ δηὰ τναΐθσ, Δπὰ δρρϑδγβαηῃοθ οὗ νοροίδίϊοη, οἶΒ. Υἱὶ. 1--ἰχ, 21. 

α. Ἠοανοη-Ρἰοίατο. ϑοδὶ ἱπσ οὗ {Π6 ΡΘ6Ο0ρΡ]9 οὗ αοά [1η {118 ργοϑϑηῦ ποτ], ἱπα!οαίθα ὮὉῪ 
[86 564]1η6ρ οὗἉ [86 οἱοοῦ οὗ ἴῃ Τποῖγο Τυύθ68 οὗἩ 15γα6], Οὐπϑαμτηδίϊοη οἵ [Π6 Ῥ60ρ]9 
οὗ ἀοά ἴῃ ἐδ οἶμον που]. Οὗ [Π6 βτιηδπιοηὺ οὗ αοἀ (ὈΒ. χοὶ1}.) ἰῃ οοηίγδα ἰϑὑ1πο- 
ἰΐοπ ὑο 86 ὈΣΠΟΝΥ͂ 868 οὗ ποῦ] -ἸΒΙΟΥΥ, ΟὨ. Υἱΐ. 1--17. 

ὅ. Ἐλυίμ-Ρ ἑζαγο. ΤᾺΘ βουὴ (γα δ Υ]Υ 51χΧ) ἰσαμαροία. ΟΥ ρθηδὶ ᾿υαρτησηΐβ, [σου ρἢ 
[8.9 ὈΓΆΥΘΙΒ οὗ ὑπ6 βαιπἰβ οοηγογίβα ἰηΐο αἰβοὶ ΡΠ 1 ΠΑΤῪ ΒΌ ΓΙ ΡΒ 1ῃ ΟΥΘΥῚ ἴο ἀν  Κοῖ- 
ἱπρ, σἢ8. Υἱἷϊ. 1-ἰχ. 21. 
α. ΕἸτϑὺ ἴουγ ἰσυπιροία : Θυάρτηοηῦ ρου {86 Βρίτλζα 4] (πα Ρ γ5164] 75) φασίμ. Τροὴ 

180 βρ᾽τἰταδιὶ που] -86α, Ὅροι βρὶ γύα8] ἔοαηΐαῖ 8 δηα σίγοσβ. οι βρὶ γι] 
ΠΟΘ] 6 ΒΕ 81 Πρ ἴδ, ἴῃ {μι 6 Ὁ Ουὐτναγα ρΡΡΘάγϑποο, οἷ. Υἱ}], 

β. Το ὑπο βυοορραϊηρ; ἰχατηροίϑ : Ποιηοηΐο ὈΒΥΟΒ104] ΒΟΥ ΡΒ οΟΥΙρῚ παίϊηρ 1π (89 
ΔΌΥγ538, αδ {6 ἤγδέ τοοα ὕγοηι ἐδ αὖγοϑ; δηὰ Ῥηθαμηδίϊο νου] α- ]δριιο8, οἰ. ἰχ, ΤῈ 
Βασοπα μο6, σομΡ] οἰοα ἴῃ Οἢ8. χ, δηά χὶ. 

4, ΤΉΘ βουθὴ ὉΠ ΠΑΘΥΒ, ΟΥ τοὐαγϑηϊζίπρ νοΐοοα ἀθ αγίηρ [86 ἐσυμπηροὺ οὗ ὅπ8] Ἰυαρτασηΐ, 
[86 δουοηίῃ ὑταπιροῦ (ῦ κατέχων ; τὸ κατέχον). Ἐοαγίμ ἀΔΥ. ΑΡΡΘΆγβθηοθ οἵ [86 Β.ῃ ΟΥ̓́Θ ΘΑ 
δη( 868, 65. χ. 1-|. 14. : 

. ὦ, Ἠρδανεη-ρΡἰοίαγο. Ἡθαυθη οἢ δατίμ ἴῃ [Π6 Βιη-} 16 ταάϊδηοα οὗ [86 πηδη] οβίδίοι οὗὅ 
ΟἸσὶϑῦ ὉΡοΟὴ οασίῃ. θα] ηρ οὗ 86 βουθὴ ὑπ 615, οὗ. χ, 1-7. 

ὁ. ἙΔτι-οἰοἴαγο. ϑαρροδίίνθ δρίβοάθϑ οὗἩ 86 (ΐπιθ οὗὨ [86 βαυϑη ἐμβαπάοτβ. Εδίϊρ οὗ 
{86 [1016 ῬοοΪς. Μοαβυγουηγθηῦ οὗἩ ἴΠ6 ΤορΙο, δηα βοραγαίϊοη οὗἩ ὑμθ οαὔοσ οουχί. 
ΤὨα ἔτνο οἰ Ἰγθ- ἴγθοϑ, ΟΥὁ ἩΠΌΠ65865 οὗ ΟἸγϑὺ. δι σμῦον οὗ ἰμθια ; {ποῦ ΣΟΒΌΓσ θοῦ Οἢ 

δια δϑοθηβίοη Εἶβο οὗ Απυ οασ β δ, 6118. χ. 8-πὶ. 14. 

ῬΑετ Π.--ΤῊα οπὰ οὗ (86 ποι]ά, ἰο ἐδ ρον βοδίίοῃ οὗἩ [86 ψου]ά, οἶα. χὶ. 16ὅ-- χχὶϊ, δ. 

δ. Τῆς Βεοαϑίὶ τι βουθη μοδάϑ, Οὐ ΑἸ οτἰϑυ δηλ. ΕἸ ἀδΔΥ οὗ ογοδίζοῃ, Μασ ηθ 
ΔηΪΠ|39, ΟἾΒ. χὶ. 16-- χ} 1]. 18, 

α. Ἠοαγϑη-ΡΙοἴατο, 68. χὶ, 16--χ]], 17. 
ὃ. Ἑδιι-Ροίατο. ΤῺ Βοαϑὶ ουὐ οὗἉὨ [86 868, ΟΥὁ Απὐ τ βυ ΔΗ 88 ἀθνοϊοροά ουὖὖ οὗ 

ΠΔΙΙΟΠ8] 116. ΤὨΘ Βοαδϑὺ ουαὖ οὗ 886 δαυίῃ, οὐ ΑἸ ΟΠ ΙΒ Δ: 85 ἀθνοϊοροά ουὐ οὗ 
1:6 οΙά το] σίου πα βϑοῦ]ασ ογᾶον οὗ ἐμ 1ηρΒ, Οἢ5. χὶϊ. 17--Χ 1]. 18, 

6. ΤῊΘ βουβθη Υἱ8]8 οὔ σταΐῃ, οὐ ᾿υἀρτηθηΐβ οὗ μαγάθπΐησ. ΙΧ ἀΔΥ οὗἁὨ ογθαίίοῃ, 85 19 
ἀΔΥ οὗἁ [6 Δρροαγίηρ οὗ [86 Νὸην Μδη ἔγοσῃη Ἀϑᾶυθῃ, ἢ 8. χὶν. -Χχ. 16. 

α. Ἠοδνθη-ΡΙοἴυγο οὗὨ ὕπο ἱποὶρίθαῦ ἠυαρτηθηΐ (ΖΘ πο σαὶ υἱθ), Ο.8. χὶν. ΣΎ. 8. 
ὃ. Ἑδυι-Ῥίοίυσο οὐὗὁἨ {86 ἱποὶρίθηὺ 818] ᾿πάρτηθπΐ (ῷθηογαὶ νον). ΤῊΘ Βου6π ἰαδβὺ 

Ῥίαριιοθ, οἢ. χυὶ. 1-21. 
α. ΕἸτβῦ ἴθ} ρῥΐασυοθ. Φυάρτηηθηΐ οὗ Βαγάοπίηρ, ὌΡΟΣ [δ 6 οαυί ; ΡΟΣ [Π6 568; 

ὍΡΟΙ [86 τίνοσβ (βρ  γἰ [14] σαγτ (8) ; Ἰυαἀρπιοπὺ οὗ [86 ὑγαῃβίοστηδιοη οὗ [Π6 βι- 
Βῃ1η6 οἵ γουθ᾽ ἰΐοῃ πο βθσΥ ϑϑὺ (οοσὰρ. ἴμ6 Βγβὺ ἔοα ὑσατηρο(8].. 

β. ἘῸΡῚᾺ δῃᾷᾶ βἰχί υἱδ]β οὔ σγϑίῃ. Ψαυάρτηθηῦ ἀροπ [16 βοαὶ οὗ [μ6 Βοαϑί, Ζυάρ- 
τηρηὖ οὗὨ [ῃ9 Ἰοοδίηρ; οὗ [6 Κίπρβ οὗ {μ6 Εδϑὺ (866 ὑμὸ ἢ δπὰ βἰ χίῃ ἰσαμπιροίδβ). 

γ. Τλε δευεηπέδ υἱαὶ 9.) ναΐδ, ογ ἐδε ταηιϊβοαΐίοη, οΥ ἐδδ οπὸ 7μασπιοπέ ἱπίο ἐἦγες 7μασ- 
ηιοηΐδ, Οἢ. χΥὶ. 19.-21͵ 

α. ΕἾΠΑ] ᾿υἀρτηοηῦ οη {89 στοαὺ  Ποσο, ὀχϑουϊοα ὈΥ͂ [86 ἔθη Κίηρβ, γζθργοβθη δε γοθ οὗ 
ἀΘοὨ τ 3.14 η1ΖΘα παίομαὶ 116, ὁ5 χυϊὶ. δῃὰ χυἹ[. 

ὃ. Εώπ4] ἡαἀρταοπύ οἡ {μ6 ἴδῃ Κίηρβ, δοτηρ! οἱοὰ Ὀγ [86 ΑρΡρθδγδῃοθ οὗ Ὁ σβί, οἰβ. σχῖχ.-- 
χχ. 6. 

6. ΕἾπΑΙ ἡπαρτηδηῦ προη αορ δηᾷ Μαρορ, ὑπο ἰαϑὺ γα ὈὉ]6- Το πδπη(8 οὗ ἈΠΟ ΟὨ τ β ΔΗ, 
Ἰηοϊίρα ὕο τ] ]Ποπ Ὀγ βαΐδη ; δοσοιρ 864 ὈΥ ἢγο ἔγοια Ἡδδυθη; [86 ἦτο οὗ ἰῃθ 
[οστοβίγ 8] τη δι ογρ οβ815, Οἢ. σχχ. 7-15. 

8. ΤῊ ἰο οοη(τοάϊοϊοά Ὁ. ΟἿΣ, 8. 



84 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΑΓΥΡΗ͂Ε. 

Α. Εἰγοὺ ἤηδὶ Ἰυἀρτηοηΐ, οὐ ὑπ6 ἱπαρτηθηῦ οα (86 ργτοδὺ  Βοσθ; δβοϊυθ Βαῦυϊοη. Α 
ἡυάρτηθηῦ οὗ τοργοθδίίοῃ, οβ. χυἱὶ. δῃα χυἹ]], 

α. Ἠρφαγϑη-Ρὶ οἴαγο οὗ [86 ταργοθδίουσυ Ἰυαρτησηῦ οα. ΒΑΌΥΪΟΙ, οἷ. χυἹ]. 
ὁ. ἘΔΥ-ΡΙοίαγο. ἘᾺ]] οὗ ΒΑΌΥ]οΠ, οὨ. χυ]ϊὶ. 

Β. Βεοοπμὰ Επ8] 7υδρτησηΐ, 88 ἃ ἀδιηπαίοσυ ἡπαρταθηῦ ἀΡροη {86 ΤΑ 168] ἀοιῃϊηΐοι οὗ {80 
Βερδϑὺ βῃά [86 8186 Ῥγορβοῖ, οἢ. χὶχ. 1--2]. 

α. Ἠεδνοη-Ρἰοΐατο. Ῥχθ- ο] Θυγδίίοη οὗ {86 γ᾽ β᾽ 010 ἀρρϑδσίηρ οὗ 89 Κίηραοι οὗ ἀοά, 

οἢ,, χὶχ, 1--16. . 
ὃ. ἘΔιι-Ρἰσίαγο. ΜΨΊΙοίΟΥΥ οὗ ΟἸγβί, αὐ Ηὖβ ρρϑδγίηρ, οὐδὺ ἐμ 6 Βϑαβί ; διὰ [86 σϑϑα]ῦ 

οὗ νἱούογυ ; 9 ΜΙΠ]ΘηηΐΑ] Κιηράοχῃ, οἢ.5. χὶχ. 17-χχ. δ. 
Ο. Τιϊνὰ Ἰυάριηοηΐ, ον [6 ΗΘΥΥ Ἰυάρτησπῦ οἡ ιαίδη Βἰπηβοὶ ἢ, δηά ἰλ6 1αϑὺ ΒΠΑΓΟΙΪ6Ά] τὸ- 

Β6Ι]Ἰοα ἰπϑιϊχαιθα ὈΥ͂ Εἰμὶ οἡ ϑασγίι, οἰ. χχ. 6-1ὅ. 
α. ἨδΑΥΘΕΪΥ͂ ργο-οο] γδίίοη οὗἩἨ ὑπ οοπϑαμπηπχαίίοη, οἢ. Χχ. 6--8, 
ὁ. Οοπβαυμπιτηδίθ υἱούοσυ οὐοῦ ϑαΐδη πα μἷβ Κἰπράομμ οἢ ϑαυίῃ. Τὴ6 ΡἜΈΠΟΙΔΙ ΓΟσΌστοο- 

(ἴοι 83ηἃ [ῃ6 ρΈ ΠΟΙΆ Ἰυαρπιοηΐ, νοσβ. 9-1ὅ. 
7. Το βουθηΐῃ ἀαγ. ΑΒ (86 ἀΑΥ οὗ [89 βηϊθηθα ποὺ ογοδίϊοη, δηἃ ὑμ6 οἴθσῃδ] ΠΟῪ 

ΜΟΙ], 688. χχί.--Χχὶ], δ. 
α- Ἠοάᾶγθη οἢ Θδγί,, ΟΥ [μ6 ΟἿΌΥ οὗ αοάἄ, [8 ποῦν Ῥαγβϑάϊβο, οἰ. χχίὶ. 
ὁ. διὰ ρ]ου Ββοὰ ἴο Ἡθδυϑῃ, οὐ ὑμθ 1,3ηὰ οὗ αοά, (6 Ῥαγδαΐϊβαϊο ψου]ά, οἷ, χχὶ!, 1-δ. 

ΤΗΒΞ ΕΡΙΓΟΟΌΕ, οἷ. χχὶϊ, 6-21. 



ΑΡΡΕΝΌΡΙΧΣ. 8ῦ 

ΔΘΡΕΡΕΈΣΝΧΓΙΟΙΣς. 

Δ. ΒΙΟΝΙΕΙΘΟΑΝΤ ΤΕΒΝΑΒΙΒΒ. 

1. Τὴ Ἰαδὺ ἴἴσθο μασι α; {86 145ὺ ἴῃ γ60 868]8; [86 1αϑ8ὺ (ῃχθ6 ἐγαπιροίβ ; [86 1Δ8ὲ ἔῃ τ6θ 
ἰπηρβ; [86 1650 ἴδγϑα νἱ818 οὗ νταίῃ. 

2. ΤΏ ἔῃ τοθ ᾿ΟΘ8. 
8. ΤῈ ἴπγοο ἔσγορβ. (α) Ουὐ οὗἁἨ ἴδο του οΥὗὨ 86 Ῥγαροι ; (δ) ουῦ οὗὨ 89 τηουΐῃ οὗἁ {9 

Βοβαί ; (ο) οἂὐ οὗ (89 τηουτἢ οὗ {Π6 4186 Ῥτοροί. 
4, ΤῊΘ [ὮΓΘ0 ραγίβ οὗ [80 ρτοαδὺ οἰΐγ, βοάομῃ δπα Εργρὺ, ἀοναβίαίθα ΕΥ̓͂ (Π6 βουθῃῖτ νἱδ] 

οὗ νταΐῃ ; δπὰ {86 δηϑαϊηρ ὑμγθα ᾿υαἀρτηδηΐθ: (α) Φυάρηγοηῦ Ὁροὴ ΒΑῦγίοη; (6) ᾿υάρτησηΐ 
ὍρΡΟη (86 Βραϑύ δῃὰ [86 ἔλ]86 Ῥγορμοῦ; (6) ἡυαρταθηῦ ροη αΐδπ, ἑοροίμον 1 15 1δϑῦ ΟΥΡΆΏ, 

ος δπὰ Μαρορ. Τὰθ ὑνο οὗ ἴμισϑθα [7] ἐοσίροϊηρβ οὗ ΑΘ ΘΟ Υ βυϊδΣ Υ ἔγοτα (86 ΕΠΡγαΐθβ. 

ἘΔ. ῬΑΒΑΙ7ΕΙΘ ΟἹ ΤῊΒ ΒΕΈΨΕΝ ΡΗΑΒΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΥΒΒΕ ΟΕ ΤῊΒ ΨΟΚΠ.ἢ 

Ιῃ βυιτἰὑῖης, ὁ [86 ζΟ]]ονηρ Ρᾶζο, Ρ4Γ8116]5 οὐἨ 86 βϑύϑῃ βϑύθῃβ, ἰὑ 15. ποὺ ψὶῃ 1Π 6 
ἰπἰοηϊίοη οὗ 698 Ὁ] 18} 1ηρ; ἃ. βου Ρ ἢ ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ (μ6 ἱπαϊνιἀα!ὶ πῸμΘΙΒ ἰῃ γαβρθοῦ ἴο ὑπο ὶΓ 
ἀοποίδ 78 ; ΒΟΥΘΓΔΙ ΒΌΘΙ ΔΗ Δ]ΟΡ 65 Μ111, ΒΟΤΤΘΟΥΘΙ, ΔρΡΘδ-- 5 ρ οἰ Δ }}}7 Ὀδύνγθοῃ ὑῃ9 ὑΓθταροίθ 
84 ἰΠ6 γ]415 οὗ τυδίμῦ 

Φ ΤΏο Υἱδίοιβ οὗ [9 0το- Το 178} ἰη Ἡθαυθα τας Ὀ0 Τορτοδοηοα ἰῃ ἃ βία αν [80]. 

Ἷ Υδοτο [9 8.150 ἃ σοσζοδρομ ἀθῃοϑ, ΌΥ̓͂ Ω0 τη68η8 ἱπάϊδιηςΐς, Ὀσέινοοη ἴπ6 ΒΓΔΘΓ οἡ τ᾽ τ ΐ ΠΟΙΒΟ αηὰ [6 γδὲ θη 16η- 

ἘΔ] ἱπάμτηδυξ [πἀσπιοπΐ ο8ΠΠ{Ππ|ι ἔο Τϑροπίδ 09), 48 8180 πο ἢγδὲ ἡπακτηοιῖ οὗὨ τγϑῖδ, Ὅροῦ [9 φασίῃ. Τὸ (Π9 σἱὰοσ οὴ 1[Π0 

Τοῦ Ὠοτθ, [9 Ρϑηϊοπείδὶ πὰ καχοηΐ δη {π0 πα ρσπηθηΐ οὐ Ὑταῖ ἀροὴ [Π0 δοαι οὗ παϊΐίοηϑ σογγοϑροηἃ, Τὸ [Πὸ Ὀ]Δοῖκς ΠΟΙΒ6, 

ογ θεατίῃ δοὰ ἘΠ] δεοη, (0 Ὀϑηΐέθη τα! ἡπάρτηστι δὰ (86 ᾿ιάρστιηθηξ οὗ Ὠαγἀθηΐϊης, ὍΡΟΙ ΒΓΔ Β δηᾷ ἰουπίδί Π8, ἑ. δ., 

1012]1ἐσἴπιδὶ ἐθπάϑη θα δηὰ οὐἰ κί ηδὶ τη δ, σοσσοδροη δ. ΤῸ ἐδ ἈᾺ]0 ΠΟΙΒ6, Οὐ Ὀοδίϊ δπὰ Β[6ο], [89 {πᾶρτηθϑηὶ σοησίδιίπς ἴῃ 

ἴδε οὐυεοπσαέίου οὗὨ ἐμὸ βπη οὗ 108, ονοϊδεοη, σοΥτοβροηβ. Ὁπμάδγ (86 χαΐῃαγΥ, [π9 ἈΘΑΥΘΏΙΪΥ ΒΥ οὗ 1116 τηατΙΥΓᾺ 

οοττεσροη δ χ ἶ το ὑδυο 681 ἀπὰ ἀοπιοηΐα δα. ΠΥ οὗἩ 86 ῥἱαβῦθ οὗ Ἰοσπδίθ, απ ἴπ0 ἐογπιοηίδ οὔ (9 Βοιϑί ὨἰπλβοΙ Γι, 

ὕάον (δ βῆ, [6 Θϑοδαίοϊορίοαὶ ϑατι Βαθη Κα ὀογγοθρουθ τὶ [89 Ἰοοδίημρ οὗ [86 Βογβοιαθὴ ἴτοπὶ ΕῸΡὨταῖθβ, απὰ τ ἢ 

ἴδε ἀτγίης ἂρ οὗ ἔδπαΐ τίνοσ. ὙΠαξ {πὸ ϑουθη ἢ 866] 18 ὑσοάιςοίγο οὗ ἰπ βού {γηταροῖθ, απ [Παὲ ἔπ ο56, ψν {Ππ (89. ἰὨογοαϑθὰ 

ῬΟπε οὗ [Π0 δούϑῃ ἱπυπάσΓθ, οοοϑδίου ἔπ τηδη οοίδίος οὗ ΔΕ Υ Β. 8 1; δὰ, ἤμα!ν, ἰπδὲ ΑΔΕ ΟΒτ δε ΠΥ ᾿πάποοθ 

186 δοπάϊης οἵὕἩ ἔμο τί] οὐὗὅἁἨ τσδῖ, δσὸ ρα ρα δοα. ὙΓΙΈΣ 9 ἀοοοτηροδίξου οὗὨ ἔδ9 αἰτ, ον ἐλ6 δεραγαζίον 7 “»ίγτίς, οἵ 1.6 

βουδηϊῃ τί οὗ τα, ἐμ6 Ῥδσοῦδίδ ἰδ δ1δὸ ἐπάϊοοιθα, 



86 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞΒ ΑΡΟΟΑΙΥ͂ΡΒΕ. 

ῬΑΒΑΙΙΕΙΒ ΟΡ ΤῈῺΞ ΒΕΝΕῈΝ ΒΕΥΈΝΒΕ, 

Τὴ διευφη ΟἸαγολει. Τῆι ϑεῦον, δεαῖς. [Τῆς δυοη Τγν. [ΤῊ δρυοα Τῆμη- ΤῆῶλῪςΤ ἥδυεν Ἡεαὰε Τε δρυφη ταὶ Ο7 Τὴε βοινθῃ 
»εε. ἄεγε. ῳ' Δνέολγίέει. Ἡγγαίὴ αεμκαρ-' τὰς αὶ 

πές 9.7Γ, Βδίατα ἐπ ἰδὲ Γσ- 
εἐπίπρ. “7εείοά μόρον 

ἘΡΉΞΘΌΒ........... {{πὸ Πάδον οὐ (8 6] Ῥοπ ἐοηεδ] συ ς- (Ἰοίοττοδίίοηβ: [(Τπ6 ΤΟ Βοδεῖβ.  Ρουσχοᾶ οὔξδ οὴ 
ΜΠ Ηοτζτδο. ] τῆθὴξ οὐ ἴδιο] βοαϊοά. Βίχη! Ἴο βονθα Κα.) ἴδο ἔδσγι. 

Ομεδὶ. Ἑδτίἢ. Βοδιηῖ Ἐρίδοάοο. 

ΑΜΥΈΝΑ.... νον Τμο Ἀδὰ Ηοτϑο. ἱΡοπ ἐοπεία! “αάρ- Το Ιμε{16 Βοοῖ. [ΕἸτεὶ Κίης ἡ Ροστοά [πἴο ἐμὲ 
εν. ΤΙΡΌΙ οἢ ἔδο 866. 

ΡΕΒΟΑΜΌΟΆΒ.........  .1}0 ΒΊΔΟΙΚ Ἡοτβο. θη ἐπθ Βίνοτ βορδυδῆίοη δ6.|8οο᾽ ἃ ΕΚίηκς Οὺ {Ὧ6 Ἀΐνοτῃ 
δορὰ Κουπίδίηο. ἐμαελοὺν ὅο ΤοΙ- ,.»͵ δορὰ Εουπίλὶηα. 

ΪΘ6 δῃὰ [86 - 
αὐόν Οουτῖ. Ἵ 

«ο 

Ε 
[.: 

5 

ΤΗΥΑΤΊΒΑ .........] Τὴ9 ῬΑ]Ὸ Ποότβο. ᾿Ραγείαὶ Ὁδγκου- [106 Ὑπὸ Ὑ71:- Τὰ ΕΊης Τηΐο ἴδ 9 ὅπη. 
θοδῖι ἰηχ οἵ βδπὴ Ὧ66868.) 

Ῥονον οἵ Ῥθδέὶ, Μοου βοά 
Βίδγε. 

ΤᾺΤΈΪΒΥΑΙ, ΕἾΤΕ Κίης 

ΒΑΒΌΙΒ..........2...ὕ.35 16 Μαγίγτα, [1 οοπϑία ουὐἱξ οἵ ΕἸΝᾺ Κίη Οα ἴπο ϑοδί οἵ 
189 Ογρομποὰ Ρίὶ Ε' Ὧ0 Βοδεοῖ. 
οὐ (9 Αὔγρι 
Τοτγιηοηΐοτθ οὗ 

ΠῚ 

ῬΗΙΓΑΏΕΒΙΡΗΠΙΑ [ΤῊ0 Ἐδιβα Δ Κο  Πογϑοβοη Ἰοοσοὰ Βιχί Κίης, το ΟΣ ἐπ Ἐΐνοσν Ευ- 
858 Ῥτγοβᾶμο οὗ] ἤγοι ἰδ Βυ- (. ῬὨγσαῖοο. 
π9 Βπάὰ οἵ 86] ρῥῃ ταῦθα. ΚΙ υοτΒ 
Ὑγοε]ά. οἵ Ἰδδυϊκίηἀ. 

ΚΑΟΡΙΟΙ͂ΒΑ .........[ϑογοη ἢ Κ'6ΑἹ] δα βουθ ἢ ἸἘΓΏΣΩ βουθηί Κίη κι [Ιηΐο πο Αἰν. 
{8 ϑυῦυπίδηποο᾽ Ροῖ : Αῃποῦῃ ὙΠΟ ὦ; ἐο οι. 

ΟΥ Ῥοηϊίρηςία!}) ΡΘηἰθηςία] 
Φυάρηχθηίθ. Τυδκοης οΟἡ 

Απεομγ σἐδῃ1- 
.γ. 



ΤΗΣ 

ΒΕΨΈΠΙΑΤΙΟΝ ΟἿ ὅ᾽. ΘΟῊΝ 

ΑΒ ΤῊΒ 

ΒΟΟΚ Ο ΤῊΝ ΡῬΒΟΡΒΕΟΥ Οἐ ΟΠΒΙΒΤΝ ΟΟΜΙ͂ΝΟ. 

ΟΒ 

ἸΒΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἩΕΙΒΤ ΤῸ ΗΙΚΝ ΤᾺ ΞΤΕ ΕΒΙΈΕΝΡ, ΤῊΞ ΑΡΟΞΤΙῈ 95ΟΗΝ. ΤῊῈ 
ΒΕΟΟΝΡ, ΒΙΘΉΒΒ ΟΕΝΕΞΠΙΒ, ΟΟΒΒΕΒΡΟΝΘΟΙΝΟ ΤῸ ΤῊΝ ΕΓΚ5Τ ΘΕΝΕΞΒΙΘ, ΑΚ ΤῊΣ 
ΒΟΟΚ ΟΕ. ΘΟ 5 ὈΑΥΒ’ ΜΟΒΕΚΗΕ ΙΝ ΤῊΒ ΤΗΒΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕΡ ΕἘΝῸ ΟΕ ΤΗῈ ΟἿ 
ΠΌΒΕΡ, ΙΝ ΟΒΡΕΒ ΤῸ ΤΗΕ ΟΚΕΑΤΙΟΝ ΟΕ Α ΝΕῪῊ ΑΝῸ ἘΤΕΒΝΑΙ, ΕΡΙΒΙΤ-.- ΟΒΚΡ, 

ἈΜΙΡ ΤῊΒ ΟΟΜΙΝΕΟ ΟΕ ΟΗΒΙΗ͂Τ. 

ΕἸΕΗ͂ῚΤ ΟΚΒἘἢ ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ὈΓΝΊΒΙΟΝ, 

βι- -ΎπΉπ ΠοΟοιΟοΌ ξ. 

. (ΒΑΡ. 1. 1--8. 

ΟὐμρΡ. ἴμ6 αοεροὶ δοοῦγαϊηρ ὑο οβη, ΟΒδρ. 1. 1-18, 1 οόδη 1. 1--3. 
γεν 1. ΤῊΒ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ.--- ΕΒ. 2. Χ9ΟΗΝ. ΕΒ. 8. ΤῊΞ ἘΒΑΡΕΒΕΒ ΙΝ ΘΈΝΕΒΑΙ,-- ΕΞ. ὅ. ΤῊΝ 

ἹΜΜΕΡΙΑΤΕ ἈΒΑΡΕΒΙΒ: ΤῊΒ ΒΕΡΕΝ ΟΗἩΘΠΒΟΗΕΒ, ΑΒ ΒυσΗ- ἜΑ 80, ἨΟΎΕΥΕΒ, ΑΒ ΒΕΡΒΕΞΕΝΤΑΤΙΨΕΒ 
ΟΥ̓ ΤΗΒ ΟΒΌΒΟΗ ΙΝ ΤΕ ΤΟΤΑΙΤῪ. (ΤΗΚ ΘΕΝΕΒΑΙ͂ ΒΕΡΠΙΟΘΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΗΒ ἘΕΥΕΓΣΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞΒ ΒΕΨΕΝ 
ΟΗΠΒΟΗΕΒ ΜΌΒΊΈ ΒΒ ΡὈΙΒΤΙΝΟΌΙΒΗΕΌ ΚΒΟΜ ΤῊΒ ΒΕΥΕΝ ΕΡΙΒΤΙΊΙΕΗ, ΤΗΙΘΟΗ ΑΠῈ ΚΟΤ ἘΕΡΙΒΟΟΡΑΙ,, 
ΒΌΤ ῬΡΕΟΡΗΕΤΊΙΟ, ΟΒΙΟΘΟΙΝΑΤΙΝΕ ΙΝ ΤῊΒ ΨΙΒΙΟΝ ΑΝ ἙΟΒΕΜΙΝΟ Α ῬΡῬΑΒῚ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΕ 11- 
ΒΕῚ}.) τ ΕΒ. 4, δ, θ. ΟΘΒΕΚΤΙΝΟ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ (600, 9ΘΈΒΟΥΑΗ. ΤῊΒ ΒΕΨΕΝ ΒΡΙΕΙΤΒ. 
ΟΗΞΙΒΤ, ΤῊΒ ΤΑΙΤΗΥΌΙ, ΥΙΤΝΕΒΒ. ΗΒ ὈὨΙΟΝΙΤΥῪ ΑΝῸ ἮΌΒΕ. ὈΙΟΝΙΤΥ ΟΥ̓ ΘΗ ΕΙΒΤΙΑΚΒ).-- ὙΕΒΒ. 7, 8. 

ΑἈΝΝΟΟΥΝΟΙΜΕΝΤ ΟΣ ΟΗΒῚΒΤ᾿ ΒΟΟΜΙΝΕ; ΤῊΞ ΤΗΧΜΕ ΟΣ ΤῊΒ ΒΟΟΕ. 

ΤῈῈ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΝ 517, [ονν. Τ᾽. 9506Ὲ.Ν ΤῊΝ ὈΙΥΙΝῈ ἴον. ΤῊ ὈΠΥΙΝΕ. 
Βιαροτβοιριίοι. 

1 Το Βονοεϊαϊίοη οὗἩ 96.ϑὺ8 ΟἸ τῖβέ, σοῦ αοἂ σαν απίο Ἀἰπιὶ, ἰο ΒΏΟΥ υπίο 8 
ΒΟΙΥΔΩΪΒ ἰμϊηρ ὙΒΙΟὮ [δῦ {Π]Ώρ5] πχλυβὺ ΒΒΟΡΟΪΥ [Πωλπρθ: ἴῃ ΒΕ ΒιιΘΟΟΒΒ: 7 ΘΟΠ1Θ 
ἴο Ρᾶ955; 8η4 6 βοεηῦ [βθηα 5} δηὰ [ὁπ|. 8η4} βἰρηϊβεοᾶ {ἐξ [οηι. {17} Ὁ 18. Δῃρδ] 

2 πηΐο Βὶ8ϑ ϑοσυδηῦ θοβη: Ἧ8ο θϑγὸ γϑοοσγὰ [{68.18 64} οὗ {π6 πογά [1 Δηρθ: Τωοροβεξ 
Ὕοτα] οὗ σαοά, ἀπ οὗ [οπι. ο77 {Π|6 ὑοβυ τον οὗ «6808 ΟἸτὶϑί, ἀπ οὗἉ [Ὁην. δπα οΓ]" 

5. 811 (Βηρβ ὑπαῦ [ὙΠαίβοθνον (μ] 05] μ βατσ. Β]οββοα ὑ μ6 1ῃδὲ γοδάδίῃ," [δ]ου 7 δηᾶ 
[ΒΥ {παὶ Βοατ [6 τογάϑ8᾽ οὗ [18 [{Π16] ῬΤΟΡΉΘΟΥ, δηα Κϑορ ὑμοβα [{86] ἐπΐηρθ τ ΒΙΟᾺ 
δῖ πτιτδα {μΘσοῖη : [ὺΣ [86 {ἴπ)6 [Τδῆρα : ἀθοϊβίοη. {1πλ6]} ἐδ αὖ δηα [πρ68γ]. 

87 



88 ΤῊΒ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΑΤ. 90ΗΝ. 

ῬΕΡΙΟΘΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΘΒΕΕΤΙΝΟ [ὙΙΤῊ ΡΟΧΟΙΟΟτΥ.] 

4 ὅόοβη ἰο {86 βουθὴ οβυσομοθ ΒΊΟΝ ἀγα [οηι. Ἡ ΒΙΘΒ 8.6] 1 Αβίϑ : ατδςβ δε [οπ|. δ6] 
ὉπῖῸ γοῦ, 8η4 Ρ6806, ἔγτοπλ δἷπὶ τ ἷοῖ [0] 8, [απι..,] δηἃ τῖσαι [170] 188, [οπι. ,] 
ἃ πα ψ ΒΟ} [Ὑ0] 15 ἴο οοπιθ [οοπλθί]} ; Δηα ἔγοπι 0716 βούβθὴ ϑβρ᾽ γι ἰ8' πβῖοῦ [{Π41] 

δ δτὰ Ὀοίογα [18 Τἤγομθ ; Απα ἔτγομι «6808 ΟἸτῖβί, ἦο 8 [οπι. "ἐς 3] {6 {181} πιύ- 
ΠπΟΒ85, απά [οηι. απα] ᾿δ8 βτβὺ. δοροιίβη [βγβί. Βογῃ] οὗρ᾽ {86 ἀο84, διὰ {86 ῥγΐῃοθ 
Οὗ {80 Κιίηρβ οὗἨ {ῃθ δϑσίῃ. ηἴο ἷπὶ ὑμαὺ Ἰονοα [Πονϑί 9] 8, ἀπά πα βῃ θα " 

6 ἃ ἔγοτα" οὐ  Β1η5 ἴῃ 8195 οὐ [οπὶ. ΟΤ] ὈΪοοα, 8δηα [1πη8. Β6] δ} ᾿Ἰηϑάθ ὃ Κιπρβ 
[οηι. ΚἰηρΒ --- ἴπ8. ἃ ΕΙηρ οΙ 7" δηα [οην. 8η47 ῥυἹθϑίβ απο [η8. 18] οὐ τη Ὠ]8 [οηὲ. 
ἢ18] Εαΐμογ; ἴο μἴμπὶ δ6 ΨΊ]ΟΣΥ δῃα ἀοτχαϊῃΐοῃ Ἂ ΟΓΟΥΟΙ Δηα ΘΥῸΓ [1ηἴ0 {886 ἃροθ8 οὗ [86 
8668]. Απλθῃ. 

ΤΗΕῈ ΑΝΝΟΌΠΝΟΕΞΜΈΝΤ, ΤΗΕΈΜΕ ΟΣ ΤῊΣ ΒΟΟΚ. 

7 ΒΘμο]ά, μὸ δοπιθμ ψ]} [ἴπη8. [86] οἸ]ουιβ ; 8Πα ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ΟΥ̓Θ 5Π8}1} 8566 Ἀἷπι, δῃα 186 
αἶδο [ογν. αἰξ0] ΜΙ ΒΙΘἢ. [07] ΡΙΘΓοΘα Ηΐσα : απα 4} Κίπάτοάς [{π6 {τ10 65] οὗ [με ἐρὶ 

8 888}} νυϑὶ] θθόδιβα οὗ ῃ 1). ἔντα Βο [Υ68], Ατηθῃ. 1 δῖ [ὑη8. 86] ΑἸρΒδ δηὰ [1π8. 
[80] Οἴμορα, {86 Ὀδρίπηΐηρ ἀπά (Π6 ϑπάϊηρ [οπι. [86 ὈερΊ Πηΐπρ ἀπά [6 δηαϊηρ;,}.5 
βαί 186 Ποτὰ [1η8. ἀοα 7," νψϊοῦ [π|80] 15, [οηι..,] δπὰ ΜΕΝ [ἢ 0] ναδβ, [οπι..,} 
Δα ὙἘ1ΟῈ 18 0 οομθ [π|λ0λΤ ΘΟμλ6 [8], [86 ΑἸτΑΙ ΡΥ [ο᾽ Α1]-τῦ]6γ].}" 

ΤΕΧΎΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑῚΙ,. 

1 βοὸ ἴο σα. : Οοά. Β.4 Ὧη6 ἔηο ΤὨΘΟΙοκίδη ΠΙσίη9 δὰ Ἐνβηροῖδι, [1ποὰ., ΑἸΌ,, τος. Τίδοι., τὰ ἃ Ν. Ο,, εἶτνϑ βί ριΥ 
᾿Αποκάλυψις ἸΙωάννον. ΤῊΘ {{Π|6 οὕ Α. ἐπ ἰοβῖ.--- Ο. 

8 γδγ. 1. [“ΥΒ ΘΙ ἐσήμανεν Ἀα5 ἰἴ5 ΟὈ]δοΣ ὀχρτοβηθά ἰπ ἣν οἵ ἐμ!8 ψοΤΌ, οὐ [ἢ ὅσα εἶδε οἵ γοῦ. 2, οὐ ὙΠοῖποτ ἴδο οὉ» 
766 ἰφ το Ὀ68 ΒΡ ΡΠ 0 ὈΥ̓͂ α μτοηοιηῃ ἴὼς ἀποκάλυψις, ΟΥ [υγ ἃ δεὶ γενέσθαι, ΟΥ, Ἰαϑῖϊγ, Ἐ ΠΟΙ οτ ἴῃ νὸ τὺ 19 αὐ ἀὉΒοΟΪ ΤΟΙ, 
ΤῸ ΠΌΘΒΤΙΟΏΚΞ, βυπιὸ οὗἩ [ποπὶ δὲ Ἰολβῖ, τὰογο ἀ ΠῚ 1Ὸ τη ἱτρογιληΐ, ἰπἴο ΒΊΟΝ τγϑ πθρὰ ποῖ οηΐοτ, Α {Γι αι, ΟΞ ΘΟ 8 ΠΥ 
οὔτδο ἀἰνί πο οτποῖθα, οὐ σῆϊ ποῖ ἴο 80 Ἰῃογ0 οχρ] οὶ ἀπά ἀςρίογη μδῖθ (πὶ {Π9 οτἱ αἰ Πη].---νὸ οὐγγοσῖ ἱκ ΤΗΝ υγ ὙΓΙςΚ,, 
Τγη., Ογαη., ὕοη., Β Ἰδίιωϑ »-- νΏ1ς., ἄγεν. -- ἔγδϑπι., γαϊ., Οασταϊ,, οοσο., Υἱῦγ,, 09., ἀτεθηΐ, μυτὰ, θα. ᾿'-- ΝΌΟΤΕ ΟΡ ρκ. 
ΠΌΤΕ ΊΝ Η18. ΤΕΆΝΒΙΑΤΙΟΝ ΡῸΝ 18Ὲ Α. ΝΜ. Βι8. ὕδντον.-- Β. Ἀ. 7 

8 ογτ. 2. 16 τὰ δἴϊογ ὅσα οἵ ἴδο ξοο. αἰ «(ἀτὺ8 {πὸ Βοηβὸ, βηᾷ 8 οτηϊ(ἰο, ασσογάϊΐπρ ἴο ἃ. Β.Φ ΟῚ δ, Ὑῆοτο [9 850 δὴ 
ΘΣΥΤΟΏΘΟΙΙΒ ΘΧΘΩΟΙΪΟΑΙ δα αϊείοη ἰῃ [5οιῃ9] τα πιο ]085. Τα ὧδ Ὁ ἰϑἴογή οι, [Οπκἰτῖϑ ΠΥ ΟΥῖτ, ἘΠῚ. σοπο γα] γ.--Ε᾿ Ἀ. ς. 

4 Ψοτ, 8, .Ο ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἄκονοντες. Ὀπὶπιρογίβηϊ ΨΔΓΙ ΔΤ ΟῺΒ πὰ ἐμ}  ἰύπη ἰπ τὰ ΒΟ Ώ] ὁ. 
δ γοτν, 3, [ΠΆΠ΄, ΑἸ, Ἴτος., Τίβοι, (1559) σίνο τοὺς λόγους ψ| Α, Ο. Ρ., Υα]0.» δίο.; Τιθο, (818 Ἐἀ.), ν τὰ ᾿.. Β,,5 

αῖνοαβ τὸν λόγον.---Η, Ἐ. ἃ 
9 ον. 4. ΤΊιθ ννογὰθ το ἰ σὴ ατὸ ὧἄο ποῖ ὁσουΓ ἰὴ {86 ἘΜΠΙοπ Οἵ 161] .---Ἐ, Ἀ ΟἹ 
Ἰ Ὑογ. 4. ναγίητίυμ: υθίτο ὁ ὧν ἃ τοῦ (υπ ὙΠ ΐοὶν 566. 1). ΠἸχας ἢ, Ἠαπεκο ἐγ ἰοδλα ΕΜπάδὶ, αἶδο θεοῦ, δηὰ Ἰποιοδά οἵ ὁ, ὃς. 

[ο6. κίἰνοβ τοῦ Ἰνοίογο ὁ ὧν; Β.» κίνοβ Θεοῦ; [κοῦ ΑἸΙ,, Ττυμ. Τίλοῃ,, να} δὲ, Α. Ο,, οἷσιν εἰν ΒΠΩΡῚΥ ἀπὸ ὁ ὧν. ὙΠῸ ΄ὰ ἃ 
τῃηοπίιοησα τυκάϊης 8 κἀορτοά ἰὼ τῆο ἴοχι. ΤΠ ἘΓΑΠΕΙ ΑΝ θ ἢ ἐ9 ίο ΠΜΕΥΝΙ αἰ ΠΟ Ρἢ ποῖ ΘΙΓΟΏΘΟΙΒ, ἰδ8. οΟἷἶθι (ΟΠ  ὈΪο, δο ἴτ 8 
18016 ἴο Βᾶτο ρμυΐ προ ἐξ (ἢ) ΟΥΡΟΠΟΟΙΒ τηρατΐηκ, ὑπ ἰο 6. Τ)ια Ἀοΐπ,8, (οἸ]οσ π᾿ [Π6 Υ αἱ καΐθ, ΓΑ 8] αἰ08 αν ΥΜῚ [τς} 0] 
4}ιαϊϊ οογαθ. (6 Ττόποῖ ΟΝ ἐλ Ερίμθα ἰο (6 βοῦέπ ΟἸιατολι8). 51 Ὀϑίίοτ 8. 116 ΓΒ] [00 κίνοπ δυουο.---Ἑ, 1ὶ. ("] 

8 ὙοΓ. 4. Πνευμάτων ἅ; ." Ὁ, Τὴθ δά  Π0Π8 ἀγὸ ΘΧ ΠΑ ΊΌΓΥ. [{ πεῖ... ΑἸΥ, δὰ ΤΙδ Τορὰ 85 δῦύοντο: ἴζγ ἃ κί τοῦ ὈΥ 
ΒΦ, Ο.. τοι. ΓΟ5 τῶν σἰτὰ δξ. Α.; Εοο., ἰη δοσοτάδησο τ ἰτ Ρ., ἰηδοσχὶμ ἐστὶν δἰῖοῦ ἃ, πΒΊΟῊ ἰθ οὐρὰ ΌΣ ἐξ. Α. ΒΡ.Ο,, 
εἰο.---Ἐ. ἸΒ. Ὁ. 

9 Ὑο τ. δ. "το ἐκ ἰ6 οπιἰοἀ [Ὁ Οτίε. Ἐάδ8. ΚΘΏΘΓΑΙ]Υ] ἴῃ δοσοτἄβ ποθ 11} Ν. Α. Β5. Ο. [(Α16οὸ ὃγ Ρ. Τυΐς. ΟὐΡ. ἅγτ., εἰς.) 
ΤῊ9 ἀογδλη ὕογα. γολ 8. “ ἤγοπι ἴμ9 ἀθ6," Βθσ. ρίνοβ ἐκ.-- αὶ Ἐ. Ο 

10 ον, δ. Τῷ ἀγαπῶντι, δὲ. Α. ΒΡ, Ο. [380 τομὰ 1.840}5., ΑἸ, Ττοῖ, πὰ ΤίβΟἢ.--Ε. Ἀ. Ο] 
ἯἽ Ὑογ, δ. Λούσαντι δΔοοογήϊης ἴο ΒΡ, ΠΧ. ; ΙΏΟΓΘ συμαδηποὴ τπδη λύσαντι. δὅοο, πούγονοτ, Ὀϊϑοτήάϊοοκ. ΓΙ ππι., 

Ττορ., δηά Τίπου, (δῖ Ἐα.) κινο λύσαντι ἰὰ Δοσοτάδηςσθ τί δὲ. Λ. Ο, ; ΑἸίυτα ῥτοθοὶ 8 ὝΤΝ τδδῃρ8 (ὑαῖ ὑχδοκοῖβ τ89 ολ}, 
λούσαντι, 1η βοσογύδησο ψίτῃ ΒΡ», Ρὶ, γα. εἰο. ΤίβοὨ. ἀρδει κανο ἀουσαρπξ, -,ΞΚ. α Ἢ 

15 Ὑοτ, 5. [ΠῚ ΑἸΩ͂, Ττοκ., Τιδο ἢ, (δε Εά.} κἰνο ἐκ ψ ἢ δα, Α. Ο,, εἰσ. ; Τίδοῖν. (1559) αἴτοβ ἀπό ἁΠὮ Ῥ. ΒΦ.--Ἐ- ἢ. 6] 
15 ον. δ. Ἡμῶν ὶα Ὀοτίοῦ οδί Ὁ} 89 ἐὨλη [ἢ οτὰΐββίοη οὗ 1, ἘΥΎΤΝ τος. ἃ Βα ἙΒοδα Εἰνα ἡμῶν ΜΠ} ἐξ. Ο. Ῥ. Β5.; 

1Δοῦ. (ΛΠ. ΕΔ.) οπιὶ 8 ψ τ Αἰ: ΑἸίογὰ ὑγδοκοία.---. ἢ.Ο] 
4 γον, 6. Το γριά ίης βασιλείαν οδῖδ ὈΠ δι θ ὉΓΚ δὲ", Α. Ο., εἰο., Ἀρβεπ πὶ βασιλεῖς ΓΌΥ Ἔες. Δη Ῥὶ διὰ βασίλειον ὃν ΒΚ. 

--.Ἐ ἙὉ.6] Ἥμαᾶς Θ9 Δ ὈΠ98 6] ΟΥ̓ δὲ. Δῃἃ ΒΡ. ορηίπϑὲ ἡμῖν ἀπά ἡμῶν. [ΑἸ δΔηά Τ Ἰ8ΟῊ. σύρ ἡμᾶς Μἰτὶ δ. ΜῈ ΡΟ Τα. (ΟἹ) 
εἴο, ; Ἰκνοῖν, (ΕΠς ἈΠ.) χκίνϑα ἡμῶν ἴῃ ἀοσοτάπησο τι τῃ Ο,, ΑἸίοτα οἱ 05 }π ἰΆγοΥ οὗ Γπὶβ τοβή!ηςς {Π|ὸ Τ0]ο τς ΜΕΒ, ΟΥ̓́Τ Υ]- 
ξλῖο--- πἴαϊ., Εμά,, Τατᾷ.. Το, Ἰδοὺ. (Ε4, Μίη.), δᾶ ἄγοι. εἰνο ἡμῖν νὰ Α. Τμθ οογσχϑοὺ γος οἵ ϑϑολ πο ἰβ 6χ- 
ΘΟ ΘΕΙ͂Ν πποοτγίαίπ.--Ε. κ. σ. 

186 Ὑοτ, 6. [η6ἢ. (Ε4. Δ41π.), ΤΊοΙ, (1859). ἀπὰ ΑἸ΄.. οπυὶξ τῶν αἰώνων 11} Α. Ῥ, Τοῦ. (Ἐἀ, λ16].}, Ττορ., Τὶβοῦ. (818 
ἘΛ.) δϑὰ 1λημθ τοϊαίη 0 Ἡ}Ὴ δξ. ΒῈ Ο',, σίο,, γα!ραῖθ .--Ὲ. ΚΒ. Ὁ. 
οὐ 16 το ΟἽ ἀηδιεμογίσοὰ δἀαί !θἢ ἀρχὴ καὶ τέλος ἰΒ οΧρδηρίοτυ, [Τ|646 ποτὰ Πηὰ 20 ρμ'μςο ἢ ΔΏΥ ΟἿ οὗ ἴδιο οἱά 

1.68.- σ 
1 γον, 8, Κύριος ὁ Θεός ἀραΐηδῖ ἔμ6 ἤϑο, [ὙΉῸΥ τὸ ρίνοη ὃν Οτί!. Εάδ., αὐ ὴν δὲ. Α. ΒΡ. Ο. Ρ,, εἰ5.---, Ἐ. Ο.] 
18 γον. 8. [ΕΣ ἴ.9 ἰτδπδίδιίίοι Δ γον 800 Δ αἀά. (ὐτι. ΟἹ ΥοΓ. ὃ, Ρ. 98. ΒΒ Β.Ὸ .) 

ἤδθο ΥὙΟΥΥ͂ ΤΊΡΟΤΟΙ5 ΤΟΥΪΘΙΟῊΒ οὗ ἰδ ἰοχὶ ὮΥ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. Ἐο}1γ.---Οἱ ολη ἐλε 7Τλεοίοσίαπ, Βδεδ6ὸ ΒΙΟρσταρ ἷε8 

οὗ Φοιη. 
Ω. ΤῊΒ ΒΟΡΕΒΒΟΒΙΡΤΊΟΝ. γεν. 1. Ἐθυνοϊδιίζου οὔ Τοβὺ8 ΟΠ τὶϑί. ΤἸπαϊοδ- 

ἢ (πἷ8 βοοίΐοη (ἢ 8 ἠδίυτο, βιιδ]οοί, δηἃ τυϊίον  {ἶἰν6 οὶ οὗ (Π9 ἔογτπι οἵ {ἶΐ Ἰδυοκ, Ὀαΐ οὗ 118 βυὺ- 
οὔτ6 ΒοΟΙς δῦὸ ἀδοϊαγοά, δπὰ {11ὸ ᾿πυρογίδηοο οὗ  βίδῃοο. Τη6 ΒοΟΙ ΠΙ ΚΟΥ 150 ΓΟΘΟΙΥΕΒ 1(8 {1116 ὕγοπι 
(86 Βυ)]6οὲ ἰπαϊοαίοα ὈΥ 4 Ὀδηράϊοί'οη. οἡ {089 | 1(8 Βι Ὀ)οἰ-Ἰηδίογ. Ιπαἀραυαῖθ σοποορί ἢ οὗ 
Ὑ 80 5}18}} βϑασ δπὰ σοδὰ 1 ἴα 16 αρὶτὶν οὐ οὐος- (86 6586π06 οὗἁὨ {1180 ΑῬΟσΑΊν ρ56. ΠΥ 6 Τουπὰ ἐπ 
ἀΐθηθθ. (Αι ἔγοτα ΑἸ ἔοσα).---Ε, ΒΕ. 6.] 189 σον κβ οὗ Βαῦβοι δὴ Πο]ιζαπη. [᾿Αποκά- 
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λυϑις 15 οἸηρὶ ογοὰ ἴῃ ἐδ Νονν Τοβίδμϑθαΐ 88 ἴη- 
αἰεαιίης---Ἰ1. Τμὸ ἀἰβοϊοθυγο ὃν τρογα ΟΥ φΦυπιδοὶ 
οἵ ἰδαὶ νι πίοι ἐς δἰ ἀθῃ οΥ δπιίαγο, οτ. χυὶϊ. 2 : 
1 ον. χίυ. 6, 26: 2 ον. σἰΐ. 1, 7; 64]. ἱ. 12, 
ἷ,.2; ἔρδ. ᾿ἰ, 8; 2. Τὴ πιδηϊ βίο ὴ ἐπ δυδ- 
δίακοε οἴ (αὶ ἩΒΊΘᾺ σα εἰἀάρη οὐ Τα 70, Βοηι. 
1, δ, τι. 19; 1 Οον. ἱ. 7, 2 7688. 1. 7; 1 }οι. 
1.1, 18; 8. ΠΙαπιδίΐοι (Ρο08810}γ} ἴυκο ἱ]. 82; 
(818 πλϑδπῖη, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, ΤΔῪ 6 Σαβοϊγθὰ ἰηἰο 89 
δγδὶ. 1ὰὶ 18 τηϑδηϊζοδί ἔγοτα ἐμ 970]] ὁσίης δεῖξαι 
ἰδδὶ 86 ἰοτῖαι 18 ΠΟΥΘ οιηρογοα ἴῃ ἰδο γϑὶ οὗ 
{1680 θ6ῆ3685. Το 70] ἴσοι ἰμ9 ἸΤγαδί 80 
οὔ ϑῖν [8226 Νενίοι 18 γ7}} τ ΟΥ ΒΥ οὗὁὨ σοῃϑβί ὁ Γ- 
δἰΐοη: “186 ΑΡοΟσΆΪΥΡΒ6 οὗ Ζο μη 18. τσὶ ιθη ἴα 
180 5816 βίγ6 δηὰ ἰδηρίηχο τὶν (ἢ 6 ῬΤΟΡὮ ΘΟἱ65 
οὗ Ῥδιυΐοὶ, δηἃὰ ἤδῖὴ ἰδ 5881:ὴ6 ὕοϊδίϊοῃ ἴο {ἢ 6 1ὰ 
ὙΠ ϊο ΠΟΥ͂ το ἰῸ 0.6 ΒποῖΒ Ὁ, 80 ἰμδ. 8]} οὗ 
ἴλοπὶ ἰοσ ΠΣ τη Κ6 Ὀυὺ 056 σοιῃρ᾽οὲθ ῬΓΟΡΊΘΟΥ. 
-- Το ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἰδ αἰδβιϊηχυ θεὰ ᾿πίο βου βιυι- 
σεβαῖνο ΡΑΓίΒ; ὉΥ ἰῃη6 ορεπὶπο οὗ 10:9 ΒοΥ ΘῈ 868]9 
οὔ (6 Ὀοοὶς σὰ Ὀδηϊοὶ 8 σοιητηδηρα ἰὸ 
δεαὶ καρ; δῃηὰ βθῆσθ ἰὺ 18 ο41104 186 “Ϊροσαΐῃ»δδ ΟΥ 
Κεονείαιἰοπ ΟΥ̓͂ “6808 Οιεγὶϑί.᾽" .--Ε. Β. 6.]--Οῷ 
ἴοδθα5 ΟἼΣΙΒΊ..--- Οεπιί. δι). : ΟἸΡΙδὺ (ἢ 9 θα Δίου Ὺ 
ὁ8536.---Ὑ οὐ, ἴπ ὑπ 6 ΔΌΒοΟ] ἷθ Β6η86, 85 ἰδ ΕΔΙΠΟΥ, 
δεῖς (6 ΡΓῚ αλ8] ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ 8}} ὑμίη ρβ, 18 {κὸν 189 
6 ἰουηαἰη οὗ Βιονοϊδίιίοῃ. ---- [ ΒῖοΒ αοῦ 
ξᾶγο τιηῖο ΕΓ1}).---ΑἯοα, ἡ ε. {0 ΒΑΊΒ ον : Ομ νἰβὲ, 
(86 λ᾽οάϊαίοτ, Κηονδ ποὺ ἐμ {1π|68 8 ἃ 868 8008 
(καιρούς, τοῦ. 8) ψῃϊσὰ ὑπ ΕΔ μον. δ ἢ} Ῥαΐϊ ἴῃ 
ΗΒ οἵη ΡΟΥΘΙ, 5406 89 [ΠΘΥ 8.6 Γαυ θα] ἰο Ηΐτη, 
Οοαιρ. ᾿ςίβ ἱ. τ: Ματκ χα! 83.--Ε. Β.6.] 
Το ΒΟΥ πηῖο ΗΠ βοσνβηῖ8---ϑιδιοιηθηιὶ 

Οὐ [86 Ρυγροβο: ΤῸ 86ὲ Ὀοΐογο ἰδ οϑυϑβ οὗ ἰΐι9 
δοσυληὶβθ οὗ ΟἸσίθὶ. Ηφη βίθηΌοτας : ἐλε »γορλείξ. 
Βῦγασὰ: ὁεοίξετεστα. Τἢι6860 δεγυαηίϑ τὸ Ὠο]ὰ ἰο Ὀθ 
ὈΟΙἰοτοτα 0 ΔΓ6 ἴῃ ἃ. σδοηαϊεο ἰοὸ ἀΐβουδα ἰδ6 
Ἰηγϑιουῖο8 ΟΥ̓ (ῇ8 Αροσαῖγρδο σῖῖἢ ἐμ Ομ υ το ἢ 
ῬΓΟΡΟΓ. --ϑασἢ ἐπίῃ ρ5 ΑΓΘ ἰο ὉΘ Ββότῃ 88 δὲ 
σοῦθ ἴο 8385, ἰῃ ἰ.9 86η80 οὗ Ῥγονίάοποο, ἴῃ 
ἰδε ΟἸ ΓΙβυίλα ΔΡΡΥΘ ΒΘ πβίοη οὗ 86 ἔθσα. [ἀ]υσἱ, 
“Ὁ γ 186 ΠΟΟΟΒΘΥ͂ οὗ ἰδ αἀἰνίπο ἄθοτθθ ἢ66 οἷ. 
ἱν. 1; Μαιὶ. χχὶ. 6, χχνὶ. 84 δηῃ. χὶ. 28.᾽"--- 
Αὐεοβρ.--Ε. ἢ. 6.] 

Ιῃὴ αἱ βυοοθβδδίου [βΒοτί]γ].---Ι δοτοηὶ 
ἱδιεγργοίδεϊοη 8 οὐ ἐν τάχει, ἘΝ ΥΑΓὰ ΘΟΥΓΘΟΙΥ 
ἰηϊεσργοὶβ ὃ δ8 γϑίευυίηρ ἴο {π6 τρι ἀἰ Υ οὗὨ {δ6 
ὁοῦγδα οἵ (ἢῃ6 οὐθηίβ ργορμθβὶ θα. Ὀ διονα  6οἸς 
τοδὶ πἰδίηϑ (δὶ ἰδ18 Υἱὸν 18 ἱῃσοπδίβιθηῦ πῖϊ ἢ 
ἐγγύς, γεν. 8, Βα (86 καιρός 8 ἐγγύς, ἰγγδβρϑα- 
εἶνε οὗ {186 Ἰδηρί οὗ {πη οοῃβυμηθα ὮὈΥ͂ τὶ 18 
0 σοί! ἴὸ ρΡᾶ588. Τὴ ψ οἷο Θοῦγ86 οὗὨ ἐπ καιρός 
[88 ἴον 18 85] σοιηροπϑηΐ ρατὶ 8 ρογὶοά οὗ 8 
ἰβουδαῦθαὰ γοατα. Τὴ οχργοϑβίοῃ : ιρλαὲ 4λαϊϊ 
ἕοτηῈ (ὁ ρα85, σϑῃποί, ΒΟΘΥΘΥ, 0 ῬΔΡΔΡΗγαβοά 
ὉΥ: ψϑδῖ 584}} δεσίπ ἰο οοῦ!θ ἰο ρᾳ88. Τμδὶ 
ἐχορεῖ 68} ῥτο)υαΐοθ τ ΙΟὮ ἰδ ᾿ΠΟΑΡΔΌῸΪΟ οΥ̓͂ ἀΪ8- 
εἰ ρα ϊβμης θεϊπθθη τείσιοδ αὐ ἃ σλτγοποϊοσίοαϊ 
ἄδιοβ, δοῦδ8 ἰῇ ὈΪΔΥ͂ ΒΟΓΘ (θὁο00. ϑιοτάϊοοκ 
δεαϊπδὶ Υ͵ιϊγίηρσα δηὰ ΟἰΠΘΙΕῚ. --- Ἐσήμανεν ἴθ ἃ 
Ἰοαἀϊδοδιΐοιι οὗἁ δεῖξαι, ἱπαάϊοδιΐγο οὐ (9 δἰ ζτβ 
Ξξαν τξεξι οτος πο Ξς τ νὴ τ Φος 
κΤΤΗΘ ἙΟΠΊΤΑΓΥ ορίπίοπ δδ ἴο {π6 τηοδηίπρ οἵ ἐν τάχει, 

5 80} αὐ φῴὰ τὐδα εὐμα ἴα τη [οΠ]Ἱοπεΐπα ἐχίγηςις : “ ἸΉ6 
ἐστΐοχι, (2Ὡ6 τορϑοίτοπ Ὀθίοντ, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς, Δηά {9 
ῬΑΣΆ]1], εἰ. χχίϊ. 6, Το] οννοὰ τὸ. Ἵ, ὮΥ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, ἣχ 
1015 τοδιηπίηνς (δεΐοτα ἰοησ) Ἰοτο, δ 4 ΒΕυΙ ΕΒ ἴτοῦι [ἢ 
οἴδβετ οὗ εἰσίν, ΠΟ ᾿πἀσοὰ που Ἱὰ ὉῸ δδγαϊν ἰητο} αἱ ν]θ 
ψ 6 ἰείοτίς δογίδέ γενέσθαι. ΤῊΐΒ ΟΧρΓοδϑίοῃ, δϑ 
ἢ Ῥοἑίο νὴ }} Γοπιδγῖκθ, τὲ ποῖ "6 ὑγχοὰ ἴο Β᾽ κὩ πεῖ 

. ἴνο ἐὐσηῖδ οὕ δροςαὶγρείς ΡσυρΉ ΟΥ νογὸ ἴο ὃθ οἷοδο δὲ δαηὰ : 
ἴος τὸ ἴατὸ δ ον ἰὼ [ἴδ πιδϑυΐης ἰῇ 1 υΚο χγῆἱ. ἢ, 8, ὮΏΘΓΟ 
ἰσδξ ἀδῖδυ ἰδ οὐ θεν ἰσ Ρ]]οὰ."--Ἑ, ΒΕ, Ο.] 

οι] γε, (ἢ 9 Βγτη 0] 168] Γερτοβοηίδίϊοη. Τὺ τὸ- 
Ἰαίεβ ἰο Ομ γῖβί. [Οπγιβὲ ἰδ (9 βεπᾶδγ; 866 ἝΒ. 
χχὶϊ. 10.--Ε. Β. 6.1 Ηδῆο69, ἐμ6γθ 15 8 σλῃρθ οὗὨ 
σοῃδίπυοίίοη, δοσοσγάϊης ἰὼ Ὀβιοταϊοοῖς ἀπὰ 
οὐ ὁ Ὑ5. 
Βϑη δέῃ. ἀποστείλας; δοβοϊη!6.---Β} ἘΠῚΒ 

8561 (συϊραγο ἢ. χχὶϊ. 6). ---Ἴ ἢ σοϑροςὶ ἰο {ἰ10 
γΔΥΪΟΙΒ Ὦγ ΡΟ 6808 ΘΟΠσοΡ ἢ ἐἰ 6530 0. 4 85--τί ῃ 9 
8η [6] οΟὗίδο [,ογὰ---ΟΔΌτ1 61---ιῖθ δῃ ρ61 τν]10 ΔΟσοτ- 
Ῥδηΐϊθα ὑπὸ Λροσδὶγριϊβί, οὐ σβο ἀἰὰ Ὀαΐ ἐβγοῦν 
δὴ ἰπίο δἷβ ταρὶ βίδίθ, δίσ.-τοῦγθ ΤΡ ἰο (89 
Οοἴαπι. οἢ Οἰεπεδῖδ, Ῥ. 886 βαᾳ. [Δπ|. Εἀ.. Ετοῦι 
818 Απροὶ οὗ ΟὨγίβί, ἱπ Ηΐ8 ππηΐνουβαὶ :ΌΓΙΩ, 
ῬδυθσυΑΡ δῆ ρο]σ ΔΡΡΟΔΥΘΏΘΟΒ τὸ (ο Ὀ0 αἰϊδιΐη- 
Ευϊδιοὰ. Ὀϑιοτγαϊ οἷς Υοραγὰβ ἰδ 9 ἰογὰ 85 ρθ- 
ὭΘΙΙΟ, Β᾽ ΖΗ Γγ ἰὴ; (δαὶ ραγιϊ συν Δηρ6] οὗ ὙΠ ΟΠὶ 
Ομ ῖϑὺ τδὰθ υ86 ἢ 680} ραγιϊουϊαῦ οα896. 1 ν᾿ 
Δ85Ό.0 [ἢ 9 8 σ6]10 νἱ8᾽ Ὁ10 Δρρϑδτγϑησο οὗἨ Ομνὶϑὲ 
ἴο Ὀ6 {πὸ δηροὶ οὗἩ (ἢ 9 ΑΡοΘΆΪΥ 869 (σοτρ. Αοίβ 
ΧὶΪ, 11, 16), γὸ ἀο ἱπάδϑθα δῃοοιπίον ἃ αἰ σα ἐγ 
ἐπ [89 ἤδοὺ ἐπαὶ ἐπ δη 61 ἀοβί σπαίθϑ Ηἰ πο] ἴῃ 
οἢ.. χχιὶ, 9, 88 σύνδονλος ; ἀοιῦ]6 95, Βούονον, ἷ 
ΒΌΠ 668 (0 ΤΘΙΉΔΙΚ ὑπαὺ Ηθ ἈΡΡΘΆΓΒ ἰο (μ6 ΔΡΟΒι16 
ἴπ {86 υα] ἐν οὗὨ δὴ δῆροὶ ἢ 
Τὸ Ηἰδβ βοσνϑδὶ ϑοΒΏ.---Ἴ8 ᾿ξ δοηδοῖνϑὉ]6 

ἐμδύ ἃ ῬγοβΌγίον Φοῖα σου]ὰ ἢδνθ δρρὶϊο {818 
ΘΒ ΔΕΪΟ ἰθτπα ἐο Ἀΐτη86] 7, Β0 ἸΟΠ β' 88 {16 ΣΠΘΙΔΟΣΥ͂ 
οὗ 186 κγοδί Αροβί]θ Ζοῖη οπἀυτοα ῦ 

γον. 2. ,ηιο τοδὶ θοᾶ.---Αοοογάϊηρς ἰο Ὠ118- 
ἰρτάϊθοκ δηὰ ἸπΔΥ Οἵ 6.5 (Γτοιὰ Αἰ γοαϑ οὗ 
Οἴβασγοα ἰο ΒΊοοκ, ζοκο, Επγα]ὰ, 11.} [86 νν Β 016 
οὗ γοῦβο 2ἃ σϑίοσβ ἰὸ ποιΐπρ Ὀιυὺ (6 ρῥγοβοηὶ 
Βογτὶρίυασγο. ΤῈ 18 βυρροϑβί (ἴοι {μὸν Βοϊὰ ἰο Ὀθ ἴῃ 
ΠΟΙ͂186 ᾿πσοηῃδίβίθης 10} ἐμαρτύρησε. Νοῖ ΟὨΪΥ, 
ΒΟΎΘΥΘΡ, 8 ἐμ Αοχὶϑὺ ἐμὰ Τοπογοά οΥ πὸ ἀΪ9- 
ἐϊποῦνθ σα]π6, Ὀαύ (89 μαρτυρεῖν ἀπιὰ μαρτυρία αἴ 
ἸΠΚονβθ ἀοργίνοα οὗ ἰμοὶν 71} ποῖ. ΝΟ ν 
ἰο 8 Υἱβίοῃ ΠΟΥ ἰο ἐμ χϑροτί οὗ α υἱϑίοη σουϊά 
8086 ΘΧΡΥθββίουβ ὯὍδ6 δΔρρ)]ἰοὰ, ῇο, {ἘΠ ΓΟΌΣο, 
ὙΥἸ 1} ΤΩΔΏΥ Οὐ 6 Υ98---γοιη ΑἸ γοβί βίου ἰὸ ἘΠΟἢ- 
ΒΟΤΉ-- ΤΠ ΟἿΌΣ {818 ῬΑββηρο ἰο ναὶ 'γὰ8 ΚΠονῺ 88 
{π6 ΘΑΥΪῚΘΡ τη! ΒΥ οὗ Φοῦῃ ; ποὶ ΒΩ ΡΙῪ ἰο 18 
Οο8ρ6], Ὀαὶ, σῖτ ΕὈτατγά, ἰο μἴ8 019 ϑυδη οὶ ϊ- 
ΟΔ] δηὰ βδροβίοἱϊς ψίίηθβϑϑ, δουγοδοσζαίθα ὈΥ δῖ8 
τηδτίγσβοοά, δηὰ ἔπ 1 ν ἐο ἷ8 σϑδογ8. 

« [ΤῊ4 γοδίτί οἱΐοη οὗἩἨ [6 τηοδηΐπα οὗὁἩ σημαίνω ἰψ ποὲ ἴῃ 
δοοογάμησο 1 ἴΠ0 οἶον ἰπδίδποοσ οὗ ἐΐϊα 'δὸ ἴῃ ἴπ9 ΝΟ 
Τοβίατιαθηξ (ἴγθ9 οὗ 9 ἔνο, ἰζ ν1}} Ὀ6 οὔϑογυοα, ὑθίης ὉῪ 
Φ08}}, ΦοΒ χὶϊ. 83, χυὶ!. 82, χχί. 1θ0,ς, Αςίϑ χὶ. 28, χχυ. 27. 
ΤῺ Α11 π6890 ἰπδίαποοδ ἔπ δίρης νεηρ 88 ΌΥ τσογὰ Διὰ ποῦ ἘΥ͂ 
δυηιὺοί.--, Β. Ο.] 
{{1μκχ8 ἰγαηδὶδῖοα, ἐπ ἐλαέ ἦε βεπὲὶ ([πᾶϑαι ὁσ Βοίβονι δε 

Βα ἴ6), ἃ ἀὀγθδη ἰάΐοτῃ οαυϊγαϊεηΐ ἴο [Π9 δεπαΐπσ, τ ἸᾺ 
νι ΐοἢ το ΚΕ. Υ΄. ἰῃ Ἐι 8 ἰγαηδϊατίοη ἰδ οογγϑοιθά.---Εἰ, κὶ, Ο.] 
1 [89 σομηραυγ δου οὗ Αςοἰδ χί!. 11 νυν τε} 1δ, τηοϑῖ ΟΥΑΙ ΪΥ͂ 

ἄοου ποῖ ΒΏΟΥ {πΠαὶ ὈΥ͂ “1Π8 δῃγοὶ οὗ 1η0 1 οτα," σοῦ. 11, 1ξ 
68 Ἰ ἰϑη θὰ 0 ἐπ ἀΪσαΐο ἢ ΒΗΥ Βοη86 “’8, Υἱϑὶ 016 ΠΡΡΟΒΓΔΉΟΘ 
οἵ Ομ γβῖ." ἘΤῆὸ ἀἶδβοῖρ]θθ, τηδη Γβεϊν, αἰὰ ποῖ ἰηϊοπὰ ἰοὸ 
ἀοδίκηβίο Ῥοίοσ Εἰ πηθ6 1 Ὁ τππὲ Ἡ ἰςἢ ἰἤοΥ οἰγ]οὰ ᾿ς αησοῖ 
-- οΥὖ ἴΠο πηοϑῖ, 811 ΠΟΥ οουἹά πάγο ἰηϊοπάοα 88 ἢἰπ ερίγίξμαζ 
γεργτεξεμπίαξίυσ, ἃ ῬΟτδοῦ οὐ ἰὴ ἀἰδίϊ πος ΓΓΟἢΣ ἢ πιπο] ἃ, ΟΣ 
106 δυρροκί(οπ (παῦ ὈΥ “10 ΑἸρο] οἵ {π0 [τὰ " ἰτ '᾿͵ΤᾺΘ 
ἐπίομαάθά ἰο ἀοβὶκηδῖθ δυῇ) Βρϑοΐα] γοργοδοηϊαίνο οὗ ΟΠ σία 
δὸ που]ὰ 6 αἱμείηςες ζοτ ΟἾτίδῖ, πὰ, ἐϑ 8, οσολίσγθ, νου] 
ΣΟρτοθθηῦ Πἰ πη] Γ 85 ἃ σύνδουλος. Οἡ [ἢ ΒΌΡΡοΟδΒΙΓΙΟῈ ἐπδξ 
ὈΥ [89 ΑἸρ6ὶ] γὰπ τηοδηΐ ΟἸ τὲ ἘΠ πι86 1 Ὁ, 1ξ ἰβ8 τ ΡΟΒΒΙ 010 
Βα δίβοιοΥ ἰο χρη [Π6 Ἰαησπαρο οὗ οἷν. χχίὶ. 9θ. ΤῊΟ 
οχρ δηδβίίοῃ οὗ 1ϑηρὸ ἀοοθ ποῖ βιιηῆ]οο. Ηονονοῦ Ε16 τη σης 
Ὦπνο Δρρθαγοὰ (οἰ Υ Βα δ ̓θοςϊ οΥ ΟΥ ΟὈΪοο γ61γ) ἐὸ τὴ6 
Αροδίϊο, 1ξ 16 ᾿πηροβδὶ ὃ]0 ἴο σοποοίνο οὗ Ηΐηλ ἃ8 υδίης 86 
Ἰδηρπαχο ἐπϑτο {ΓΙ οα ἴο [Π6 δημοὶ.-Ὲθὶ ΕΒ. 6.] 
ὁ [λΣπ βῃρρογείης {πἰν νον, βοοὸ Φόοθη Χχί. 24: 1 90ἤη ἰ. 1, 2. 

0η ἴπο οἴποῦ πα. ΑἸΡΟΚΡ Ἡυγίίοδ: “ἼἽἢ6 Οὔ] ΘΟ οὴΒ ἴο ΕὉ- 
ΤΆΓ Β σΟίοτοησο τὸ ἴο Πὴ6 [ΠΒ} ΡΘΓΘΔΌΪΟ. ΕἸΓΒῖ, ας [0 18 ἵπι!γο- 
ἀμρίϊοη ἰστὰ ἰὴ εἰμὶ γοϊαίίοε ὃς. Ὑ͵Θ ἸΛᾺΥ ΒΑΙοΙν ΒᾺγ ἴΠπὰ 
Πδιὶ δὴν ρτουίου τ ἶς οὐ δοὶ θθοη ἰπϊθηάσϑι, τ1ἷο ΒΏου] 
Βανθ δαΐά ὃς καὶ, ΟΓ ΕΥ̓ΘΏ ΣΏΟΓΘ ἔμδα ἰι15,.... Νοχὶ, αΒ ἰο τῺ6 
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ΤῈῸ6 ὙΜ)οσᾶ οὗ αοᾶ (οοτρ. οἷ. χίχ. 13).-- 
ΥΓῺΥ δου] ποὺ (6 μοροβ ὃθ ἱπίοηἀοα, 85 ΕὈΓαρά 
δηα οἰμεγϑ πιδἱπιδὶπ ῖἢ [866 (86 ρῥγϑοοαϊΐηῃρ ὁχ- 
ἰσγδςί.---Εἰ Κ. 6.] 
ΤῈ6 τοδιυϊ ΟΥ̓ [Ζευρσηἰεείλαί-εειοϊίπεες- αοἱ] 

οὗ δοδῦδ Οστίαὶ.---Νοὺ ἐεσέπιοπίωπι ἀε Οἠτίδίο 
γΥ8), πὰ 81}}} 1688 {09 δηρεὶῖο τη θϑβαρο οὗ 
γῖϑι. [56 ργδοράϊης οχίγϑοί.---Εἰ ΒΕ. Ο.1 Ηον 

Ὠδίυ ΓΑ] 10 νν 5 [ῸΓ 86 ΑΡΟΒΙί]6, πῃ δἷ8 τητι γγβοοὰ, 
ἰο {πϊπὶ οὗὁἨ Ομ γὶβὲ 88 ἰῃο στοαῦ Μαγίυγ (5366 γον. 
δ).----Οσα εἶδε, Ὀδιοταάϊοοὶς : ΤῊΘ γΥἱϑίοημβ ἢ 6 ΓΘ 
ἀοβογῖθεα, Οομρ. δρδιηδὲ (ἷ8 υἱὸν 1 Φοδῃ ὶ.1; 
Θοδρ. οὗ Φοδη ἱ. 14, χὶχ. 8ῦ.--Τθ ΟΧΡΥΘΒϑίοα 
ΘΙ ΌγΔΟ68 ἐδ6 οἷο τὶ 688 οὗ Φοῦη σοησοτοίης 
8 τ Π019 τἱον οὗ (πὸ φΊΟΥΥ οὗ Ομ γίϑι, ἰὰ ἰδ9 
Ετδηάθν οὗ Ηἰβ ἀ6645 53πηα ἀοτηοπδί γι 8. 

γεν. 8. ΒΙοϑδδοᾶ ἰβ [ογ θ6] 6. [Ὁοπρ. 
Μαιι. ν. 8-11.--Εἰ3 Β. 6.7--τὴῊϊθ ΘΟΏΥΘΥΒ 8 ἰά68 
οὗ ὑὴ9 ἱτπρογίαποο οὗἉ {18 Ὀοοὶς ἰοί}}Ὺ αἰ ον οηὶ 
ἔγοτα ὑδμδὺ νυ Εἷοι 8 γαργοϑοηϊοα ΌΥ͂ ΠΩΔΏΥ ΤΟ ΘΡΏΒ 
--- ΘΟ] οἰ σον, [0 ἰηϑίϑησο, ἴῃ Ὠἷβ [οἰτοάυο- 
[ἴοη ἰο ἴῃ Νοὸν Τ᾿ οβίδιυθηὶ. δ ἰϑιοταϊ θοοὶς ΔΙ τι 
1πὺ {818 μακάριος ὯΔΒ ΥγΟίΟΡΘΠΟΘ. ΟὨΪΥ ἰο ἃ ῥΡδϑτ- 
ἐϊοϊ Ραϊΐοι ἰὰ (86 Κἰηράοπι οὗ αἸΟΤΥ͂, δηὰ ποὶ ἴο 
σοηϑουναίϊοη ἰῃ ἐἢ 6 σοῃῆϊοίΒ τυ βίοι ργθοθὰθ 18 
οδίβ Ὁ] 151} πλθ (---ῦ ἱΓ (6 ὑννο 1688 ΟΓΟ ΒορδιΡἃ- 
δ]6.--Τ!αϊ τοαάρθίδ, εηα ΓΏΘΥ τἴμ8ῖ Βθδσ. 
Βοργοβοηίδίϊοη οὗ 8 σοϊϊσίοιιβ δαβοιι γ. [ {89 
λοαγίησ 0 ἰπίοηἀοᾶὰ ἴἰο ΘΟΌΥΟΥ ἰμ9 ἰάθβ οὗὍἁ Το]}- 
διουβ ΑΓ ΠΟϑί 085 [σορ. Οὗ. ἱΐ. 6, 1], 17, 29, 
ἀϊϊ. 6, 18, 23, ἃ 6.--ΕΕ. Β. 6.7 (8 θείης οπιρμαίίο, 
ΨΥ ΙὩΔΥ̓ οί (8 γεααίη 6 Θχργθϑϑὶγθ οὗὨ ἰῃ9 
δδῖηθ ἰἀεα ΐ [Τ0)080 ψΟΓΩΒ ἱπΡῚῪ (86 ἀυΐγ οὗ 
βἰγι νης ἐο ων ἀοτϑίαπά--ϑ ἀα Ὺ 80}}} ζατί μον ἰτὰ- 
Ρ θὰ ὉΥ (δ6 ΓΟ] οννίης ἀϊτϑοϊϊση 9 ἀεέρ. ον 
6δὴ ἰδδὺ Ὀ6 ζερὲ ΜΥ ὨΪσ ἢ ἰδ ποῖ ὠπαεγείοοα 3 ἸΤΏΘΓΘ 
8.6 {080 ὅ.0 γοίταϊῃ ἔσο ὑπὸ δίῃ αν οὗ απίυ]- 
819 ΡτΓΟΡΠΘΟΥ͂, ἀροη ἐμθ στουηᾶ μὲ 4ἐ86 Ργο- 
ῬΘοΐ68 Ὑ6ΓΘ ποὺ ἀρδί σποα ἰο πᾶ |κθ 8 ργορἢοίδβ." 
ΤΗὶδ ἰ6 ἰτὰθ; Ὀαὺ 8 ΡῬγορ ιϑῦ 18 ὁπη6 (πίη, δῃὰ δὴ 
Ὁπαογβίδη ον οὗ ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ 18 Θηοίμοῦ. ΤΒΘΓΟ 18, 
ἰηάφοά, ἃ ουτίουβ γγίηρ ἰηἰο ἐμ» 5 πο γονυϑδ]οή, 
δὴ οἴοσγί ἴο πιαῖσθ ἀοιογιχΐπδίθ (080 {{π|05 δηά 
ΒΘΌΆΒΟΠΒ ὙΒΟΝ ΟἿΓΡ ᾿οτὰ 88 ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀσοϊαγοὰ 
δτ6 ((ὉΓΡ ι.858) Ἰοῖνθ ἱπαοίογιαΐπαῖὶθ (οοπρ. Μαίί. 
χχῖν. 8θ: Αοίβ ὶ. 7). ὅσοι σοημάποί, ΒονγονοΡ, ἰδ 
οὐ γον αἰ ογθην ἔγοτα ἐμ 9 Γονογθηί αὶ, ρσαγοσίαϊ 
βίαν οὗ ὑἰὰ0 πογὰ δ8 σχουϑαϊθά. Ιΐ{ βῃουϊ ἃ Ὁθ 
Τοπηοη Ὀογοα ἐμαὶ οὖν ᾿ογτὰ τορυϊοὰ ἐπ9 9.8 
διὰ Π|6 ἀἰβοῖ 165 Ὁ ποὺ υπάογθίδηπάϊηρς (6 Ργο- 

ἐλίηισε εοὐἰπεεεοῦ. Τὴ πτογὰβ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ κ. ἡ μαρτν 
Ἴ. Χρ. ὁδηποῖ τἱτἢ δὴν Π ΚΟ  Βοοά "Ὸ ἰβίκοη ἴο Ὁ αὔρα τὴς 
(ΡΟγβοῦα}}) δ᾽ ογὰ οἵ σ0«, δῃᾷὰ (9 ἰδϑιϊ πΠΟΩΥ οὗ 9368ι:5 ΟἸ γίδι ν᾽ 
ἴον ΨΥ, ἰ{ [1.9 ΟΥΠΙΟΥ ἔότιῃ Γοΐογ ἰο ΟἸ γὶδξ ρογβοῦα  Υ, βου ὰ 
Ἠθ "ΟΕ ἰπιίγοάασυά ἴῃ {πὸ δοοοηᾶ πιο 0 ὑπάοσ ἃ ἀἰδογοπὶ 
πδιηϑΐ Βοείάθδ, ἴη6 ψογάβ οσοῦν δραίη Ὀοίον, τόσ, 9, δα 
1μα σπίίης [Π9 ΓοΑδοὴ ΠΥ Φολη σταϑ ἰη [6 ἰδαπά οΥ̓͂ Ραΐτηοθ : 
δη {ΠΟ γὸ ΘΟΓΘΙΥ͂ ΤΠΟΥ͂ οσἰπηοῖ ΓΘ ἰο ἰδ τί τἴθῃ Οοδρ9], θυ 
Ἰηυφῖ Ὀ6 υηάἀογπίοοα οὗ ἢ]}4 ἐδει ἱπΊοΟΩΥ ἴον ΟἸ γίδί ἔῃ Εἰ δηὰ 
ῬΟΓὰδ: ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΓ,͵ ἢ μαρτυρία ᾿Ιησοῦ [5 ἰϊδο] οἱ πογνίδο οχ- 
Ῥιαϊποὰ ἰῃὰ [8 ὙΘΥῪ ὑὕυοῖκ, οἢ. χίχ, 10. Βαξ ἔποτο ἰδ γαῖ 
ΔΠΟΙΒΟΓ ΟἸψοσιση ἴο 186 βαρροδορά τοίογθῃοθ (ὁ 1π9 ὅοδροὶ 
ατἰ εἶπ ἤγοπὶ 16 1αϑὲ ψογάβ, ὅσα εἶδεν. ΕἾγαῖ, [020 ὙΘΓῪ 
δαϊεοιίνο ὅσα ΓΟΓυΐρΑ ἰ  ; ογ ἴη9 Ενδημο δὶ ἀἰδιίης ΠΥ 6116 
5, Το Χχ. 30, τ ἰῃ υνγιτἰης 815 Οὐδ ρ61 δὸ ἀΐά υοΐ δοὲ 
ἄον ὅσα εἶδεν, 1} ΟΠΙΥ 6 ροτγτίοη οὗ ἐπ τη ϊη σα τ 15 ἢ Φοκὰϑ 
ἀϊά ἱπ (πὸ μτύβοησο οὗ Ηἰδ ἀἰδοίρ] 5... Βυΐ 6:}} τῆῶοτο ἀ0.8 
ἘΠῸ γν γῸ αἰδεν ΟΔΙΤΥ ἴμἰδ σεδιμτίοη, 1 πὸ μίμοα ἰῃ ἐδ 
(505ρ6] ἀοθ8 5:. ὁ ὁπ 086 (δ 8 γϑγὴ οὗ μία γον πϑαδίης κα 
4Πο Του ἀκίίοι οἱ εἰ8 Γοδε[ πο... Βυςῖ ἰὼ εἰς Ροοῖς ἰδ (6 
16 νογὰ (ἢ τοκιὶηγ δηὰ ουπδίδης 186, οὗ {πο βορίης οἵ [π 86 
Αγμοςσαίγριὶσ νἱκίιδ,. ...., Τάκο {Ππδ δα γτορτγοβουνίης (89 
Ῥγοβοηΐ ὑοοῖς, τὸν λόγον ὨθγΘ ΜΨΠῚ "6 {πΠ6 δαργοραῖθ οἵ οἱ 
λόγοι, δῖ. ὃ: ἡ μαρτυρία Ἷ. Χρ. νΠῚ Ὅ6 ἴῃ9 πνεῦμα τῆς 
προφητείας, ϑιμ υοά 94 ἰη ἐμὸ ΟΒΌτοΣ ἴῃ 4}} λζα8."---Ε Καὶ ΟἹ 

ΤΗΕ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

ῬΒϑοΐθβ τοϊδιἰηρς ἰο Ηἶβ ὅτδί Αἀνοηί, (οοτρ. 79 8η 
υ. 89, 46: [κ χὶ. δ2; Μαίί. χνὶ. ὃ: 1ἶκο χχὶν. 
25) ; δῃηὰ ἐμαὺ Ηἰβ ἰδϑὲ ρτιοδὶ οδοβαιοϊοχι αὶ ἀϊ8- 
σΟΌΓΒΘ Ἧ88 ἀρ] νοροὰ ἐμαὶ Ηΐ8 Ῥϑορίθ ταΐϊχαῦ 6 
“7ογε-ιοατηεα (ΟΡ. Μαίϊ. χχῖν. 4, 1δ, 24, 25, 88)-- 
{η6 ᾿πηρ]σϑίϊοη, οὗὁὨ δουγβα, θοίηρ (Πδὺ 11 βΒΒου]ὰ 6 
βιιιἀϊ64. [ἐ 15 ποί ἰπίοη ἀδὰ ὈΥ ἐμ686 Τοῃαγκβ ἴο 
διβογί {π8. δ []} διὰ οοτωρίείο υπὰογείδπαϊηρ οὗ 
8}} Ργορμϑοῖθβ ψ1]1}] 6 διίαϊπεά ἰο, ὉΥΓ δ]ϊ ψῆο 
ἴα ιτ ἢ τ} δίσαγ ; ὑμεῖν ἀδεῖρση 18 ἴο βαοὶ Τότ ἢ τ8ὁ 
ἀυϊν οὗ πβίυαγ. ουΑ]68Β8, ΠΠΔΩΥ ἰδίηρο πὶ] 
τοιϑίη ἀδτὶς ἰο (86 τηοϑὺ οδγῃδβὶ δι ἀθηΐβ, ούθῆ 
ἰο 186 Βορίπηΐϊης οὗ {με δῃὰ : 1 ΤΥ Ὅς σου δ ΘΠ }Ὺ 
Ὀεἰονοα, ΒΟΊΤΟΥΘΥ, ἐμαῦ ἴο Βυ 0}, τη 0 προτίδης 
Κπον]οάρο ΜΠῚὶ1 Ὀ6 τουομβαίδα τ᾿ ὶσ ἢ τν}}} Ὁθ 
ΜΠ 61 ἔγοτῃ {86 πορὶ! ζοηῖ; δηὰ, ὰυ  Β τ πιοσο, 
{Π|ῶὲ 8}} Κηον]οάρχο Ἔχρϑαϊθηΐ ἴον ποθι το ροβϑθθδ 
Ψ1} Ὀ6 φγϑηΐαα.--. Β. 6.]-- 9 ττοτὰβ οὐδ 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ. Τμοβα οδβοβδίοϊοκίοδὶ ρῥγοάϊςι: 918. 
--Δηᾶ ἱζθθρ. Αἢ οαἰγίηρ ᾿ργοαβϑίου οὐ [89 
ιοαγὶ 18 ποὺ {Π6 8016 ἐμίπρ ἰπ δηθὰ ποτ; σοῖοθ- 
ΤΘΠ6Θ ἰβ Ββά ἰο ἐδ6 δ᾽} ] Βοϊἀϊης ἴαδι οἵ 8]} 
(μη σ8 βού ἀότῃ ἴῃ ἐδ 18 ΡΤΟΡΒΟΟΥ, δηὰ ἰο 8 σοῦτο- 
Βροπάϊηρ οὐβονγυυδιΐοι οὗ (6 βί ῃβ οὗἩ (ἢ {ἰτη 68. 

Ἐοτ ἴ86 ἄσοϊαδίου:-ἰῶθ. Τιΐδ ἰ5 ποί ἴο Ὀ6 
ΘοΟηΒι ἀοΓρα 88 σεϊαἰίης (ο μακάριος, 885 Ὀ ἀϑιοτα  οαὶς 
(18, ἴῸΓ ἰὴ 6 ὈΪοββοάμποδβ δαηηοί σοῖο (ο [80 
Γαΐ το δοηθ:; ἐμδὶ ἰ(ἰπ6 18 ἱπίοπαρα ψῆρθη ἐδπδὶ 
ὙΠ σἢ χτοϊλί 68 0 [06 ἰαδὶ ἐδ πρβ 8}}4}} Ὀερίη.--- 
Πθῃῆ069 ὁ καιρός. [86 οἸα85168] πιϑδῃϊης οὗ καέρός 
ἷβΒ δὲ τίσὴξ πιραδιγο, ἰλα τίσλί Ῥγοροτίίοη. ἴπ ἰδ0 
Νεον Τοβίδτηοηί ἰΐ ἰ8 βοὰ ἰο ἱπάϊοαία ἃ ἐέπια, ἃ 
Ῥοτιοά ; Ὀαὺ ἰὺ Βοϑιβ 0 ΟΔΥΓῪ ὙΠ ἰΐ 118 ο]αβϑὶοδὶ 
ἴοτοθ οὗἁἩ ἀοίογπιίπδῖθ ρσγορογίϊοη---ἶἰς 18. ἃ δοδδοῖ 
Ὥχοἀά 88 ἰο (τω οὐ ὁδουγγοησα δηὰ ἀυταιϊοῦ, 
ΟορΡ. Μαίὶ. υἱῖῖ. 29, χὶϊὶ. 80, χχὶ. 84, χχνὶ. 18, 
Φοδη νυ. 4; Αοίβ ὶ. 7, χυϊἱ. 27; ον. χὶϊ. 14, εἰς. 
Βυὶ τψὰϑδὶ καιρός 56 Ἀ6τὸ τοίογτοα ἰοἵ ἴω ἰΐ ποὶ, 
ΤΩΔΠ (6801, {Π|ὸ οη εἶτα ρογοα, νἱον θὰ 88 8 υπὶὶ, ἰὰ 
ψ δἰ οἢ (86 ἐπί 5 ΒΥ Τα 0] 108}}γ δοθα ὈΥ̓͂ (Π6 ΑΡοοδ- 
Ἰγρεϊδὲ βου] σοτὴθ ἰ0 Ρ888 ἴ---ἃ ροτὶοα δα ἰο (δ 6 
ἈΑΡοβι]6 ὙΠ θὴ Β6 ἩΣοίθ; [0 υ8, »γέδοη.---Ε. ΒΕ. Ο.] 

ὃ. ὉΒΟΙΟΑΤΙΟΗ͂ ΔΙῸ ΘΕΒΕΤΙΝΟ [ἸΤῚ ΤῊ ῬΟΧΟΣΟΟΥ]. 
ΤῈῈ υἱὸν οὔ Ηθηρβίοη θοῦ δὰ Εδγχδατγιὶ, 

ΜὮΟ τοζαγὰ (15 ἀοα σαι οη, ἔγοπι γοτβ. 4-6, 86 σο- 
ἰαιΐηρ ΟὨἹῪ ἴο 86 Β6ύϑῃ δρίβϑι]68, ἰἢ δηι μι οπὶβ ἰὸ 
[89 ἐδ. 8 Ὁ ΠΙ8}ι:6ἃ ΠΘΟΤΥ, ἰΒ ὁρροββὰ ἰο ἐπε οσζϑῃηΐὶο 
δἰ] ἰοὶγ οὗ 86 Ὀοοῖ. Ὑ1πὸ ϑῃίσο ῥγοϊορκαθ 
ὈοϊΪοησθ ἰο (80 Θῃἰγο Ὀοοῖς, 88 ἀοϑθδ 6 Θῃ τ ΓΘ 
ορίϊοσαθ. Τμὸ δούϑὴ οδυγοίοδ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 85 (9 
σοηστορδίϊουβ οὗ (μ6 ὅγϑὶ Γθάοσβ, σοργοϑοηὶ (89 
οηςγο Ομ τὶ βι δ τοδαΐηρ- νου] ; 708. 48 (6 608- 
ΡΕ] οὗ [υϊζθ δῃὰ {μὸ Ῥοοὶς οὗ Αοἰβ σοτηροβοά ἘΥ͂ 
υΐπι, πγογὸ οὶ ἀοοϊρηοα ἴον ἸΒοορμὶ 5 Δ] ο. 

γον. 4. ὅοδβπ ἴο [9 βουϑθὴ ΟΒΌΣΟΒΘΕ.--ΟΣ 
ἐμ τοϊδίΐοι οὗ ἐμ 6 Αροβίῖὶο Φοβη ἰο (6 ΟἸυτοὴ 
ἱη Αβἷδ Μίποῦ, σορ. Ομ υτοῖ Ηἰδίοσγ. ΤΒδ ζαωσὲ 
Πδὲ (μ6 δϑούθὴ συ ΡΟ 68 ζοΓΙΠ6ἃ Δῃ 6666 81881108] 
ἀΐοοο8θ, οχί δηάΐηρ ἔγοτῃ (ἢ 6 τηθίσοροὶ 8 οὐ Ἐρδδ- 
88 ἰο [δοάϊοσθϑ, ἰ8Β ἱπιϊ πηι οὰ ὈΥ (δ6 δάἀάγοιβ οὗ 
(86 Ερίβι19 ἐο [89 Ερμιοβϑίβδηϑβ. (δκθβῃ ἰῆ σοπηθοίϊΐου 
τὶ ἢ Οὐ]. ἰν. 16. [Π| ἰ8 ἀουϊι ἰο ρογοοῖτο ἐδ 
ἐπι πιαϊοη. Μοβῖ οογίδἰ νυ {86 ἴδοι (μδὶ ποὶ σι Ὀοτ- 
ἴῃς Ομ γοΒ 98 ἀρ δχδονίθα 9 θχοιδηρο δρὶϑι}68 
ἀϊγεοιοα ἴο ἐπθπὶ ΤαΒρεοί  γ Ιγ, ἀοθθ ποῖ ἱπρὶΥ 
τὺ {π6ν Ὀοίοηρ ἰο ὁη6 ἀΐοα686.---. Β. 6.1] υα 
{86 δοοουπίδ οὗ ΦοΒ π᾿ Β ἰδῦοσβ ἰπ ἔρμδϑυβ, Θορ. 

μὲ δυν αἰϊγίυπΐοθ ἰο Ευταγὰ 1δο ΘΧΔΟ ΕΥ̓ Ὁρροαῖΐο τίον. 
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ΒιεῖίΣ. ΤῊΘ το ἐγ οΥ͂ {Ππ|0ὸὺ ΒοΟρΙΘ ΠΥ (068 ποί 
Ῥτεοϊαὰο 118 Βυτα οὶ σαὶ ἰτπροῦῖ. 

Αδἷδ.---ὰ 6 πδγτονγοϑί Β6Ώ8 ---- ῬΓΟΘΟΠ 5 ΪΔΡ 
Αοἷἰα. 86ς ἬϊΠΟΡ δηὰ οἴβοῦβ. [899 δὴ ὀχοθοά- 

ἰοσὶγ ταὶ Δ Ὁ]9 απὰ ἱπίουθϑίίηρ ἌΚΩΝ ἴῃ Οοηγ- 
Ῥᾶσθ διὰ Ηονβοῦβ [͵}ἴ6 δηὰ Ερίδι]69 οἵὨ δι. 
Ῥαυϊ, 7οϊ. 1. οἷ. υἱϊδ. ΑἾδο βιαῖθα δηὰ Κιιίο.--- 

Ἐ.Β.6.] 

6ταοθ Ὀ6 ττίτἢ γου δηᾶ ὑθεοθ.---αϑ ἴῃ 
ἐδο τσ χ8 οὗ [μ96 Αροβϑί]ο Ῥδὰ] ρῥυϊποῖρδ!]υ. 
Οοπιρ. 8180 2 Φοόοδῃ ἰἰΐ. 

Ῥιοὰ ἴπ9: Εἰ [5 Ρσχϑδϑῃῖ, είο.--- 6618- 
ταϊΐζοη οὗ {9 πϑπ| οὗὁἩ 9εμονϑὶν, ποὺ δῇ οἰ γτροΐο- 
Εἰοδὶ δ δ] γ815 οἵ ἰΐ, δϑ θαυ θοῦ οχορζθίθβ παρ ηοα 
866 ἐδο οἰϊαἰίοη οὗ Βοηροὶ ἰη Ὀ δβιονάϊθοΚ). Τθ 

ταϊΐου 5716 ἐπ, Ηε ας, ἢ οοπιοίλ, οὐ 64 ὦ ἰο 
δοπις, ἀο65 ποὶ ἀο {1}}1 [169 ἐο ὑμ9 ἰάθδα, 9 186 
ποτὰ 96 ΒόονδᾺ βἰζηΐβοβ (μοὶ ἀοα 8 ΟΥ̓́Θ ῬγΘΒϑηΐ, 
αἱ λαπά, ἴοτ Η8 ΡΘΟΡ]6, 88 ἔπ ἔαὶτ ἃ] σονοηδηῖ- 
Κοορίης Θοἀ ; πείτ μον 18 ἐπὶ8 [468 οοηἰδὶ πο ἰη 9 
ἜΧρτγεδβίοι τοήο ἐδ, οἰοσ. [ΑἸίοτσα υυὶ68 : “Α μαᾶτ- 

δρῆγαβθ οὔ {86 πΏΒΡΘΔΚΔΌ]6 πδηλθ ΓΝ), τοβθτι- 

δας ἰλ9 Ραυρταβο ΓΛ ὝΣΙΝ ΓΤ ἴῃ Εχοὰ. 
ἰιϊ. 14, ἴον ψ Βῖο ἢ (89 Φογαβαίθαι ΤΑυμττι μ85, 85 
Βοτθ, γμὶ ζεῖὶ, εἰ, οἱ ογίξ 9 88. 85 (ἢὩ9 Ταγραπ οἵ 
δοπαδίμδῃ ἰπ ϑαί. χχχιὶ. 89: Βοιϑτοῦι Β.. 111. ἵ. 
106,2: “ιχὶε θουϑ 83. Β. δὰ Μοδβϑη: Εἔρο ζαὶ οἱ 
δάδυς βυπι, οἱ 6γῸ ἰῃ ροδίϑσυιϊη." βομόοιίᾳ., Ν᾽ οἰδί., 
ἢο ἤειίο.᾽ --- Ἑ. Β. 6] οὁα δ6 [ᾳταπιπιδιϊ64}} 
ἱπιραυ! Υ οΥ̓ {μ18 Τογηυἷα, δηὰ (ἢ 6 αἰΐοιηρὶβ (0 
διθοοια ἰξ ἄονῃ (τοῦ-ἦν-ἐρχόμενος), 8680 Ὀδιογ- 
ἀϊοοῖ, ρβαρὸ 100. [ΤΎΘΠΟΒ, πῃ Βἷβ σου. οὐ. ἐδ 
Βρίδιλοβ ἰο ἐμο ϑόνθῃὴ ΟΒυγτοΒοδ, 16 ἰγθαίθ οὗ 
“9 ἀοραγίαγο ἔγοτη ἴμ6 ΟΥΪΏΔΡΥ τυΐθ8 οὗ 
ετλδν: Πουθ 1688, 86 ἱππτη αἰ Δ Ό}} οὗ Θοά, 
Β6 5819 γοβίοσάδυ, δηᾶ ἰο- ἀδύ, δῃά ἔοσγούοσγ᾽ 
(Βεῦ. χὶϊ!. 8), 6. ἰπιοπάοθα ἰο 6 ὀχργοββοὰ ἴῃ 
(818 ἰπυιπι αἰ ὈΠΠΠΓΠΥ οὗὨ ἴ80 Ὡδῖὴθ οὗ Θοά, ἱη (18 
δὐβοϊαίθ γρϑἰβίδῃοθ ἰ0 σοὔδηρθο ΟΥ ΘΥΘΏ τηοὐϊῇοδ- 
ἰοῦ ταῖσι ἐμαὶ ὩΔπὶθ ΒΟΓΘ Ὀχοθϑηΐδ. “1 8ῃ) {88 
Ιοτά; 1 σβδηρθ ποί᾽ (Μ8]. 111. 6), (818 ἰ6 ψυβδὺ 18 
Ββετὸ ἀδοϊατοα.᾽᾽ -- Ε. ΒΕ. 6] Ἰὰθ Ὠδπὴθ 18 πο 
ἀϊτοοὶ ἀοϑίχηαίίϊοι οὗ ἰμ6 ἱη} Ὑ; δι παοϑὶ, ἰὐ 
δοηἰδίηθ Ὀχὺ δὴ ἱπάϊνοοι δι] υβίοα (0 (9 (700 
ΘΟΟΒΟΙΙΪοΆ. 

το ἴ86 βονϑῃ Βδρί τ ῖβ. ---- ὅ66. 15. χὶ. 2; 
Ἐσν. 11ϊ..1; ἵν. δ: γ.6. Το βουοὴ ϑρί τ 8 Ὀυτη 
Ἰῖχο ἰδ ρ8 ἐπ ετει. Ταοξοῖπ, ἴοτο 68] Ὀδίοσο ὑ89 
ἴδγοπο, δ δὃἢρ᾽ (8 οὗ αοἀ, δηὰ 879 δί {ἢ} 9 8810 
{ἰπις βούθῃ δου οϑ οὗ 86 ΓἿδι. ΒΥ (18 γὸ πηάοὉ- 
εἰδη ἃ βουϑὴ ζτουηά- Ὁ 8 οὗ ὑπὸ γογοϊδίΐϊου οὗ [ἢ 9 
[ο3Ὸ8 ΟΥΎ ΒΟΥ ΩΪΥ ΟΕγῖδὲ ἰπ (πὸ ψουϊὰ (θη 69 
146 815 οὔ Ομ τῖϑὶ: Ἰδπὴρ5 οἴ οὰἂ ; 6Υ68 οὗ ΠῚ ̓  
ΒΟΘΙ ΒΟΥ, (Βοτγοΐοσθ, βούθη Ῥγορογὶ 68 οὗ ἰ6 ΠοΙγ 
ΘΒοβί, ἱβουρσα [6 δρίὶ τὶ οὗἩ αοἀ ἴθ ὑποὶτ υαπ᾿ίουβ 
Ἰ΄π; ποῦ ργορογίΐεβ οὗ θοἂὰ (ΕἸσΒ ΠΟΤῚ) ; ΠΟΥ (86 
Ἐγτ 0] 1ς4] οί. οὗ ἴδ 6 δηροὶβ (ΧΥ8); ΠΟΡ 
ἰδ δεύϑὴ διοδδηζοἶβ, ἰῃ δοσοτάδποθ 1} (ἢ 6 ὑγ8- 
ἀϊιϊοπαὶ τον (οὗ (6860 ΓΟ δηροὶβ δἰ χ ΟὨ]Υ͂ 8ΔΓΘ 
ἔτουρεά ἐοχοίθ ον οὔ σϑδηοηΐοσα) δη ἃ ΔροσΥγρὶδὶ 
Ετουπα); 85 ἴῃ [8. χὶ, 2, (89 8ἰχ βρὶ τ 8 δ΄δ του θα 
ἰπ (Βς ὉΠῚΥ οὔ πὸ ΒορίθηδνΥ [διεδεπζαλὶ]; Ἐ ΤῸΡ 
δεΥθῃ οὗ ἰ!:6 ἰεπ ϑδρῃίτγοι! (Π ογἀον). Ἧ᾽ α πηυδὶ 
κεν ῖδο ἀϊδιϊ σα δ ἤγουν (μ 686 βούθῃ ϑρί γἰ(β 109 

8 ΓΕ Βδοῖ, Θοὐτίοϊ, ὕτι|ο], δοα! [6], σοτγοπιίοῖ. 
Τὰς ἀοςίτίηο οἴα γῦρο δβορίοπατυ οἵ δγοθδηροὶδ παϑ δἀναησοὰ 
ἰδ ἰαῖος ἐἕτωοα. ἐμβουσὴ ποῖ 80 Ἰδῖο δα 1400. Ουταρ. ἴμ9 ὑοΐθ 
8 Ὀσσιεσάϊοςϊκ,--Ε. Β.0.} 

ϑρίγι: τὴο δρθακ8 ἴο {Π.6 οι ατο 68 (ἢ. ἰϊ. 7, 
χὶ. 29); σπῖτι τοΐδγθησο ἰο Ζθοὶι. 11. 9, ἴν. 6, 10.Ὁ 

γέεν. ὅ. ΕἸοΣ ὅοδὺβ ΟὨσίδι.--- ἔγοι Ηἰτ 
8180 ἰμ9 Ὀ]οββίπρ οὗἨ γγὰσθ διὰ ρϑᾶσθ ΘΟΠΊΘΒ ; 
Β6η66, ἰο Ηἰπι αἀἰγίπο ορογαιίοῃβ ἃγὸ δἰἱγὶ θυ 0809. 
[Ὑ8ο ἐ6].---  Πὸ ποιηϊηδιΐνο, τηδ)είη ς ἃ ΘΒ ΔΗ βΘ 

ἴῃ ἰμο δσοηϑίγαοίΐοπ, ταδη (51 } ΧἸΥΤΘΒ ῬΤΟΙ ΐ ΠΘΏ 60 
ἴο {9 ἰγτθο ἔο]] οί ἀοϑὶσηδιξοβ οἵ ΟἸ γὶϑὺ 88 
ἴαυοτὶίο Αροοαϊυρίΐϊσ πδθθ8. Αϑ Θοὰ Ηϊπι"οϊΐ, 
ἴῃ δὴ Αροσδ)γριΐο υἱϑνν, 18 ργθδη πο} Υ Ης ο 
18. »γεβεπί, Ὕ ο 88 »γέϑεπί, δὰ Ἅ[μο ἀγανοί 
εἰσ [ργεβεηὶ), 80 Οσιϑὺ ἰ8, ταδί, ἐμὸ τοδὶ Μία ν- 
ἰγν ἴῃ ἃ υπίαι9 βοῆ86; βΒϑοοηάϊυ, π6 ΟΟΠαΊΘΓΟΥ 
οΟΥ ἀφδιὰ; ἐδίγαϊν, ι8ὸ Ῥυγίησο οὗὁἩ 9 Κίῃρϑ οὗ 
{πο οδυίῃ. ἴῃ δοοογάβῃοϑθ τὶ [Π:6 8606, ἃ τοῦ ὁ 
σου] ὍῸ6 ἱπ ροἷδοθ ἤθῦθ δῖ8οθ.υ ΤΏ686 ὨΔΠΊ68Β, 
{πΟΓΘΙΌΓΟ, ΒΟΡΥ͂Θ ΠΟΙΓΠΟΡ ἃ8 ἃ Τουπάαίίοη ἔον 88 
Μ ἰσῇ ΟἹ] οσΒ πον ἴον (δ8ὺ τ Ϊσἢ Ῥτοσθάο8 {8 6π|, 
ἐβουρὰ ἰξ ἰ8 ποὺ πνϊιμουΐ σϑαβοι μὲ ΕΌΤΑτα ρδ᾽- 
4116}11908 ἰμ686 ἰῆγοθ Ὡδηιθδ οὗ Ομ γἰϑὺ τ ἢ (89 
Το] οσίης ἰἄγοθ δοί ουϊο]ορίοδὶ ορογαιΐουβ. ὙΠ 
189 αὶ μι] Ἡ 1655 σογγοϑρομὰ ἴῃ 0 ψόγὰβ: 80 
Ἰοτοίῃ 8, εἰδ.Ύ. ΤΏ6 ἰἴτοθ οοοβ οὗ Οἰτὶϑὺ 8.0 
ἸΙΚοννὶβο βιιχροδίοα Βοτο, μου Ὀἀβἰογαΐοοῖς ἀ18- 
Ρυΐο5 δύϑθὴ (μϊ8ι Ἦο τησδὶ γϑίρμδτκ ἰμαῦ (Ἀ9 
τοδαάϊηρ λύσαντι σουϊὰ οοηγοτ (89 ΒΙρἢ - αὶ δα Υ 
ἑαποιίου ἱπίο ἃ Κη ρΡῚΥ ὁη6. 
ΠΟ ἐαὶτΒέ} 1988. ---Ξ[|.60 οἢ. 1ἰ1. 14; 4150 

οἷ. χῖχ. 11], χχὶ. ὅ, χχίϊ. θ0.---  ἀβιογά!θο κ ΔΡρτο- 
μοπὰβ ἐπΐ8 88 ἰηϊπηδιϊς ὑμ6 ἴδοὶ {μαὶ Ομ γὶϑὶ ἰβ 
80 Μοαϊδίον οὗἩ 41} ἀϊγίπο σογοϊδίϊου, δηὰ ἀϊ8- 
Ῥαϊο5 (μ6 ὙΘΓΡῪ ΓΟίογθησΘ ἰπ Ροϊηϊ; νΥἱζ. : ἰο {89 
ἴδοι ἐμαὶ ΟἈγβὲ, ἴῃ ἐμλθ οχίγθ οὗὁὨ ἰοπιριδἰΐοι 
ΠΟΥ Ββυβογίης, 808164 (μ6 σογοϊδιΐου οὗ αοα 
τὶ τ ΗΒ ἐθδιϊιοὴγ (ΕὈτατά). ΤῈ χεονυοϊδί οη οὗ 
αοά ἰβ ἰΚοτν89 θη γαρροα ἴῃ Ὀοίδ (86 10]]οἱπς 
Ῥοΐηίβ; ἐλ  Ἰγεί-δοτη απὰ ἰδλ6 Ῥγίποθ. ΟΥΒΘΥ τϑ- 
ἔδγϑησοδ [οὗ (89 Γι {8} Ἧ ἰἴ.688---Ἴ .} ΘἰΓΠ 6 [0 
ἐδ 1] τχϑηὶΐ οὗἨ ἰμτοαὶβ δ ἃ Ῥγοπιΐβ68, ΟΥ (0 ἐ6 
ἐγσα ἢ οὗἩ ἐμ) Δροσδ) γρίϊο σογάβ, Ρ888 ὈΥ̓͂ {89 ἴ.π- 
ἀδιηθηίαὶ ἰάθα. [Τπ6 ζ0] οί οοπμηθηΐ οἶ 
Ἀἰοδαγὰ οἵ Αι. Μιοίον, αυοὐοὰ ὉΥ Ττοποῖ, δοὶδ 
ἴογι {8ὸ ἐγα δ ἱογοϊνοα ἐμὰ ἰμὲ8 ΔΡΡΟΙ]αἰΐοη 1 
τοδὶ {}}π.088 : ““ Τ᾿οβιΐὶβ 8.16}18, φυΐϊα, ἀ6 οσμη ἱ θῈ5 
4089 ρον Εππ ἰοδιϊ βοαμάδ οσϑπὶ ἴῃ τη ο ἰθδβιἐ- 
τηοπῖαπι δάο᾽6 ρογιϊθυΐϊ. Τ68ι18 β46115, αυἷΐϑ 
ᾳυθουπαυθ δυάϊν! ἃ Ῥαίγο δα "9. ἀἰδβοῖρα} 8 
Βιυὶδ ποία ἔδοῖϊί. Το ἰβΒ 8.16}18, αυΐα τίδι οἱ ἱπ 
νοσγίίαϊο ἀοσυϊ, ἢος Εἰ ουὐτὰ ἀθ αἰίΐᾳυο ἔαϊί, π60 
ῬΘΥβοῦδΒ μοιμϊηιπὶ τοβροχὶῖ. Τ᾽ δ 18 Π46]}8, αὐΐῶ 
ΤΟΡσΤΟΌΐΪΒ ἀδπιηδίίομθαι, οὲ οἰθοὶἑβ βαὶ υδιϊοῆθια 

4 δὲ ὁγοαίοα Ὀοίημβθ σδυποῖ Ὅ6 ἰπίοηδοά ὮΥ ἐδε ϑεϑθῃ 
ἐγ ἰα οὐϊάομς ἤγοτα τμοἷν θαΐῃρ ᾿ϑηςἰοηθαά ὑθένοοῃ [δ 6 

ἈΓΠΟΥ δηὰ Φοδυα ΟΠ είδί, δηὰ αἷδὸ ἔγοι {πον θοίης Τοχαγαϑὰ 
αΞ9 ἐομεγ06 οὗ Ὀϊοδοίης. Ἴἶμο τίοιν 88 ἴο ἐποίγ παίυτθ βἀνοςαιοὰ 
ΌΥ [Δῆμο ἰθ ἱποοπδίδίοηϊ τ 1} το Ὁ "οί δὐδοοίδιθα 1} Ῥοτ- 
8Βοη8, απὰ (ποῖν Ὀοΐη ας παπιοὰ τσίέδ δΔηὰ 6.}}} τῆοτο δεογε ΟὨτίδς, 
ΤτοΏΟῇ πο ΟῚ τορλαυκα: “ ΤΉ ΘΙ [8 Ὡ0 ἀουδε ἐπα ὈΥ̓͂ "ἴῃ 0 
βου δρίγὶ δ᾽ το ἃγὸ (0 υπηάογβίδηα ποῖ ἱμπάορα ἔΠ0 βονθηί[οϊὰ 
ορογατίοῃβ οἵ ἴπ 6 ΗΟΙΥ Ομοδῖ, "πὶ ἴπμ0 Ηοὶγ αΒοβί βουϑηίο 
ἰὴ Ηἰφ4 ορεγειίοηβ. Νοϊίποῦ ποοὰ θοῦ ὑθ δὴν αἰῆου εν ἱπ 
τοοοῃοϊ ες Ἐπὶ ἐπίοτριοϊαιίου, 856 Μοάθ υὑὔχοϑ, τὶ} ἴδ9 
ἀοοίσίθ οἱ ἨὶΐΒ ΚΠ ΤΗΣ, 11 ἰδ ΟὨΪΥ ἴμδῖ Ηο [5 γτοριγάϑα 
Βογὸ ποῖ 80 τυ υοἢ ἴπη Ἠΐπ Ῥόγβοπδὶ ὉΠΙΓΥ͂, 88. ἰῃ ἢ 5 τη η οἱ 
δηογχίοθ; ἴοσ “Πότ ἅγὸ εἰνογα [04 οἵἨ ρὶ8 θυ [6 βατὰθ 
Βριτίς, 1 ον. χί!. 4.--ἘΠ6 τα 0] ρΊ 8, Ορογα 0 η 8, ὁποτζίοα 
οὗ 6 Ηοὶγ αδοσῖ δγὸ ἰιογο γοργοβοηῖϊνα ππάύτ [Π9 Πα υΘΓ 
βούϑῃ, Ὀδθίης 88 ἰδ ἱβ ἰο σπθῦ οὗ σουιηρμ[εἴοηοθα ἰη 189 
σμυττ. 79 ἴανο απ τοὶ ρμαιίοηδ οἵὗἩ {πἰ5 πὶ ἰδ ΟἹ Τοβ᾽ατιηθηῖ. 
ὝΒοη ἰδο ΡῬτγορμοῖ δαί πτοῦπὶ δ ἀοθοτίῦο ΒΟῪ (6 ϑρι γῖξ 
βου ϊὰ ὃ. κίγοη ποῖ ΟΥ̓ ϑαδιτο τὸ Π τὰ Π086 παῖὴηο [9 1η9 
Βγδηςδ, ἴπὸ δηυπιογητίοη οἵ ἴη6 κἰδ 5 δονυοηίοἹά (χί. 2); 
δά τ1Π6 ϑφαυθῃ ουϑα ποῖ τοσῖ ὕροῦ ἴἴπ δίοῃθ Ὑ ποῖ [Π|6 [0 Γ 
Ἰμδα Ἰοἰὰ οαπ πιρη ποιῃίησς Ὀὰῦ [18 (ΖΘ6.. 11. 9, οἷ. ν, 10; 
Βον. τ. 6." --Εἰἰ ΒΚ. 6.) 
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πυποίΐαν!. ἸΤο5ι18 δ.6}18, αυἱα γοσὶἰδίθτη αὐ διὰ 
γοῦθΐβ ἀοσυΐί, τηῖγαου 15 σοηδνιαανὶ!. Τ᾽ ο58ι18 δ 6- 
1186 αυ͵ΐα ἰοδβιϊπχοπία τα ϑιὈϊ ἃ Ῥαίσὸ 60 ἴῃ τηοτίθ 
ποζαν. Ταοβιὶθ 846}18, αυΐα ἀθ ορογὶ θυ5 τιδ]ο- 
Σαὰὰ οἱ Ὀοπούαπι ἰῃ αἀΐο ἡιαϊοὶ!ϊ ἐθδιλπποπίατη 
γογυτ ἀδῃϊ!.""--Ε. Β. Ὁ. 
86 ΕἸτεῖ- οσα οὗ ἴ86 ἅθεᾶ ---8.6.6. Οο]. 1. 

18; ον. χυ. 20.---ΤἸὩὸ ἰάοα οὔ ἰμ9 δῃοϊθηὶ 
Οδυγοῖ, ὑμδὺ [6 ἀδν οὗὨ ἃ π|δὴ᾽8 ἀδθδίϊι ἷἰβ (6 
ἀδν οὗ διὶβ Ηἰρθον ὈΪΓΓΝ, τγδβ οαηἀοαὰ ὑροὰ ζδοί 
ἧπ ΓΠ6 ΠἰΒίοτΥ οὗἁὨ Ψ968ι.8, δηὰ ἀροὴ ἰδ πογὰ οἵὗ 
9 Δροϑί]οβ. [76 Γοίοσθῃοθ ΒΟΊΘΥΘΥ, οὗὨ (6 
1110 4 ἐγδί-ὀογπ οΥ {λ6ε ἀεαά τ8 ποὶ ἰο ἃ ρἰοτίβοι- 
ἐἰο οο-ἰποϊάοηὐ τὶ ἀφο, Ὀυὺ ἰο [80 ΤΟΘυΓΓΘΟ- 
ἰ(ἴοη οὗ Ομ γῖδί ἤγομι ἰὴ9 ἀθο8, ΟομΡ. ΟοΪ]. 1. 15; 
1 σον. χυ. 20, 28.---Ε. Β. 6.] Ομγὶβί, δοοογάϊης 
ἴο (110 ορίβι]θ ἰο (Π6 Οο]οββίβηβ, 15 6 ἀρχή ἷπ 8 
ἀνο- 01 βΒοῆη80: ἰδ ἀρχῇ οὗ (}9 ογοδίΐοῃ δῃὰ οὗ 
ἐπ6 γοϑυσυθοίος ; (186 ἰαίον 18 οὗ ΘΟ. Γ586 ἱπιρ}16α 
Ἰοτο, ἴοῦ 86 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ὈΪϊγΓ οΥ͂ Ομ τὶ ἰδ {16 
οὔοίΐοπς οαυ86 οὗ (89 τϑβυγγοοίίου οὗ (89 ἀοδὰ 
(Ερ!ι. 1. 19 8ααᾳ.}.5 
Τὴ0 ΡΕΙΝΌΟΞ οὗ ἴδο ΚΙ ηἈ8.--ἰὴ οἷ. χῖχ. 

16, Ηο ἰβ 6416} 186 Κικα οὗ Κίπχϑβ. Τοτο Ησ 
δὼ8 ἰδίῃ ροββϑοββίοη οὗ ἴδ Κιπράοπι; ἱπ (ἢ 
Ὀοσιδηΐϊης οὗ {μ6 Αροσαῖΐγρθο Ηρ 85. Ὀυὺ υη- 
Το] ἀοὰ (Π6 Ῥον ΟΣ δὰ σὶ κιΐ οὔ Κίπρ ἰἢ 8 ὈΓΪΏΘΟΙΥ 
ΤΩΔΏΠΟΥ ὈΘΙΌΤΘ ἰμ6 Θγο08 οὗ ΗΪ8 Ρθορ]θ, δῃὰ δοπι- 
τορησθοὰ ἰο ρχίνο Ῥτγοοῦ (μβογϑοῦ ἴῃ {}10ὸ νου]; 866 
Μαῖιί. χχνὶϊ!. 18: Αοἰβ χὶ!. 88; ῬΆὨΠ)|. 1. 6 8αᾳ. 
Οομρ. 9. οχ.; 18. 1111.) δῃη 4 οἴ Ρ βΡβββδβᾷεβ. Α8 
δῆ0 ΚιηΡΙΥ γγίηοὶρ]θ, οὐ ΠΟῪ αὙΠΔΙΪΟΔΙ]Υ͂ 
ΤΟ] Ως ΟΥΟΡ ἔμο ἰηρδ οὗ (μ6 Θαγίἢ, δῃὰ ἀϑβίϊποὰ 
πα (6 ϑῃὰ ἰο ρῥγϑυδὶ! οὐοὸρ 6 Ἀπ ϑὨ ἰδίῃ 
ῬΟΜΘΓΒ δἷβο, Ηθ ποῦ ὁ δῃὰ οἱ ὑπ]] Η8 δἢ- 
ῬΘΆΓΔΠΟΘ 88 ἰδ 9 Κίηρ ῬΓΟΡΟΘΥ. 
ΤῊ ἰὮγΟ6 ΠδΙ68 701 ΠῈ}γ ἔΌΤπὶ (89 Τουπάδίϊοη 

ἴῸΥ ἰπθ ἱγυϊ οἵ {᾿|Ὸ ἴδοίβ οἵ μη" ὃὸ ΑΡοσβίυΡϑ86. 
Ἴμ6 πλοῖο οὗἩ ἀϊνίπο σγουοϊδιϊοη, 086 208] 15 8 
ὩΘῪ πουὶὰ, ἴθ Βοα]οὰ ὈΥ ἐλε αι ἠδ Ἠπίπεδα; ἰῈθ 
Ῥυϊηοὶ δὶ Τουηἀαιίοη οὗὨ 18 ΤΟΥ οὗ σθηθν 8}--- 
ἀοδά]  νοῦῖς ἰο 116 οἷὰ νου]ά---οἰθ ἰὴ ἐλ6  ῆγεί- 
δοτη; ἰὰ 18 σοπίϊ}}Υ δἰ ποῦς δῃὰ υπίο]ϊηρ ἰκ8 
ΤΟΥ] ΡΟΨΟΡ ἴῃ ἐλά ῥγίποα. 

ἙΊοτα ἘΠ ὑγ8ο Ἰον τ τι. ---Ασσογάϊηρ ἰο 
Ὀυδβιογαϊοοἰς [186 Ε. Υ., ᾿δοιδῆῃ δηὰ ΑἸΓοχα], 

. 18 ἀοχο)]ορίοα] ότι} ὈοΖί ἢ μότο. ΤῊ ἀοχο] οΕὙ 
δὺ (86 οἷο80 οὗ τοῦ. θ, ΒουΘΥΟΥ, 18 ἱμἀοροπά θαι ἢ 
ὧι 18 ἴουπάθα Ὁροὰ 8}1 ἰδαΐ 88 Ὀθθῃ Ῥγο- 
υἱοῦ} δϑὲτιηϑὰ οὗ Ομ γδὶ. Ὀδβιοταϊεοὶς τὶ σιν 
ἱηβίϑίβ ὍὌροῃ ἰμ6 εἰρη ον οὗ ἰΐὰ Ῥχγοϑοηὶ 
[0186] ἔογπη ἀγαπῶντι (οἷ. χχὶΐ. 17:: Βοπι. 
Υ1}}ι''οΟ 8). Τηθ ΧοΔ] τηοίϊγο [00 186 ἴουπάδ- 
ἰἰοη οὗ 8 Ὡ6ῊῪ ΟΣ] 18 {16 Ἰονίπρ ρίαποσ οὗ αοἀ 
δηὰ Ομ νὶϑὶ δἱ (6 τηϑὴ οὗ 6οα, γῆο δῖα ἰο Ὀδ {ἰι6 
ἔγαϊθ οὗ ογεδίϊοη δηὰ γρἀθιμρίΐοῃ. 

« 0η Ὀϊοζοτά ος Κ᾿ Β σΟΠΙΊΤΟΥΘΓΕΥ σΠῸ ἘΡτασὰ ἢ τοϑροοῖ ἴο 
ὠδῖνες, Αοἰδ ἐἰ. 24, θ60 80 ποῖο ἔῃ Ὠαίοταϊοοϊς, ν᾿. 112. 
{ [{Τπ|Φ γνοπίτοη σαπ Ὅο τηαἰ πίαἰ πὰ οὨΪγ ἴῃ ἀοῆδηςο οἵ αἹ] 

ατατητηδ τοι! μτγοργίοίγ, ΕῸΓ οὐγνίοι! δ Γοδδόμδ, πὸ ἀδλινο 
ἀγαπῶντι δΔηι λουσαντι Βῃο ἃ 6. σοῃπηροίοι,, ποῖ νν ἢ [6 
φῬτοοραΐης ρφοπίεἰν 959 κονογποά ὈΥ ἀπό, αὶ νῚ ἘΠῚ το ΓΟ] ον πα 
αὐτῷ. Το εοἰδοίκτῃ οὗ γοσ, 4, ὅλῃ Βατο πη μοἷκσοο ΠΟ ΣῸ, Βα {{Ἰὸ 
τοι πα οὗ ἰἴβ οχἰπίοῦσο δγθ απ πρ; δυ, Γυσι νοτ, αὶ Βίπ1 Γ 
Βοϊοοίστη, ψΌΓΟ 11 ἴῃ μἷδοο, νου]ὰ μίνο υ8 ἀγαπῶν δὰ ηοἱ 
ἀγαπῶντι.--Ε. Ἀ. 6.) 

1 “Το οογίαἰπίν (δὲ Ομ Γίβι σου ἘΠΊ ΏΔΠῸΥ Ἰονοθ ΗΠ5 Ῥδορ]ο 
6 88 εἰκηϊδοιθῖ, ἰῇ ἴπ6 σοπμηθοζίοῃ οΥ͂ [η6 ὕοοϊκ, 85 [9 ἐοτ- 
(ΔΙ Υ ἴμα1 Ηο [6 ἴηο ΒΑ  ὕ]  Π Π688, είς. ΤΊ|ο Πγίαο, τὸ- 
αν Σ οοιμίοτεα μογβ ἢ ἢ} ἴ86 σοπίπα οὗὁὨἨ Ἡΐπὶ ἢ ὸ Ἰοτος 
οσ (ον. χχὶϊ. 17; οοῖορ. ΒομιΥἱ]!. 57). ΟΟΚΘΤΕΒΡΙΣΟΚ, Ρ.118. 

φωπσαι, 

Απᾶ νυνδβδϑᾶ 15. ---Ἰἰ 8 8 τπτηϊβί  ΚΑΌ]6 
ἴαοὐ ἰδὲ οὁπ6 δῃὰ {πὸ Βαῖὴθ τοοὶ 1168 δὲ [ἢ 6 Τ00}- 
ἀαδίΐοπ οὗ θοϊῃ λούειν δηὰ λύειν : (παὲ (Π6 ὁπ9 ἰῃ- 
γοΙτ 5 [16 οἰον, δηὰ ἰμαὺ ὈΟο(Ὦ δτὸ οιηὐχδοοὰ ἴἃ 
{}18 δοπογοίθ ὀχρχοδδβίοη οὗ βογίρίασο. Νονον- 
{Π61685, ἐπ 1688 οὗ 1Ιδογδίΐοη ἔγοση (89 σε 
[σεαίωε --Ξ ἸΙΔΌ}}{Υ ὑο Ῥα᾽βῃπιθηίῖ.--- Εἰ. Β. 6. οὗ 
βίῃ δηὰ Ἰἰθογδίΐου ἤσοιῃ (π 9 δοπάασε οὗ βὶπ δτὸ 
οοηίσδ- ἀἰβιϊη συ βι6α, ποὺ οη]γ ἰὴ ἀοοίτί ΠΑ] τ 60- 
Ἰοσγ, Ὀπὶ 8180 1 (89 ΗΟΙΥ͂ ϑοτρίυτοβ. Νον ἰΐ 18 
τηϑηϊοϑί ἐπα ἰῃ οὗ. τίϊ!. 14, ἃ ἸΣθοτδίϊοη ἔσγοῦλ 
Ἴαλ 18 τηοδηΐ; δ0 ᾿ἸΙΚον 180 ἴῃ 1 Φοδη ἱ. 7. ΤΒ 686 
δΏΔΙΟΣΊ68, 88 γ76}} 88 [)6 οοῃδί ἀογδιΐοα παι δὴ 
διοποιηθῃΐ ΤῸΓ (ἢ 6 μη} οὗὁὨ βίῃ 1108 δὲ ἰὴ 9 Τουπᾶδ- 
ἰΐοη οὗ δ γοἀοιηρίΐοη ἔσγουι ἰΐ8 ρόνγοσ, δἀὰ υυοἱσαὶ 
ἰο ἐμῃθ τοιιαῦὶς ὑμδὺ 86 ορογδίΐοι οὐἨ ΟἿ τἰδι 8 
Ὀ]οοὰ 16 ἀϊβιϊποὶ ἤγοτῃ Ηΐ8 βρϑοΐδὶ δοὺ οὐ τη δκίης 
υ9 ΚίηρθΒ. ο σδῃποί, ἱἐμογοΐοσο, σῖι ὨσίοΓ- 
ἀἰεοοῖ, πα “ βυνείδῃ 4}}} (86 δδι9 468 ἰῃ ὈοΐᾺ 
τοδάϊη κβ.᾽ 

ψον. 6. Α κίηβᾶοτῃ.---Ἴ ἴα ἔσο (δαὶ Ὀ6] σνο ΡΒ 
ΤΟ, ἴῃ 8 Βρ͵γ [8] Β6Ή86, ΚΠ ΡΒ 88 Ὑ786}} 838 ὈΓ 6 5ἴ8. 
ΤΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἴσο ΡΓΙΘϑίβ, ΒΟΟΥ ΟΣ, ἰὨγοΌ ἢ ἱπάϊγὶ- 
ἀμ] βο] βδοτίβοθ. [0 18 ἐπιροββι }]6 ἴον (6, ΟᾺ 
186 οἶμον Βδηά, ἰο ὀχϑγοΐβο δὴ ἱπάϊ ν᾽ 48] σογοση- 
τηθηΐ, {8 Θηογοδοβίηρ ὈΡΟῺ [89 τρια οὗ ΟΒσὶδ- 
ιἰ8ῃ {6} 1 ΒΒ ; --ἰηρδ {6 Υ οΘαπ ὈΘ6 ΟὨΪΥ ἐπ ἐδπὸ 
δομμτηηὶΥ οὗ ἐμβὸ ΟἸμτοΒ. Ηδηοο ἐθογα ἅγῸ 
Ἰηϑύθυ 8] ΥΘΆΒΟΏΒ, 88 170}} 848 ἀοου ποία ΓΥ ΟΠ68, 
ἴον Ῥγοΐοσυϊῃ ς [89 ΤΟΥ αἰ ου] τεδαϊηρ ἡμᾶς ἰὸ 
ἡμῖν ἀηὰ ἡμῶν; ἰπουρὰ (Π6 δὐδίταοὶ ἤδος ἐμαὶ 
Ομ γβεϊδὴβ δΥΘ βρὶ γἰἐ18}Ὺ ροββοβϑοὰ οὗἉ Κιηργ 
αἰ χη 8 ἰο Ὅ6 Βικϊπίαἰηθα; (μδὶ ἔδοὶ ἐβ αδἷπο 
ΒΌΡΡογ(οα ὈΥ οἷ. νυ. 10 (βασιλεύειν) ΤῆΘ ἔογτω, 
ἰμ θη, ἀθηοίοβ ποῖ Π9Γ, οἢ ἐπα ὁπ6 πϑῃᾶ, α ρεορῖδ 
ΟΓ ἀίησα, ποῦ, οα 1.)}6 ΟἶΒ6Γ : (89 δΒυ δ )θοἰ8 οὔ [89 
κίμράοαι, [ῸΓ 1116 0856 }{18] θ᾽ ϑυπθηΐ ἴῃ {μἰ8 Κὶ Ὡσ- 
ἄοτα 18 ἐμδὶ 1860 ΤΙ ΌΕΥ5 ΟΥ̓́ 1ὲ σι]θ ὈΥ βεσυΐῃρ 
δΔηὰ ΒΕΣΥΘ ὈΥ χσυϊϊηρ (λίαι(ί. χχ. 20 βα4ᾳ.} οσ 86 
Ἰάθηξιν οὗ βουογοῖ ηιν δηὰ δα )θοϊίοη [βογνυϊον. 
Τι9 1ά688Β οὗ δεγυΐησ δπἃ δυδ,γεοίίοη, ἂτὸ πϊαοΙΥ͂ 
αἰβογοηὶϊ.--Ε, Β. 6.1] Οχίβιύδηβ, (μου οσο, δτὸ 
ἃ ἰϊηράοιι, Ὀθοδῦδο ὑΠ 6 Υ ΔΓΘ ΡὈΥ Θβί5,---ν νυἱσίαο 
ΟΥ̓ ἃ βοϊἐ-δρηθραίϊοι, ΒΘΘΥΘΩΥ ἴῃ ἰἰ8 Ῥυγίγ. 
(θα ἐμ ΟἹὰ Τοβίδιποεΐ ἰγρθ, δο6 Εχοάυβ χὶσ.) 
[3.9 Ἐχουγβαβ δὲ ἐμ9 ϑῃηὰ οὗἩ {μ9 βροίΐοῃ.--- 
ν᾿. Β. Ὁ. ᾿ 
Το Ηἰΐε Οοᾶ.--- Αὐτοῦ ““ Δρρεογίαϊ 9 ἰο ἐδ6 

τ οἷ6 ἴοται τῷ θεῷ καὶ πατρί." (Ὀἀϑιογάϊθοϊς, 
δξαϊηβέ 6 Ῥείί6 δηὰ ΒΌγδγὰ.} Βο᾽ ονοσθ δ 
ΡΥ βϑίβ οὐ ὑπὸ Ὀη818 οἴ (6 Ηἰ ρἢ-Ῥυϊοϑιμῃοοά οὗ 
Οἰιγῖϑι, Ὀθοδυβο, πὶ} τοσοηοϊ θὰ ΟΠ ΒΟΐΘΏ6Θ68, 
[Π60Υ 7 Βαγ6 ἱπιπηοάϊδί 9 800688 ἰο ἀοα ἴῃ ῬΥΔΥΘΥ [ῸΓ 
ἀμθπλβον 8 δηὰ ἱπίθγοθεβίομ 0. οἰβοσθ (Βοπι. 
Υ. 2), ἴὰ {μὸ βρίγὶὶ οὐ β6] -δυγγοηάορ, αἰνὶηρ 
Ῥγοοῖ οὗ ἐδὶ8 βρίσί ἴῃ (Π6}ν βυ δοίη, δηὰ (δ δὶ 
Ποῖ ΟὨΪΥ͂ 88 ἩϊΪΏ66508 (Β οπι. χὶϊ. 1); 1686 Βυ 6 ὺ- 
ἰη58 δΓΘ οὗ σουγδοὸ (688 ΕΌΣΑΓ ΤΟΙΏΔΓΚΒ ᾿ἰπ Γοῖθ- 
ΤΘη66 ἴο (ΟἹ. ;. 24) ἰο Ὀ6 ἀϊδιησυϊ δηθὰ ἤγουῃ {86 
Ῥογίθοι ὀχρίδίοσυ ραϑϑίοη οὗ Ομ γῖβδί. “9 δηὰ 
ἃ Κἰπάγοα σοποθρίΐοπ ἴῃ οἷν. χχὶ. 22, Ὑποτο [ἢ 
ΠΟΥ ΦθΓΥΌΒΑ]6 πὶ ἰβ Στ οβοηιθα 88 ἀοδιϊίαία οὔ 8, 
(6πι 0 16.᾽ (Ὀ πέογάϊοοῖ.) 
Το Ηΐτὰ Ὀ6.---᾿᾿λοοογάϊηρσ ἰο 6 οιϊθ δπὰ 

θ δβιογαϊεοὶς, δόξα Βου] ἃ θ6 Βυρρ]εοπιθμι θὰ ὮΥ 

« ΓΠ|ἀ861] αηὰ βοοίξ ρσγοϑοηὶ Ὀοίῃ ΑΥΩ δπᾶὰ ΔΟΥῺΩ κα σοοῖ 
πογάπ, {56 ἰδι ἴοΓ σοηίτποῖσα ἔγοιη ἴΠο ο] ἃ λοέω. ΤΉΟΥ τοϊοαγίς 
ἧπ ἃ ὨοῖθΘ ὉΠ6οΓ [6 ἸΔεῖοΓ---" ΑΚί ἰοὸ 14:. ἱμο, αἰΐμο, εἶκο, 
ἴανο, πὶ Βα γ ἴο {π9 ατοοῖκ λύω." (Α αἰγαιας ποῖο ἐδ δ; 
Ῥοιράδα τὸ ἴῃ ἴσστμοτ.)--Εἰ. Β. 6.) 
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ἐστί, αἴταν (δ 6 Τῆβηηο Γ᾽ οὗ 1 Ῥοεὶ, ἱἰτ. 11..ϑ Α ἸΔΟΓὃ Ὗο8 (ναὶ), 816:.---ο.} 019 Θββύσαηοο ἴῃ (Π6 
οὐνίουϑ οσρ᾽δηδίϊοη οὗ ἰδ 61}1}0 818 18 ἰπ δοσογά-  ἀτϑοὶς απὰ ΗΘΌΓΣΘΥ,. 
8866 π| ῖ 116 Β6η56 οΥ̓͂ ΒοΥ, ἧἱγν. 9, 1], δηὰἃ ΟἰΠΟΥ 
Ρδηβαρε8. [ΑἸοτὰ ΤΟΥ ΚΒ: “ ΤῊ Εἰ |κὸ δι Οἱ σα ΠΥ 
ἰβοαπὰ ἴῃ 41} ἀοχο]ορῖοδὶ βϑηίθπμοοδβ."- ἈῈ. ΒΚ. 0.} 

6. ΗΕ ΑΝΝΟΥΝΟΕΜΕΝΤ, ΤῈΞ ΤΗΒΜΕ. 

γεν. 7. Βοδβοϊᾶ, Ἐξ6 οοχηϑιὮ .---ἰπ ἐπ 6 70]- 
Ἰονίης πνοτὰϑ ἐμ Αροϑί]θ δῃποιῃσθβ ἐλ ἐλεπιδ 
οὗ ἷ8 Ὀοοῖς πιίν Ῥτορδοίϊο τὶνδοιίγ. δελοιϊά, 
ἰδοὺ (866 οἰ. χυὶ. 168). Ηο ἀϊγοοῖθ (9 δἰἰοῃίϊοη 
οἵ εἰϑ Τοδάοσβ ἰὁ0 ἃ ΠῸΨΚ δηὶ στδπηὰ ἴβδοὶ 85. οὴ δ 
ἘὮΟ ΗἾπ)586}}7 60] 85 δηὰ ποῃάοσβ. Τ}}18 ον 
5 κεν 86 τοὶ πὶ ἰῃ [86 (080 613.---- "7 σοπιείλ. 
Νοι: Ηθ 8}}4}} δοπιθ. Το βίγσοημβ Αροοαδὶ υριΐο 
ἰεττα 17 οοπιείλ, ἴοῸΥ 176 σοπιειδ, φωϊοκίψ, ἷθ ῬΑΤΟΙΥ ' 
δεδοά ὕὑρου 186 ᾿ά68 ἐμαὶ Ης ἱϑ Θομ 0 8}}} οοτι- 
ἱπρ---δοπ ΠΌΔΙ οἡ {}}6 ΤΑΥ͂. 
1 τ. 6 οΟἹοτᾶπ. --- Δη. Υἱὶ. 18: Ματκ 'σίν. 

02, -- ἰς ΑἸπηοὴς 6 Ἰδίονῦ Φονα ἰῃὴ9 Μοβϑίδῃ ἰ9 
δοίυ Δ 7 ο4]1.ςὦ ἐμ ΟἸουὰ- Μαη᾽" (υδιογάϊοοι 
ΔΙΕΡ Εαϊ ἃ). Οοἂ κ4]50 ἷβ βαϊὰ ἰο βανὸ Ηἰβ8 
ἀπε προ δος ἰμ6 οἱου 8 (058. χουϊὶ, 2, χυ ϊ]. 
1]). Το οἱουα 18, 80 ἰο Βρϑϑῖ, 8 τωϑδίϑσὶ δὶ ΒΥ τ}- 
Ὧ0] οὔτδὸ ἀἰνὶπ 6 ῬΥΘΒ6Π6Θ, οὐ ὑμ6 ἀἰνίηθ ταΥ βίου 
ποΡ ΛΠ υϑὶηρ, ῬΑΥΟΥ τουθα]ϊησ. [59 ἃτϑ ἢοΐ 
ἰο δυρροβθ, πονζουον, ἐμὲ (86 αδοζαγαίΐοπ “110 
εοἴηοίῖ το οἰομαΐα᾽" 16 Ὡρυαγαίιϊνο. Το οἷουά 8 
ἘΠ} προσ δ Ὑ 111 ΘΟ ΙΩΔΥ 06 Βγιθο]ΐο, Ὀαὶ 
(86. π|}} 6 τϑὰ]. ΟΥ̓ ἐδοὸ Ἰἰΐονδὶ 1 Δ]}πϑηΐ οὗ ἃ 
ῬΓΟΡὨΘΟΥ͂ ΒΟ] ΘΠ ΪΥ͂ Τοροοϊοα ὈΥ͂ οὐν ΤἸιοτὰ 1 ΗΒ 
ἀϊϑοοιγβθ οὔ ἱμ9 Μουηί οὗ ΟἸΐγο5. (Μία. χχίν. 
80), δηὰ δραΐη ἕο ἴ:6 Ηἰχι Ῥγίοβδί, Ὀδοΐορθ ἐδμὸ 
ϑιλημοάτίη, οἱ ἐμ οσσδϑδίοῃ οὗ Ηἰδ8 ἰγί8] (Μϑῖιί. 
ΧχΥϊ. 01; Μαγκ χῖν. 62); δπὰ γοίογτοά ἰο ἔπ [89 
δοσουὶ οὗὐἨ ἰδ δδοϑηδίοῃ (Λοίβ ἱ. 9, 11) :---ἃ}} 
πηΐορ εἰτουτηβίδ πηοο8 ἰμΠδὺ Ῥγθοϊυθ {πὸ ἰάθα οὗ 
ἔχυτο ;--πΊ ΒΓ Βου]ὰ δ6 πο ἀουδί8.---Ε. Β. Ο.] 
ἘΘΙΥ ΘΥ0.----Α} τοϑηϊκεῖπα ; ποὺ Ὀο᾽ ον 8 

εἰν (Μαιι. χχνυ. 82). 
Απᾶ ΒΟΥ σο ρίοτοϑᾶ ἘΓΠ.---Αοοογάϊης 

ἰο Ῥθμθγαϊεοῖκ, ἐπ ὶ8 18 βίρηϊδοπηὶ οὗἩ 89 Φεν 
δίοῦθ. Τμο {0110 ψίης βοηΐθησο 6 σοηᾶθγβ: απα 
αἱΐ (δε Οἰεπεϊοα σλαϊξ τοαῖίί δεεαιδε 6 “πε. Τΐ8, 
ΒονοΥΡ, ἀ065 ποὲ δεοογὰ νι Ζοοπατνί δὴ χὶϊ. 10. 
ΤΥ δῃου]ὰ ποῖ {Πο80 ψῆο δ [86 ὅτβί ρογοθὰ ἰδ 6 
Ἰωτὰ Ὀ6 (η0 ἸὩΟΌΓΣΠΕΟΥΒ δἰϊμοσναγάβῖ Απά ἱΐ δ 
ΘΓ Θχί ΓΔ] ᾿δίογίοαὶ τηοδηΐϊηρ Ὀ6 αἰἰλοιοα ἐο 
ἰδ ἔοστηος οἴδιβο, {9 βαγίῃςζ νου] ΔΡΡΙΥ ἰο 8 
ἴεν ἰηάϊνί 8] 70.018 οἶγ. Τδὸ ἰοχὺ Ἰθᾶυοδ (ἢ 9 
αεθιΐοῃ 88 ἰο τ ΒοΙΒοΡ, δηὰ ἰὸ σαὶ ἄσρτοθ, το-' 
Ῥεηίδησϑ 18 Ἰητοῖγϑά, απἀοοϊἀθ. Απ ο]οπιθηὲὶ οἵ 
ἡπυάρταοῃί, διατί] ς ἰο 411, 18 ΤΑ ΡΡοά ἴῃ ἐμ 8Ρ- 
ῬΕλγδΠ69 οὔ {π6 Οτυοσοϊδεὰ Οη6. Ῥαγιίουϊαν ᾿πῖθ᾽- 
Ῥτοϊδιίοηβ ὉγΥ ΕὈτασζὰ διὰ Ὀἰδίογαϊοοϊς, 866 ἴῃ {110 
ποτ οὐἐΒο] ἴον, Ὁ. 116. Το ἐξεκέντησαν ΡΡΟΒΓΒ 
δἷξο ἰη Φοη χὶχ. 87. 1 νγγὰ5 ἔοσ (9 ΑΡοβί]θ 8 ροϊηΐ 
οἵ {89 εἰ χιοβὲ συταθο]ῖο6) δἰ σπίβοδηοθ. [ςΑἸίοτγὰ 
ἸΔΚ68 (δ 6 ΓΟ] ον ίης ἱππροτίδηϊ σοῃτηθηί: “4.8 
ἴμοτο (9οπ χὶχ, 86) 81. Φομ!π ου ἀμί ΒΒ ογΒ 
Ἐῤπὶ ἃ ἀθδρ ἱπιρτγοββϑίου ἐπ τΒοὶΘ οἰγουτηδίπῃσο 
δετο τοίογσγοὰ ἰο Ῥτοάἀυοσσά οὐ Βῖ5 Θσῇ πιϊηὰ, 80 ἴἰ 15 
ΤΕΙΩΔΙΚΑῸΪΘ ΠΟΓΘ ἰδ 86 δμου]ὰ δραὶπ ἰδ ῖκθ ὋΡ 
[89 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ οὗὁὨ Ζοοβαγίδῃ (χίϊ. τ ψ 10 ἢ ΠΘ 
ἔλατο οἰϊοβ, δηά βρϑδῖ οὗ ἱΐ δα ζ] 16, Τμαὶ 
118. δου ]ά 9 βο, δὰ ἱμδὺ ἐξ δῃουϊὰ Ὅθ ἀοῦθ 
πιι} (86 βδῖηὴθ ποσὰ ἐξεκέντησαν, ποί Τουπὰ ἐπ [89 
ΕΧΧ, οἵ 86 δξο, 8. 8 δίγσοῃᾳβξ Ῥγοβυϊηρίϊ ἢ 
1861 ([λ6 ἀοδροὶ δπὰ 86 Αροσδῖίγρδθ γϑχὸ Ἡσὶ θα 
Ὁ. ἰδ βδῆιδ ρβοσβοιι."--ΕἍ- Β. 6. 

γεν. 8. ΑΙρΒδ δηᾶἃ Οπιϑβα---(οἷ. χχί. 6). 
--᾿παϊσαιίοη οὗ (9 »γίποίρία δὰ 16 ἥπαΐ σοαΐ 
οἴ 1 ιπίηρθ, ἰῃ 8 βυ7ηδο δια ἄταν ἤγοια (ἢ 9 
ατγθοὶς αἰρμδθοὶ (8906 Βοῃ. χὶ. 80). 
Ἰηἰογροϊαίθα αἷοδα ὉΥῚ ὙΔΥ οὗ Ἵσχοροϑίβ. Τ7|}10 
ΘΟΥΓΟΒΡΟ απ 018} Βυτ 0] 8Π| ΒΒ: ΤΟΙ. κκς 
ἰο ἢ. Το ἀοάμποίϊου οὗἩ 6 ἀϊν 6 Επβϑῃσο ΤΓΟΙΩ 
186 τουοϊδιΐοη οὗἩ ὑμαὺ Εββϑηδθ 'η (ἢ 6 ν" ον] ἃ [Ὁ 9 
89 ἐουπάδιϊοι ἴον ἐΐο ἀοάποίϊοη οὗἩ 9 ἀϊνίηθ 
Ευ]ο, ἴῃ βδοοογάδῃσο ἢ ἐδ αἰνίπο Επβθοησθ 88 
τονοδὶϑὰ: δηᾶἂ ὑροὴ (μἰ8 Ἰδαίου ἀοἀποίΐοι (89 
σΟΡ ΔΙ ΠΥ οἵ ἐλά ἐαδέ ἰλίπσεο ἰ6 Ὀα56ά, 
196 411 τῸ]ΘΣ.---ἰἰ [8 ποὺ ψ ἢ οαὺ τϑϑβοι ἐμιδὲ 

(ΐ8 ὀχργοϑβϑίοη παντοκράτωρ ἰδ οὔ Θοπβίδηϊ οσσυ- 
ΓΘΠΟΘ ἐπ ἐδ 6 ΑΡροσδΙγρβο. 10 15 ὁὴ9 οὔ (6 δὶς 
οὗ {π90 1458. ἰἰηηο8 ἰο μο]ὰ ἔδϑδί (159 δ8βγαηοο, ποὺ- 
τὶ δίδηἀΐηρς 81} δρρθαάγδῆσθ ἰοὸ (8 δοῃίγαγυ. 
"τὴν ΑΡοσάΙγ 89 ἰβ 89 ΟΠἸΥ Ῥογίΐοη οὗ (6 ΝΟΥ 
οϑίδιβθηὺ ἴῃ τοῦ (ἢ6 πψογὰ οσσουγθ, οχοορὶ ἰῃ 

2 Οος. τὶ. 18. ἴι 15, βοπουου, οὗ γοαυθηί οσσυγ- 
ΓοποΘ ἴη 6 ϑβοριυδρὶπι, δὰ ἰο ἐπαὶ Ὀοοϊς τ 
ταυϑὺ ἸΟΟΚ ἴῸγσ ἐ!ι6 ἀοϊογἱ πδίϊοη οὐ 118 τηϑδηΐηρ. 
ΙῺ ΦοὉ ἰν 8 υβοὰ ἰο ἐγϑπβὶαίο "19, (μ6 ΑἸ μιν : 
ΟἸΘΟΎΒΟΡΟ ἰὸ 18 ϑιηρὶογοά ἃ8 [δ Βοσοῃ τη Ὁ 
οὗ 86 οοπιρουπὰ οχργοϑϑβϑίοη (κύρως παντοκράτωρ) 
ν᾿ ΒΘ. τοβὶ ἔγθα ΘΏ 1} ΓΟΡ τ ϑοηίβ---οί ἰγϑηβ᾽δί6 8 

--ἰβε Ηοῦγτον οοπιροιπὰ ΛΥΝΩΣ ΤῊ) «ελοναλ 9 
λοείδ. (βοτηοιἑπιθβ (89 βθοοῃὰ ἐθτπὶ 18 ἐγσαηβ]αἰθὰ 
ὉΥ τῶν δυνάμεων (ῬΒ. χχῖν. 10), τῶν στρατιῶν 
(Απιοβ νἱ. 14), δῃηὰ ἔγϑαυθηι}γ ἰΐ ἰθ8 τοργοάιιοοά, 
σαββαώθ, αδ8 ἴῃ 15. ἰ. θ). Νοῦν, 10 18 ᾿πιροββίὶο ἔο 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὲέ ἐμ β'θυθηΥ τοραγοα παντοκράτωρ 
88 ὑμ6 ἀτεοῖς δαυϊναϊοηῦ ἴον ΓΊΝΩΥ ἢ {116 τιοϑῦ 
πδίυσβὶ βαρροβίτἴοη ἰβ (μα (μ6 0. Ἰοοκοὰ ἀροι ἐδ9 
Θαϊΐγο ΗΘΌΓΟΥ ΘΧρΡοβδίοη 88 δὴ 61] 0818 ΖῸΓΡ 

ΠΩΣ ὙΠ ΤῊ, τϑῖομ που]ὰ ρἰνθ 88 (89 
ταϑϑηΐϊης οὗ μη αγϑοκ ἑοῦ ὁη6 σοπϑίδίϑηϊ τὶ (ἢ 
108 Εἰ γτλο]οσΥ, Υἱζ. : Οοα οΓ λοείδ. Τμῖβ Βυρρο- 
βίο 8 σομδγιοα ὈΥ (16 ἕαοὺ [πδ8ὲ, πῃ δον γα] 
ἰμβίδησοβ ὮΠΘΓΘ {Π6 ἐλγεθ ἰοΥΙῺΒ ΟΟΘΌΓ, 88 1 «Ψ6Γ-. 
υ. 14, χυ. 10, χὶῖν. 7; Απποϑ 11. 18 (ἴπ ἐμ18 ἰῃ- 
Βίδησθ 30οω7), παντοκράτωρ ἷἰβ υΒβοὰ ἰο γοπ 6» [ἢ 6 
Ιαϑύ ἐσο. Ἐτοπι 4}}] {1680 1468 ἰξ 18 ποία ΤᾺ] ἰ0 
οομοϊθ ἐμαὶ ἐὺ νν8 804 88 8 ἔθ γι ΘΧΡΓΟΒΒΙνΟ 
οὗ ᾿πβπιῖθ ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ, ἱποϊαΐηρ {μ6 Ε{ὺὧἧὧἣἢ Ο ΘοΥ̓ΓΘ- 
Ἰαϊθα Ιἀθι8 οἵ ἀπίνοτβδὶ ἀοιηϊπίοι ((οἀ οὗ 058) 
δΔηα δἰ πὶ ΠΥ Ῥοτογ. ΤμΪ8 τηθαηϊηρ, ἢ ἢ 18 
ταοϑὺ ἢ δοοογάηποθ σι ἢ ὑΠ6 οἰαΒδί σαὶ πὰ καοτοὰ 
8856 οὗ ὑπὸ ψογὰβ ἴσου πο ἢ παντοκράτωρ ἰ8 
σοι ρουῃάρα, δηὰ νι} σὰ ἰ5. Θοηϑίβίοπί 10} ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 
ἰπβίδποα οἵ ἰἰ8 'θὸ ἰὰ ἰῇ09 Νοὸν Τοβίαμπηοηίΐ, ἰδ, 
δ] οβὺ οογίδίἶγ, [16 πιοδηΐπρ ὑμαῦ βμου]ὰ 6 
εἰἰδοπεὰ 10 1ι.---Εἰ. ΒΕ. 6.] 

[Εχούπϑῦβ ΟΝ ΤῊΒ ΒΑΒΙΤΈΙΑ, ὙΌΣ, 6.1 
Βη εἰὸ Απιογίσαπ δια ϊίοτ., 

[19 δχργθιεβίουη ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ὅΟοὉ (απᾷ ἰ(8 
τηδηϊίοθί πὐποηγιθ, Αἰἰηάοπι οὁΥΓἹ Πσαυοπ. ΤῪε 

4[ΤῊ2}ϑ μῆγακθ Κίηράοπι οἱ Ἡφαυει ΟλΓΌΓΒ ΟἿΪῪ ἔπ [66 608- 
Ῥοὶ οὗ Μοιϊίπαν. ὙπΠπαι [{16 σίγἰ ΕἸῪ δυηοηγτηοι 5 τΪῚ ΑΓ ἐπρ- 
οι 9.0, Οοά ἰ6 ταληϊ οας ἤγτοπιὶ πο [ο]] ον ίης σοι ραγίβοηθ--ς 
Μδῖί. ἱν. 17 ὶτἢ Μαγῖὶκ ἰ. 14,15: Μαῖιῖὶ. ν. 8 ἢ Πᾳκὸ νἱ. 20 . 
Μαῖξ. χί ἢ. 11 ψιτν Ματὶς ἵν. 11. “ακο ψνΠ}.10: Μαῖῖ. χιΐ, 8ὶ 
αἰ Μασγῖς ἱν. 80,81; Μαϊ χίχ. 16 πἰτὴ Μαγκ χ. 11, 1Κκ9 
χυὶ!. 16; Μαεαίξ. χίχ. 23 τι Ματκ χ. 23, υκὸ χυἑ!. 24. 
ΜαιΗΘΥ Ὠἰπιθο 1 ἢ υδοι Κύένραοιι 07 Οοα ἅνο τἰπ168 (Υἱ. 85, χἰί 
2. χίχ. 24, χχὶ. 81, 43). 1ὶ ποοὰθ ὑεῖ δ βἴδηοο δὶ ἔ 686 μ68- 
βαζοδ ἴο ρΡογοοῖγο [πὶ ἣν ;868 ἴΠ6 ὮΓΩΔΘ 88 ΒΥ ΠοΟΏγτηου5 ΜΠ 
ἐδπιὸ ΟΏΘ ΣΟΓῸ ΖΥΘαΌΘΏΕΙΥ δια ρίοσθα Ὁγ Ὠἰπ).--Ε. Β.0.] 

- 

Ἠοποο ἐἰδο. 
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ΒΌΡΡΟΒΘ ἐδβαὶ ἐμὸν ψγοτο ἀοϑὶ ηδίοα ὉΥ͂ 0956 δὰ Κίηχαοπι, Αϊησάοηι ο.Γ Ολτίδί, εἰς.) 18. οὗὨ τηοϑβὲ 
ἔγεαυσηύ Θσσυγγοησθ ἴῃ {80 ΝῊ Τοβίαμηοηί, δηἀ 
ΒΡΡΆΓΟΠΟΥ οὗ φτγοδίοδυ ἱταροσίδῃοο. [0 8 {ἰ10 
Ῥἤγαηθ ἐπιρ]ογεὰ (ὁ ἀοκὶσηδίο (Π8.---(1) πλῖοὶ 
(ῃς Βαριϊϑὲ πογα] θὰ (διατί, 11, 2); πο ἢ ΟΟΥ 
Ιογάὰ, ἴῃ (πὸ Ὀορίπηΐης ΟΥ̓ ΗΪΐΒ τὰ ἰΒίγΥ, Ῥῥτο- 
οἰδἰτηρὰ 828 αὖ ιαπὰ (Μδῖιι. ἱν. 17: Ματσκ ὶ. 14): 
(3) ἰο {η6 ἌἜχροκϊἰοη οὗ νι ϊοῦ Πΐ8 ᾿ϊἴ6 ὈΘΙΟΓΘ 
ἩΪ8 Ογυοϊ χί οὴ νγ88 τηλὶ ην ἀσνοίοα (μὰ κοὸ ἱν. 48, 
δηά (6 αοερο]β 9αδ88.}; (4) σοποουηΐηρ ΒΊΟΝ 
Ηδ6 κανὸ ργδοιιί σοὶ ἱπβίταοἰΐοη ἐβγοιυρδουΐ ἰ}}6 
ΤοΤΙν ἀφ γ5 δαὶ ΤΓοἸ]]ονν ὦ Η15 Ἀεβυγτγθοιίοηυ (Δοίβ 
ἱ. 8); (5) ψοῖοῦ Ηδ βοὴν ἤοσί} Ηἶδ8. αἀἰκοὶ 168 ἴὸ 
Βοταὶὰ Ὀείοτο Ηἶ8 Ῥαβείου (Μαϊι.. χ. 7; 1λικχ9 
ἶχ. 2; χ.᾿ 9); (6) σοπδοσηΐπα ἡ οῦ Ηἰ8 τα ΐ ἢ ΐ8- 
(6γ85, δίίσσ. Ηΐβ Αποοηβίοη, οηΐ ΘΥΘΤΥΜΏΘΓΘ 
εἰνίης ἱπϑισαοιίοη (Αοσίβ νἱϊ!. 12; χῖν, 22; χὶχ. 
8: χχ. 25; χχυὶ!!. 23, 81; δηὰ τ1μ6 ΕΡβ. 
[τοῦ παίαγα] Υ Ὀ6 Βαρροϑοὰ ἐμδὺ βοπηθ οΠ6 

ΟὈ͵οοιῖνα τουἹὰ Ὀ6 τορτ ϑϑῃιϊοα ὉΥ͂ (9 οἷ -Τ ΘΟ Γ- 
της δηὰ ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ ἱπιρογίδης ρἤγαβο, δηὰ γαοί 
ἔβοτο 15 πὸ Θχργοϑϑίοη ψ ϊο (86 ρσγθαΐ Πη..55 οἴ 
ἐπιογρυοίουβ τόραγὶ 88 παυϊηρ ὈσΘη 866 ἴῃ Β0 
ΤΩΔΩΥ ταῦθα δὰ τας} Θχοϊαβῖνθ Βθη868. ἴῃ 
ΒΟΠ1Θ ἰπϑί 8 608 1ΐ 8 τοργοβϑθηϊθὰ 8485 ἀοδί σπαίϊης 
Βοιμοι ΐη! ΘΒ Ὁ ΠΙ8 6 ἃ οἢ οαγι ἰπῃ Νὸν Τοβίδ- 
τηθοὶ {ἰπχ08, οἰ ν Ὀοΐογτο (6 ΟΥμοΙ χίοη, ΟΥΓἹ δἱ 
[0 Αϑορηβίοῃ, Οὐ οὰ ἰδ6 ἀαΥ οὗ Ῥοπίοοοβί; ἴῃ 
οἰ βοΥΒ (ἀπὰ ὈΥ 89 βϑϑτὴθ ᾿ῃίθγρτθί Γ), 88 ΒοΙλ6- 
«πϊηρ ἰο ὍΘ 684 15:6 ἴῃ 89 ἑαίατα. θγο 1ἰ 
ἐπ τοραγάθα 88 ἱπαϊοαιίης δοπιθι ΔΙΓΘΘαΥ 
Θδίδ Ὁ}}15}104 ---ο ἴῃ Βοῖὴθ ᾿ηϑίϑῃοοδ ἰΐ 18 Ὑἱθυσθὰ 88 
ΤΟΡγοβοηίίηξ ἰγὰθ σοὶ ρίοη ἴῃ (πὸ Βεοασί ; ἷἱπ 
ΟἰμοΥ5, 6 υἱίδὶ ΟἿ ασοῖ; δὰ ἰὰ οἰμογα δὲ1]}, 
ἐμ δρραγϑηῦὺ συγοῃ. ἤἥδμονο σἱοννοα 848 α681ρ- 
Ὡδιϊηρ βοιποί ἰης ὕαΐαγο ---- ϑοιηδίτη68 ἐὺ 8 6] ἀ 
ἴ1ο δὶ ρῃῖ  0}6 Τα} 6 18] Θὰ Οἢ Θατίἢ ; δηὰ 801Π16- 
{πι|65 ἰ8ὸ Κιηχάοπι οὗ ΙΟΥΥ ἰῃ Ηρανθω. δὅγ. 
ἘἈοδίηβου, ἯὮΟ πιδῦ Ὀ0 Τοραγάρα 88 8 ΤΟΡΓΘΒΘΠ- 
ἰδἰῖγο οὗ [89 τηοϑὺ ΒυΙΩΘΡΟΙΒ βομοοΐ οὗ ουὐδηκο σα] 
ἐπίουργοίοσβ, δηὰ πο, ἐβσου ἢ ἷ8 ατοοκ δηὰ 
Ἡοῦτον Ὀἱοιλομαγὶθθ, οχοσὶβ 8 τηοϑὺ ΡΟΣ ΓΩΪ ἰἢ- 

βδυσθποο ὑροα {Π9 ἱμοο]ορίοδὶ ἱμουρμὲ οὗ (89 τλϊη 8- 
ΥΥ οὗὨ (μῖ8 σοπηίγΥ,, πᾶν {86 {{{10 Βασιλεία, ὑπ8 

πτίίοα: “ ἯἾΘ ΠΙΔῪ ὑμογοίογο γοργὰ {μ6 ἰεϊηράοπι 
οὗ Ὠράγνθῃ, οἱο. ἰη (μ9 Νοῦν Τοδίϑιηθηΐ 88 ἀδβὶρ- 
παίϊης ἴῃ 115 Ομ δι δ Β6η86, (Ὺδό Ολτιδίϊαη αἀἱδροη- 
Φαίίοη, οὐ ἰῃ9 σοι Υ̓ οὗ ἰμ089 ΤὯῶμὁ ΤΘΟΘΙΥ͂Θ 
ὔοβυβ 88 ἰδ 6 Μοββίδη, διὰ ψδο, υπϊίοὰ Ὁγ Ηἰ8 
Βρίτι ἀπᾶον Ηΐτὰ 88 (πον Ηθϑᾶ, γοὐοΐοθ 1π 89 
ἐσ, δὰ ᾿ἰνο ἃ ΒΟΙΥ Ἰἰΐο ἐπ ἸονΘ δὰ δοτητηηΐοῃ 
χὰ Ηἰπι. Τΐδ βρι τὶ] Κιηράομι μ88 Ὀοΐἢ δὴ 
ἑπίογη8) δηἀ δὴ οχίδσῃδὶ ἴοσω. Α48 ἰβίθγῃὶ, ἱἰ 
ΔΙγοδαΥ οχὶϑίβ δηᾶὰ συΐθ8 ἐῃ ἐδ Βεδγίβ οὗ 8]} 
ΟὨ τ  βιΐδηβ (10 ἰ5Β ἔθη 8 ρ»γίποίρίς.--- ΕΒ. 6.) διὰ 
ἴα πογοΐίογο ρυθδϑηῦ. Αδ δχίογῃδὶ, ἰὑ ἱ8β οἰ ΒΘ Ὺ 
οιαδοάϊοά ἰη ἐδ νἱϑ: Ὁ]9 συγ οὗ Ογὶβί, δπὰ πῃ 
ΒΟ [ΔΓ ἱ8Β ργοϑϑηῦ δῃηὰ ῬγΟρΡΥΘΒΒΙΥΘ; ΟΥ ἰἰ 15 ἰο Ὦθ 
Ῥογίθοίοα ἐπ {μ6 δΘοτππιϊηρ οὗἩ [86 Μεεξβίδῃ ἰο ᾿υὰς- 
τοϑπί δηὰ Ηἰδ8 βυθϑοάᾳιιοῃῦ βρὶ ἰδ] οί ἴῃ Ὁ]188 
βιὰ φἴοΥΥ, ἰὼ τ οὶ νἱ ον ἰξ ἰδ ἑαίατο. Βαῦ {8.980 
ἀἰδογθηί δϑροοίβ δΓΘ ποὺ δῖναυβ αἰβϑίϊη συ θηοά, 
[16 Ἔχ ργθβϑβίοῃ οἴ θη θα υϑοῖπρ ὈΟΐἢ [86 ἸΏ ΘΓ Δ] 
δηάὰ οχίογπμα] 86η80, δϑηὰ τοΐογτίηρς ὈΟίᾺ ἰοὸ 1(8 
οοπιτιοησοιαθηΐ ἴῃ ἰδ ΐθ νου] ὰ ἀπά [18 σοι ρ]οίϊ οι 
ἴῃ 180 τον] ἰο Θοπιθ.᾽ [Ιἢ Πἷδβ [ο]]οπίης αἰροβὲ 
οὗ Ρῥϑβϑαῦοθ 6 μἷ'γθβ ἱπδίδῃοοθβ οἵ 4}1 {8ι)680 
816 χ6 ἃ υβε5. ΝοΥν ἰ 18 ουνϊ ἀοηὶ (αἰ ἃ ἀὐρεηδαίίοη, 
δι τὶ ποίρία, διὰ 8 ρεορίδ αοἰμαίεα ὃν ἐλαί ρτὶποῖρὶε, 
8ἴο ἀϊδιϊηοὶ, τααΐ8}}}γ ὀχοϊαβῖγο οδ͵οοίϊγοβ. ΤῸ 

(86 Βᾶ:η6 Θχργϑβϑϑίοῃ, δηᾶ ἰπδὺ ὀσρυθβδβϑίοῃ τωθῃὶ- 
6 8|}ῪΥ Οὁ86 οὗ [Π9 τηοβὶ ἱπιρογίδηϊ ἰη ἴμ6 Βοοῖς οἶ 
1ιἴ6, 18 ἰο αἰγίθυ!ϊθ ἰο ἐμ ἱηβρὶγρὰ νυ ἃ 
Ἰοοϑθ688 ἴῃ (ῃ9 80 οἵ ἰδησύαρο ν᾽ ΐσο ἢ, ἴο 5ΔῪ 
{86 Ἰοαϑί, νου 6 ἐΠουρσ με δίγϑοσο ἴῃ Δη ὉΠΙἢ- 
δρίτϑὰ ἰθδοὶιαν, δηὰ νυνῇΐοῖ, ἰθ ἐμ6 6856 οὗ τῆϑθη 
ἩΓΙΓΠς ὑπο ν [Π0 ἰπβυθηοα οὗ ἰμο ϑρίγιυ [Ὁ 189 
ληϑιγαοίίοη ΟὗἨ {ῃ6 Ομ ΣΟ ἴῃ 8]}} δ.ζ68, 8 ΒΟΆΓΟΘ 
οοπῃοοίναθὶθ. Τὸ δυο) 8 Βυρροδί(ἑοη ψ ββοιυϊὰ 
ὈῸ ἀτγίγϑη ΟὨΪΥ ὉΥ τηοϑί ἀτροηΐ ΘΟΠ δ᾽ ἀΘΥΔ[]ΟΏ8. 
Το αυοϑίϊοη πδιυΓΔΙΪΥ 401868---ἰ8 (Π6Γ0 ποῖ Βοῖὰθ 
ὁη6 Οὐ͵οοίλτο ναοῦ ἰΠ6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟἢ ΤΩΔΥ ὉΘ ΤΟ- 
κατάρα 88 ἱπαϊοδίϊηρ ἴῃ δδοῖ ᾿ηβίδηοο οὗ 18 ος- 
ΘΌΓΓΘΏΟΘΘ, 8πὰ πθῖσ ΟὈ) ΘΟ 9 6}}8}} 88.015 0Ὁ δ]] 
6 ἀοιηδηαδ οΟὔἐπ 6 ΟΧΡΓ 881 ΟΏ---Ζτδιηπδίϊςδὶ δπὰ 
οοπίοσιυδ)--ἰη 8}1 1.18 ΟσΟΌΓΓΘΏΟΘΟΒ ἴῃ ἰδ τνοτὰ 
οὗἩ αοά ἢ 1 δυσὶ δὴ οὐ͵δοϊϊνγο σδῃ Ὀ6 8Βοῖ ἔοτι, 
ἦν τηυσδί, τη δὴ }68|}γ, ὍὈ6 Σορξδτἀοα 85 (68 Ο5η6 60Π- 
(οπϊρ] αἰοα ὈΥ ἐδ ϑρὶγι οὗ ἐμ ογὰ, Τὴ ἩΣΙΓΟΡ 
Ὀ6]Ίονοα ἐμδὺ (6 Γ6 15 ΒΌΘΝ 8Ὼ Οἢ6---ΟΟἸΙΏΡΙοχ ἴῃ- 
ἀςοά, 48 18 ἴῃ6 οὈ]δοίϊνο οὗὁὨ (89 ἰότγτὰ Ολεγελ---- 
δυΐ τ ῖσ}, ἴῃ 81} 15. [}} 685, ἸἼΔΥ 6 τορχηταθα 58 
ἀοβὶ σπαῖοα ὈΥ [6 ΘΧΡΓΘΟΒΒΙΟῺ ἸΥΠΘΓΘΥ͂ΘΡ ἰἰ ΟΘΟΏΓΡΒ. 
--ὸ ἴμ0 οχροβίιοι οὗ ἐμαὶ οὐ͵θοιΐνο (μὲ8 ἔχουν- 
88 18 ἀογοίθα. 

ΑΒ Ῥγοὶ ΠΔΓΥ͂, βου Υ ον, 0 ἐπ 18 Θοπαἰ ἀοτδίϊου 
οὗ 186 παίωγα οὗ [86 ΒαΒ᾽] 6186 (τ ΐσοι, [0 Ὁ [86 Β6 Κ6 
οὗ ργϑοϊβίοῃ, ἰμδὶ Αϊησάοπι ο,Γ Οοα Ὠοταϊἀθὰ ὉΥ 
Φοιπ δηᾶ ργοδαιμ θα ὮΥ Ψ65085 ΜΠ], ἴῃ (8 ἀγιϊοὶθ, 
9 δἰγ]64}) ΐ νι} ὍΘ ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἰο ἀϊδου85 δον 
ἰορΐίο, Υἱζ. : ἐδ μιίωγεν. ΤὴΘ ρσΟΠΘΓΔΠΥ τοσοϊνοὰ 
ορί ἴοι ἐμαὶ [86 ϑοΥὶρίυτοϑ ἔθϑοῖ {Ππ8ὲ] 1ἰ, ᾿ῃ Θοτὴθ 
οὯ9 οὗ 1.8 ΡΗ8808, γγὰ8 Θϑί δ 1564 ἰΒ {86 ἀδγ5 οὗ 
ον [οτὰ, ΟΥ ΒΏΟΡΟΪΥ δὲϊον Ηἷ8 Αϑβϑοοπδίοῃ, 1168 δὲ 
(6 8518 οὗ ἰδ ρῥτουδιϑηὶ ἰάθα 85 ἰο ἰ(βΒ δία τα: 
δη4, δομβοα θην, υπ0}} (μαι ορίηΐοη ἰ8 δὲ 1θαϑὶ 
ΒηΆΚΘη, δηὰ βϑυογδὶ οὗὁἩ ἰὴο ἰοχὶβ τξπίοΝ, 8] ποδί 
πἰϊπουῖ αὐθδίΐοῃ, ΔΘ δϑδυιηθὰ 850 ἰο ἰθδϑ, 8γϑ 
ΒΏΟΤΩ ἰο ΩΥ͂Θ 50 Β06}) ἴοτοο, ἱΐ δδαπηοὶ Ὀ0 6 Χ- 
Ῥοοϊοά ἰμαὺ ἀὰο9 ποεϊραϊ γ}}} Ὀ6 αίνϑῃ ἰο {8}. 089 
ΟΧΡΡ ΒΒ 055 ψὨΐοΣ βοὶ ἔου δ ἰΐ8 παίυτο πὰ ]Ἰ80- 
ἔυδρο πρὶ] ϊοΔ Ὁ]ο ἐο δυμλῦ ἐμπδὲ ΠΟῪ οχὶδϑέβ, οἵ 
188 ΟΥ̓́ΘΣ ΟχὶΒίϑα, ὁ. ΘΑΣΙΠ, 

Ι, ΤΗ ἘΠΤΌΒΙΤΥ ΟΥ ΤῊ ΒΑΒΙΙΈΕΙ͂Δ. 

Βοίοτο Ῥγοβοηίηρ (86 βοσὶρυγαϊ δισζαυτθεὶ ἰὲ 
δ ῬΤΟΡΘΙ ἴο Ῥσϑῃδβο (μ8(--- 

(α). Τὸ ἔδοὶ {πὲ (89 παίυταὶ Κίηχάοιῃ οὗὨ αοἀ 
ἰποϊυὰοδβ ἐμ 6 δῦ ἢ 85 ἃ ὔογοϊϑὰ ρσονίῃοο, αδογὰϑ 
80 Ῥτγοοῦ ἱμδὲ (89 Β8811018, ρὑγορμιϑβδίοά Ὀγ Βδηὶοὶ 
88 ζιΐυτο 8 θβίδὈ] δηθὰ γΥ Φοδυ8. Τμδὶ υδ- 
ἴυγ4] Κιηράοιι οχ᾽βιθα ἔγοτῃ ἰδ 6 Ὀορὶ ΒΚ. 

(ὁ). ΤῊ τλθγὸ ἔδοὶ τῃδὲ ἐμὸ οχὶ βίἰἣρ ΟΥ̓ΟΡ οὗἁ 
τϊηζβ ου θασί ἢ --δὴ οὐζδηΐσοα Οσμυτοῖ, χταοο πὶ 
ἀμὸ Βοαγί- σὴ ὈΘ ΒΡΟΚΘΩ οὗ 88 α Κἰπράομῃ, ἀο68 
ποῦ ἐπ ΡῚῪ (μα. ἐλὲ Βδδβι] οἷα 88 Ὀθθῃ οβίδ Ὁ] βὰς: 
8 δἰ αν βἰαΐο οὗὐ ἐμπίηρβ οχίϑιο ἃ στο Ὠδηῖ18)ὶ 
Ῥτγορβοϑβίϑά οὗ ἐδ θβίδὈ] ϑταθού οὗὨ ἐῤα βαειϊϊεια 
88 ἑαϊα 0. 
ὙΊ 8.680 ΤΟΙΔΙΚΒ γα Ῥγοοοοϑᾶ ἐοὸ ἐδ δύρε- 

ΣηΘῃΐ, ' 
1. Ουν Ἰιοτὰ δηὰ Ηΐβ8 Αροβί]θβ δὶ ουδὺῪ βίλσϑθ 

οΟΥΝον Τοϑιαιηθηῦ ΒΙΒΊΟΤΥ τοΐίθγγοα ἰοὸ 18 οξϑίδὺ- 
Ἰἰϑιιηθηὺ 848 ἤ 176 : 

(1). πο ἤμὶι ον 85 ἰο δοϑοτωρληυῖηρ ανοδὲ 
(ΟΥ̓ ἐμ Ἰοδαΐπς Ῥϑββϑαρβοθ ΜΠ| Ὀθ οἰϊθα) : 9688 
Ῥτγοδοβοὰ ἐπαὺ 1ὰ τ σὲ λαπά (ἰ. θ6., ποὶ ἐδδη 
ΘΒ 8 Ὁ} 1804) Μαιί, ἶν. 17; Μασκ ὶ. 14: 36 ἰδαρδοὶ 



ΟῊΑΡ. 1. 1-8. 9ὅ 

Ηϊΐ6 ἀϊδοΐρ)]658 ἰο ῬΥᾺῪ “ΤῊ Είηράοπι σοπηθ,᾽ 
Μείι, τὶ. 10: Το χὶ. 2: Ηο βοηὶ ἰδοι ἤογι ἢ (0 
Ῥγοδοῖι ἴὸ σουχίηρ Κιἰηχάοτα, Μαὶί. χ. 7: κα 
Ἶχ. 2, χ. 9: πον ἴμ6 οἷοβο οὗ Ηΐβ υϊηϊβίυυ Ηθ 
ϑραῖζ ἃ ῬαγϑῸ]9 ζὸγ ἐμ ἰπϑίγυοίΐοη οὗὅὨἨ ἰμβοβο το 
ἰδουκἂι ὁ ““ Βου]ὰ ᾿πηπηοα Δύο  ἀΡΡϑατσ " (μέλλει 
αναφαίνεσθα:), ἴμαἶο χὶχ. 11] : ἴῃ {μο ᾿ηϑιϊαὐοι οὗ 
(86 ρον Ηθ δρβδίηῃ διὰ δραΐη στοΐογγϑαὰ ἰοὸ ἰὑ5 
ἰαιυτῖιγ,. Νῖαιϊι. χχυὶ. 29; Μβικ χίν. 25; [10 
χχὶ!. 16-18, 24-80 : 11 16 ἀοοϊαγτοά (δὶ, δἴΐον {110 
Βεβαγτοοιΐοη, “ Ηο σροῃρά ἐμοὶν (89 ΑΡΟοΒ(165᾽) 
Ὁπἀεγβίδπαϊηρ, ἰμαὺ (6 Υ τπαϊσθς υηἀοτβίαπα ἰἢ16 
δουρί αγοδ᾽’ {([υκὸ χχίγν. 46), δηὰ 4150 ἐμαὶ “"Ηθ 
ὍὙΠΠ5 βαοῦ οὗ μοὶ ἴογιΥ ἀδγ5, {ππ0Ὶ Βροδκίηρ οὗὨ 
(89 ἐδηρα ρογίδἰπίηρ ἰο (9 Κἰηράοι οὗ αοὰ;,᾽" 
Αοίδὶ. ὃ᾽;- ποῦ ἴμ6 ἰδδὶ ἀδυ οὗ Ηἰβ βοϊουγη τὶν ῃ 
ἐδοαι, ἔπ Υ, ̓ ΠἸασϊπαἰοὰ δπὰ ἱπβίγυοίοα, δβικοὰ 8 
αυρπίΐοι, ““[Γογὰ, τῖϊ Το δὺ (8 ἐἶπιθ γοβίοσϑ 
9 Κἰηράοτῃ ὑπο [3Γ80],᾽ ονἹά θη  Ὀ556 ἃ ὉΡο᾿ 
(86 Ὀαϊίοῦ ἰπαὺ ἴὸ δὰ ποΐ δ᾽γοδάὰν Ὀδθθῃ οβίδὸ- 
Ἰἰδιοά, διὰ Ηο γζᾶτθ δὴ ΒΏΒΎΘΡ (μδ8ὲ Σταρ] θα {}10 
Θοιγοσίῃμοβϑ οὗ ἱδμδὶ δοϊϊοῖ: ἰβ8 10 ΘοΟΠΟΘΙΥΔὉ]0 
οἰ μον ἰαὺ {Π0Ὸ} τἯγχοτθ τοὐβίβ Κοη, οὐ (δδί, Ὁ 0Π07 
δδὰ Ὀδθη, Ηο νου] δ γ9 80 διηβυογοα 88 [0 60}- 
ἅττα ἴοι ᾿π 61 τηϊβίακοῦ Το ΑΡοβί]θ 8168 
ΒΡΟΔ 5 οὐὗὁἨ ὈδΙΙΘΟΥ̓ΟΥΒ 88 ἀσὶγα οὗ 8 Ὡργοηιἰδοά Κὶηρ- 
ἄοαι, 1ἰ. ὅ: Ραμ, οὗ ἷ8 Ὀοΐης Ῥσχοβουυθὰ υπϊ0 
ἀοὐΒ Βοδυθην Κίησάοιυ, 2 Τίη. ἱν. 18 ; οἵὗἉ ἐπ- 
λεγίσ ἐμὸ Κιηχάοιῃ, 1 Οογ, νἱ. 9, 10, χυ. δ0: 
64]. νυ. 21; Ερὶι. νυ. ὅ; οὗ 18 76]]1οὁ- ΟΣ ΘΥΒ 
ὈΒίο (εἰς) ἰ.6 Κἰηρχάοπι, (]. ἰνγ. 11: Ῥοίοσ οχ- 
Βογίϑ Ὀφ᾽ ἸΘΥΘΓΒ 80 ἰ0 τγαῖὶκ ἰπδὺ ὑπ 00 τοὶ σιῦ ομὶον 
βίο ἐμ ουὐου δϑίίης Κιηράοῃ,, 2 Ῥοί. ἱ. 1]. 

(2). ΒΥ γορυϑβθῃιηρ 1ὑ 88 ΒΥΠΟΙΒΣΧΟΏΟΙΒ Μ᾿ 
16 δοσοῃά ρ]οτίουϑ Αἀγοηΐ οἴ (9 Μοβείδιι : Τιῖβ 
ἱπεϊπδιῖοη ῬὯ8 ἄγβϑὲ ρσίτοη ὈΥ̓͂ 668 ᾿υϑὲ Ὀσίοτο 
ιΒ6 Τγδηβῆκυγδίίοα δηὰ δος Ηο μβδὰ Ὀορυπ ἰὸ 
δον ἰὸ Ηἰδ8 αἰδεΐρ]658 ἐμαὶ ἰδ ὅγβὲ Αὐτοὶ τγα8 
ἰο Ὅ6 οὁπ6 οἵ διυπι]ϊδίϊοη, σοπρΡ. Με. χυὶ. 21, 
21, 28; Μαγικ τἱἱϊ. 81, 88, ἰχ.1 ; 0 ἰχ. 22, 26, 
27. [ΙἸι 5 ουὐἹάοηιϊ ἔγοιῃ ἃ δοιρδΥ 80. οὗ οὖ 
[τ᾽ 5 1148. αἀἰβοουτθο (ἴ89 ατοοκ δ} οὨ ἰἐΐιθ 
Μοῦσαι οὗ ΟἸϊνοϑ (δίαιϊ. χχὶν., χχυ. ; Μίδυκ χιϊὶ.; 
μυκο χχὶ. ὅ-88), ψῖτὰ (89 ΓΧΧ, οἔὗὨ Ῥδῃϊοὶ (ν|]. 
9.21, ἰχ. 27, χὶ!. 1-18), ἰΒδι Ηθ δὰ {Βοβὸ ργορῃο- 
εἶοα ἰη τίου ᾿ῃγουρμουΐ ; δορὰ ἰμαί Ηρ, 858 αἱὰ 
Ῥδηῖοὶ (Υἱὶ. 18, 14), δοππϑοίοά {ἢ 8 οβἰ δ Ὁ] θοῆς 
οὗ 89 Βαϑβίϊοῖα τὶ 8 ἑαίατο ρσἰοτίουβ Αἀτοηΐ οὗ 
86 ““ὅοῃ οὗ Μϑῃ ,᾽᾽ ΟΡ. Μαίι. χχῖν. 8, 27, 
80, 89, χχν. 1,81,84: Μαευκ χὶϊνὶ. 26: [Κὸ χχὶ. 
ΖΊ, 28 (δπὰ ποίθ 65Ρ60181}γ} 8] : 866 8180 2 1}1688. 
ἐ, 8.10; 2 Τίπι. ἰν. 1. (ΤᾺοΓῸ νγῶ8 Ῥγο Δ ΌΥ δη 
δΔηαβίοη (ο (μἷ8 ἴῃ ἐπο ἱπαιἰἐαὐΐοι οὗἩὨ ὑἰμ6 ΒΌΡΡΟΥ ; 
δοίαρ. δίαί(. χχνὶ. 290; Ματκ χίν. 2δ᾽; [0κο χχίὶϊ. 
16, 18, ῖίὰ 1 ον. χὶ. 26). 

2, 72 658ι:15 ᾿πρ] 16 ἐμαὶ ὑμ6 ΟΠῸΓΥ ΟΥ̓͂ ἱπητηο δἐ9 
ϑ Δ Ὁ} 15 πποπὶ νγ88 νὶ δ άσαση ἔγοπι (ἢ 9 96» 188 
ΟΒασοῖ Ὀθοδαδβο οὗὨ ἐἰ8 ταο͵θοίίοη οὗἩ Ηΐπι, δὰ ὑπαὶ 
86 οδὶ δ] ϑπηθπὶ 1186} τγὰ8 ροβίρομποα ; δοπιρ. 
ἴακο χὶχ. 4]-44 ((8ὸ νϑϑρίηφ οὐδὸν Φουα] θὴι 
δ 186 Δοσοιορδονίης ΓΟΠΙΔΡ ΚΒ) 1 (0 80086- 
αυεης δαάγοϑδοϑ ἴθ πο ἐθπιρίο, Μαίί. χχὶ. 28-- 
Χσὶϊ!. 839, Θϑρθοὶδ}} χχὶ. 42, 48, χχὶϊὶ. 837-89, 
Το γγοοοάϊΐηρ Ββουϊρίυγοθν 40 ποὲ ἴῃ ἐμθτηβο 68 
ἱΡῚῪ τῶογο ἰδ ἰῃ6 ἩΠΒάΡαναὶ οὗὁἨ {0 ΟἿΣ 
ἴγοι (ὸ Φονϑ Ομυτοῦ, ἴ οτάορ ἴἰο δὲ 
ἱποτοοΐδιο οβίϑὉ] δτθηῦ διημοη δὶ 796 18} δηά 
βθεμιῖϊο οοηνοσίϑ: Ὀυΐ, πῃ σοηῃηθοίϊζοη πὶϊὰ ἐδ9 
ψογὰ οἵ 298185 χοΐογτοα ἴο πάθον ὑπ6 ρῥτϑοδαϊης 
δΒοδὰ, ἰδ ἱπιρ] σαιΐοι οὗ δὴ ἱπάϑδηΐιθ Ροδί ροῃθ- 

τἸηθηΐ ὈΘΟΟΙΏ65 τηληϊοϑὺ. Τ}}19 υἱοῦ πη. ὁ0ῃ- 
Βνιαδίϊοη ἴῃ {116 ργοαϊοίίοι οὗ {ἰι6 λωπιαίοηπ οὗ 
(80 Ομ υτοι ἀπὶ}} (6 ἀδΥ οὗ ΟἸ τ δι 5 ρσ]ογίουβ 
Δρρϑασγίηρ, 1 Ῥεῖ. ἦν. 18; (866 84]80 Δοίϑ χίν. 22; 
2 Τῖμι. 1ἰ. 12, 11. 12, δον 

8. Τοῦτο 18. πὸ ΟΥΣΟΪΟΔΙΥ ἀπ ἰϑρυϊοα Ραββηρο 
ἴῃ ὑπὸ ϑογίρίαγοθ τσ ἀθο]αγθϑ, ΟΥ ΠΟΟΟΒΒΆΣΙΙΥ͂ 
ἱτα ρ] 198, οὐ 8ἃ ρφρατγίϊαί Θϑίδ Ὁ] Βταθηῦ ἴῃ ΝΟΥ 
Τοβίδιηθηῦ {ἰπη65 (Β.96γν. 1. θ, 18. ποὶ δοηοῃρ]δἰοα 
ἴῃ ἐμῖθ ἀγζιυπαθηί, 88 ἔμ σοτγτϑοὶ σοϑδαϊηρ 18. ὑπ- 
οοτίδἰ ἢ]. 

ΤῊΘ ρδβϑαᾶζοβ ὙὩϊο ἢ Βαγο ὈΘΟῚ Τοβογγοά ἰὸ δ 8 
Ργουίης πο ἀοοσίτίῃο οὗ 86. Ῥτοβθηὶ δϑίβ Ὀ}15 πιο ῃϊ 
ἸΏΔΥ 6 αἰνίἀοι ἱπῖο ἰννο οἴαβ808, ΥἱζΖ. : {1086 
γΒΙΟὮ ἰΐ 18 ΑἸἸεσοὰ (1) Ἰορίσα!γ πρὶν ἰΐ, (3) ἀἰ- 
ΤΟΟΙΥ ἀδοϊατοῖ. Ὁ μ686 ψὴὮἶθ6 οχϑπιϊποϑα πὶ {86 
ογάθν ἱπαϊοαϊθα. [1ὲ βιιουϊά Ὅθ αἰβιυϊποι]Υ ποίρα 
ἐμαὶ 1 18 ποὺ ἀοιπϊοα ἐπ αὺ ταϑηὴγ οὗὨ ιἰχ689 ῬΆ 888 7685 
δΓ6 οοπδιδίεπέ τι (ἢ 6 ΒΥΡΟΙ 6815 οὗ ἃ ργδϑβϑηΐ 
οδϑἰ8 Ὁ] 15τιθηΐ. ΑἹ] ὑπαὶ 198 ΠΟΥ ο]αἰτηοα (Βα γα πῃ 
ΤΘΙΌΓΘΩΟΘ ἰ0 016 ΟΥ {0 οἵ {ἰ6}} 18 {πα (Π6Υ 8ΓΘ 
8180 δοῃβίβίθῃϊ νυ ἱ ἢ (ἢ) 9 ΒΥΡΟΙΪ 6518 Οὗ δὴ ΘΗ ΓΘΙΥ͂ 
Ταϊγο ΘΒ Δ Ὁ] 8 ταθηΐ. 

(1). Τῇοβ86 ραϑβαροβ ὙΊΟΒ, ἰ{ 18 ΔἸ]οροά, Ἰορὶ- 
ΟΔΠ]Υ͂ ΣΡΙῪ ἃ ΡΥθβοαΐ οβίδ Ὁ] τηθηῦ οὗ ὑμ6 Βδ- 
Β11 618. 

α. Τῇοθο ἱπ σϊοῦ οὐύ Ιοτὰ, δπὰ οἰβογβ, 
ἀθοῖασο ἰὺ ἰο δὰ πεαρ (ἐγγίζειν), 88 αι. 11]. 
2, ἦν. 17, οἷο, Αὐπιῖηρς {παὺ δὴν τοΐογοηοθ ἴὰ 
δγχαμοηΐ ἰο ἐπὸ αἰϑιϊποίίοη δέν οἢ Ργορ οὐδ 
δα ἰδϑίοτὶ 5 πεαγπεδα ΜουΪϊὰ, ἰῃ {1115 Θομπμθοίοη, 
Ὀ6 οὔ οὗ ρΡΙασο, ἐὺ 18 ποι σὰ ἰ0 ΒΩΥ ὑπαὶ (110 ΟΥἿΌΡ 
οὗ 8η πη ραϊαίο δ] ἰδ χοηΐ, 8ὴ ΟΥΟΡ 8 086- 
αυθιν υἱάσι Ὀθοδι89 οὗ υἱτί8] σο)θοιίοη, 
ΤᾺ] ]Ὺ βαι 888. 811} (86 τοαυϊτοιημοπίβ οὗ {δ 1Δὴ- 
ἄυυχο τοίθγγοα ἰο. 

ὁ. Τπόοβο ψΐοι ἄθοϊδτο ὑμαὺ 9688 γ1σ88 ἃ Κίηρ, 
Μαῖιξ. 1ἰ. 2, χχὶ. δ; Φοῦπ  ὶ. 49; χνὶϊ!. 87, οἷο. 
Βοίδσθοησο ποοὰ οἷ Ὀ6 ἰγϑθ ἰο ἰδ)8 τηδηΐ δῦ 
αἰπιϊηοίΐοι Ὀαΐνγοοθη ἃ Κὶπρ ὧδ 7εγα δῃὰ ἃ Κίηρ ὧδ 
͵,αεῖο. Ἠυδ ναβ δογπ ΕΚῖηρ οὗ ἰμ6 768, δὰ γοῖ 
ΘΟ ΘΒΒΟαΥ [ὉΓΡ ὑπ ἰ ΓΓΥ ὙΘΑΥΒ ΠΟ αἰά ποί 6βι δ} 188 
Πα Κιησφάοη. Α βἰτδν οὀχρίδηαιΐοη τῶν ὈΘ 
αῖνϑαη ἰο ἐμὸ ἔαοὺ ὑμαὺ ὈΘΙ ΘΥΟΓΒ 8ΓΘ βιγ]θ ἃ, βασί- 
λειον ἱεράτευμα, 1 Ῥοί. ᾿ἱ. 9θ. (ΤΊιο ἴμοὺ ὑπαὶ Ηθ ἰϑ 
ΠΟῪ οσχϑδϊοὰ ἴἰο {86 ἱβνοηθ οὗ πίγοσϑαὶ ἀοπηΐοη, 
Ερῃ. ἱ. 20-22, πο πιοσϑ ργουθᾶ ἐμὲ ἰμ9 Βαβὶ] οἷα 18 
ΠΟΥ͂ οδίδ Ὁ] δ ιο οπ δατίἦ, ἰδ ἀϊὰ (8 υηϊγογ 88] 
ξογοσητηθπί οὗ Οοά ἴῃ ἰμὸ ἀὰγ8 οὗ δηΐδὶ ΡΓΟΥΘ 
δὲ ἐλα Κἰπσάοπι ὁ, ΘΟοὐ νὰβ (θη Θβί Ὁ] 15} 68 ο5 
εαγίθ. Ἥῃ. ὁ τουδὶ ἀϊδίϊησαϊδϑα Ὀοίνθοη ἃ Κὶηρ- 
ἄοαι οπ οασί, δπὰ ἃ Κἰηράίοπι οὐυεγ ον ἢ--ν 1] ἢ 
ἰποϊο8 Θαγ0}} ἃ8 ἃ γον ο θα ῬσοΥ 66.) 

6. Τὸ οχμογίηι οη8 οἵ οὖῦ βοτὰ (ὁ ““866Κ (86 
Κίηχάομῃ οὗ ἀοἀ,"" Μαίί. νἱ. 88; Τ0Κα χὶϊ. 81, 
16 16 τηϑηϊοϑέ ὑπαὶ ὈοΙ (686 Θχμογίδι0}8 ΔΥΘ 
φοοπδίϑιϑαῦ νὰ (16 ΒΥΡοί 6818 οἵ 8 Γαίασο Κιηρ- 
ἀοπι---8δα ἐπουρσ Ηδ Παὰ Βαϊ, 80 δοιί. ἰδ ψ ]θ 
(9 Βαϑβι:]οἷδ 158. δέ Ὁ]15}604.Δ γόοὺ ΠΙᾺῪ οηίρυ ἰζ. [η- 
ἀοοὰ ἰδ σοηίΐοχίβ οὗἩἨἁ ὈοΓ᾽ Θχβουίαῦϊοπ 8 ΓΟΟΌΪΓΘ 
{αι τψ͵ὸ Βδουϊὰ ρΡυΐῦ ὑπαὺ ἱπίοτργοίαιίοη. ὑροη 
ποῖ : [86 οὁη6 ἰπ δλίαδίι. ζο]] ον 5 16 αἰγδοίίοα ἰο 
ῬΓΑΥ͂ “ΤῊν Κ᾽ σάοτῃ σοπιρ᾽ (νον. 10), ἀπά (παΐ ἴὰ 
1μαΐτο 18. τη δη  ἔοϑι ν Ῥ8γ 816} τ ἢ 86 Ἔχμονίδίϊοα 
ἰο τοαΐϊξ ἴοῦ᾽ 88 δΌβοηϊ [οτᾷ (γε 18. 8δ-40). 

ἃ. Το αδοϊαταίίοη “1189 σόπογαίοπ 5888}} ποῖ 
Ῥ858.᾽ οἷς., Μαιὶ. χχὶν. 84; Ματκ χίϊὶ. 80; {κ 
χχὶ. 82, Τδο ἰϑγὰ γενεά 18 ὁη6 οὗ ἰθ τροϑὺ ἰῃ- 
ἀοδηῖϊϊο ἰὰ {86 ατοοὶς ἰδηρᾷαρο. [τ 18 υϑοὰ ἴο 
τοργοβθαξ 8 γθα ΟὗἨ τῆθῃ, 8 φεπεγαζίοη (οὗ ΜΠ ΟᾺ 
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{ὮγΘο πλλΐζθ ἃ σΟΠΌΓΥ, δὴ α7έ (869 1416 }} δηὰ 
ϑοοία). ἱπιπιοα αἴθ } Υ δἰτον ὑπ ὁ ΓΟ ας υὐΐθγϑῃ 09 
οἷν ογὰ ἀδθοϊαγοα ἐμαὶ (86 ἐΐπιο οὗ ΗΪ8 βεοοῃὰ δοιὰ- 
ἱῃρ 8 οοῃδϑαϊϑὰ (Μαιί. χχῖν. 86); 8 1( ποῖ ῥῬσο- 
ὈΔῸ]6 (π8ι, ἰπ υϑίηρς (}}18 ἰηἀεδηῖθ ἴοτα, ΗΘ αἰὰ 
80 (εεισπεαΐν, ἰμαὶ πο ποίο οὗ ἐἶπτη6 τσὶ Ὀ6 οἰνοη 

ὁ. Τὸ ἀφοϊαγδίίοῃ οὗἩ Ψ296808, “ΤΊ ΟΓΘ ὍΘ ΒΟΠ]Θ 
δἰδπάϊηρς μαγα,᾽ οἱο., Μαιί. χυΐ. 28; Μαγὶ ἰχ. 1; 
1μυκο ἰχ. 22. Τιΐδ, δοσοσαϊηρ ἰο ἐμ ορὶ πίοι οὗὅὨ 
ΟἸιγγβοϑίουυ δηὰ οἴβογβ (806 δηῆρο Οὐτμηι. οἢ 
Μαῖιι. χνὶ. 28), χαϑυ πὰ 118 0] 8)}}πηοπῦ ἰπ 0.6 ἴτὰ- 
τιθἸαίοὶνγ ἰοι!ονίης Ττδηβῆμυγδιίίοη. [ἢ {}}18 
δυθηῦ (9 Βαβί]οῖα τνα8 ποῖ ᾿πΟΓΟΙῪ ΒΥ οἰ 126(, 
αὶ ἴῃ 411 118 ΦΊΟΥΥ ΜὰΛ85 [ὉΓ ἃ τιοιῃθηΐ 8οὺ ὉΡ ὁπ 
εὐγί (οοιρ. 2 Ροὶ. 1. 10-18). 

(2.) Τὸ ραβϑαροβ πίοι, Σὺ 18. δ᾽ϊοχοά, ἀθ- 
ΟἾΔΙΘ ἃ ργαοβθηί 1) αβὶ]εΐβ. 

α. Μαῖι. χὶ. 12, 1υϊο χυὶ. 16. [ὑ 8 αβϑυπηοά 
ἐμαὶ βιάζεται δηὰ ἁρπάζουσεν δτα ἰΔῖκο ἴῃ ἃ σοοῦ 
δεη86, ἃΒ ἰὰ {Π0 Ε. Υ. Αμραϊηβὲ {18 δϑϑυμρίϊοη 
ΤΑΔΥ͂ Ὁθ ιτινροι---(α) [89 6ϑ.8 810 αϑαρὸ οὗ (10 
γγοΣἰ8: βιάζειν οσσυγβὶπ {μ0 Νοὸν Τεθίϑιαϑηΐ ΟὨΪΥ 
πα (6 ραϑϑάροϑ Πἀ6Ρ σοηδἰ ἀογϑίϊο ; πα ἰ ΠΧ Χ, 
ἰῦ οσουγβ (πα ἰβρα (6.1) ἐεπ (ἰπι68, δ ΥΘΡΓΘΒΘΏ(Ε 
γαρα (οί. χχὶ!. 28, 28; Ἐδβιμοῦ τὲὶὶ. 8), ἐλδ 
ὀγεακίπφ ἰλγου σὰ (δ δαγτῖετα αγουπα δίπαϊ (Εχοα 5 
ΧΙΣ. 24), δὑηρίο υἱοίεπεθ (ϑῖτ, ἱν. 20; χχχὶ. 21; 2 
Μδοο. χίτ. 41), ὠγσίησ (αθῃ. χχχ. 12; Φυαάρεοθβ 
χίχ. 7; 2 Κιίηρϑ ν. 28): ἐμο Ἰοδαϊηρ ἰάθβ οὗ {μ9 
ψΟΓά θη Δρρὶϊθὰ ἰο ΡΟΣΒΟΩΒ ἷβ, ἐπίπιϊσαξ υἱο- 
ἔεπος; ἁρπάζειν ΘασῸΓΒ ἰδ γί τοι τοθ ἰἶτηθ8 ἰὰ ἐδ 6 
1ΧΧ., διὰ (ν}}} ῬΟΒΒῚ]Υ ἔουγ Θχοορί 008) ἰδ 8]- 
ἍΆΥΒ υ8064 ἰὴ 8 θαὰ Βο6η86 ; ἰξ Ταρτοϑϑηὶδβ ἰῃ6 υἱο- 
ἴεποε οὗ ἴ0 γοθΌογ, 6 χασεπὲπο οὗ λο Ἰίοῃ δπὰ 
186 νοϊ]ΐ (ἅδη. χχχνὶϊ. 88; 1μογΥ, Υἱ. 4, εἰο.}; ἴπ 
{μ0 Νοὸνν Τοβίηλοπὶ (Ὀ6814165 (6 ᾿πβίδμοθ ὑπηὰ ον 
σοπβι ἀογαιίο}) ᾿ξ οσσυγτβ, Μαἷἰί. χὶθ!. 19; Φοδη χ. 
12, 28,29; νἱ. 1δ; Δοίβ υἱῖίϊ. 89; χχὶϊὶ. 10. 2 
Οογ. χὶΐϊ. 2, 4: ἴῃ ἃ]} {ἰ986 ἰηβίβῃησοβ 6 ἰάὰάθα 8 
{μδὺ οὐἠ οὐυεγπιαβίεγίησ ἥογοο, δὰ ἷὰ μεθ ἢγϑβί 
ἴουτ, σίοι (τ ἐπ 6 οὴ6. πᾶν δοπϑί ἀθγδί! 08) 
δΥΘ [Π)}0 ΟἸΪΥ 1π5ί8Π068 οὗὨ 18 189 ὈΥ οἷν ΒαγοΟΌΡ, 
1ι ἰἀἸοαί 8 δίηγμὲ ἴοτοοῦ: (2) Τ6 υδίμο88 οὗ Π6 
ἰαγηϑ, ΜΠ Ὸ ἢ τιϑοἀ ἰῃ ἃ ροορά Β6Π86, (0 ΤοΟρΡτγοβοηΐ 
{116 ἀρργοασὰ οὗ 8 ροηϊθηΐ βίῃῃον ἰὸ ΟΠ ἰδὲ: 0}}0 
αἰβοῖ]68. 6 Γ6 οαρίϊνοθ-- τοῦ ΘΟΠΟΌΘΓΟΓΒ; (6) 
ΤΟΙ ὑπδίη688 ἴῃ ἃ βορὰ Β6η86, δῃηὰ {πο} Π(Π6ΕΒ 
ἷῃ 8 ὉδΔα βοη8θ0, ἰο ΧΟργοδθηΐ (δ 6 σοπάϊ(ΐοι οὗ 
πη 8 ἐμ θὴ οχ᾽βίϊηρ. [ἐ 18 γὰρ ὑπαὶ ἴῃ {86 Ὀ6- 
Εἰπηΐϊηβ οὗ οὖὖ [μογ δ στο ϊδίγΥ ἐμ ῬθΟΡΪΘ 
γον άοὶ ἀγτουπὰ Ηΐπι: θυὺ ζει, πουγοσοσ, ἰη 10}9 
ΤΠ Ο ΘΓ Β6η59 ΟὗἩἨ {πΠ6 ῬΏγΒ80, ““ οεἰοτοά ἐμ κΚίηρ- 
ἄἀοπι;" οῃ (6 οοοδβίου ἱπάϊοαίθα ὈΥ Μαίί. χί. 12, 
{86 ῬΘΟΡΙΘ ψογὸ ἀοβογίηρ Ηΐπὶ (Υογβ. 12--26), 
δηα {Ποῖ Ἰοδά οσθ 6 Γ9 θη κεαροὰ ἴῃ (Πδὺ φγϑίθπι οὗ 
ΟΡΡοϑι(ΐοπ ὃπαὰ ρῬογβεουϊίου ὑμαὺ ουϊπιϊπαίοα ἐπ 
Ηὶδβ οτυοϊχίοη. Μαυβί νϑ ποὺ σοῃοϊπάθ μα ὈΥ 
Π086 ΟΓᾺ8 οἂν Ποχά ἰπἰοηαρα ἰο ἱπάϊοαίθ ὑπαὶ 
νἱοϊθηῦ Ορροβί(ἴοι ἰο, 8η γαυθηΐῃρ Ὅροι, (δ6 οἵ- 
ἴογοα Ἰκϊπσάοιῃ ἴπ ἐ86 Ρϑῦβοι οὔ Ηΐπι, ἐϊ8 ΤΕΡΤ6- 
βοηία να, ἩΪΘἢ τόδ θα ἰὴ ἐδ6 Ἡϊμάγαν 8] οἵ 
{89 οἵου (Μαίί. χχὶ. 48) δῃὰ ἐμ9 ἤθαγζαϊ ἀδθιυη- 
οἰδίϊοῃβ οὗ Μαιί. χχὶΐὶ. 18--80 ἢ 

ὁ. Μαιίί. χὶϊ. 28; ἴκὸ χὶ. 20ὁθ. Το οτἱ χζὶ πα] 
πῃ Ὀοὴ ολ868 18 ἔφθασαν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ποὶ ἔρχεται 
(μαϊκο χυΐΐ. 20), ποῦ ἀναφαίνεσθαι (ἴλικα χῖχ. 11). 
“ἴῃ (80 Νὰνν Τ᾽ οδίιδιηθηί, ψὶὶ ἢ (6 ὀχοορίϊοη οἵ 
1 ΤΊι688. ἷν. 16, () φθάνειν ὀσουΣΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰἢ9 
Ἰαίοσ, νϑδιίκοηθα βθῆβθ οὗ γεαολῖησ ο᾽" (ϑηρθο 
Οοπι. οα 1 Τ988., Ρ. 48, Ε. Υ.).. Τὴθ ΡῬΈΓδΒβο ἰβ 

Βα ἶΑΡ ἰο ἐῃ9 οὔθ ἰῃ 1 7688. ἱϊ. 16, τ β6γο, 
ΒΗ ΟΕ}, ἢ 85 οἱ ἀθδὶρηδα (ὁ Γορτοϑοί ἐδθ 
ΓΑΙ ΒΡΟΚοη οὗ 848 αἰγεαάν ΡῬοωγεά ζογίλ ροπ 18 
ΟὈ͵ δοἰ8--- ΠΟΥ͂ ΓΟ ᾿ἰνίηρ πο, Ὀσυϊ 885 ῥαυΐπσ 
γεασλεά ὠπίο, οσεγλαπσὶπσ ΒΘ γ, ΘΟ Ρ. 4150 Βοπι. 
ἶἴχ. 81] ; 2 Οοσ. σχ. 14: ΡῬΆΠ]. 1}. 16; 1 ΤΒοβ8. ἱν. 
18, ἰπ Δ}} υἱιῖοῃ, Βονσονοσ, ἰ. 6 Ῥτοροβι(οΒ Δ ΓΘ 
αἰδοτοῶί. Τηθ ραββαρθθ ὑπ σΟΠΒΙ ογδίϊοη 
ΔΡΟΥ δοοογὰ συ ιτἢ μ6 1466 οὗ ἃ ὩΘΆΣ ΒΡΡΓΟΔΟΒ 
οὗἩ {μὸ Βαβι] οἷα ἰο 86 Φονϑ ἰῇ ἴῃ6 Ῥογβοῦ οὗ 
ΟΒγῖβί, ἱταρὶ γἱπρ 88 Οὔ οὐὗὁὨ 681 8118 τηθὰς τυ 16 
ταῖὶρῦ Β6 τὶ πγαπῃ ; ὑπο γ ἃγὸ θαυ τα] οὶ ἰ0 δ 9 
ἀφοϊαγδίΐοη οὗἩ [ὑκὸ χ. 9, 11. 

δ. [κ0Κ χυὶϊ. 20, 21. Τ}]8 Ῥδββαζθ, ῬΥγΟΌΔΌΙΥ, 
Ὀγ (86 δαἀγνοοσεαῖίθϑ οὗἁἨ {π6 ρῥτγουδὶθηῖ ᾿ΠΘΟΥῪ οὗὨ ἐδ 
Βαβι], ἰ8 τορι θὰ 88 ἐμοὶν τοδί ἱπιροσίδης 
Ῥγοοί-ἰοχί, Ὀοΐἢ 88 ἰο 118 παίμγε δηὰ »γέδεοπί 68- 
ἰαδὲϊδῆπιεπί. ἴὰὶ (μἷ8 Ρογίϊοθ οὗ ἰηὴ0 ΕΧΟΌΓΒΏΒ, 
ΟἿΪΥ 1.8 θοδτίης οα ἴδ Ἰαϊίοσ οὗἨ (686 Ῥοϊπίβ ἰδ 
ἰο Ὀ6 σοῃδἰἀογεα. ἴῃ (86 Ε΄. Υ. Β6ΓΣ6 18 ἃ αἰ" ν- 
666 1 ἰ6η86 Ὀοίνγοθῃ ἰδ6 αἰοϑίϊοῃ οὕ ἰδ ΡΒανὶ- 
8698 δηὰ ἰδ δΒηθν ΕΓ οὗ ζ76511.8----ἰδεν δεκίης, ὙΠ δα 
ἰπς Βαϑιϊοΐα δἀλομία δοῦλο, δηὰ Ηδ δηβινουίηρ, ἰδ 
οσοτηδίἢ ποὺ τὶ οὈβογυδίίϊου, ἐλ ἡ τὶ} 1 η γου-ο 
Μ ΙΟΝ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱ0]165 8 ἀδοϊαγαϊίοη οὐ ἐμοα 
οχ δίῃ 65 8} }8θιηθηὶ, Ἐιῖ8 ἀἰόσγοησδα ἴα δ)ίο- 
οί οΓ τϑαι οτ Σοα--- οί (86 αὐυοδίϊοη δηὰ (86 
ΒΌΒΘΥΨΟΡ 8ΓΘ ἴῃ ἴ86 Ῥγϑϑθῃῖ : (Π6 αὐυθϑιίοη ΟΥ̓ ἐδο 
ῬΒαΓΙ8968 δου] Ὀ6 ἰγδηδίαιθα "" θη ΘΟΙηΘἈ 
(ἔρχεται) ἰπ6 κίπράοπι οὗ Θοα ᾽"᾽ 186 αυεθίϊοι 
γϑ δϑδκοὰ ἴῃ ἰμὸ Υἱγὴα, ἀγδτηδίϊο ῥσγοβθηῖ; ἱἰὲξ 
τὴ δ} 65 .}} δὰ τοΐογοσποο (0 16 Τπΐατο ; 1 ττουὰ 
6 ἢ ἀοἤδησθ Οὔ ΟΓΥῪ σΟμ οἰ Ὁ]6 Δ Οὐδ ριδρθ 
ἰο ΒΌΡΡΟΒο ἰμδὶ ΟΡ Κοτχά, ἴῃ 70] οσίης ἐμ 6 Ἰοδὰ οὗ 
ΗΪ8 αυρϑίϊομοσβ, ἰπἰθπα θα ἰο ἰηάϊσδαίθ ἃ αἰ εσοηΐ 
(680. 786 αποδίϊοη δη ἃ {}6 ΔΏΒΓΟΡ το Ὀπῖ 1118- 
ἐγαϊϊ ουβ οἴ ἰμδὶ δ νν ΡΤΟΡΘΡ ἰο 4}} Ἰαησυδροβ, θαὶ 
ῬτΓΘ- ΔἸ ΒΘΏΓΥ ἰο (86 ατγθοῖζ, ὈΥ̓͂ τοὺ 6 οεγίαϊπ, 
[αϊ 6 ΠΙΒῪ Ὀ0 Σορτγοβοηιθαὰ ὉΥ ἃ τϑγῸ ἴῃ {πὸ ργδ- 
βοηΐ ; ἀἰ]διΓα 8 τᾶὺ Ὧθ6 ἔουπά, δίαἰ!. χχυΐ. 2 
(υὔϊον ἐνο ἀδγϑ8 ἐδ [6 ἔξεδϑὶ οὗ [86 Ῥδββουϑὺ, δυὰ 
6 ὅσῃ οὗ δδη ὦ Ὀοιγαγϑά, δίς.); 1 (ον. χυ. 42- 
44 (ἰϊ 18 δοτῃ ἴῃ ὀργγυρίίοη, 10 ἐς [ἢ [86 Με 
ΤΟΒαγ γοοίϊ 01} ταὶ βϑὰ ἴῃ ᾿πσογγαρίϊοη}, (566 26], 
πον, Κύϊποτ, δηά φ ΡΥ ΔΥΔῺΒ σΘΏΘΓΔ]]}). 
Το ἰμ6 σομοϊμπ δῖοι ἐμδὺ {Π6 ἰδηχυδρο οἵ οὖν κοντὰ 
τὺ ὉΘ υπαἀογβίοοα 88 Βαυΐηρ σοΐθγοησο ἰο ἐδ 
ἕαΐατο, 1ξ ΤΩΔΥ 8180 6 ΤΟΙ ΔΙ οα, νγ6 ΓΘ βιὰ! ὮΡ 
ὈΥ 10 ζο]] ον Ὡς σοηβὶ ἀθσδί 008: ΤῈ βαρροδὶ- 
ἰἴοα (μδὺ ΗΘ ἱμπαϊοαιθαὰ δὴ δγιδίπ Βδβ᾽]618 (α) 
πη ρΡ]105 ἰμδὲ ἱξ τγδϑ δβοὲ ἊΡ ἴω (οΥὁ δυιοηκ) ἰδ9 
Ῥμδγίβοοβ ; (δὴ αἰϑοομμεοοίβ Ηἰβ ὑοσὰβ ἔσχοπι 
1.6 ἱπατηθα αὐ6}Υ - 0] οί δα άσοθβ ἰο ἴῃς ἀϊ5οὶ- 
Ρἰθ8, γ᾿ 18ὲ (8.9 ΘΟΠΙΣΑΣΥ ΒῸΡΡοβί(οῃ ὈσὶηρΒ ἐμοῖα 
ἰπίο τηδηϊίοϑί δὰ θοαυ 7] οοπηϑοίίοι ἐμογοστί, 
δὰ 10} Ηΐβ ΟΥΒΟΣ ἱλογϑηοοδ. ἢ 

Ἅ ΓΕΏΪΙΥ ἴο δρργοοίαϊθ {18 ΥΘΙΘΑΥΙΚ, Ὑ6 τηῦδὶ ἀρργοοϊαὶο 
ἔδιο ἴοτοσ οὔ {πὸ ἔοσδ παρατηρήσις δηὰ ἐντός. ΤΏ ΓΟΓΡΩΕΣ 
οὗ 1ἴη:680 ΟΟΟΌΤΒ το 6 ΓΘ 6180 [89 Νὸνν Τοδίδιηοηϊ, δὰ 
ΟὨΪΥ͂ ἰῃ οὔθ ἀἰδρυίοὰ μαϑκαρὸ ῃ ἴπηο ΓΤΧΧ, Ἰια τογῦδ] 
ΒΟΎΘΥΘΤ, ΟΟΟΤΓΣΒ ΒΟΥΘΓᾺ] [ἰπ68, Δ ἃ ΔἸ ΤΑΥΒ ὮΒΑ {πὸ ἴΌΓΣΟΘ Οἱ 
οἷοξε τοαίολίπρ οἵ οδεεγυαίίοι (ΜδΥ Εἰ! 2; ζῈΚθ τὶ. 7 ; χίτ. 
1; χχ. 20: Αςῖδ ἰχ. 24; 68]. ἰν. 10). ἴῃ δοοογάδῃςθ πὶ ἢ {9 
τοθρηΐης οὗ ἴΠ6 γοτῦ, τη9 Ἰδηρθ Οὐ. (ἴαπη Οὐδίογχοο) ἱσαπθ- 
Ἰαΐεβ μετα παρατηρήσεως : “" ὙΠ ΟΥ ἩΏΘΟΣ οΟὐϑοχψαίίοσ, "ἢ Γ6- 
ταδυκίης “80 {π8ῖἴ ξ σϑὴ Ὀ6 Σογορτι το πὰ οἸδοσντοὶ Ὁ. οπῖ- 
ναγὰ τοίοπδ, θὰ ἐμαὶ οὴθ οου]ὰ εἐχοϊαί ἘΠῚ αϑούγαηῃςο, 
1 ἣφν»] [ὁ ἐδογε ]"" πὴ τγαπαϊεΐο ἃ πῦ ]Ὸπ9 ἐβ σὺ 
τὰ 8180. ἰῃὰ ἴππὸ ππα!, [Π6 Βοσορ ΉΥ ΠΩ ΓΟΒΥΙ. ΤἘΠὸῸ Ἰδὲ» 
ἴεν, μονόνοῦ, ἰἰρης ὍΘ εἐ0 τηρδϊβθοὰ ἃ6 ἴο ἀϊδιϊς: !} Υ ϑοὶ 
{οττἢ 180 ἵνποίοϊ ἡ [468 οὔ οὐθογνατίοη--(1)88 ἴο ξάβορον (43 
δι ψἢἰςἢ ἢ ΗΘ 6} [86 γ᾽ 910]8), δῃὰ (2) 85 ἴο πεαν αὶ βέαίον οὐ 
αἀρργτοαοςὴ (88 {πὸ ἀατη, ἩὮΟΒ6 ΔΡΌΓΤΟΔΟΣ ἰδ ΠῚ Οὐ ποτ οὉ» 
βοεγνβέίοη). ΤΊ [18 ταοά! οδίίοι : κοῦ τρρδν οδϑετναδον, 
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ἄ. ἴα (ἷ8 σδομπϑοϊϊου ὩΔῪ δ οοπδἰἀοτοᾶ ἰδαὶ 
6188 οἵ ραβϑβᾶζεοβ ΒΟ ἀγῸ τορδγάθα 85 ἰ680}}- 
πᾳ ἴα ἀοοϊτὶ πο οἴ δ ργοβοηὶ Βαβι] οδ ἔγοιῃ (ἢ οἷν 
1.30 οὗ 8 »γεδοπί του ὙΒ 6. τηθηὐοπίης 1. (Β6- 
ἔεσθησθ 18 ποῖ ΠΟῪ πδὰ (0 (0806 ἰὴ νι σἢ ἰπ6τθ 
8 δυσὶ ἐπ 1λὲ εοπίεχέ ἰλαῦ ΔΡΡΑΥΘΗΪΥ ΓΘαῸ 68 
ἰ86 Ὠγροί6βὶβ οὗ 8 ργεβϑηὶ Κἰηράοσα---οδοῖ οὗ 
ἐμε86 τϑοοῖνθθ δὴ ἱπάοροπάθηί οοπδίἀθγϑιϊο). 
ΤΏοδ6 ρδββϑαροβ 8190: 8} ἴμοϑθ ῬΓΒΌ]68 ὙΔΊΟᾺ 
(μπ8 τοῖος ἰο μ8ὸ Βα81:1οἷ8, Μαίν. χὶ, 81, 88, 
44 45, 47, εἴς. ; 8180 Μαίί. χὶ. 11 ; οι. χὶγν. 17. 
Τίιο86, ἰὶ 158 δάἀπιηϊ ἰοα, δ᾽6 8}} οοπβ βίοπι τὶ (ἢ 6 
Ἀγροίμοβϑὶϑ οὗ ὁ ργοβοῃὶ Κίπράοπι; Ὀυΐ, ἁποῦ 
μ9 τοὶ 8οὺύ ἤοτί ἢ ὑηᾷον (ἰιὸ ρῥγθοθαΐϊηρς 684, 
Β6Υ τὸ 41] στδινηγδὶ  σ8}}} οομβἰϑίθηλ σι ἢ ταὶ 
οἵὗ ἃ εεγίαὶπ Ταϊατο οβὶδ Ὁ] θοαὶ, Τῆδὶ (ΠΏ ΘΓ 18 
ποϊπίης ἴῃ ἐμθ πδίυγρ οἵ (89 Βαβι] οῖῶ 88 βεὶ ἔοσί ἢ 
ἴδ (6 Ρατδ Ὁ1]69 ἐ0ὸ τοαυΐγὸ ἐμ 9 ΒΥΡΟΙΒ 6815 οὗ 8 
Ῥτγοβοηί Κιησάοτιῃ, Ὀὰὶ [6 ΘΟΠΕΓΘΓΥ, ὙΥ}}} ΔΡΡΘΔΓΡ 
ἴῃ ἰδ Βοσοηῃ ἃ ζο6Π6ΓΆ8) αἰνϊβίοη οὗἁὨ (8 Εἰ ΧουΓϑι8. 

4. Αοἰβ ἰϊ. 29-86. 10 18 Δβϑαπιθα ὈΥ͂ ΤΔΗΥ͂ ἐμ 
ἐδ εζαϊίαέϊογε οὗ γον. 88 οσοηδεϊλα 685 0110 δέ85107ι ΟἹ 
ἐλε ἰάτοπο οΓ 7)αυϊά οὗ τοῦ. 80ὁ.ἁὈ Βυὺ ἴπ6 δϑβυτρ- 
ἴοη ἰ9 ὙΒΟΙῚΥ καταϊυϊίουθ. ΝΟΥ οτΟ ἴῃ δὶ 86Γ- 
ποὴ ἀϊὰ ἐπ 9 δροβί!ο ἀθοΐασο [8 ΟΠΘΏ688 οὗ {ῃ 6 
ὑπὸ οὔδηϊβ ; βδιηα τηοβὲ δου ὩἸΥ̓ (86 οχα]αιΐοη 
[86 γὸ βροΐίζο οὗὁἨ ἀοθϑ ποὲ ᾿ΡῚῪ ὑπὸ Βοϑβίοη 88 
ΔΙΓΟΘαγ εχ ϑι ἱπρ---ἰ ΤῊΔΥ ὉΘ 8 οχα] ἰδ ϊοπ, Ὀοϑιιη, 
ἰ0 οαἰπιϊπαὶθ ἰῃ 8 Υἱβὶ Ὁ1]0 ΟΘΟΟΌΡΔΠΟΥ οὗ [89 [ΠΓῸΠῸ 
οἵ θεανϊ, (Το τίΊβ᾽ Ὁ]9 οϑιϑ Ὁ] θητηθηῦ ὈΥ̓͂ δη 
ΘΏΡΟΤΟΥ οὗ ἐμ βοδὶ οὗ μἷ8 ρονθγηπιθῃΐ ἴῃ ἐδ 
Ὠοατί οἵ 8 οῃ69 Τογο]οα ῥτγονΐησθ, 4068 ποῖ ἀθΓο- 
ξδιο ἴγτομῃ ὶ8 αἱ χηϊίγ---ἀοο5 ποῦ ἱΠΠΡΙῪ δὴ δθαϊ- 
οδίίοη οὗ ρφογογηθῃί ἴῃ ἐμ0 γοδϑὲ οὗ ἷ8 δια ρἶτο.) 
Βαϊ Ὀεγοπά (μὶ8, ποὺ ΟὨΪΥ 18 {π0 δϑδϑαπιρίϊοη στὰ- 
ἰαἰίουϑ; ἰἰ 15 αραϊηβί Ῥυοθδ Ὁ 168 ἐμαὶ διμοιηί 
ἰο δοτίδπῖγ. 106 δΔΡΟοβί]6, Ὀθ6 ἰὺ γομοῃδογοά, 
ἯΔ5 αχυϊηρς ὙΪΓῸ ὠεισδ, ἰο Ῥσονθ ἐμαὶ (ῃ9 αὖ- 
δεπί 9688 289 ἰὴ Μοββίδἢ (γον. 86); 9 νψγ88 
δτρυΐηρ τὶ ἢ ἰΠιο86, ὁ86 οὗ ψΠ086 τηοδὶ ΟΠ ον 568 
Βα οἵδ ἐλ τὰ ἐμδὺ {μ9 Μοβδίδηῃ βου ἃ ΟΘΟΌΡΥ 8 

δ εαβιίόμι ἀμοίρους -- εὐ ἰἷς ἀῶ τ Ἦν οἱ ἐμ εἰστι: 97) “7 αΡ 88 {πὸ ᾿ἰκϊπίορ). 
εἰτίςὶ πιολεΐπρ οὗ ἐντός [5 τοΐϊξλιέη, ἴῃ, ἐλ πιΐα εξ οἵ, με Μαῖι. 
Σχὶ! 386. 1πηδὲὲ τίς ἰ5 ἐντός πιο ἱπαέξυίμαϊ, 16 ταὶ 
ψηϊο ἢ κα ἐπί ΓΑ} 0 τΠοτὰ ἱπαϊν ἀπ}: ὑπαὶ ΜψὩΪΟὮ 6. ἐντός 
Ὠνοῖὰ οοἰίεςεϊτοῖμ (νιονθα 88 ΟὯ6 Ποῖον ἰ8 ἴπαὲ ν᾿ Ἡΐοἢ ἰκ ἰῃ- 
ἵεγηδὶ ἰοῦ ἴποτῃ 85 ἃ Π016-ἰη [89 χυϊάβὲ οἵ [ΠθΠ|---οἴηοὴς 
ἔδειη ἱπάϊτ! ἀπ} 7. ΤΠ 14 Ἰατοσ τὸ οὐ [9 ἔοτγαι οσουγα Χοη- 
ὁρθοῦ 4παωὸ. ἰ. 10, 3---ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν (οἱ "Ἑλληνες) 
καὶ ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὖ τῶν, εἰρ. (860 ΑἸίοτά ἐπ ἴοα.) Νονν, 
τοιοι δοτίης [ἢ οἴοπο σοημ πϑοζίοη ἰη ἔπ Φον ἢ τη ὑ9- 
ἔπέϑὴ ἴπὸ δε δὉ ] 5ῃτηρηΐ οὗ ἴΠ6 Βαδί οἷα, πὰ πὸ αἱοτίουϑ 
εοπιίηρς οὗ ἔθ δου οὗ Μίδη--ἃ σοπμηδοίοη ΘδίαὈΠ δ μοα ὈΥ (Π6 
Ῥτορ μον οὗ βῆ ῖεῖ (ΥἹἱὶ, 13,14), Δηἃ ποῖ Ῥγουϊοῦδ! Υ σουυϊκοιὶ 
ἐπὶ δρργον οὶ Ὁ. «26.605 (ὑκ6 ἰχ, 26, 27)---ἰο δὴν οὔθ ὮΥΡο- 
νεῖ σο ἂν ἴδ τον οἵὕ μετὰ περατηρύστως εοἱὴ ἰὰε εἰρτιΣ 
67 « στααμαὶ αρργοασὴλ, δηὰ οἵ εντὸς ἐπ ἰδέ νοΐ εὲ ΟἿ, δη ἃ τορὰ 
δο σητἶτο ὑδδεαχο, τεγα. 20-90. Τὴο Ῥδδγίδβοοα δδὶς οὐν Τοτὰ 
“4 πθρη σομιεῖ τἴπΠ6 Ηἰίηχάοπι οἱ Θοῦ ἢ" Ἠθ διυδτοῖα “1 
οὐδ ὑοϊ τὶ (ἢ [19 δίτδ οἵ ἃ σγδάυδὶ δρργοθοῖ : ἠο πο Σ 
88.}} 1ἘΠΟῪ ΒΑαῦ, [0 Ὠοτο, οὐ ἴο ἔδμογο, Ὁ Γ ἴο 86 κίπράοτχα οὗ 
Ουοὰ 5 ἴῃ πο τηΐ ἀπ οἵ γου,᾽" Το ἰτπίης ἕο Ἠΐε ἀΐφο! 169 
Ηδδιγε: “ ἘΠῸ ἀδὺβ Μ|}} σου ἤθη γ0 8}}4}} ἀοδίσθ ἰο 800 
οὔθ οὗ το ἄδγημ οὗ ἴῃ ὅοη οἵ δέἔβη, κπὰ γὺ Β584}} ποῖ δ66 {{. 
Διὰ ΠΟῪ βΒ4}} βΒᾺ.Ὁ ἴο γοι, ἴο Ἰογο, 'ο ἔδποτγο: ποῖ δου 
ὯΟΤ ἴὍΠΠον. ἘῸΣ ἃ8 [Π9 1 τπηρ (Πδὲ ΠΡΗ Οπϑίἢ (ΒηΘῃϊηρ) 
ἕγοζὰ ομο ραγί πόσον βΘΆγ θη Βῃ ποῖ ἴὸ πο Οἵἴποῦ ρματὶ πηὰο τ 
Βοδτεῦ (οὔτε ποέ τοϊίλ ἴδε εἰρηε 4,7 α ογαάιαὶ ἀρργοαολ), βο 
δἷδο 1.9 βοη οἵ Νίδῃ ὉὈ6 ἴῃ Ὠίβ ἀδυ,᾽" εἰ5σ. Ὦοοθ ποῖ ἐδ 9 
ῬΕΙ͂, ὉΠ ρεγοορεί Ὀ19 (ἢ ἴΠο θὁπείτο οὐἰἀγοδε---ἶο νἱνίδηοιο οὔ 
{πὸ ϑοδο ἰἔ ργοϑδη θ---ἰἢο πιδηΐΐοδὲ ΟὨΘΏΘΒα οὗὨ ἐδο ἀοσέγί 9 
ψ} ἰδδὲ οἰοροσοζτο ἴδυμϊ Ὁ ΟἿν Ἰωγά, οδρϑοί ἢ οἡ ἴδ 9 
Ῥοσηὶ οἵ Οἰίνοο---Ἶδοο ἴδ δίδ οὗ γα ου [ὴ6 Ὠγροίο- 
δαὶ Ὠοσα οὶ τὴ τηϑηϊΐοσὶ μα ἐ}}|8 ,80 ΤᾺΓ 
ὅσια τοοοδίως πο ἀοςσίτίηθ οὗ ἃ ῥγοδοηΐξ δδί δ Ὁ δμτηθης οἵ τὯθ 
Βρείϊοἷα, τουδὶ Ὀ6 ροτο δυλοηρπῖ ἰΠοδο ἴπ8ὲ οοηῃδοῖ τ. 6 
δ ἰοδιτοσης τεῦ ἔδιο βοοοῃ Αὐγϑῃὶ]---Ἑ. ΒΕ. 6.) 

Ἵ 

υἱείδίς (ἄτοπα. Τὸ ΒΌΡΡοΒο ἰμαΐ, ἁποῦ δα οὶ οἷν- 
ουτηδίϑησο8Β, Ὧ0 Βῃουϊὰ δάγδποο α ἀοοίγὶ 6 ηἱ ὙἩἸΑΤ 
νὰ 1} 18 Ὀο] ἰοῦ τιϊπουϊ 8 νοτὰ οὗὨἨ οσχρὶδηδίΐϊοη 
ΟΓ Ῥγοοῖ, δῃὰ ἰδὲ ἴοο 1 ἃ βοηίοῃσθ σαρδῦϊο οὗ 
8 ἰπἰοτρυ οί θη σοηῃϑβίοηςξ ὑἐμβογον ἢ, 18. ἱη6οη- 
σον ]θ, Το ἱπίογργοίαίου βυρροβίοα ὈΥ̓͂ ἐϊθ 
ΣΟΥ 18 σοη στη ποὺ ΟΠἸΥ͂ ὈΥ 113 ΟΟΠΒΙΒΙΘΏΟΥ 
τὶ (89 Ῥγονίουβ θα] ΡΒ οὗἨ ον [οτὰ, δι ὮΥ 
180 δάάγοβθ ἀο]γογοαὰ ὈΥ̓͂ 80 Αροβὲὶθ Ῥείον 
ΒΙΟΓΕΙΥ δῖον, Αοίβ 111. 19, 20ό. Τῇιθ Ἰἰΐοταὶ ἰγϑη5- 
Ἰαϊΐοη οὗ {86 ρΡαβδβαρο γοΐεσγοὰ ἰο 8 88 ΤΟ] ]ονν8 
58 δηρο Οὐπι. πὰ ΑἸΤοχὰ) : ““Βοροπί γα, (μογ6- 
Ὁγ0, δῃὰ ὃ σοηγογίοα, ἰμαῦ γΟῸΡ Β᾽Π8 ΤΊΔΥ ὍΘ 
Ὀϊοιιοα οαἱ, ἴὰ οΥοΣ ἐηδὺ (Πη6 ({1π|69 οὗ ΤΟΙΓΟΒἢ- 
ἸῺ ΤᾺΔΥ ΘΟΙῚΘ ἴτομι (Π9 Ῥγόβοποθ οὗἩ ἰδ9 [ογά, 
δηὰ μδὲ Ηθ ΠΙΑΥ͂ Βοῃα (6 Μοββίλ ἢ Φ920805, ν0 
γ88 δρροϊηίδαά ππίο γου, Βοτα ἰ.6 ἈσΔΥΘΠΒ Ταιιδὲ 
ΤΘΟΟῖγΘ 1811} (86 Εἶτ 68. οὗὨἩ (89 γοϑίϊαὐἱοη ΟΥ̓ 8}} 
{Βῖηρ8,᾽" εἴθ. 1ὶ 18 α͵8ο οοπᾶτιιθα Ὀν {86 β086- 
αᾳαθοηὺ Το η»8 οὗἨ 186 Δροβϑίΐο ἴθ 818 δρ 8168; 
ΘΟΩΡ. 1 ΡῬοίου ἱ. 4-, 18 : 2 Ῥοίου ἱ. 11, 16. ἐῃθ 
κληρονομία διὰ ἀποκάλυψις οὗ 16 1 Εἰρίϑιἴῖο δτὸ 
τη ΓΒΕ} γ ϑυποηγιηουβ ΜΓ} ἰἰ|Θ0 βασιλεία δῃὰ 
παρουσία οὗ ἰμ6 11. 

1 ΤΒ688. ἰϊ, 12. ΤΈΘ γτοροβιιΐοι ἴῃ (μι αὙΤ θοαὶ 
5 εἰς. Βυΐ Ββἷποο Ὀθ] θυ σα οα οαγὶ ἢ ἀγθ ποί γοΐ 
ἴῃ σίογψ, 8 9 ψ0160 Οχρυοϑϑῖίοα 18. τηϑῃ 6517. 
Ῥγοϊορίϊοδὶ, δηὰ {86 Εἰ. ΚΝ. ρίνοβ ἐῃ9 ἰγδῃ 5] ] 0, 
μπίο. ' 

Οο]. ἱ. 18. Αἱ ἔγϑβι ρἴδησο, ἐδ Ῥδββδρὸ δΡ}0ᾶ- 
ΤΟΠ Υ ἰθϑ 65 {πΠδὺ ὈΘ᾽ἸΟΥΘΥΒ ΔΓΘ ΔΙΡΟΒΟΥ͂ ἰγλη9- 
Ἰαϊοα ἐδ  αείο ἱπὶο {6 Βαβι] οἷδ ; 1 ἸΏΔΥ ΒΟΎΘΥΘΡ 
Ἰορσίὐτηδίοὶν Ὅ6 Τοραγάθα 858 ἰθβομβίηρ 4 ὧδ 776 
ἰγϑδ]α!ἷοθ. Νοῖ ΟὨ]Υ͂ ἀοοβ ἐπ15 ἱπιογργοίδιϊ ἢ 
Ὀτίης [09 ρῬαββαρο ᾿ἱπίο ΒΔΓΙΏΟΣΥ͂ ΜΙ} [86 ργγοδὶ 
Ἰη888 οὗ Βδοτίρίαγο, θὰ 11 ΒοΘ 8 ἰο Ὀ6 τοαυϊτοᾶ 
ὉΥ {89 ἱπιηθάϊδίοΥ ρῥγοοοάϊηρ δηἃ βυσοοοάΐης 
οοηίοχίβ ; Ὀ6] ΘΥΘΓΕ 86 πο γοῖ ἀοἸ  νοτϑα ἀἐ ζασίο 
ἔγοτα [6 ἐξουσία οὗ βεαίδη (ΕΡἈ. γ. 12), ΠΟΥ ἢαγθ 
{(Π6Υ γοί γοοοϊγοὰ ὁ )ασίο, οοΥίδ  ὩΥ ποὲ ἢ δοτ- 
Ῥὶ οί 688, {9 ἀπολύτρωσιν (Θοταρ. Πυ]κο χχὶ. 28 ; 
Βοτι. υἱἱἱ, 28 ; Βρὰ. ἱ. 14; ἱν. 80; 860 1δηρθ 
Οοπιτα. ἐπ ἐοο.). ὶ 

ΗΘὉ. χὶϊ. 28. Τπὸ γοοορίϊοῃ οὗ (80 Βαβι] εἶδ 
Βογοΐῃ ΒΡΟΚΘ οὗ πυϑ 1 }65{}} ΤΩΔΥῪ Ὧθ ὧδ 7μγ6. Ἐ6- 
Ἰον Ρ8. οἱ ΘΕ ΤΘΘΟΙΥΘ ἃ ΒΌΓΟ [11}0 ἰο ἐμοὶ ἔὰ- 
ὑυγ9 ῬΟΒΒΘΟΒΒΙΟΏ. 

ΤΠ. ΝΑΤΟΌΒΕ ΟΣ ΤῊῈ ΒΑΘΙΣΒΙΑ. 

ἯΒοπ ἴδε Βαρίϊδὲ δηὰ ον Μοτἃ Ὀθζα ἐο ῬΥΘΔΟΝ 
“ἐμ Κιηράοπι οὗ αοἀά 15 δὐ παπᾶ," (6 Βυ]66ὲ 
οὗ ὑἱμοὶν αἰβοοῦγσβθ Ὑῶὲ88 ΠῸ ΠΟΥΘΙΥ. Τὴ6 “0.8 
Ὑ6ΓΘ ἐμθη οχροοίϊπς (06 68 8}}8}πχϑοηξ οὔα Βαϑὶ- 
εἴα, πιο δα Ὠδοη ἤοσοιοϊ ἃ Υ {0 Ῥτοροίβ. 
ΤῊΘ Ῥθταθ98 “" Κἰηράοιμ οὗ Οοα,᾽ ““ Κίηράοιι οὗ 
Ἡδραγθη,᾽ ἀο ποὺ ἱπάθορα οὁσοὺγ ἱπ οχδοὺ ἔοσπὶ ἴῃ 
{6 ΟἹὰ Τ᾽ οϑἰδιθηί ; οΘορῃαὶο ΟΧΡΥΘΘΒίΟΏ8, Πον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ΡΡΘΑΓ, ὙΒΊΟΒ ΤΑΥ͂ Ὅὸ αἀἰϊνἀοα ἰπίο ἐτνο 
6138808---[(1). ΤΠοΒ9 τβὶο ΤῸ ἰ0 {80 παίι γα) 
Κιηχάοῃ οὗ αοα οὐονῦ ἐπα υπίγνοσβο, θη. ἷν. 8, 
81, νὶ. 26; ῬβΒ. οχῖν. 12,18; (ΧΧ. 1]. 88, ἱγν. 81, 
τὶ. 28; ΡΒ. οχῖὶϊν. 12, 18). 2, ΤΠοΒο ἴῃ τ Βῖοῖ 
186 {68 ἔπίαχο Βαβι] οἷα οὔ 9 Μοηβίδῃ γγ88 Ῥγθ- 
ἀἰοιοα, θδῃ. ἰϊ. 44, νἱΐ, 14, 27, (ΧΧ. 828 Η6}.}; 
8}}16ἃ ἴο ἰδ6 ῬΓΟΒΒΘοΐο8 ἔσοτα ψ ῃϊσἢ ἐμ686 οἰϊδ- 
(008 ΔΓΘ0 Ιη846, δΔ΄Γ0 [388. χὶ., χχχίϊ,, ᾿ἰχ. 20-- 
Ἰχνὶ. 24: 8. ἰὶ., ᾿Ἰχχὶϊ., οἴο:[:Ὠ ἸΤποῦθ ο88 6 50 
ἀοαδὺ ἐμαὶ ἐλὲ Βαβι] οἷα ζοτοίοια ἴῃ ἴδ9 ᾿Ἰδίο Ὁ 
ο1.58 γχ88 (9 ΟὯΘ0 σοπίθιῃρ]αἰθα ὈΥ “6808, 6806- 
οἶφ.γ ἴῃ Υἱθῖν οὗ ἰη αἰφιϊποὶ Τοίθγθμοθ ἰο {16 
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Ῥγορθθοΐοβ οὗ δηίΐοϊ, δῃά ἰμ6 αποίαἰῖοηδ ὑθ6Γγο- 
τοι, ἰῃ Η18 ργοαὺ ϑβομβδίοϊομί δὶ ἀϊϑοοῦγβθ οἢ (ἢ 6 
Μουπὶ οἵ Οἰΐγνε68. 

1. Τὸ δρραγϑιηΐ οδβαγδδίου βί 108 οὐ ἐπ Βαβι] οἷα 
88 ἀοἀιυςοα ἔγομῃ ἃ ΠΟΡΙΏΔ]Ὲ Ἰηἰογρτγοίδείοη οὗ ὑμ6 
ῬγΟΡΒ οἶο8 γοΐογγϑθαά ἰο, 8.9 88 9010 : 

ΙΖ. νγὰβ 8 μουθγηοηΐ ἰο 6 6Βἰ8}18}64.--- 
(1) ἴῃ ἃ ρ]ογίουβ, τ]β }]0 δάνϑῃΐ οὗ ““ἴμς ὅοη οἵ 
τηδῃ,᾽" Ῥλῃ. Υἱὶ. 18, 14; (2) ἰπ μ6 συντέλεια τοῦ 
καιροῦ, Ῥκτι. ἰχ. 27, χὶϊ. 4, 18 ; (8) αἴϊοσ ἃ ροτὶοά 
οὗ στοαί ὕλίψις, Πδη. χὶΐ. 1, χὶ. 260, 27; (4) τγβοβϑ 
ΤΟΙ 678 5] Ιου] Ὀ6 σουέτγποτα ([Π 9 8 76οὐ παίϊο}5 
ΟΓΘ “πίον, ποὶ πιοπεδογδ οὐ ἴπ 6 Β4811614), Ῥδῃ. 
Υἱἱ. 18, 22, 27; (δ) 88 ωσυϊμηθηΐϊοαὶ, δα, τἱϊ. 
14, 27, εἰ ρα88. ἰπα ΟἸΒ6Ρ Ῥγορ ιθοΐθβ; (6) 88 
Ῥο]υἱσαὶ, ἰὼ 6 ῬΓΟΡΟΥ Β6η86 ΟΥ̓͂ ()} 9 ἰξγζω, 88 ἰη- 
αἰοδίϊηρ δπ Χο γη8] μουθγπηθηὶ οχογοϊβοα, 88 
ΓΘ ΠΟΥ ΙΔΟΥΟΙΥ Βυϊηδη ΠΟΥΟΓΠΘμ(8, ΟΥ̓ΘΡ {16 
ῬΟΥΒΟΏΒ δη( ΡΥΟΡΘΟΓΥ͂ οὗ τηθῃ, (}αδϑίπι (6 ργορο- 
οἷοα; (7) νὶιοβθ ρου! 6 8 δου] 6 (Π6 βαϊη(β 
(Βρ εἰ ἰὰ}} ἸΔΟῪ οτι69) οὗ η69 σονοηδηίοα Ῥ6Ο00]6 
οὗ {6 ργϑοοάϊπς ἐθοη ΟΥ καιρός, θη. Υἱ!. 18, 22, 
27 (σοιηρ. 27, ἰχ. 27, χὶϊ. 4, 18); (8) ἰπ τ πο 
τὶ ϊοουβηοβ8 (βρίγὶυ8] δηὰ ὀχίθγῃ]) βιουϊὰ 
Ῥύονδι, ()αδ8. [8:6 ῬΓΟΡΒ 60.168). 

1, 10 Ὀ0 οὈβογυθα σοῃοογῃίηςᾳ {680 ΘπαΣδοίον- 
ἰϑι1.5-τα. Τα ὯῸ Ομ 18 ΘχοΪ ΆΒ1Υ0 Οὗ ΔΗΥ͂ οἰ 6 Υ; 
8}1} ΠΙΔΥ͂ 6ο-Οχὶθί ἢ ὁη6 δηἀ (Π6 Βδπὶ0 ΟὈ] ΘΟ Υ6. 
ὁ. Τὶναὶ 1 ἔαὶ ΥΙγ ἀσααςοα ἔγοπι {8.6 ΠΟΣ8] 5689 
οὗ 0 ΟΙΪὰ Ἰοϑιατηθηὶ βοῦιρίυΓοΒ (ΠΟΥ ἅτ ἰο ὈΘ 
ΤοχζηΓ 904 85 (ἢ 6 ἴσα ΘΠ ΥΔοί Υ 5.168, Ὁ Π]085 1 688 
ῬῈ βῆονῃ {πα 86 Νοὸν Τοϑίδιηθηι ἰσαοιο ΓΒ ἀ6- 
οἷαγοὰ {πῶὺ (16 ΡγοΟρΡ ΘΟ 68 ἃτθ ποὺ ἰο ὈΘ ΒοΤΙΔΔΙΪΥ 
ἱπιογργοίοᾷ, αὐ Ἰοδβδὺ ἰῃ γχοίογοησο ἰο ἐμ ροϊῃίϑ 
ΒρΡοοΙο. σα. Ταῦ ψὨ1|8ὲ {μ6 ἄγβιὶ βὶχ δοοογὰ 
τὶ (Π 080 Ῥγοβοηϊθα ἴῃ ψῃδΐ 18 ὈΠΙΥΟΥΒΑΪΙΥ͂ Τ- 
οδορξηϊζοα Δ8 μα οὰ “6188 βοβοῖηθ, {86 7 δηά 
8ι}} ἀγὸ ἀἰ οχοηί---Ὸ  ἐλ6 ϑαϊπίδ 9 ἐδ οονεπαπίεά 
»εορίο, ἰὰ9 Φ6ν}5 βυθϑιϊαἰρὰ ἐλ6 παίμγαὶ δεεά οἵ 
ΑὈτγαμϑῃ, δηὰ [ὉΓ ἐρίγίμαϊΐ, τ ΘΓ σεγεπιοπίαϊὶ τἰ κι ὺ- 
δου} 688. 

2. Φοδυβ δῃα {86 οὐδοῦ ἰὩβρὶγοά Νονυν Τ᾽ ϑδίδιηθηὶ 
ἔθδοῦο .8 ΤοοοσηΐΖθα μ9 ὑγαΐῃ οὗὨ ἐμ ζογοχοῖυς 
Θδαγδοίου θυ 68. 

ΤΏΘΥ ἀϊὰ βο ποὺ ΟὨΪΥ ὉΥ Ροδίιἶνο δ τιλδίϊοη ἢ 
γαοβροοὶ ἰο οδοῖὶ οὔθ; Ὀυὺ 4180 ὮὈΥ ἀΐγοοί σομάοτα- 

«. ἔρώρυ ἰ6 υπρὰ ἱπείοαδᾶ οἵ {ΐεγαί ([ 6 ἴοττη ΚΘΏΘΓΆΠΥ 
ϑιαρίονοῦ ἰῃ Ἐιἰ8 ΘΟΠΠΘΟΙ]0η)} ἃ 8 ΤΔΟΓῸ ΘΧΡΓΘΑΒΙΥ͂Ο οὗ [Π| “σοΓ- 
τοοῦ ἰάοα. Νὼὸ ἴοτα σου ἃ δΥθ ὕθθη σΠὨοπΘἢ ΠΟΓΘ ὨΠηἢί (0 
ἀορίρυδῖθ {ΠπΠ0 ἔννο χγοδὶ βοῇ δ οὗ μγορπϑεοαὶ θχοχοῖρα δ η 
ἰξϊεγαὶ ἀπὰ ξρίγίίμαί. ΤΉθ80 ἴδστὴβ ἂγὸ οί δε ΠΟ Δ], ποῦ 
ΔΙῸ ΠΟΥ͂ [Π ΒΠῪ ῬΓΟΡΟΥΓ βθηδὸ δἰ χηϊβοαπί οὗ ἢ 6 ρεσυ ατί(ἰ 68" 
ΟΥ̓ πὸ χοδμροςεῖνο ΒΥ βίθιῃϑ ΠΟΥ ΓῸ δια ρ]ογοά ἴο οἰαγαοίογίζο, 
ΤΠΟΥ ἀγΓῸ μοί τἰνο}γ πὶ β]δ ς δηθὰ σομίηθίηρ. Ζίξεταὶ ἰΒ 
ορρομοά ἠοΐ ἴο εριγιξμαϊ ναὶ τὸ ἡσωγαΐξίος; ερίγίζμαϊ ἰ6 Ἰῃ Δῃ- 
ἘΠ Ποβὶ 5 ΟΣ πο ὁ) πληᾷ ἴο ηεαξεγίαὶ!, οἡ ἴῃο οἵδοῦ ἴο σαγπαῖ 
ἴῃ ὁ ὑπᾶά βοη80), Ὑπὸ Ζεξεγαί ἐξέ (80 ο81104} ἰα ποῖ ὁῃ6 τ Πο 
ΘΏΪ65 παῖ ιωμγαίυς Ἰληχυαμθ, ἔπαξ συτιδοῖδ, αρὸ υδοὰ ἰη 

ῬΓΟΡΙΠΠΘΟΥ͂, ΠΟΥ 064 ἢὸ ἀδην ἐδαΐ στοαῖς αρίγίμαῖ ττὰϊ8 ΓΘ 
βοΐ Τοσί ἢ τὨογοίη ; Βἰμ Ῥοϑ[ ἢ ἰ8, Β' ΡΥ, [παν [6 ῬΓΟΡΒοΟΙο8 
ΓΘ ἴο Ὀ6 πογπιαΐν Ἰαϊτογρζοῖοά (ἰ. 6, δοεοογάϊης ἴο πο γοοοίνοα 
Ιαννβ οὗ Ἰαηρκαιρο) δ6. ΔῈ ΟἿΟΣ ΓΟ ΓΆΠΟΟΒ τὸ ἰηἰογργοίοα--- 
τ τ σ ἢ ἰᾳ. τ ΒΠ  ΓΡΒΕΙ͂Υ 1 6ΓᾺῚ ὑυοίης τοραγάραὰ 86 [ἰΐογαὶ, 
μαι ὙΒΙΟῊ 15. τῃλη (05 }}Υ ἤσυταιίτο Ὀοΐης 80 τοραγάοά, ΤΏ 
Ῥοπίεἰοη οὗ 6 ϑρὶ γί τα] ἐσὲ (50. “Δ}|64) 16 ποῖ (αὶ Ποῖ [8 
ῬΤΟΡΟΓῚΥ͂ ἰπαϊοαῖοί ὈΥ ἐπ ἴοσλ. Ἠδ6 ἰ8 οὔθ ὙΠῸὸὺ μοϊ 8 ἴπαὶ 
ὙΠΙ|δ6ὲ οογίαϊη μογίϊοη5 οὗ [Π6 ῬΤΌΡδοὶο8. ἀγὸ ἴο ὕὉ9 πογηβα!ν 
ἐηϊογργοῖρα, ΟἾΠΟΣ μογιίοηλ ἀγὸ 10 ΡῸ τορηγαϑα 85 πανὶπα ἃ 
φινεἰϊοαὶ (ἰ. 6. ἰῃη τον  ης Βοῖπιθ βοεσοῖ τη θη! ηΧ) δοηδο. ΤΠ, 
ῖοσ ἰπβίδῃοο, βρί γί ἰπ14}18618 (80 σ4116.1}) ἀο ποῖ θην αὶ ΠΏ Θη 

, 80 Μίοθο ἢ ἰδ ΡΟΪζοη ΟΥ̓Δ "Δ τῇ οὗ βογγον δῃ 4 βοφυκὶ πῖοὰ 
τὶ τἢ ριον, ἡ 16 ΡΓΟΡΠΡΟΥ 5 ἴο θὸ ποσπαῖν ἰαἰθγργοῖοα ; ΓΠ 6 
δίδει, πονουοῦ, {Ππδὲ θη Ηο ἰ8 δροΐκοῃ οὗ δα οοῃπχίπς “ ἴῃ 
[9 οἱουαπ οὗ ποανθ ᾽"ἢ [Π6 ἸαπρυδχοΒ ἴοὸ Ὁθ “ πρίτὶ (311 
ΤΥ β([041}γ} ἱπίογργοίθα (866 ἴπ6 αποΐδιίοη ἔγοπὶ Ἑου!πεος ἴω 
Ὧ6 ἱπίγοάυοσίίοι ἴο ἔπ Βχουταυδ). ὙΠ6 ἸΘΥΤῚΒ ΡΓΟΡΟΥ͂Υ 6ὁΧ- 

Ῥυοδαίνο οὗ [10 δοιιου δ ἃζὸ πογηναὶ διιὰ κεμείίοαὶ.---Ε. ΒΕ. ἄ] 

ΤῊΕ ΒΕΥΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 851. 950ΗΝ. 

πϑίϊου οὗ 6 6 18 ΓῸΓ το δ᾽ πἰουρτοίϊηρ (6 ϑοτὶρ- 
(ΓΘ 8, ΘΓ (ΠΟΥ Βα Ὀϑι{υϊ6α αἰ οταιὶ ἀοοί τη, 
δηά ὈΥ δίϊθησθ δἱ ἰἰπγθθ, 88 γ.}} 848 οοοδβίομδὶ 
δ στηδίίοῃ, ἰἢ σοβροοὺ ἰο 8}} ἰῃοβο οἶδὺ ροϊηΐδ 
οἢ ΜἈΐσδ ἐδ 768} Ὀ6 167 δοοογάοα τ 1 {8 6 1, 
(1 [δο 70] ον Ἔχ ΕἸ Ϊζ, ΤῸΣ Ρύγροβοβ οὗ δοι- 
Ῥϑδοίηοβθϑθ δῃὰ αὐϑίϊπμοίῃ 688 ἰῃ δγρυμηοηί, {π6 7.8 
δηά δίῃ οὗ ἰδο σμδγδοίου δι 108 ψν1}} Ὀ6 οσοπδίἀογοᾶ 
Βνβὶ, διὰ ἴῃ (ῃ6 ἰῆνγοσβθ οτάγ---ἰὴ 8 Ῥγοσδδϊης 
ποίδίϊοι, ΒΟΘΥΟ, ὈΘ᾽ τ ρ ῬΤΓΟΒΟΣΥ α.) 

(8). Τὸ Ββὶ]ϑῖὶα 88 ἰο Ὅ6 ἃ ρογυοζῃτηθηξ ἱπ 
σι ἶσ τἰρμίθοσβηθδθ (δρὶγὰ41 δηὰ δχίθγῃβ])) 
βιλου]α ρῥγονυϑὶὶ. 

1ι 1ῖ8. 8 τ  ΥΘΓΒΑΠῪ τοσορηϊξοά ἤδοί ἰμδὲ 189 
ατοϑὺ τὴΆ88 οὗ ἰμ6 ονγ8 οὗ οὐν ϑανϊουνβ ἀδΥ 
ΤοσΆΓαρα 4]} υἱ σι δοῦδη 6858 85 σοηβ βίη ρ ἴῃ δΟΓο- 
πιοηἶ8] ΟΌβοσυδῆσο. ΟἿἿ οτὰ ἴῃ σουκίηρ (818 
ορΙαΐοῃ, δηα ἱῃ ἀροϊδγίηρ ἐο (6 Ῥ60}]6, ““Εχοορὶ 
ΤΟΣ Υἱρμ θουΒΠ 688 88}8}} ὀχοθοὰ (6 σἱραίθουῦβ- 
ΠΟΒΒ Οὗ 86 βου 68 δια ῬΒαΥί5 668 γα 88}8}} πὶ πὸ 
6886 Θηίον ἱπίο (6 Κίηράοιῃ οὗ Βοαύθῃ,᾽" (41. 
Υ. 20), Ῥτοσοοᾶοα οἡ {πὸ σγουπά, ποὺ ἰμαὶ (ῃ6 
ἔτὰθ ᾿πιϑϑηϊῃρ οὗ (6 ΟΙὰ Τοβίδηθηὶ με δα 
πἰάάθηῃ Ὀθηθαίἢ ἃ τηγβίῖσ σοὶ] π ΐϊοὶ ΗΘ οδπια ἰὸ 
ΓοιλοΥθ, Ὀυΐ ἰμαὺ ἐἰιοΥ Βα ““Ὡδὰ6 ἰ᾽6 αν οὗ 
αοἄ οὗ ποθ οἴδεοί (Ϊ. 6. δὰ δοί δϑὶ δ 115 πιοσσωδὶ 
1 ογργϑίαι 95) ὑπρουρ ἰμπεὶν (γουτ) ἰχϑάλεϊοπβ᾽" 
(Δίαιι, χυ. 6)... Τπγουρποαΐ 6 ΨΒοΪα οἵ Ηἰ58 
ΤΩΪΙΒΙΓΥ͂, 85 1168 οἢ {|1ὸ Βυγίαοοσ οὗ 86 Νενν Τα 8- 
ἰϑιιθηΐ, ΗΘ ἰδυρσμὶ {π9 ρσγοδὺ ἀοοίσῖμθ Ῥγουϊου αν 
ἰδυρσὶὶ ὈΥ ἰδθ Ῥγορμοίβ, ἐμαὶ ἰηΐίο ὑη6 Βαϑϑιὶοὶδ 
ποίϊηρσ ἱπιρῦσο βΒΒοιιϊὰ ϑηΐου. (48 (0 ἐδο Ὡὡρεείαΐ 
ἴοτοθ, 88 Ὀθατίηβ 95 {18 ροϊπί, οὗ (86 ΡΥ Ὁ]65 ἴῃ 
Μαιί. χὶϊὶ,, χχὶϊ., χχύ., 8606 Ὀ6]007.) 

(7). Ὑ]οβθ πη 618 Βμουϊά Ὀ0 ἴ86 δβαϊμίβ 
(βρ᾽ γἰ ἐλ} ΒΟΙΥ ὁΠ68) οὗ ἐμ6 οονθῃηδῃίθὰ Ῥθορ]θ 
οὗ (Π9 ρῥγϑοθάϊηρ δοθῆ. 

Τιιὸ 6.718 Ὀοϊονοὰ ἰδαύ ἐπ ΤἸηθι 6.8 οὗὨ ἰμ9 
Βαβι οἶα σοῦ ἰο 6 Βοϊοοϊοα ἔγοτα ἐμ: 6 ΤηΘΙΩ ὈΘΓΒ 
οὗ 89 οονεπδηίθα ρθορὶο οὗ λ6 ρῥγδοράϊηρ βοα, 
δὰ οὐ ἰμ8 Ροϊηὶ οὖν ᾿ογὰ ευἱἱεγοὰ πὸ ἀδηΐδὶ. 
Ηθ τοίεγγθα ποῖ ἸΩΘΓΟΪΥ (0 ἰμο86 ἐβδὴ Ἰἰγῖης ὃ8 
Θεϊοσίηρ ᾿Ἰπίο (86 ἤαϊυγο Κίηράοτῃ, Ὀμὰὲ ἰο ΑὗτΑ- 
λιδπι, [δ886, δηα Φαδοῦ, 88 Βανίηρ 8 ρίαςο Βοσοίῃ, 
υκο χἰϊ, 28. Η8 ἰθϑδοΐηρδ τηδηὶ οβι}ὶν δοοοσἀ θὰ 
υἱ {ποῖὶν Ὀο] εἴθ. ΤῊΘ Αροβί]ο Ραὺὶ] ἀθοϊαγϑά, 
“« ΒοΒἢ δπὰ Ὀ]οοα σϑηηοί ἱπμογὶῦ (6 Κη ρσάοιη οὗ 
αοα;᾽" διά, ζυασί μον, ὑπαὶ Ὁροῖ ἴμο86 ὙΠῸ Τοιηαΐῃ 
ὍΡΟΣ θαγὶ ἢ ἀπὶ}} {86 σοτΐηρ οὗ {19 οτὰ ἃ χϑβυσ- 
γϑοίΐου σι δηρθ Βιιου ἃ Ρᾶ588 (σοΡ. 1 ΟοΥ. χγ. δύ- 
δ2 πίῖι 1 ΤΏι688. ἶν. 14-17), ᾿πὰρ] γίαρς {4ι {μο89 
ψ0 ἰη ποτὶ (09 Κἰηράοχῃ ΔγΘ6 ἰδ9 ολαπρεά ϑαϊαίδ 
οὗ 8 ἔοσιαοὺ αἰδβρϑηβαί! οῃ. 

Εογίμο ϑαίπίδ, ον  νοσ, ἐδ9 960 0718 βυδπἰϊ αἰοὰ 
ἐλε σοεγεπιοπίαϊίν τισλίεουδ, δηὰ ἴον (86 οουσεπαηίεά 
ΡΘορΙο, (86 παίμγαΐ δεοα 9ΧΓ Αὐταλαηι. οί (688 
Βιι Ὀϑ 1 αἰϊοη8 ΨΦ 6808 οοπαοηιηοά, δὰ {δαὶ ἰῃ δοὸ- 
οοτάδησο ψὶ (6 ΒοΥΏΔ] ἰηἰογργοίδίϊου οὗἉ {19 
ΟΙὰ Τοβίδιλθηῦ. ΤῈ6 ἴΌΣΙΣΘΣ οοπαἀθιμπδίΐοη δηὰ 
ἰἴϊ6 Ζτουπᾶ ψοΥ6 Υἱγί8}}γ οομδιἀογθὰ ὑμάος ἰδ9 
Ργοοράϊης ομανδοίογ βίο. 

ΑΒ ἰο ἔμο Ἰδίίον, (86 Βαρεδδὲ ἀϑοϊαγοὰ: « ἀοἀ 
19 ΔὈΪ6 οὗἨ (μ:686 ΒίοΠ68 (0 Γα 180 ὉρΡ σὨ ]άγοη υπίο 
ΑὈγΔ δ ηι,᾽) Μαιί. 111. 9, Δηἃ ΟἿΣ ογτὰ ἀροϊατοιὶ ἰο 

᾿ (00 ΟΒί οὗ Ρυΐοβίβ δηὰ ΕἸάθσβ, “"“1μὸ Κίηράοπι οὗ 
αοα 5β5..4}} ὈῸ δῖε ἴγοπι γοῦ, δῃὰ σίγοῃ ἰὸ ἃ 
παιΐοι (ἐθνορξξεροηε}}θ Ρ60Ρ]6) Ὀτϊησίηρ ἔοτι ἢ [86 
ἔγυϊι8 ποτοῦ," λίαδίι, χχὶ. 48. Νον, ἴῃ τρδκίθς 
(689 ἀφδοϊαγαίί ουδ, θϑυβ δη Ηϊβθ ΖΟγο ΠΟΥ 
ὝΟΥΘ ποί υἱϊοτίης πεῖν ΥΟΥΘΙ ΔΙ 0}8 ---- [ἰΠΘΥ ΤΟΓΘ 
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Ῥτοοσοϑάϊης οὐ ἰδθ Ρ]δίξοστη οὗ ΟἹ]Ἱὰ Τοβίαπιϑαὶ 
Βογὶρίασο, ΒΟ86 ΠΟΥΙΏΔ] 8686 νγὰϑ ἱζηογοὰ ὉΥ 
ἐδὸ 568. [{ ἰ8 ἰσὰθ ἐμαί (6 οονθηδηῖ Ὁ] οηοα 
Ῥτθ- ι ὩΘΏΓΠΥ ἰο ἐμ6 πδίυγδὶ βορὰ οὗ ΑὈτΆ ΒΔ ; 
γοεί, ἔσγοταῃ 8:9 Ὀοχί πηἱ ἢ ρ, οἢ ἔπ 6 ὁη6 διαμά, στοαὶ 
διδησδο5 οὔ (δὶ βορὰ μβαἃ Ὀδδη ὁαϑὲ αϑἰθ: δηΐ, 
ου ἰδο οἶδδὺ, ργουϊϑίοη δὰ Ὀδθθη τηδὶθ [Ὁ {86 
τοσαρίΐοῃ οὗ Ῥγοϑεί γίοβ, δηὰ ἰὑ δδιὶ 8180 Ὀθ6 
ῬΓΟΡΒοϑΙοα ἱπαὺ ἴῃ ῥσοοθϑδ οὗ (πὸ Φομ ον δὴ 

νου] 6611 ἔμ απ ΗΪ8 Ῥθορὶο (Ὁ )’εξλαός) ψῆο μδὰ 
ποὲ Ὀδοῃ ΗΪΒ ρϑορῖὶϑθ, Ηἢοϑ. ἰΐ. 28, ἴὰ ἐπδὲὶ ρογίϊοι 
οὔ (6 Θρίβί16 ἰο {6 Βοπιδηϑ (ἰχ.-- πὶ.) πὶ 16 ἢ 
86 ΑΡροϑί]θ Θβί Ὁ] 15}.68 (Π6 οογοπδηΐ τοϊδιϊ Οἢ 5 
οὗ οοηγογιοα ΟΘ6η{1165, ἐδ οὶν ἔσθ οησταϊιίης το 
(89 οογοπαπιίθα ρϑορὶθ (χ. 117-21), 89 ἀοββ ποί 
δροαῖϊς οὗ 10 5 8 δβδίσδηρο ἰπίηκ, Ὀυΐ ἀγσμθο8 10 ἃ5 
μο (1811 πχο τύ οὗἁὨ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, φαοί πα {86 ῬΤΟΡἢ ΘΟΥ͂ 
οἵ Ηοκοβ 8 ουϑ οἰϊθὰ (ἰχ. 24-26).0 Μαμ Έ6 80} 
186 ΝΕ Τοβιϑιηθδῦ ἔθ ΘΟ ΟΥΒ Ποὺ ΙΠΟΤΟΙΥ͂ ΒΡΡΌΤΟΥΟ 
1815 ΘΟ διδεοίασίβιϊο, θυὺ ὑμ6 Αροβί]ο "δι: ΔΡῬΤΟΥ͂ΘΒ 
ΐξ 85. ἰῃ δοσογάοσδῃμοθ ψὶ 8} (μ86 ΟἹ ἀ Τ οβιδιηοηί. 

(1). 1 τγῶβ ἰο ὍῸὸ δβϑίβ 1 θἃ ἴῃ δ σίονίουβ 
Τὶ Β1Ὁ1]9 δάνοιϊ οὗ ““1ἢ6 δου οἵ Μδη.᾽ 

Τιλὰθ 15. ὉΠΙΎΘΥΒΑΪΙΥ ΤοσορηΖοα 88 009 οὗἁ ἐδ9 
τοδί ργοϊτηϊηϑηῦ ἀοοίγῖπΠ68 οἵ ὑμ6 76 0Ὁ. [7ἰ0 μδς 
θη 8Π ΟΥΓΟΤ, ἴἰὑ ἰ5 ἰσοποοίναῦϊα ἐμαὶ οὐτΥ Τοτὰ 
που]ὰ ποῖ ἢ δΥο Γουϊιοά 0 ἰπ ἰδοῦ 5 88 ἀδοϊἀοά 
85 ἰΠ056 οΟΙΩΡΙΟΥΘα ἰηῃ χοξζογθηδο (ο ΟΥΠΟΡ ΘΟΥΤΟΥΒ. 
Βαϊ οὐ {8 σΟὨΙΓΑΥΥ͂ Ηο δἰδτπιοὰ ἰΐ, δηᾶ ΔΒ γηοα 
ἰϊ, λα δ δι Υ, 85 ὑμ9 [Δ ]} πο ηὐ οὗ ἐπ 9 ῬΓΤΟΡΙΙΘΟΥ͂ 
οὔ Ῥαδρΐϊθὶ (8690 ὑμορ βϑοίΐοη 1, (2), οὗ ἐμ 1]. 
ἀἰτὶ βίο). ἘΠπῸ6 ΟἿΪΥ ἰμϑίδησοεβ θὰ ὙΏ16} ἰὲ 5 
οἰδϊμωοα ἐμὲ, Ηθ ἀεπηϊοά ἰὺ (ΟΥ ΒροΙκ6 οὗ α Βεαβὶ] οἶδ 
88 οοτΐης 1π ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΥΡ τη0460) ΔΓ 1} χυϊὶ. 21, 
2}, δὰ {Πο86 6 ὉΥ ραβϑθδροδ ἰῃ ψ ο ἢ Ηο τοίογτοα 
ἴο 6 Κιηράοιῃ ἰῃ ἰδθ 88 οὗὨ 8 ργϑβϑο;ΐ τοσῦ. 
ΤΙι6 βδβδϑάρο ἰῇ [16 18.068 ΧΡ] δἰ ηθἀ 658 Ὀοΐης ἴῃ 
ΒΑΤΤΆΟΩΥ πὶ Η18 οὐ. ἰθδοβίη ρβ (8600 ΒὈΟΥΘ), 
δηὰ ἴπ6 οὐδοῦ Ῥαϑθάζοβ, 88 ἯΘ ἈδΥΘ Β0601, 810 
Ετδιτδί  64}}} δομϑιβιθαῦ ὑἐβογον (ἢ. 

(2). ἴπ 86 συντέλεια τοῦ καιροῦ (Ῥ6η. ἶχ. 27, 
χίϊ. 4, 18). Τμὶ6 ψ88 αἰγθοῦΥ ἰδυρς δπὰ ἰὼ 
Ἱαδϊο8ὲ ΤΟΙΘΓΘΩσΘ [0 89. ΡΓΟΡΒΘΟΥ οὗὉὨ Ὀαηϊοϊ, 
ὀρ. Μαιίί. χχίν. 8, 0, 18, 84; Ματκ χὶνὶ. 7; 
[μχο χχὶ. 9, 81; 866 6180 Μαῖί. χινὶ. 89, 40, 49, 
στ} οοπίοχί. 

(83). Αἴοσς 8 ροσὶοὰᾶ οὔ στοδὶ θλῖψις (Ῥδη. χὶϊ. 
1, τίϊ. 20, 27). Οοπῆνγμπιοα ἰὴ ἐμ Νὸν Τδϑδίδιηθηΐ, 
Μδις, χχῖν. 21, 29, Μίδυκ χὶϊὶ, 19, 24; 1 Ῥοί, ἱν. 
19. 13. 2 Τ 6868. ἱ. 4-7. : 

4ὴη. Τὴ τηθπιῦογβ (0 ὍΘ ΔΟΥΟΥΏΟΥΒ (Ὀ 88. ΥἹΙ. 
18, 22, 27). Τμὶβ ψὰ8 ἃ ἀοούγιπθ ὨΘΥ͂ΘΡ ΘΟὨΥΓΤΟς 
γεγίοὰ ὉΓ οὔὐγ [οτὰ ; Ὀπὺὶ, οα ἰμ9 δοπίγασυ, Ηθ 
δειῖὶη δῃἃ ἀραΐη 50 ΒρΡΆΚΘ6 88 ἰὁ0 ηϑδηϊ δὶ ἐμαὶ Ηθ 
ἰοοῖκ 115 τυ ἴοΓ ρσεδηϊοά, 8.290 Μαῖίϊ. χῖὶχ. 28, 
Χχῖν. 47, χχν. 21, 28: [1Ὸ χὶΐ. 44, χὶχ. 17, 19, 
χχὶ!. 29, 3. Τδο σουηβο] ἐμαὶ Ηδ γαγνο Ηΐ8 ἀ18- 
εἶρῖο8 οὨ ἰδ θ οσοαδβίοι οὗ [86 διῃδἱιϊοιι 8 τοαιιοδὺ 
οὗ (6 ὅοη5 οὗ Ζοῦοαφο, Μαΐίί. χχ. 268-28, δβηᾶ (89 
τεῦηκο Ηδ δαιμίηϊδίοροὰ δὲ (89 1,δβὲ ΒΈΌΡΡΟΓΊ, 
Καῖ χχὶϊ, 24-27, σαμποὶ 6 υπάογβίοοα 88 πορὰ- 
νης τὲ ἀοοίτῖηθ. Η18 ἀοδίρη οὐ Ὀοὶδ {680 
Οὐσδϑ: 008 τχ85, ποί ἰο ἰδασὶ {μδὺ ἔῃ οΓα Βῃου]ὰ ὈΘ 
0 ΣΌΪ ἴῃ {πὸ Βαϑ]οῖα, Ὀὰϊ ἰο τοῦυ Κα ἐῃ6 διὴ- 
Ὀἰιουδ δρίτιῦ {Πδ 5668 ΔΙΌΟΣ δυ ΠΟΥ Υ͂ 0 (}}6 
δ Κο οὗ δοὶ, δπὰ ἰο ἰθδοὶ ἐμαὶ (6 ἔγιαα ἰάθδ οὗ 
ΤΌ] ης 18 {μὲ οἵὗἨ τομάοτίης βοσυίοο. ΤῊΐβ ἰ8 ουΐ- 
ἀεπὶ ἥγοια {86 ἵδοὺ {δὶ Ηο ρτοβοηίοὰ Ηἰ τ ϑο], 
4.6 δοκποπνιεὐρμεά Μίδδιοσ, 88 ὑμοὶν τροᾶθὶ; δηὰ 

ἔγοια ἰδ Τυ σι Ὁ ἔδοὶβ (αΐ, ὁη δα ἔγεί οὗ ἰἢ9 
ταϑπίἰοηθα οοοδβίουβ, Ηδ ἱπιρίϊοἀ (δὲ ὁπ0 ἴγ85 ἰὸ 
811 οἡ Ηἰβ σὶιιὺῦ βδηὰ δηὰ δηοίῃου οὐ Ηἱἰβ Ἰ6 
((ο β!δὺῦθ ἰῇ βυρουῖοῦ δυϊμοσὶγ), Μαὶὶ. χχ. 28, 
Δι (μδί, ἰῃ {86 Ἰαίίον, ἐτητη οἰ α ο  δζο (ἢ 9 ΤΘ- 
Ὀυϊκο, Ηο ἀφοϊαγοὰ ἰο Ηἰβ8 Αροβϑιϊοβ ἰμαὺ {ΠΟΥ͂ 
ΒΏΟΙΪα δὰ οἡ ἐβγοηθδ, [μυϊκο χχὶϊ. 29, 8ῦὸ. (869 
8.180 1 Οον. γτἱ. 2, 8; Φυὰο 14, 1δ; Βον. ᾿ἰὶ. 2], 
γ. 10, χσχ. 6, χχὶϊ. δ.) 

(8). ΑΒ ἀεωπιεπῖοαῖ, ΝΟ ὁ80 ΔΡγπιΒ ἐμαὶ (818 
οἰϑτνδοίογϊ δυο τγὦὁ8 οΥῸΣ ἀδηϊθα ὉΥ οὐν [οτὰ. [ὲ 
Ὑ85 ποῖ, ἱπά 664, αἰ ΓΟ Υ ἀεοϊαγοὰ Ὁγ Ηϊ ἰμδὲ 
ἰὴ βδ᾽ 8 δοιὰ Ὀ6 δϑβοοϊδι θα πὶ} Πα ἰπ 189 
Τα] οὗ αἰ ἐλε εατίδ ; ἰΐ 88 τη θβιὶγ ἱπιρ] δὰ, 
μονγουον, ἴῃ ΠῚ8 ον ἀθηὶ τϑίργθησο ἰ0 (ἢ 6 ΡΓΟρΡ ἢ θ- 
οἾ908 οὗ ᾿δηΐοὶ 88 οὗ πού] ἱπίοσργοίδιΐοη νυ - 
ουΐ λΘΗΥ͂ αυΔ)|Ποαίΐοη, δὰ ἴῃ Ηἰ8 δεβοοϊαίίοη οἴ 
Ηϊ59 αἰ8ο 168 πὶ Η 86} ἴῃ σχονογηπιοηί, ἱπ 
οοπῃοοίίου πῖ(ἢ (6 ἰζηονη Ὀ6]1οΓ ΟΥἹ Τὴ 9 {6 νὑ7͵. 1 
ΒΘΘΙΒ ἰ0 0 αἰτοῦ Υ αἴἴγθα, 1 Οον. νἱ. 2, 8: 
46 14, 1δ ; Βον. χχ. 6. 

(θ). 4.8 ροζιεϊςαΐ, (ἴ. ε., δῃ οχίοτη δ] σουουηπιθπὶ 
Θχογο βοα οὐϑΡ {10 ῬΘΥΒΟΠΒ λῃἃ ΡΓΟΡΟΤΙΥ͂ οὗ Π16Π). 

ΤΊΟΥΘ 8 ὯΘ 20 αιυοϑίϊοη 88 ἰο ἐμ ἀαρρατεπέ 
ἰοδολίης οὗ ἐμ ΟἹὰ Τοβίαμπλθας οἡ {818 ροϊηϊ; 84]] 
(9 Ῥτορμϑοῖοβ θϑασίηρς οἱ ὑπ Βαβϑι]οῖα ῥσγοϑοαῦ 
ἰ'6 ἰάθα οὗ 8ὴ δχίδσῃδὶ, ΡΟ] 1684] χονογηπχϑηί. 
Δηᾷ ἰὑ 8 8180 ὉΠΊΥΟΣΒΔΙ}Υ δαπὶι θα ἰδὲ {ἰ6 ὁ οννα 
Ψ6ΓΘ ΟΧΡΘΟΙΙ ΩΡ Βυοἃ ἃ ἰκἰηράοτι οὗ [6 Μοββί ἢ, 
δ οχροοίβδιϊοι τ 810 ἢ γ͵ὰ8 Βμαγϑα Ὀγ ἰδ ΑΡροβί]6δ. 
70 18 υἱτουῖν ἱποοηῃσοίνδο]ο {ἰδὲ 1 το δὰ θη 
ταϊβίβ θα οἱ ἰμὶ8 Ροϊηί, Θβρϑοὶ δ! δ8. ὑμοὶν τα ΐϑ- 
ἰ8Κὸ 88 οΘοπδνγπιοα ὮὈΥ͂ (6 Δρρδαγϑηί ἰθδοβίης οὗ 
16 Ρτορ ιθοῖθβ, ἰμ9 ἀγοαὺ ΤόδοιοΡ πψουϊὰ ποί 
ανο ἀϊδβίξῃοι Υ ἀπάοοοϊὶγοα ἰμθ. Απᾶ γχγοῖ 
ἱβγουσμουΐ ΗἾΒ τ ΒοΪΘ τηϊηϊβίγυ 16 σοπίϊ 8} 
Β0 ΒΡ6Ϊκ6 88 ἰο ἴθοδυο ἰθ1 ἴῃ ΘΓΓΟΡ 1 (ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ 
ἴπ ΘΥτογ. Οὐ (Π9 οοοσδϑίοῃ οὔ {μ0 18. βυρρον, Ηθ 
Θ᾽ ογοᾶ ᾿δηριαχο σὰ ταυδὶ πᾶνο οομῆγιηρα 
ἔθοῖι ἰα ὑμοὶν Ὀ6]16Υ οἱ ἐμὲ8 Ροϊηί, υ1κὸ χχὶϊ. 20, 
80,---ἃ θο] 16 ποὺ δι θα ὉΥ Ηἰ8 ἔοτὶγ ἀλγ8 ἰθ86ἢ- 
πᾷ ὁπ (89 Βιι 7 6οὲ οὗ 9 Βαβ11ο184 δοσ Ηἰ8 Υϑβαῦ- 
τοοίϊοῃ, 88 18 ουἱἀ ϑηΐ ἔγοσα ὑποὶν Ἰδὲ αποβίϊοπ, δὰ 
ἴῃ οὶ Ηρ χηυδὺ πδγθ 8011} ἔασον οοηδειηθοᾶ 
ἰθθτλ ὉΥ Ηΐ8 δΏθνον, Αοἰδβὶ. 8-7.. ΤΠ δἹ]Ἱοροὰ 
ἰμϑίβησθ08 οὗ ΗΪ8 ἰΘδοβίηρ ἃ ΘοηίγΑΥΎ ἀοοί το Τ]]1 
ὍῸ0 δσοηβί ἀογοὰ ἰη ἐδο ζο] πίη αἰν βίος. 

ΤΠ|. Οὖν Μοτὰ δῃηὰ Ηἰ8 ἀἰβοΐρ]68 ἰλυρηξ πο ἀοο- 
ἰγὶῃο οὗὨ ἐλα (οῦ α) Βαβι] (οἱ μοὸν σοτηροίθ ΟΥ 
ἱπομοαδίθ) 88 Ἰδοϊείῃς ΘΏΥ ΟὯΘ οὗ ἐδ ρῥγοοοϑάϊηρ 
οἰαταοίου δ 108. 
1 ἴθ 8] χοά ἐπδὺ ἐμ18 χὰβ ἀοηθ ἰῃ ἐδ οΒο αἰέθ- 

8068 ἴῃ ψΕϊοὶ 116 Βαβι οἶα 18 βροΐζθῃ οὗ πὶ ἐδ9 
186 οὗ ἃ »γέδεπέ ὙΟΣὉ, 8ηἃ 4180 ἰῃ [.Κὸ χὶϊ, 14: 
χΥΪΐ, 20, 21; Μαιί. σι. 81-δ2. Φοβη χυὶϊὶ. 86: 
Βοιχα. χὶν. 17. Α1} ἐβ68θ Ῥϑβ8α 685, ἰὑ ἰ8 σοπίο παρά, 
βΒοὲ ἤογί ἢ α Βαβι]οῖδ. Βαυϊῃᾷῷφ. 8 ἸΏΟΤΟΙΥῪ ᾿πίογ ἃ] 
ὁμδσδοίοσ. ΑΒ ἰο μοβο ἰοχὶβ ΨΒΟΒΟ ἔοσοο ἴῃ (δ 8 
ἀϊτοοιίοη 18 ἀονῖνοά τη γον ἔγοπι ὑπ ον σταπηπδ- 
ἐΐσ81 ἔογιαῃ, γὸ Βα Ύο δ66ῃ ὑπαὶ (Π6Υ ἃγὰ δοπβίβίϑης 
πΐ} (η0 ἰάοδ οὗ α ἑαίυτο Βαβι οἶα. Υ ο πᾶγθ 8150 
8665 ἐμδὲ 10 χυὶ!, 20, 2], 15 σοηβ᾽βίοπί τυΐ ἢ (89 
(ΠΘΟΥΥ͂ τπλδἰπἰαἰ πο ἴῃ ἐμὶ8 ὀχοῦσθιιθ. Τδθ Οἱ ΟΡ 
ρΆ88δοδ Μ1}} Ὀ6 σοπϑί ἀογϑὰ ἴῃ {ἰ6ὶν ΟΥ̓ ΟΡ. 

1ακο χὶϊ. 14. “«ἯἯἍΠ0 Ἰωδὰθ Μὸ ἃ ἰυχο ΟΣ 8 
ἀϊνί ον οὐον γου ἢ Τὸ Κίπχάοπι δα ποὺ {68 
Βοθῃ οδἰδὈ ἰδ ο : οὐν ογτὰ δὲ ἐμαὶ (ἴθ οσοῦ- 
Ρἱοα βἰ ΡΥ ἐπ ροϑὶιΐοη οὗ ἃ θοῦ ου. 

Μαίι. χὶιὶ. 831-52. 1 18 οοπίοπάρα ἐμαὶ πῃ ἐμ6 
ῬΘΥΔΌ]68 οὗἩἉ ἰδὸ τηυϑίαγτά δοο0ἃ δηὰ (ἰμ6 ἸοαΎΘ ἢ 68- 
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Ῥοοΐδιγ, 5 68608 ἰδαρσιιὲ οοπμοθσοϊορ ἰΠ6 ΒΔβὶ]οἷβ, 
(Βαὺ ἰ0 ὈορίηΒ 8.601} δηὰ ἱπιρογοθρί ὉΪΥ ἴῃ (86 
Βοδγὶ δπὰ ἴῃ ἐδ σοι ἰγ, δὰ ρστδάι}}ν ἰπ- 
ΟΥθαδο8. Τ7})0 ἴΌτοο οὗ ἐμ6 δυζυϊηϑθηὶ 18 ἀογὶ νὰ 
ἔγοτῃ {86 δβϑυτηρίίοη ἰπδὲ ἴῃ ἴΠ680 ῬΘΓΔΌΪ68 (δε 
ἐλίπο ποχί ἰο ἰλε υετὸ οΓ σοπιρατίδοη ἰ8 ἰμδὺ ἰο ΒΊΟΝ 
ἀμιο Βαβι] 6ἷ8 ἰ5 οΘοτηραγϑα---ἰ αὶ ἴῃ ὁ06 6886 ἰΐ 18 
δοιῃραγαὰ ἰο ἐδ πιυδίαγα 26ε6], αλὰ ἴῃ ὑπ6 Οἱ ΒΘΓ 
ἰο {86 ἐ εἶδ Ἰοανσοα το! ἐμ ποϑη μϊά. Βαὶί 
ἐγ 818 τὰ}]9 ποϊὰ ροοα ἰπ ὁη6 6436, ἰΐ τηῦδί ἴῃ Δ]] 
Οἰμουθ; δη ὑπάοσ ἰἰ8 οροσϑίϊοηῃ γἋὸ Βᾶγθ (ἢ 6 
κὶηρσάοιῃ ᾿κοπϑα (νογ. 24) ἰο (86 δοῖσον, (ΤΟΥ. 45) 
ἰο ὑο πιεγολαπί-πιαπ, (Χχ. 1) ἰο ἴμο λοωδελοίάεγ. 
(χχὶϊ. 2) ἰο ἰμ9 Κίηρβ, εἰς. Μαεϊξοδίγ, ἴῃ 8}} 
(680 ἰηΒίϑῃοο8, Ὑ766 Σηι8ΐ 0888 ΟΥ̓́ΘΡ {Π6 πεχί ἐλήησ 
ἰο 116 ΥΟΙῸ οὗὨ σδοιΡΑΣ ΒΟ, ἰὼ 86066Κ [Ὁ ἰδ9 
οὈ͵οοὶ οὗὨἨ οομμραγίβοθ. οι ι]958 ἐμθ ἰσὰθ 
Θχρ δηδίΐου οὗ ἰ89 Ῥθγαθθ “86 Κίπράοῃι 18 
ἸκΚαποά, εἰο..,᾽ 8 (89 οδθ ρίνοι Ὀγ ΑἸογὰ ου δέαι. 
χὶϊ!. 24, “ἐ ἐς ἰἶζε ἰλὲ ισλοὶς εἰγεμπιδίαποος αδομέ ἴο 
δὲ ἀειαϊϊοα,᾽" ὦ. 4., (ῆ6 Θηϊγο ῬΔΥΘΌΪο Ῥγοβθηΐίβ ἃ 
ἐγ ἢ σομοογηΐης ἰδ6 Κἰηχάοῃ. ὙΠ {π|8 οχ- 
Ἰδπαίϊοη, Δ Υ 88 ἴο {μ6 πδίατο οὗ (9 Βδϑι] οἷα 
τσ οὐ {9 συγγοηῦ ἱπίογρυοίδιϊ οι 18 ᾿δοϊχίηρ 

ἦδ Ὀγουρὶί ἰηΐο (8158 ῬὙ11016 Β6 1168 οὗἩ ῬΑΤΔΌΪ685, 8 
{π|680 8η4 4}} {68 ΟΥΘΤ ΡΑΓΘΌΪ]68 δγὸ Ὀγοιυρῦ Ἰηϊο 
Ῥοαυ Ὁ] σοΠϑ᾽ ΒΘ ΠΟΥ͂ 1} 4}} (86 οἶοῦ ἰθ860}- 
ἱπρθ οὔὗουν [οτὰ, 716 βουΐθϑ ἰὴ Μαδϊί, ΩΔΥ ὉΘ 
χοχαγα θά 88 βοίἰηρ ΤΟΥΤῚ ἐμαὶ ποίη ἐπραγο, 
ἑπαρογίοθοι, ΟΣ ἱτητηδί ΓΘ, Ο8Π ὮΑΥ͂Θ ΡΪ8δ00 ἴῃ ἰῃ6 
ΒαΞ116ἷ6---ἰὴ Βιιοἢ ο4586 Π 6 ροοὰ χταΐπ, ἰλ6 τισίν 
ἴχοο, (9 ἱποσουρ}Υ Ἰοανθηρα Ἰυτρ, (ἢ 6 ἰΓ ΘΔ ΒΙΓΘ 
δορδζδιϑα ἔγοπι 816 δο]ἀ, 86 ρϑδεὶ, ὑμοὸ ροοά δι, 
Υ1}1} γορσοβϑηί 1. 

Φοδη χυϊἱ. 86. πῃ ἰδΐἷβ υἱΐογαποα, 1 18 ὁ0Π- 
ἐοηάοὰ ἐπ 8. οὖν ᾿οτὰ ἰηἰοηἀοὰ ἰο ἀφοΐάτο ἰὸ ΡῚ- 
Ἰαίο ἰδὲ 86 κίηράοπι Η9 δδπὶ0 ἴο Θβία Ὁ] 18} τ 88 
ποὶ αἴΐζουῦ [06 ΤΏ 9 Ὁ οὗ ἐμ9 ἰεϊῃάομῃβ οὗ {π18 
ποτ], ὦ, 6., μοὺ ὀχ ΓΔ], Ῥο] 1 {164]1. [ἰ 18 αἀπιὶ- 
ἰ64 ἐμαὶ 8 αἱΐογαησθ οοπαίἀογοὰ πὰ ἰἰ86] Γ ν}]] 
Ὀ6ΔΡ ἐπἰβ ἱπίογργοίαι οι ; Ὀαΐ ὁ ΜῈ] 8150 ῬΘῸΡ 
ΟὯΘ σοπβὶβίοηϊ τὶ (ἢ (86 (ΠΘΟΥΥ͂ Βογοΐὶη δαγνοσαδίοα, 
ΘΒρϑοΐδ}}ν ἰὼ τἱϑῦ οὗἩ ἰδ9 ἰηἰτγοαιτιοίΐοη οὗ νῦν᾽ ἴῃ 
ἐμ Ἰαδί οἴδιβο οὗὨἩ {9 ὙΘΓΒ6, ὙἘ6 ἢ ΙΩΔΥ͂ ὉΘ Τ6- 
ζιγήθα 848 ἃ ρμαγί10}0 οὗ ἰἴπ|0-- ΜΥ κἰησάοιι 18 πού 

. ροῖο οβἰδὈ] 8894. ἩΒΙσἢ οὗ (ἢ 688 ᾿ηοΥρΓΘ δ 018 
Δ’ ἯΟῸὺ (ο δάορι ῦ 106 ὁὴη0 ΒΌΡΡΟΒΘΒ πὶ ΟἿΓ 
1οτὰ τ αϊθροτγοὰ ἱπίο {86 ον οὗ ἃ Βοαίμϑῃ ΩΝ 
ἐμοῦ (16 αἰαὶ 168 πον (9 56 0708 Μ6γ6 ἱπ {86 Ργο- 
ἰοτίατα, τον. 28), πὸ στοαὶ ἰγα ἢ ΘΟΠΟΟΥΒΪ ἢ 
Ηΐδ8 κἰηζάοπι, τ ον Ὧ6 δὰ ποὺ ΟὨΪΥ οοποεαϊεα 
ἤτοι Ηἰβ ἀἸβοῖ 0168 ἐμ ἔγοπι ἐδ 6πὶ ἢ ἃ 6 1] 46 ̓ - 
ἵπῷ οπἰ ζπι8) Ὀαΐ ἃ 1600 ΠΟΤΕ Ὀοίοτθ οἡ ἰδθ 80- 
161 οσσαβίοι οὗ {π6 ἐπδιϊαἰΐοι οὗὁὨ ἐπθ ΒΌΡΡΟΓΣ, 
1λικὸ χχὶϊ. 29, 80: Ὀυὶ πη ϊοῖι, 4180, Ηο οσοπιἰππθα 
ἰο εοποεαῖ ἰὨτουφοαῦῖὶ ἰμ6 ΚΌΡΟΥ ἀδγ οὗ ΗΪἶ8 βιιὺ- 
δοαυθηΐ σοηἰϊηθδποο πὶϊ ἢ ἰΒ6πὶ, ἀυτίης τ σἢ 
ἐϊπια Ηο 18. τοργοβοηϊθα 859 “"βροακίὶπρ οἵ (86 
ἐλη 8 ροσίδι πἰηρ ἰο {86 κίηράοιι οἵ 6ο04,᾽ Αοἱϑ 
ἷ. 8, ἀπὰ 88 ορϑηΐϊηρ “ (λοῖν υπάοτβίαπαΐηρ, (μι 

ΠΟΥ στϊσλ υπάἀογβίδπὰ {πὸ Ξογίρίυγοδβ," ζ0Κθ 
Χσὶν. 40: Τὸ οἰμὸνρ ἱπιοχρσγοίδιϊοη ΒΌΡΡΟΒΟΘ 

ΤῊΕΒΕ ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ 51. 50ΗΝ. 

(μαὺ δ δρᾶῖκο ἱπ σοῃδίβίθῃοΥ πὶ Ηἷἴ8 Ῥχουΐϊουβ 
8η4 βυϊθϑοαυθηΐί ἑοδομίης. 

Βοιι. χίν. 17. ΤῊ}}8Β ραββαρὸ 8 Ῥοσίδος γ᾽ σοῃ- 
βἰϑίοηΐ τ] {86 ἈυρΡοί 6518 οὗὨ ἃ ΤΏΘΓΟΙΥ ἱπί  Σ 8] 
Βδβὶ] οἶα, Ὀαΐ τηδη 680} 1 ἰ8. 4150 σομβὶϑί δηΐ τ ἢ 
{86 Ἀγροίμθδὶβ οὗἩ ἃ ῬρουζθοὶΥ ΒΟΥ ὀχίθτη δ] μὸ- 
γοΡημθηΐ. “Μροεαί δηὰ ἀγίηὶς ᾽" ἀο ποὺ πεξεδδα- 
γιϊν ἸΏΙΟΥ ΟΧΙΘΓΠΑΙΥ, (ΒΟΥ παν ΤΟΣ (0 τηέγέ 
εελὶν ἐπϑονηπιεηί Ἡ ἰσΘὮ ἢ85 ὯΟ 0866 'ἰπ ἰπ6 Β885ὶ- 
Ἰοΐδ 885 βοί ἔοσγί ἴῃ 18 ΘΧΘΌΓΒΙΙΒ. 

ἴπ οοποϊυδίοη οὗ {0 ὙΠ010 δυρἦοοὶ ἰξ τδῪ ὈΘ 
ΤΟΙΔΡΚΟά: 

(1). ΠΥΡῚ 88 Ὅθ66 5 Υδιγὶγ βδόονῃ ἰΠδὶ ἐμ στοαί 
τη888 οὗ βού ΓΟ. πὶ ψ ο ἢ ἰμ6 ἰογ Β8511618 
ΟΟΟΌΣΒ, ΓΘΑΌΪΘ 88 ἐῆθ οὈ͵οοίϊ νο (μουϑοῦ {ἢ 9 ΟὯΘ 
Βοὶ ἴοσί ἢ ἴῃ {ἢ 8 ΘΧΟΌΓΒΙΙΒ, ἰμ 6} ἰδ ἰζ υἱτοΥ 1110- 
Εἰοαὶ, ἔσοτη ἐμ 6 Ῥοββι Ὁ]. ἔογοθ οἵ ἃ ἔε Ὺ βοδιίἐερρὰ 
Ῥϑββαροβ, πΐθ πᾶν, πὶ πουὶ βιγαϊΐης, Ὀ6 ἰῃ- 
ἰογρτοιθα ἰὴ δο ΒΒ  ΘΏΟΥ͂ τὶ (μ6 Ομ ΟΥΒ ; οἰ τον, 
οα [89 οη0 Βδηά, ἴο ἀΘῺΥ {μὲ νυδὶϊἰὶγ οΚἴὈ {μ6 οῦὔ- 
θοίϊνο οα 8 Ὁ] }8}.64, ΟΥ, ὁπ ἐμι6 οἴμβοῦ βαπὰ, ἴο ὃγ- 
Ροϊοϑὶζθ ἃ βϑοοπὰ δηῃηὰ γυὙδσγίδηὶ οὐ]οοίϊτο---ἰο 
οοποῖπθ ὑπαὶ [89 ἐθττ γγ88 υβοἃ Δ ἱ σαου)γ. 

(2). ΤῊ ἰβοΟΥῪ Βογοΐῃ ἀοζοηάοὰ ἰΒ ποὶ 115 Ὁ]6 
ἴο 180 οὈ͵θοοιϊοπ {μὲ 10 Ῥταβοηὶβ 8 “ΑΓ Ά] ᾽᾽ ΟΥ 
“ἐ τηδί 6 γ}8]" ἀοοσίγῖηθ δοποογΐηρ ἰἢ6 παίατο οἴ 
{16 Βαβι] εἷβι Μοϑὶ δογίδι εἶν ἰδ ἀοοίγϊης 15 ποὲ 
“ὁ ΟΥ̓ 8] ἴῃ ἰὴ6 ὈδΔαἃ Β6η86 οὗ ὑπαὶ θίγῃ, ΠΟΙ 88 
ἐοδοβίηρς ἐμαί στοββ Β6βἢ δηὰ ὈϊΪοοα βἢ4}} ἱπμοσὶῖ 
86 ἰεἰπράοιι ; ΠΟΥ 5 ἐὺ ““ τηλί ον ἷ8] "ἢ δδνθ 850 ΖδϑὉγ 
88 (86 ἀοοίτίηθ οὗ μ9 γεβατγθοίίοη οὗὁ {π6 Ὀοάγν 
ἷ85Βο. [ὑἀρτοοθ ΜῈ (8185 Ἰδιίον ἀοοίγτηο  ἰτη- 
Ρἰγίηρς ὑπαὺ {π9 τοἀοιρίϊου οὗ ΟὨσὶδὲ τοβρϑοῖβ (8 6 
δοάψ 88 Ὑ6]1] 88 {μ6 δοιέ, δῃὰ 4180 νὰ ἐμ ἀοο- 
ἰγῖπο βοὺ ἔοσί 'ῃ Εοπι. Υἱῖδ. 18-28, 

(8). Μαοῖ ᾿πιροσίδην ταδί Ὀοδτῖηρ οἱ ἐμ ῖβ 
Β ) οὐ, Θοπποοίοα ἩϊΓὰ {16 βοσὶρίυταὶ 86 οὗ (89 
ἰδγπιβ συντέλεια, παρουσία, ἐπιφάνεια, ἀνάστασις, 
παλιγγενεσία, ἀποκατάστασις, κληρονομία, ζωὴ αἱό- 
νίος, ΔΒ ὨΘΟΘΒΒΑΡΠΥ͂ ὈΘΟΠ Ῥηββεά οὐοσ. ἘΏῸΠῪ 
ἰο ἀϊβουβα ἐμ6 βυ)]οοὺ 1 σοπηθοίΐοη ΣῈ ἢ 8}} 
8680 ἰθΓΠ8 τουϊὰ τοαυΐγο 8 σοὶ πγθ. 

(4). {186 ἔογεσοίηρ τοδϑοπΐηρς Ὀ0 νδ]ϊᾶ, ἴπ- 
ογοαβϑᾶ ἀουθὺ ἰδ ἐμοῦ ὉΡοὺ (86 τΤοδαϊηρ ἡμᾶς 
βασιλείαν, γον. 6, οὗἉ (μῖ5 Ομδρίοσ. βου), μον- 
ΘΟ, ἐπ 6 ΠΟΥ͂ ΖΘΏΘΓΑΙΥ δοοορίοα Τοδαΐῃς θ6 885- 
ἰαἰηοᾶ, (λ6 ραβϑβῆρο ΠΥ ὃ0 χομάἀογραὰ οοπεϊδίοπ 
ψὶῦ (86 ὑπ ΟΥΎ Βογοίη βαρρογίθα ἘΥ δἰἰσγὶ απ ς 
ἰο ἐποίησεν ἃ Ῥτο]ορίϊοΑ], ΟΥ ΣΙ ΒΟΥ ὧδ ωγα, ἴοσςα. 

Απὰ, Ἰαβίϊγ, μ18 Θχοῦσβυβ 85 Ὀθοὴ υγγὶΐθη ἰὼ 
8 ΒΡ1Υ1 οὗ ἄθορ οομνίοίίου, θυ ποί, 1 18 ἐχιαβιοὰ, 
ἴῃ 900 οὗ δορτηδίΐβαι. Τὸ Ὑτὶίον ἔθοϊβ (ἰλαὶ ΔῺΥ 
Τα8 Βῃουϊα βίαν 80 υϑϑὶ δηὰ ἱπηροτγίδῃιὶ 8, β! Ὁ- 
θοι τὶ [588 ἀδορεδϑί Ἀσπ}}Υ δηὰ βο]-ἀϊβίτιι, 
δηἀ ΟΧΡΓΙΘΟΒΒ δ᾽8 ΘΟ] 5108 ὙΠῚ} (η6 αἰχηοβὲ σηο- 
ἀοΒίυ ; δῃα ΒΘ ὩΟΓΘ ΚΘΟΘΩΪ ἔδο]8, 88 6 ϑηἶβῃοΒ 
8 ψόσκ, ἰδ πη (06 θοριπηΐηρ, πον ἀπὲ μὸ 15 
ἰο φγαρρὶ τὶ ἀν, ΠῚ δυρὰξ οὗ ἀοζτηδὶ δια 
δου ἃ ΒαΥΘ δρρεαγοὰ ἱπ ἰμ9 διρυθβϑίοῃ οὐ ἈὨϊς 
γίονθ, 86 ἰσγυβίβ ὑμαΐ ἱὰ νν1}} ὈΘ αἰἰγὶ υϊο ἃ το [86 
ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗ 818 βἰἑυδίϊοη, βογο Ὀτουϊίγ πῃ ἐχ- 
Ῥτθβϑίοι 18 οὗ ρσΐπιθ ᾿τωρογίδῃοο.---Ε., ΒΕ. Ο.] 
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ἜἘΠΑΞΕΟ' ἘΤΕΞΕΞΞΙ. 

ΤΗΕ ΟΟΥΒΞΕῈ ΟΕ ΤΗῊΗΒ ΜΟΒΙΌ ΤῸ ΤῊ ΕΝῺῸ ΟΕ ΤῊΗΒ ΜΟΒΙΌ. 

(Βαρ. 1. 9---ΧῚ, 14. 

ΠΒΕΟΤΙΟΝ ΕἸΒΞΤ'. 

Τὴ δονυθὰ Οσομοα. Ἐΐζθανϑη-ρΡοῖυτο βηᾶ οΘατὶΒ-οἱοῖατχθ. 

(παρ. 1. 9-Π1. 22. 

Α.--ΤῊ  ΙΡΕΑῚ, ΗΕΑΥΕΈΝΙΥ ΓΙΕΕ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤΠῈ ΟΗΒΟΗ. ΗΒΑΥΈΕΝ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ 
ΤῊΕ ΒΕΨΝΕΝ ΟΗΠΒΟΗΕΒ. ΒΤΑΝΡ-ΡΟΙΝΊ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΕΒ. 

ΤΗΝ ΟΒΕΑΥ͂ ΥΙΒΙΟΝ; ἘΠΕΒῚΤ, ΑΒ Α ΒΑΒῚΒ ΡΟᾺ ΤῊΞΒ ΒΕΥΕΝ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΤῸ ΤῊΞΒ ΒΕΥΕΝ ΟΗἩΠΒΟΗΕΒ. ΒΕΧΟΕ 

Α.80 ΑΒ ΤΗῊΗΒ ΒΑΒῚΒ Οὐ ΤῈ8 ΟΣΙΟΥΙΝΟ ΥΙΒΙΟΝ8 (Βεσαῦϑε ΑΙ ΤΠ ὙΙΒΙΟΝΒ ΒΕΙΑΤΕ ΤῸ ΤῊῈΞ 

ῬΒΒΥΒΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊ ΟΗΒΟΗ͂ ΑΒ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΕ ΙΝ ΤῊΗΞΒΒΕΥΕΝ ΟΗΌΒΟΒΕΒ). 

Ομαρ. 1. 9-20. 

᾿ολη ἐπ ἐλε ερί τί. 

9 Ι ΉΒη, τ8ο 4180 δηὶ [0η|. 80 830 8:1} γοῦν ὈγοίμοΓ, δη οοταρδηΐου [{]]ουὐ- 
ΓΔ Κ6Γ] ἴῃ [ἐπ8. [86] ὑυἱυϊαίίοη, δηα ἴῃ [86 [οπι. ἰη 186] Κίῃρσάομμ δπα ραίϊθῃοθ 

ἔπι πα αμοο] οὗ [1Π] 6815 Ομ σῖβὺ [οπι. ΟἸ γῖβ}}] [[δΔηρὸ : (ἰὼ Ομτ5)},) 88 ἴῃ [8.6 1510 
ἰῃδί 15 ο8116ὰ Ῥαίμῃχοβ, ἴογ {μ6 ψοζὰ οὗ ὅοα, δηὰ ἔογ' [Π6 δβίἱπηοην οὗἉ 6808 (ἸΒτΙβὺ 

10 [οπὶ. ΟὨ 8.156 [ νὰ8 [1}Δησ6: ἐγδαϑροτιοὰ] ἴῃ [μ6 Ερί τὶν [Βρὶγ10] οὐ 1716 1ογ Β 
11 ἀλΥ, δῃὰ [π8. 1] μοαγὰ Ὀθμϊπᾶ τὴθ ἃ ρτγοδ γοΐοθ, 88 οὗ ἃ ἐγιιπιροί, βαγίησ, διὰ 

ΑἸρδδ δπηὰ Ομπμορα, (μ6 ἔγβί δῃᾷ {ῃ9 1α5ῇ : δῃά, [οπι. 1 δὼ ΑἸἹρῆδ δῃά ὕω ἃ {Π6 
δτοι δῃα [86 ]α8ῦ: 8η4,]6 δὲ ἴῃου βϑοϑί, ψγιῦθ ἴῃ [1π00] 8. θΟΟΚ, δηα Βαμα ἰέ [ο1}. 
Δ] απο ἰδ0 βουθὴ ομυγοῖοθ πο 816 ἴπ Αϑίϑ [οππ. ψ ΔΙΟΩ ΔΓ ἴῃ Α8147;7 υπίο 
Ἐρδθβαβ, δηά υπίο ϑιθιγγηα, δῃὰ ἀπο Ῥεογρϑίαιβ, δηά υπίο ΤὨγαῦγα, δῃὰ υὑμπίο 
Βαγαῖβ, δπα υπίο ΡΠ Δα οΙ μα, μα αηΐο 1,Δοαϊοθᾶ. 

Αρρεαγαποες 9. Ολτίεί ἐπ Ηΐ σίοτν. 

12 Απά 1 ἰυγηοά [͵π8. ΔΌΟΙ 7] ἰο 866 ἐμ σγοΐοϑ ἐμιδὺ βρακο [γ͵8 βροβ κί} ρ]" τὶν ΤηΘ, 
18 Απὰ θαεΐηρ' ἰατηοά [μανίης τυγηοα Δρουί], 1 5847 Βθυθῃ ρο θη οδῃα] βίο; Απά 

ἴῃ [860 τιϊαβ οὗ {86 βονϑηῦ Ἕδῃα]θβυὶο κβ ομδ Κὸ ὑπο {86 [ἐλ6}}} βου" οὗ τηϑῃ, 
οἰοιμοὰ νὰ 8 ρατγπιοηὺ ἄοτῃ [τοϑοβίηρ] ἰο {86 ἴοοῦ [1Πμλῆρο : ζεβίαὶ οσ ρυΐθβίὶγ το 6], 
Δα γὶτί δρουΐ [τουῃά 48] (ἢ ΡΆΡ8 [Ὀγοδϑί8] [Πδῆρο: ποῦ 88 ἃ τουϊκίηρ ἀτθβ8 δδουϊ 

14 ιμο Ἰοϊπ8] σὴ ἃ φρο] θη ρίγα]ο 5 [ΑΠ4] Ηἰβ μϑδὰ 8η4 ἀὼ μαῖγβ τσόγὸ ψ βίο ΕΚ 
[πὶ πἘ106] τΟΟ], 885 συ ἱΐο [οπ|. 88 τ Α106] 88 ΒΠΟΥ͂ ; 8η4 ἰδ Θγ68 ὝΘΓΘ 88 ἃ Η(Π16 

16 οὗ ἔτ; Απά μί8 ἔδοί 1ἴτϑ απίο ἔπ Ῥγαβϑθ [ΑἸζογὰ : οἰ! ο!θαπι8],,} 88. 1 ΤΠ6Ὺ 
δαγηοα [85 1 [Π6Υ δά Ὀθθὴ θυγηθά, οΥ 88 ἤθη ΒυχηΘα] ἴῃ ἃ ἤπτηδοθ [}Δηρο: Απὰ 
ἢ 8 ἔϑας {|| αηΐο ἃ βίτζοδπι οὗἉ το] θη. πιϑῖδὶ, 88 10 ῃ84 Ὀϑοοίηθ ρον πρ᾽" ἴῃ 8 ἔιγηβοο]; 

16 δπὰ δῖ8. ψοΐοθ 85 {86 βουῃά [γο]66] οὗὨἨ τηϑην πψαΐίθσβ. Απὰ ἢ διά] ἢ [οηῖ. 67 δά 
[μαυϊηρ] ἴῃ ἷθ τρηῦ Βαπα βαυθη βίδγβ: δηά οαἱ οὗ δἰ πιο ποῦ [ροϊηρ; ΤΌΤ] ἃ 
δδγρ ὑνο-θαροά [ὑνγο-οασϑα Βῃ8Γρ] εποζᾷ : δῃά εἰ δοιιαύθηδηοο τῦαϑ [ὁη}. τυα8} 8.5 
[86 δι Βϊποίδ ἴῃ .18 [118] βίγθηρίῃ. 
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Οοπυιιεῖησ απα ἐχαϊίηρ εβεεί. 

17 Απᾶ σψβθὴ 1 βδν7 Βἷπι, 1 181] αὖ Ἀ]8 ἔδοὺ 88 ἀθδά, Απᾶ δ Ἰαἱὰ μῖ5 τἱρδύὺ Βδῃα ἀροι 
Τη6, βαγηρ αηΐο τὴ6 [οὁηϊ. ἈηΐΟ τ66],}} ΕΔΓ ποῦ; 1 δι [6 ἢγβί δηα [86 ἰαϑῦ : [οπι. :] 

18 1 απι ᾽θ ἰμαῦ [οπι. 1 απὶ Ὧ6 [881] 1ἰνείι, [Δπα {μ6 νην Ομ6;] δπα [π8. 1] στὰ8 
ἀρδα; [οπιὶ. ;}] δῃά, Ῥθο]ά, 1 δ δἰῖνθ {Πϊνὶηρ] ἴου θύϑγηλοσο, [πο {Π6 αρϑβϑ οὗ (86 
ΔΡ68;] Αππθῃ ; [οπ|. ΑἸηθῃ ;}}5 δπὰ [ἐπϑ. 1] Ὦδνο [16 ΚΚκογ5 οὗἨ 86}] δῃὰ οὗ [οπι. Β6}} 
δηὰ οἵ] ἀθϑίῃ [ἴπ8. δῃὰ οὗὨ 868]. 

«7ολη᾽ δ ὑγορλείὶς οαἰέπο απα σογηηιϊδδίοη, 

19 Ὑγγῖίο [ὑπϑ. (μεγϑίοσθ Ἱ ἐμ 6 ἐπὶπρδ 10) ὑμοὰ μδϑῦ βθϑη, [;] διά [δο[ 8] {86 ἐδίπρϑ 
ψ ΠΟ ΔΓ, δηα (δθ ἰπΐηρ8 νοι 84}} Ὀ6 ΒΟΓΟΔΗ͂ΟΥ [ἀγ δροὰν ἴο ΒΆΡΡρϑη αἰϊοσ 

20 {μ656];}δ ΤῊΘ ΤΥΒΙΟΥΥ οὗἨ [6 βούθῃ βίαι τ 816} (Ποὰ βανγοϑί ἴῃ [ΡΟ] ΤῊΥ τὶρθὶ 
Ὠδηα, δηὰ ἰῃὴ9 βονύϑῃ ρο]άθῃ [οηι|. ρΟ] 46 }} οδῃα]θβῦοβ [118. οὗ φ0}1. ΤΏ βουθὴ 
Βίδυϑ 816 [86 [οη’. 086] δῃρ6}8 οὗἨἉ {116 βϑθύθῃ Ομ ΓΟΙ68Β: δηα [Π6 βεύϑῃ Ἵβϑῃ  οϑιο 8 
ὙΠΟ} (μου βανγοβὺ [οπ|. ΒΙοῖ μου βανγοβϑὶ) ἘὮ δγὸ 1ῃ6 [οηὶ. [8.6] Βονϑὴ ΟὨΌΣΟΪ 68. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

᾿ Ἐ ΠΡ 9. [Βοο. ἰπδοτίϑ καί ἴον ὁ; ἰ{ ἴα οἴει το ἴῃ 411 γί εἰσὶ φα! εἰομβ, ἱπ δοσογάδποθ {8 11 μὸ Ἰοδάϊηρς Οοάϊορα.-- 

. γν. 9. [Άοε. Ω ἐν τῇ ἰτὰ Ρ. δῃὰ ἃ ἴονν τωϊπυδβοῦ]ο; ἐξ ἰδ ΣΘΏΘΓΑΙΥ οὔ ἰοὰ ἰπ οὶ εἰσδὶ αἰ εἰ οΩΒ τὶ [ἢ ἐξ. Α. ΒΦ. (,, εἴς. 
γ εἰς.---Ει, Ἐ. Ο. 

Τύοι Ὁ. σοϑά ἮΝ, δ. [ᾧΡ.1. Ψαῖᾳ., εἰο., τοδὰ ἐν Ἰησοῦ; Α., ἐν Χριστῷ. ᾿ 
4 Ὑοτγ. 9. {1μδοϊπιδη οἵη 8 διά ψΠ Α, Ο., Υαἱμ., εἰς.; ΑἸοτὰ ἡμέ ΗΕ (τ; [{|6 Ἰοπηὰ ἰη δὲ. ΒΦ, Ῥ., εἰο.--Ἐ. Ἐ. 61 
δ γοτ, 9. [[μομπιδπ πὶ δηὰ ΑἸίογά οταἱξ Χριστοῦ νι τ} δὲ. 1 Α. Ο. Ρ., Υυ]α., εἰς.; ἰξ [8 ΤἸοππᾷ ἰῃ δὲ. 89 Β.4, εἰ(.--Ε, Ἐ. Ο.] 
6 ΨῈγ, 1]. Ὑπὸ δααϊτίοη ἐγώ εἰμι, εἔο. [6 ποῖ ψ611 ἰυυπάοα, [11 ἰδ ἴουπά οὨἱγ ἰπ Ρ. (νΐοῖι οτα δ εἰμε) δὰ ἃ ἔστ τηϊπαν. 

ΘΌΪϊοδ6; ἰὺ [8 οτηϊοὰ ἴῃ δὲ. Α. ἣν, οι γα ὶς., είς.---Ε. Ἀ. Ο.] 
Ασία, ψὶῖὰ γυϊκαίθ (ΟἸοιμ σι 9); 411 ἴδο Οοὐά, οπιὶξ, ἑἱοξοῖδον τ ἢ πο Αἴὸ ἐδεέϊμδ διὰ 
Ο. 

δ Ὑογ. ἘΣ ΤΡΒΡΑΙ Ἑάϊτοῦβ τ δὴν δάορὲ ἐλάλει Ὑ|1} ἐξ. Β6. Ο., ΤΙς., εἰς.; Β6ο. ὙΣ  Ῥ. εκἶνου ἐλάλησα; Α. εἶνε 

ὃ ΨΥ, 13, ΟΕ ΟἿ ἐδ ἑπτά σι Α. Ο. Ῥ., εἰο.; ΑἸογὰ Ὀγαοκοίβ ἰδ; δὲ. Β.., εέο., αῖτοθ τ} Β6ο. ἴῃ αἰτίης ἰι.-- 
Ἑ. Ο. 
10 νον. 14. [ΤἸΟΤῸ ἰθ 0 δείίοϊο ἴῃ τὸ οσίχίηβὶ. Σὰ ᾿πδε1 δοδείοη οὗ τπ6 γοϊδηίίου οὗ “ ἐδλε" (Δ]εἰδο) ἐδ ζΤΟ]  οτίης ἰ5 

ᾳυοΐοα ἴγοῖῃ ΑἸΡΟΒΟῸ: “1η Νὸν Τοδίδιαθηὶ Οτοοῖς τὸ βουϊὰ Ὀ6 πο τρογὸ ἐυϑι δὰ ἰῃ γοηοσίηκς υἱὸς ἀνθρώπον ἴῃ θυ ςἢ 8 
οοπηροζίοη ΔΒ {Π18 “δ δοῇ οἵ σβδῃ," ἰπδῃ πνεῦμα θεοῦ, ἃ δρ τί! οὗ ἀοὰ. Τμαῖ τοδΐηρ που!ὰ, ἀοιθί]οθα, αν ὕθθὰ ἢοΤΘ 
ΘΧΡτοβϑθὰ ΌΥ τοῖς νίοις τῶν ἀνθρώπων."--Ε. Β. Ὁ. ᾿ 

1 γρογ, ἘΕΤῚΕ τοραίηζΖ υἱόν Οοά, Β., εἰο., ῬτΟ ΘΔΌΪΥ δοδοὸ ὕγοπι ἴδ ἴϑασ 1οδὲ [9 δρρασίοῃ βου) οὶ 9 ἰδ κοι ζ0Σ ἂΣ 
ΔΡΡεοδτγαποΟ οὗ Οἢτἰδί. 

14 γον, 13, Ὁ Πογθης ἴοττη : μαστοῖς Οοά. 0} Εσθο. δά μαζοῖς Οοὰ. Α. [μασθοῖς, ς.--Ἑ. Β. τς 
ἸΣ γον. 1δ. [Αὐτὰ ἰσβηδίοσα ἴθ ἀγθοὶς ψοσγά χαλκολίβανον, 118 πιοαηίης, ποῖ Ὀοΐηβ ΧΟνΜῺ. Ἐχοχοῖίολὶ Μοίοα.--- 
. Ο, 
1: ἘΣ 1δ. Τὸ τολάδίης πεπυρωμένης οογτοσίοα ἰο πεπυρωμένῃ. ἘΪΠΘΟΒοηδοτῖ [πὰ ΑΙοτὰ] ἔῃ δοοογάδῃοθ στὰ Οοὰὰ. 

Β. Α. δὰ Ρ.. πεπνρωμένοι, ΤΙΒΕΙ͂ΒΕ ἴο (Π9 ἴροοῖ, ψὩοὮ αἾΤΟΒ ὯῸ ϑ0η866. Βοσϑῖ οαπηοῦ Ὀ0 πηδᾶο ἴο ρίοισ ἔπ 8 ἔαγπδοθ, ηξ 1ἢ9 
Ἰυθϑῖγο οὗἉ ρμοὶὰ οἵὸ ἰ8 ἀου "θὰ ὙΠ θῺ ἐδ ΔΡΡΘΕΙΒ εἰονίης ὙΠί[16 ἰῃ ἃ ρονίης ἔσγηδοθ [1βομβταδηη κίνου πεπυρωμένης, ΟΕ ες 89 
δυι ον 65. Α. πὰ Ο., ΨὨΙΟΙ ΑἸίοτὰ σοηβτγτηδ, δι πουρἢ δ6 Βἰπιδοὶ Γ κἰνοδ -οἱ; δὲ. κίτοδ πεπυρωμένῳ (εοηθττηοα ὈῪ ὙὨΪκοῖο) 
ψὩὶσῖ, 88. ἃ ΤΩ8ΒΟΌ] 9 ΟΥ ὨθαοΥ ἀδίϊνο, ὈοτθΥ δάγθοβ τ τ ΓΔ κ9 5 ἰάθα, 8600 χορ. Νοῖδ8.---Ε. Β.6.} 

156 Ὑογ, 17. [ΤῊ μος 5 υἱοῦ] ψΠ Πποὺξ δι ΒοΥ 17... ΒΚ. Ο.Ψ 
16 γον. 18, [ξϑδι, ροὰ ΒΦ, γίνο ἀμήν; ἐξ} Α. Ο. Ρ. οπιίϊ.--Ε. Β. 6.] 
11 Τοτ, 19. [δ δ. Α. Β4, 0. Ρ', γαϊς., δηὰ 41} σοοοηΐ οὔ 64] οὐ οτα, χίνο οὖν.--Ε. ΒΕ. 6.] 
18 Ὑ6γ. 10. [ΑἸογὰ (ἰῃὰ δοοογάωηοο Ὑ{{π ΒΙΘοῖς πὰ 9 Ῥοιΐο δῃὰ οἱ 6 Γ8) τα δ δίοα ἐπ |8 σοσθο: “  τίίο Ἐπ οσοίοτο 

Ὧδοὸ ἐπ ίημα τ ΐσἢ τοῦ δανγοδὶ δηὰ Ὑμῶὲ ἐπίηρβ ΠΟΥ δἰ χη ν, δὰ 9 ΤΠ πχ5 Ἡ ΠΟ ἃ͵χῸ δρουῦῖϊ ἰοὼ ὨΔΡΡΘῺΩ ΔΙ͂ΟΣ ἐϊιοδο." 
βοο Εχ. Νοίοιβ.---. ΒΕ. 6] . 

19 ον, 90. ΤΊιο Ηθο. δὰ Ἐϑομβοηάδογί ὧν [αἷδὸ ΒΦ.]:; Α. Ὁ. [Ρ.] 
80 Ὑοτ, 20. ᾽Επί 15 ἀρζαίϊηδ ἐν, [Α. αἷνοβ ἐν τῇ δὲ ἐξ ῶσι Ἀ. 1 
κι γοτ, 20. 9 Βοο. τοδάϊηρς ἄς εἶδες ἰδ δαρροτγῖθά ΟὨΥ ὍΥ Ρ. δη ἃ 0 ῪῪ ζηϊ πυδοΌ]66. Οεἱτἰοα] ἘΝῚ ΟΤΒ, ἢ δοοογάδηοο τ ἢ 

δὲ. Α. Β“. Ὁ. οαιῖς 11.--Ε Β. Ο.] 

γο οὖς. 

δηὰ οἵα 8). ἴῃ δοοοσἄάδῃσο ὙΪΓῈ ῬΤΟΡΒ δ 10 ΌΤΙ, 
Ψοη Ὀορίἢ 5 ἷ8 ὈοῸΚ τ 1} (86 δηουποθζη θεὶ οὗ 

ἘΣΕΘΕΤΙΘΑΤ, ἈΝΘ᾿ ΟΒΙΤΙΟΛῚΑ Ο{ἷ8. σδ!]ς δηὰ οοσωτηϊβϑδίοη; δορ. {06ΓΣ. :.: 
ογβ. 9-20. ΑἸΕΟᾺΡ: ““ἸηἰγοἀΔυοίΐοπ ἐο δο Εξεϊκ. 1. 

ἘΡΊ5ι168, ΑρῬθδσγδποθ οὗ οὺνρ [ογὰ ἰο ϑ8ι. Φόομη, γον. 9. Σ, δ᾽. Β}.--τ,.ο δηὰ {86 βϑῖη8 Θχρτϑδ- 
Βη ἃ σοτμτηϑῃα ἰο χῖὶο ἩΒδὶ ἢ9 βαῖν, δηὰ ἰο βοηὰ | βίοῃ ἴῃ οἷ. χχὶϊ. 8; δοῖρ. οἷ. ἱ. 4. Ὀὔϑιοταϊεοῖϊ: 
ἰϊ ἰο (9 βουϑῆ στο }168."--Ε. ΒΕ. Ὁ. “8 δοπ͵ὶ ποίου οὗ ἐγώ πὶϊἢ (ἢ 9 Ὡδῖθ6 18 Ὀϑηὶ- 
ΤῈ οῃιγ9 βοοίζοη 88 8 ὑπο- [Ὁ] βι χαΐϊβοβϑηοο. 6116 (δῇ. νυἱΐ. 1δ, υἱῖῇϊ. 1, ἰχ. 2, χ. 3, χῖϊ. δ). 

ἴῃ (86 ἢγβὺ γΐασθ, 88 8. ΒΘΘΥΘΕΪΥ δοίζοη ̓ : δοίΐου  [ΤἸΒΈΝΟΗ : “ΤῸ ΟἿΪΥ οἶμον τί ον, ΘΙ ΠΟΥ τ (86 
ἰδ ἰκῖηςς Ρ͵Δ66 'π ὨΘΘΥΘΏ], ἐὺ ἰαγ8 ὑμ6 ἐουηάείϊοι Ϊ Ο]ὰ Τοδίαπιθηΐ οὐ 1ῃ9 Νον, 80 1868 (Ὦ18 βίν]6 
ἴον (89 οτἱ 1168] γουΐθνν οὗ ὑδ βϑουύϑθῃ σβυγοῖοβ ἴῃ } 18 Ῥ8ῃ16)---1, Πδηΐοὶ᾽ (νἱϊ. 28, ἰχ. 2, χ. 2)."".- 
ὑπ βϑύϑῃ δρὶβίῖ9ϑ. ϑδοοπάϊυ, ᾿ξ ἔοσταβ {86 θ8βἷ8) Ε. Β. 6.1 [ὑ18, {ΘΓ ΟΙΌΣΘ, 8 Δροσδ)γρίϊο ἴοτιι, 
οὗ (80 τβοΪθ Αρόσδῖυρϑο. Ἦο τουδὺ ΟὌΌΒοτΥΘ, ᾿ δηά 1ὲ Β88 Ὀ668 ἰπἰίδίοα ὈΥ͂ ΔΡΟΟΥΥΡΒ ΔΙ ΔΡΟ δ υΡ- 
ΒονοΥοΡ, ὑΒδὲ Σὺ ἰ8 ΘΟΠΙΡΘΤΥ͂ ἰο ἐμ ἰοχὶ δηὰ ἰο ] (1818. Τὴ οοπὐαποίϊοῃ οὗὅὨ (Π6 ἤδηθ Ὑἱ 1} τυδδΐ 
811 ᾿πίθυ πα] ρτο δ ὉΠ Υ̓ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπ. (6 δηιῖγο | ἔο]]οννγ8 δ᾽ 111 68 [86 Αροοδὶ υρίϊϑέ 88 ἰδ ἡνῖης 
ΒΟΙΪ68 οὗἉ ΥἱβΒ οΏδ, δη ἃ ουϑὴ 6 γοοογάϊΐηρ οὔ ἰμθτὰ, ] το ϊαίονυ Ὀθίνθθη αοα δπὰ ἰμο Ομ υτοῖ. 
Ἰοοῖς Ρῖδοθ ἰῶὰ οὔθ ἂν (Βοημοῖ, Ηοπαβίθμθοσα ἡ ὙοὺΣ Ὀτοῖδοσ. απ οοϊπρβῃΐοι. ---- ΤᾺ 
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δΟΙΙΡΔΒἸ ΟὨ δἰ δ845 18 Τοσἀαιϊΐοη ἱπ 9805, ἰπ 
[6 ]οϑαΐὶρ ἢ} ὅθ8υ8. [1 18 ἃ ΘοσρδηϊοὨΒὲΡ δὲ 
ἔτει ἴῃ γι υϊδιίοη; ἐμβοη ἴῃ (6 ΦΊΟΣΥ οὗὨ εἰ} 
κίηράοιι ; (89 στοαὺ σοηίγαϑί Ὀοΐπα Βϑγιηοηϊζοα 
ΌΥ ὀπάυγαποθ (Βοπι. Υἱλ!. ; 2 Τίην. 11. 10, 12; 
1Ὀ}ει.). Το {πὸ δβυδογίης οὗἨ δῆϊιοϊίοη δὲ (89 
Βδοΐβ οὗ {1:6 Βοβίῖϊθ τοῦ], 49 ἃ βυβουίηρς τὶτὰ 
Ομγίβι, ἔοσ Ηἰ8 πϑιθ᾿ Β 881κ6, ἰ86 ργὶποὶρὶδ] Ρο08865- 
βἷοῃ οὔ 89 “ἸΟΓΥ͂ οὗ (9 Κίη χάση ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8, οἢ 
πο το τὶ ποὶ ρἰαὶ ροβϑϑδϑβϑίοη ἔμ 9 ΟΡ οὗ ἰλ9 ρατίϑοὶ 
δρροογίης οὗ δἰ Κίουυ 15 θαβοὰ. Τὰ ζ08] ἰ8 ποῖ 
διιαἰηοὰ, Βονονοῦ, πιοῦν ὁπ ἀΤ8πο9 ἰὴ ΟἸιγὶδι; 
806 οἷ. χὶὶϊ!. 10, χίν. 12. [4.48 γοί, ΒΟ ΘΥΘΓ, 
ΒΘ (86 ἰγὶ δυϊδιίου 186. ῬΓοβοηί, ἰι6 Κἰπσάομι 8 
ΘηΪγ ἴῃ ΠΟΡρΘ ; ὑβογθίογο ἢ9 8.48 ἰο {11689, 85 (αὐ 
πλϊοὶ 18 189 Ἰἰηὶς Ὀοίτϑοι ἔλθη “ απ »αίίεποα 
(ἐπάυταηοο) οὐ ὕεια Ολτγίδὶ; οἵ. Αοἱβ χίν. 22, 
ἭὮΘΓΟ ΘΧΔΟΙΪΥ [1680 Βλ1η6 ἰδ γα6θ6, ἐπα ἰΥἱ θα] Ἰοη, 
ἐμ6 ραἰΐϑησθ, δὰ ἰῃ9 Κίηχάοπι, οσσυν. Ὑπομονή, 
ΠΟ ΤῸ ὮΩΥΘ Τουάογοὰ “ραϊΐθη60,᾽ 18 ποῖ 80 
τοσοῖ ἐπ 9 ὁ Ραίθηἰί᾿ 88 (89 “ ρουβουθγθηί δ᾽ οὗ 
(δο [δια ; πδῖσῃ Ἰ8δὲ ψογὰ Οἴοοτο (22 7πυεηί. 
ἢ, δ4) (9 ἀδῆπο8: “1 γδίΐοῃηθ Ὁθη0 οομδὶἀθ- 
τδὶϑ 8(40}}18 οὐ ρογροίιϑ τϑηϑ[ο;᾽ δὰ Αὐυρυδίϊΐηο 
(φυκεί. Ιχχχὶϊ!. αφα. 81) : “Ηοποβίδι ἷβ δαὶ αὐ} 1818 
δδυ88 ΓΟΓαΠπι δΡἀπδταπὶ δ αἰ βΠοἰ πὶ γτοϊαπίατία 
8Δὸ ἀϊαίατ πα, ρογροβϑὶο." [15 ἰπἀθοὰ ἃ Ὀοδυί μι] 
πολ, ὀσργθβϑϑίης [μ96 ὄγανα Ῥαίθησ6ο οὗ (116 Ο γ]8- 
εἐἰδη--- βασιλὲς τῶν ἀρετῶν, ΟἸγγϑοδβίοιι 4008 ποί 
ἴδλν ἰο 64}} 1ἰ.᾽᾿ ΤΚΕΝΟΗ.--Ε. ΒΕ. Ο. 
να ἰῃ [86 18]196.--Τ 9 Αροσαϊγρίϊβεέ ἱπίρο- 

ἄπορα πἰπιβαὶ ἰο 18 Υοδάοτβ ὑηὰοῦ (Π9 δδβρϑοῖ 
οἵ 8 πιαγτίγ γάοιι [αγίγτίμπι), τ οΓ οἷ πη ΒΘ Ὁ 8180 
Ῥδγιϊοῖραῖθ, ἰὰ ἰμαὶ Ὀ]οββοα ζ6]1] 0 Ὑϑἷρ οὗ ΙοΥϑ 
διὰ δκυβοτγίης, ἰο πιΐο ἰμ6 Αροβίϊο Ρϑὰὶ ἀθ- 
Ἰιφδίοά ἰο τοῖον (869 2 Οογ.). Ὁ ὑδβίογαϊϑοὶς ἐμὲ π ΚΒ 
ἰμδὲ 18 γεΐδγϑησθ οὐἁ “σοι ρϑηῃΐοῃ ᾽᾽ ἰ0 8 βυδον-" 
ἴης οὗ ΔΙ οἰ ο 868 ἃ ΤδΡ(Υν ἰ8᾽ ποί δάπιϑ8ὶ 09. 
ΤῊ βίταρ]9 δηὰ οὐνίουβ ἐσβα 1108] γούογθποθ οἵ 
186 [ΟΠ] τἱηςς οΓ 8: “6 70᾽ 9 ποτὰ οὗὨἉ Οσοά, δέο.᾽ 
--τἂο ὐθοη ̓5Β Ὀδηϊθιιιοηὶ ἰο ἐδ [8]6 οὗ Ῥαϊπιοβ, ἃ 
ἴλοει αἰϊο5ι 694 ὈΥ͂ ΟΒΌΣΟΒ ΠΙΒΊΟΥΥ, 18 ἀϊδρυίοαὰ ὈΥ 
ἢο δειιο, 1οϊκα, ΒΊοοὶς, Ὀὐδιοτάϊΐοοῖκ. Διά, 88 
ΠΟΥ ἰδ ἴἰἰ, ἰηάϊσαίοα ἐμαὶ ΨΦο.ὴ νγ88 οἡ ἰι9 
ἰδἰδηά οἵ Ῥαίτηοϑ ἴῃ ογᾶοσ ἰδὲ Βο ταἰϊζιιὺ γϑοθὶγθ 
(86 ἰ65. 1 ΠΟΥ͂ οὗ 7668. Α πιᾶγυοὶ]ουϑ ἰά68, ἐἰΐ8, 
δὲ ΦοΒπ δου] ἃ ἤατθ Ὀσθθῃ ΟὈ] χοᾶ ἰο ἰγᾶνοὶ 
ἔγοια ΒΡ 6808 ἰο Ραΐπιοβ ἴῸ} (ἢ Β6κ6 οὗ γοσοϊγὶπης 
ἃ ΤΕΥ Ἰδ ὁ ὕγοτη 2688: ἸΤμθ80 Θομητηθηδίοῦβ 
δῦσα (Πμδ|, δοοογαϊηρ ἴο {Π6 δα κοὸ οὔ (6 Αροοδ- 
ἶγρβο, ἐμ μαρτυρίη Ἰησοῦ οδπηοί τθϑῃ ἩΪ[Ώ 688 
ἐΟἸξεγΝ 6508, ΔΘ ΒΌΤαΓα δηὰ οἰογβ ΒΌΡΡΟΒΟ. 
“605 (6 σοΟΠΙΓΑΓΥΥ͂, [89 χοηϊῖνο δοσοΙ ΡΥ 
μαρτυρία 18 ἱπνατίδῦ]Υ 8 ϑιι)οιλνθ σοι το. 
ἴῃ δυρροσγί οὗ 18 υἱοῦ ἰμ 6} οἱΐθ: οἱ, ἱ, 2, χὶϊ. 
17, χίχ. 10, χχ. 4, ἰπ οομπηθοίοη ψὶϊ (ἢ6 Ρδ8- 
ΒΆ[65 σ᾿. ἱ. ὅ, χὶϊ!. 11. Το Αροσαὶϊγρί βι, μον- 
ΕΥ̓́ΕΡ, ΙΔ. 6 ΒΥ ΓΟ ΑΓΒ ἐμὸ0 μαρτυρία οὗ 688 
85 ἃ Ζταπἃ πὶ 1008 [8Δοΐ, 85 {πδὺ νοΣ]α-ἰδϑίοτ 4] 
αἰϊπεδοίηςς ὑπίο, δπὰ βυβοτίηρ ἿῸγ, ἰμ6 ἰγὰτἢ 
(θοῦ χυὶΐ. 87), ἴῃ τσ 2688 βίδηαβ ἴῃ [16 
τοϊἀδὶ οὗἨ ΗἰἿβ ῬθΟΡ]Θ 88 ἐλδ 7ζαἠζμὶ ἩΡιπιδ84, Ὀαὶ 
ΒΊΟΝ δ} ἰδϊύαὶ Ὁ] ονοτθ ρατιϊοῖ ρα ἴῃ, ὉΥ 

4 [ΤΙϑ υτὰρὸ οὗ οὔκ πτίϊοῦ ΗἰτηβοῖΓ ἴῃ (ἢ ραδδᾶροα ὙΠ ΟΓΘ 
5 οἵ ἀοδξβ ὈΥ ῬΡογδοσυζίοη (Υἱ, 9, χχ. 4}, ΒΟΥ (παὶ 

ΨῈ Ἠϊαὴ διά ἐπ τα οοπποοίίοη ἐπ φ, ἵπ οὐπε 
ψΨ΄. ὍὯο εΙ (6 πρίγοὶν βαγα ἔποὲ μοὰ ἰξ ποὲξ ὕθθῃ [0 ἐποδθ 
ΒΑΓΑΙ οὶ ὑΐδοου δυο αὶ πιθλπΐπς ψΟΌ]ὰ ποτοῦ ἤᾶγο ὈθθΏ 
ἔκ οἵ μδοτο. 'ῦο ΙΏΔΥ ΔΆ δ᾽ ΠΙΡῚῪ τορῖγ, ἐμαὶ οσίης ἴο 
Ἐν ἘΣ] 161 μαδύδζοβ ἰδ τηδὲ ὕὉ0 δοσορίθα ΠΟΓΘ.᾽ Α1ΡΌΕΡ. 

νἱγίυθ οὗ(}16 γΟΓῪ ἔμοί {π84} {ΠΟῪ (68 }γᾧ 97, «7εδι8. 
ον ἐεείϊπιοην ὁ} ΟΥἩ ΠΟΠΘΟΥ ΗΠ .6δ 8 ̓ιὰ5 ἃ ΠΟΔΥΘΏΪΥ͂, 
δὶ σοἰἤσθηοθ ΟὨΪΥ ἰπτουχὰ 118 Ὀοίηρ ἃ ἐθϑιϊ ΠΠΟΠΥ͂ 
«οἱ Φθ8υ8 οὗ ἰὸ υοὶθ γϑυοὶδἰΐοη οὗἠἨ Θοά: 85, 
οἱ ἐμὸ οὐδὲν Βδηά, ἃ ἰθβιϊ ΠΟΥ τοι(ἡ ὐεδα ὁδὶ ποὶ 
ὀχὶβὺ ψἱιβουὺ δ ἰθδβιϊ ΠΠΟΩΥ͂ οὗ οὐ σὐποεγηῖπς 11{πι. 
[Πεϊίοναγβ, ἰη Δ)Ἰϊης ρ ἰἰαι πῖοὶ 15 Ὀδδὶ πα οὗ 
μ0 ἀξ! οἰϊοη8 οὗ ΟΕ γἰϑί (Ὁ ο]. ἱ. 24), δοπίίηυθ ΗΠ] 
υϊ  Π 658-:---ἰ ΠΟΥ [088 Ὀοΐὰ τοίλ δὰ δομοογπὶηῷ 
Ηΐπι.---Ε. Β. Ο6.] Μογϑονον, ἐὺ οδῃηοὺ ὃ0 ἀθηϊοὰ 
μδὺ (5 δἰγσαϊηϑα ἰηϊογργοίδίίοη, το ἰάθη} ῇ68 
(9 14688 οὗ τονϑϊαιοη δηα ἰδβιϊ ΠΊΟΏΥ, 18. ἴῃ ἰ}10 
ἰἸηϊογοδὺ οὗ ὑπαΐ οΥἰυἰοίδιι ἡ αἰ σἢ 806}.8 ἰο 58εἰ 85149 
ἴδ 9 δυϊογβρ οὗἩ 0.6 Αροβῖὶο Φοβη. Τ7|16 6χ- 
Ῥγϑββίοη, τσαϑ ΟἹ ἐδλε ἰδίαπά, Ῥατιμ 8 ἃ αἰδβίϊηος 
αἰϑοσγιην ηδίϊοη Ὀοίννοοη ἐμ (πη οὗ {Π6 γονοἶδ- 
εἰο ἰἰβ6] ἢ, ΟΡ (06 στγαῃηὰ βϑυΐθβ οὗ υἱβίοῃμϑ, δηά 
{Ἰὸ εἶθ οὔτ ο ἱπά ἰἰὰς οὔ βουσὶ ρίαγο. ΒΘ ΒΡ 
ἦν ζ0]]ονγϑ, Βούσονον, ἰμδί, δἱ (Π6 ἐΐπηο οὗ τισὶ ἰηρ, 
ἀ:|ὸ Αροσαὶγρίϊϑὺ 88 20 Ἰοη ρον ο {6 ἰβἰαηι, 18 
οχί γοΥ ἀουδίι]. Ὑατγίουβ δἰἰθπιρίβ ἰο ὃχ- 
Ῥἰδῖη ἐγενόμην, 8006 ἴῃ δ βιοτάϊοοϊς, Ῥ. 1320. 
ΑἸὙΦΓΕΟΒΡ ΓΟΙΏΔΓΚΆ: “ Ἦ 68 8ὴ ἐυδηξ 18 ηοἰἸΠοα τ ἢ 

ἐγένετο, ἯΘ ΘΧΡΥΟΒΒ ἰὴ) πιοδηΐϊῃς ΟΥ̓ “δδῖηο (0 
ΡδΒ5:" ὙΒΘῺ 8 2έγδοῆ, ἯΟ ἸΔΥ͂Θ ΠΟ τνογὰ πῃ ῖϊοἢ 
γΥ}}} ἀο 1: δηὰ ᾿Θὸ σοῃίϊμ65 οἡ ἰδ Βατὴθ ψογὰ, 
τ Υ, 10: ““Νού ΣΔΟΥΘΙῪ “7 τσαδ,᾿᾽ Ὀυὺ “7 δεσαηιε.᾽ - 
Ε. Β. 6. 
Τμαὶ 16 οα]196ἃ Ῥαῖσιοδ.--- ΤῊ γϑὺ γοδογβ 

οὔ ἰμ0 ΑΡοσδΙ  Ρ89 6 ΓῸ οὗ δου γ80 ΔΆ ΓΘ Οὗ (1119 ; 
ἀουι1659, ἱπογοίογο, τῇ καλουμένῃ ἰ8 ποὺ ἱπίοπ 68 
83 8ὴ ἱπαϊοσαἰίοπ οὗὁὨ (ἢ 9 ΒΙ.4}] 688 οὗ 1:0 ἰβ]δηά, 
Ὀυὺ 845 8 ἰϑίοσὶ οδὶ ἰΐθι [Ὁ 9 τηοτθ οχί θη θα 
αἶγα] οὗ τοαάοσθ. Οὐ ἰδ9 δἰἐυδιΐοη δηἃ σἤατδο- 
ἰὸΣ οὔ()ι9 ἰϑϊδηὰ (Ῥαίϊπο οὐ Ῥδ]πιο88), δοπρ. (9 
Ἰοχὶσοἢ8 δῃἀ ψΟΓΚΒ οὗ ἰσχνοὶ. 

γόον. 10. 1 σὰβ ἰπ [86 δρὶτὶῖ, ἐ. 6., ὑγαμβ- 
Ῥοτγίϑα ουἱὐ οὗἉ {Π9 ΟΥ̓ΑΙΏΔΓΥ ΟΥ̓ΟΓΥ- ΟΥ̓ σοηδοίοιιδ- 
1658, δηαὰ ῥ]ασοα ἰπ {86 οοηάϊιίοη οὗὨ ργορδοιὶσ 
ΘοδίλβθυΥ [ἰγ8πο90], Αοίβ [χ. 10:] χὶ. ὅ, χχὶϊ. 17, 
1 ον. χῖν. 2. 1 σοηίϊγαβὺ 8: ἰο Ὀ6 ἴῃ οπθ᾽ Β 
τὶ κι τη [80 ογαΐπανν τὶ σαί σοπά!ἴοη οὐ ταϊπα ; 
ΟΥ ΓΑΙΒΟΡ ἰο Ὀ0 ἐν ἑαυτῷ.---Ε. ΒΕ. Ο.1 (οἰβ. χὶϊ, 
11), οὐ ἰο Ὀ6 δῃὰ ἰο βρϑδὶς ἴὰ ἐπ ὠπογδίαηάἀϊπσ 
(νοῦς) [1 Οον. χῖν. 14]. 1ὲ 18. {86 σοηίγαβί οἴ 
τοβοοίϊης σοῃϑβοϊουβηθββ, δΒοϊἀϊηρ ἱῃίθγοου8θ 
ΜΠ} 86 που]ὰ ἱβγουσὰ {μ9 τηοάϊαπι οὐὗὨ (9 
Β6Ή868, Δη οὔδ εἰσι Υ, ΟΥἩ Γαΐ ἢ ΘΓ, ΡΟΪΑΡΙΥ ορροβοᾶ 
ἴοστα οὗ δοῃβοίϊοιιβη 688, ἢ ὙΠ Ϊ6 8 αἰγαοὶ Βρὶ γι] 
οομίεοπιρίδίΐϊοη ῬγϑάἀοιηϊμαίοϑΌ ΒΥ ἐδθ βρί τὶ, 
ἱπογοίοσθ, γὸ ἀμ ἀου δ αἰγ τὸ ἰο υηἀογϑίδηα, μοί 
{86 δρίγιυ οὔ αἀοἂ (49 ἀτοιίυ8 δπα οἵ μθγ8 πιδὶη- 
ἰδ}, θυ τηδὺ ΒρὶΓγ.4] 16 οὗἨ τῶ ὙΠ16ὰ 
βίδῃη 8 Θοημἰταϑίοα νἱτ Ηἷ8 γοϊδίΐ οα ἰο {μ0 ποῦ]ὰ ; 
ὙΠ1ΟΙ, 88 8 ῬΓΟρΡμοίΐϊο δβίαϊθ, 18 ἱπσοῃσοί δ ]θ 
νἰξποῦαΐ ὑμὸ ορογδίΐοη οὗ ἐμ Ηο]ν ϑρίτὶί, διὰ 
ὮΘΏ6Θ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ [89 Ι2ΟΓ6 βΘΠΟΓΔΙ 116 ἴῃ [ἢ9 
δρῖγιε (Βοπι. υἱϊδ. 9) δὲ. 1.8 Ὀαβ18. [7.0 ὁχ- 
Ῥγοδβίοη 18 βἰ ΠΙΡΙΥ ἐν πνεύματι, (89 ϑγίϊοῖ]6 ἀο68 
ποὺ ΔΡΡθαγῦ. “1)ιδὺ ποῖ 18 Ὀοτὰ οὗ πὸ  ρί τί, 
8. Βρὶ γ᾽ (ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι), Φομ 
ιϊϊ. θΘ. Το ογαΐπατν οοπαἰτἴοη οὗἩἨ {πὸ Ομ γιβιίδη, 
δηὰ {86 εχίγαογήϊπατῳ σοηαϊιίοπ οὗ (86 Ῥτορ οί, 
ΓΘ δρίγ αὶ σοπ ἰοὴ5 ῥτοάποθα ὈΥ ἰμ9 ΗοΪΥ 
ϑριγὶι.- -Ὲ ΒΕ. Ὁ. 
Οὐ ἴδθ Τιοτὰ᾽ 5 ἅδγ .---Νοῖ ἰγβηβροσγίοα ὈΥ͂ 

86 βρίτγιν οὐ 9 Ἰοτὰ ἴο ἴμ0 1,88ὺ θδγ (Υ̓οἰβίρί ῃ 

᾿ ΟΟΤΡ. ΤΙΥ ἴγοδαεϊδο ἡ ἔδιο ἔνεο- Ὁ] σοπβοϊουπηϑεβ ἰῃ (ἢ 9 
Ζείξεο Ὁ 7 ολγί δέ ἰοῦ ἨΓιδόενδολι , 1501, Ρ. ὁ.), 
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δηα οἰ ΒΕ 8), ἴἿῸΓ (8) δείησ ἰη (λ6 αρίσῖξ ἴθ δὰ ἴῃ ἀ6- 
Ῥοηάθαῦ ἰάθα, θα οα διαπάαγ (Ασὶϑ χχ. 7; 1 σον. 
χὶ. 20, χνὶ. 2). Οπ {ἰ|ὸο σϑίδεγθησϑθ οὗὨ {ἰμΐβ (0 
Ἐλϑίογ. ἄγ, δὰ ἱμὸ ἰάθδβ σοπηθοίοα πῖϊ ἐμ ἷδ 
Υἱον,, 880 5ϑἰοταϊοοἷς, Ρ. 121. [ΑἸΙοτὰ ἀἰβουβ8θ8 
ὑ1ὸ Θητγθ βυθ)οοὺ δὖ οοηϑιἀθσ  Ὁ]9 Ἰοηρίμ. --- 
ΒΕ. Κ.6.] 

Αια. Βοεασζᾶ Ὀοϑδίῃ ἃ "16. --- ΤῊ 9 Γοργοϑθηία, 
88 πιο γα! οἷς σοΙΎΘΟΙΥ σομαν 8, (6 αὐλοῦ απ- 
ἐχρθοίο ποθ δη ΒΌΣΡΥΪΒΙΠσΏ698 οὗ ἰδ6 αἰνίηθ 
σοϊοθ. Οὐμϑοα ΘΠ Υ, 8 Ρυσο δὰ οὐτγίαϊη ΟὈὉ]66- 
εἰν γ ΠΚκονν 88. γαγίουθ που ργοίδι ἢ 8---88 1ἢ- 
ἀϊοαιΐϊνο οὗ 1}λ6 ἐπυϊδιὀέσησεε οὗ (ἀοἀ---οἴ (86 Ῥοκὶ- 
(ἴοὰ οὗἩὨ ἴ6 ῥγοριιοὶ, 88 οῃ ϑϑυίϊ, δίς, 860 ἰῃ 
Ὀυθϑιογάϊοοκ. Ταῦ σοιμμηθηίδίον, πουγονου, 4115 
ἴο τϑοορηΐϊζο ἰμθ γτοΐθγθηοθ (0 (δ ἔδοὶ ἰδμδὶ, ἴῃ 
(10 τορίοῃ οὗἁὨ Ῥγοόορίθου, ἰἰθ δασίσυϊδν ῬΟΠΔΟΡ 
ΒΟΏΘΓΔΙΪΥ ΡΓΘΟΘᾺ08Β (ἢ 6 ΟΟΌΪΔΥ οπ ον ; αηὰ ΔΙΟΡ 
{116 ἰαίο Ὁ 45 116 ἃ ΔΥΑΥ, (88 ἰοη68 οὗ {0 ΌΥ ΠΟ 
ΔΙΘ 8.}}} ιοαΓὰ--τῷ δου ἴῃ ρογίοοιὶ δοσογάμπορ 
ὙΠ} ρΞΥοΙο] οσίοαὶ Γο]αιΐομβ. ΤῈ Δεν 8} ρο- 
Ῥυΐϊὰῦ ποίΐοῃ (ἰαῤ 0 τηϑὴ οδὴ 860 αοἀ πίοι 
ἀγίηρς, 6Δἢ οὗἁἨ ΘΟ. γ80 Πα Υθ ΠΟ ΒΡ] σαι 0 ΒΟΓΘ; 
ἦν 15. 1561, ονγονοῦ, Ὀυΐ 8 ἀδτνὶς γοβοοιί 0. οὗὨ ({ 6 
δοίυ4] ἰδοί ἰμδὺ ΘΥΟΤΥ γί οὐ ργθαίοϑίὶ νἱονν οὗ 
{16 σίογγυ οὗ (πΠ6 βοτὰ μ88 80 δϑίοιπαϊηρ δὴ οθοὶ 
ὍΡΟΣ (89 ῬΓΟΡΙΙοὺ 85 ἰ0 οδαϑὺ δῖ (0 {116 Θτ ἢ 
([8. νἱ. ; Φον, 1. 6; Εζεκ. 1. 28; θδη. υἱῖ!. 11); 
ἰμ9 1. γα οσθ. ΕὐὈτατὰ ΣΟ χἶνοβ Ῥγοιηῖ- 
ἌΘΠ0Θ (ο (9 στδάπδ] 688 οὗ ἐμ ἀδνοὶοριμοπὶ οὗ 
186 ΥἱβίΟΠΑΓΥ βίδίθ. 
Δα οὗ ἃ ἴσυμρθῖ. ---- ὈΠϑιονα οἷς ΤΟΙΩΔΡΪ8 

ὑμαὺ {}}18. 18. ἃ ΤΙ ΓΘ Θοιηραγίβαη ψὶϊβουΐ ΔΩ ρᾶγ- 
ἀσα]αν βἰχζηϊβοδησθο. Τιὸ ἰγυπιροῖ, Βονονοῦ, 
βίῃ ΔοΔΠ ΟΥ̓ ΟΡΘμ8 (9 ΑΡρΟσΘΆΪΥΡΒΟ, Δ5 8 βἰζηδὶ 
οὗ 1} Ἰαδ8ὺ ἰἰπ|9; 8601 Τ᾽ 688. ἱγ. 16 [λίαιί, χχὶν. 
81]. [ἡ Ἐχοάυβ χίχ. 19, 10 ᾽8 ἐπ βί χη} οὗ (9 
γονοϊδίϊου οὗ (9 αν. Δοοογάϊης ἰο ΝυδοΥβ 
χ. 6, 7, (9 τπογ Ὀϊονίηρ οὔτ μο ἰγυταροὶ ψν88 {1190 
Βίσαὶ [ὉΓ 16 και μβογίηρ ἰοχοί μοῦ οὗἩ [89 οοη- 
᾿ετοραίίοι ; ἰῃ6 βουπάΐηρς οὗ δὴ δλσπ, οἡ (89 
οὐον δδηᾶ, θοὶηρ (6 βρη) ἔογ Π6 Ὀγρακίης ὕρ 
οὗ Π6 σ8Π|0---ἃ ἀἰϑ)ποίίοη 81.6}} 88 σ᾿ δίβ Ὀθίνν 6 ἢ 
ἐπ ΒυτὈο] 64] ᾿τηροτί οὗἨ ἐπ:0 Ῥ68] οὗ Ὀ6}}9 δῃὰ 
6 σλῃποπαίθ. Τὰ δ γοΐσθ, δεσογάϊηρ ἴο [1θηᾳ- 
βί ΘΠ ΘΓ, Ῥτοσθ648 ἔτοιιῃ Οἢ γὶϑί Ηἰ πλ86 1}, Ὀζϑιον- 
ἀϊοοῖκ σοχζαγὰβ οἷν. ἦν. 1 88 τι αἰ ἃ ραϊηϑι εἰ 18 
υἱον. [10 ἴ8, πιδηϊἔθβι]γ, [86 νἱβίοπδαὶ ἰγιτηροὶ 
οὔθ νἱ᾽βίουἡἹ ἴογαι οἵ ἐμ!6 Απμο] οὗ ΘΟ γιβί, 1. ὁ. 
Ομ γῖβϑὲ ΗΠ 561 ἴῃ ἢΠ18 βυτὰ Ὀ01168] ΒρΡρϑάΆγδῃοθ. 

γον. 11. Θαγίηβ: ΝΥ μαῖ που δπ50θδὶ.---Ρτο- 
Ῥίοιἶσ Ῥγοβοπί. - -Ἴἢ ἃ Ὀοοὶς (βιβλίον).---Ποης- 
ΒίΘΏ ΘΓ : Ενογγί μη, ἰο {10 δῃὰ οὗ οἷ!. ἰἰϊ., 18 
ἱπίοπάθα. Ὀαβιογαϊθοκ: ΤῊΘ ψῆο]θ γχουρ]αίΐοη 
ἦ8 πιοδῃῖ. δίησθ ἰδὶ8 γϑί, Ἰοδάϊηρ νἰβί ΟὉ ἔοτπὶ5 
(π}9 Τουπάδιϊοη ποὺ ΟὨΪΥ οΥ ἰ)6 βϑνύϑπ δρίβί 68, 
Ὁυΐ 4150 οὗ {ἰὸ οηςγο βοτὶρίαγο, (89 Ἰαιίοσ νυἱθνν 
8 οβί δ Ὁ] 56 ἃ Ὀογοπά 8 ἀουδί. Τἢθ δοιμτηΐβδίοη 
ἰο βοη {86 Ὀοοῖὶκ ἰο {9 βοσϑῃ σμύτγοιοδ ἀουοϊνοὰ 
ὍΡΟΙ Φοῦῃ εἰ ρας μον δῦ ἰμ6 ορϑηΐηρ οὗ ἰἢθ 
του ϑ]αίίοη ἢ ῬΡβίπιοβ. Τμὶβ Δ]0π6 ἀο68 ποὺ ῬγοΥΘ 
ἐμεῦ 6 ὈοοΙς γἃ8 τ 6η οἢ Ῥαϊτηο8: που, 8.}}} 
1688, (ῃ80 8 Δι ΒΟΥ τσοίο 1ὲ ἢ ]]6 ἴῃ ἐπ δοδίαιϊο 
οοπάϊιϊου (48 Η θη χϑύθηθθτρ 8 τ8). Βα δβίηοϑ 
ι ἰδ ποῦ ΒΙΡΡΟΒΔΌΪ6 ὑπαὶ Φομῃ τηδάθ ΔΠΥ͂ π1ΠηΠη6- 
ΟΟΒΒΔΓΥ͂ ἀΘ᾽ΑΥ ἰπ τ ἰὴ ἀοννη Βυ0}} ρσγοαῖ (ἐπ ρ5, 
ἴι 18 ΒΙΖΉΪΥ ῬΓΟΌΔΌΪΘ τμ8ὲ (16 ὈοοΟΪΚ νγἃ8 νν εἰ {θἢ 
ἀυτίης 18. βίδυ οὐ Ῥαΐμηοβ. [ὑ ψουϊὰ βϑϑῖῃ ἃ8 
ὑγ τθο ὅγτβὶ ἐγενόμην ΘΥΘ τηο᾽ βθα ὃν ἰμ9 βοοοπά, 
ῬΑΓ ΓΙ ΘΌΪΑΥΙΥ Ἡ θἢ γἯΘ Θοηϑί ον (.)}0 ζτοδί οΘοηϊ Γαδδὶ 

Ὀούνγθθῃ Ὀοὶπρς ἴῃ (89 δβρὶτιὶ (πνεῦμα) δἀπὰ Ὀεΐηρ 
ἴῃ (89 υπάογειδηαϊπηρ (νοῦς). 
Βδθπ ἃ υπῖο ἴῃ9 δον θη ΟΒΌΣΟΒΘ4.---Τ Βουρἢ 

(89 βονϑῃ- ο]άπεβϑ οὗ ἰμΒ9 ομβυγοιοα δοηδβιϊ 68, 
88 ἃ Βδογθὰ ΠΕ ΌΘΓ, ἃ ΒΥΤΩδΟΪΪο8] ἔγρ6 οὗ [}6 
016 Οδυγοῖι, {8 ἴγρο 186 [80 Τουῃάθα ἄροῆ 8 
πἀπϊίουβ ογβδηϊσαίοη οὗἨ ἰμ9 ἀΐοοοβο οὔ Ερθϑβαβ, 
ἰο Ὀθ ἰπίθσγοὰ ἔγοπι ἰΐ6 ϑχοιδηρε οἵ Ῥδυ} 8 
Ἐροβίδῃ οὐ Ἱθ)] 6ρ 15.186 ἔγοπι [ἐ. 6., τοσοϊνϑὰ ὃν 
{89 Οο]οββίδῃβ ἤγοπι.---. ΒΕ. Ο.. ιδοάϊοοα βδυὰ 
[80 ορίδ0}16 ἰο 1110 Οοϊοββίδπβ (0ο]. ἦν. 16)."-- 
Τμὸ οὐὰδῦ οὗ {Π6. Βούθῃ ὀδυγοοβ δοσογὰβ νὰ ἢ 
{ποῖ σοο ΤΡ} 164] ροβίιΐοη ἱπ σοδβροοὶ ἰο Ῥαίπιοϑ 
διὰ ΕΡμοδυ8. ΟΟπιρ. ᾿Π6 τη ρ8, δποῖϊθηί ζεοστα- 
ῬὮΥ, δηὰ {μ9 ἔγαυοὶβ οὗ βομυδοτί, δίσαυββ, δηὰ 
οἰ 6 ΓΒ. 

γεν. 12. Απμᾶ :Σ τυτηθἃ δρῦουϊ.---Εὔοοΐ οὗ 
(μο τοϊοθ. 700 δοε (ἦε υοῖοε.----ΤΊι6 ῬΓΟΡΒ οί ὶσ γοΐοθ 
ῬΤΘ-ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ΒΡΟΔΚΟΙ ἴῃ [16 Ὀδοκστοιπά, πὰ 
ἰο τ᾽ϑίομπαϊὶ δοίη 8 ΊΠΟΓΟ ζΚΘΠΘΓΑΙ Β6Π56 δἰ δ ο 68. 
--ὸονϑιῃ βοϊ θη οδὴ ἅ]ϑδείοῖκα.-- - 680 δτθ 
{πὸ Βγϑὺ [ἴῃ 8 (αὶ ΒΘ β668, Ὁ (88 1016 ΑΡοῦσβ- 
Ἰγρ80 ἰγοδὶϑ οὗ ἴθ ζυίατο οὗὨ (6 κΚιηράοιῃι οἔὗὨ 
Αἀοὰ 88 γοργοβϑηϊοα Ὀγ τπ6 Ομ υγοῦ. βόνθηῃ δβη]6- 
Βι1 018; “Ἅποί ὁη0 σδηα]οβίϊοὶς ψ ὶ ἢ ϑοόυθῆ ΒΥΠ}8᾽ἢ 
(υϑιοτγαΐθοκ, ἰῃ ορροβί(ἴοη ἰο ατοι 8). 

γον. 18. Απὰ ἐπ [86 σηοἰᾶδιὶ (ἐμμέσωλ .---- ΤῊ 9 
ἔδοὺ ἐμαὶ Ομνὶθὺ 'β ΔΙ ΤΑΥΒ 'η Ηΐ8 Ομ ατοῦ (Μαίι. 
ΧΧΥΪὶ. 20) δπὰ, ἱπάθοά, ἐπ ἐλ6 πιιάδὲ οἵ [6 βουϑῃ 
σδ μα] βίο 8, ἰ8 ΒΟγΘ ΒΥ] 16 8}}Ὺ ἀϊδρ]αγοὰ ἰο 
Ρτορ ιδίϊο δσοηἰοιηραἰΐοη. Ηδσάθυ 88 οὐβονυοὰ 
ἰμαῦ ΘΥΘΤῪ οὁΠ6 οΟὗἉ ἰμὸ βοσϑθῆ δρὶϑί168 δοιη 668 
πὶ ἃ Τοϑίυγθ οὗἁὨ {818 γ᾽ϑίοῃ. Οἡ {8 οδῃ]ο- 
δὺο 8 σορ. Μαίί. νυ. 14-106θ. Το δρρϑδῦδῆδθ 
8 ἀἰΓΘΟΙΙΥ δἰ ρηδ) ζοα 88 δὴ δρροδύδῃοο οὗ ΘΟ σἰδὲ 
ὉΥ ὑδὸ Δροσε)γρίὶο βίχη, θδη. υΥἱὶ. 18, χ. 16-18. 
Υ 8 ἴ00 Ἰνογὰ ὅμοιος 864 ΗφηρβίΘὨΌΘΓΡ : 
Τὸ Ἰπαϊοοίο ἐμ ἐμ 9 ῬΟΓΒΟῚ 866} 18 πὸ ΤΏ6 6 ΠΙΆΠ. 
ἔγτα : Τὸ ἱπαϊοαίο ἐμπδὺ 1ὑ 18 ἐμ 6 ΑἸ μρεὶ οἵ ΟΒγῖβι. 
ΕὈτατγά; Το θδπὶο]ῖο 8 (ὁ. γἱΐ. 18). ΤΊ]. βίδίο οὔ 
{110 6880 158 ΒΙ ΤὩΡΙΥ ἰμῖ5: ΟΕ ΥΙδί ἰδ οα] ] θὰ ἐλὲ ὅοη οἶ 
τηδῃ, δα 8 Κα α 80 οὗ τῶδῃ ( οηι. νἱϊ!. 8; ῬΒ1]. 
᾿ϊ. 1). Το Κὅ'6 6 Ὁ δάορίβ ἢ 9186 Γ Το 85 μ6 οτὶ κὶ- 
ὨᾺ] Δροσα  γρίϊο ἔθη, δα ἐμ} 6 ὁη8 σοΟΥΓΟΒΡΟπα πη 
ἰο 18:6 τι δί ΟΥΙΟ82688 οὗ 9 ΡΒ ποιμόποι. Βουδὶ» 
1958 Β6 Υ͵Ὑ8ὲ8 ἢ ρατὺ 16ἀ ἴο ῃ9 υ89 οὗὨ 1(}}}18 ΟΧΡΓΘ65- 
βίοῃ ---ϑοη οὗ πηϑ---ὉΥῪ {πὸ ἴδοί ἐμαὶ 1 σ88 
ΟἸιγἰβὺ Β οὐ δὴ [ὉΓ΄. Η]Π286]1; [1ὲ 88 οδ6 οὗἁ 
ἰ0 9 ΡῬΓορμοίΐο πδηηοβ οὗ 6 Μίοββί ἢ ----α ἤδτηθ 
ΒΙὮΪΥ βία οδπί (899 ποθ, Ὁ. 24), λα 8:6 πδῖὴϑ 
δαορίοα ὈΥ Ομτιδεὶ ἨἩϊπιβο]ῖ.--- Ὁ. Β. 6.7; διὰ 
ὅμοιος 1ἰΒ 4180 ἴΏ ῬαΓΐ ΘΧρΡΓΟΒΒίνΘ οὗ {0 δροδίοἹο 
υἱὸν ἰμαὺ (09 λωπιαη Ῥογϑοῃα) νυ οὗ Ογϑί, ἃ 
ἰϊ8 κου ἤοδίΐοη, 8 οἹοιοα νὶϊ 116 Βρ᾽ ομοΡ οὔ 
αὐυίπε τολ)οβίγ. Τὴ μεαγιθηΐ οὗ Οἰγὶδί, 89 
Ἰοῃς ἰδ 1δὺ (ποδήρης, γοδοβίης ἰο 1868 661), ἀοποίοθ8 
(6 ΠΙρσα-Ῥσὶοβὶ; (6 κοϊάθῃ ρίτγαϊο, [86 Κίῃς. 
ΟὨτῖϑὺ 18 ὈοίΒ {1699 ἴῃ (1.16 Βὶγμοϑὲ ΡΟΥΤΟΥ, 5: σθ 
Η9 οὐδ πᾶ κο8Β Ηἰβ Ῥ600]9 Κίηρβ δηὰ ρυϊϑδίβ 
(τον. 6). Ηρ τθαγβ ἰμ6 μἰγά]ο δϑουί Η 8 Ὀγοδβὶ, 
ποὺ δοιὶ Ηΐθ ἰρ9θ. ῬΥ ἰ8 118 ΕὈγασγα᾽ 8 
οχραπαϊΐίοη 8 70 8ὲ}ν σοὐοοῖϊθὰ ὃγ Ὀδϑιογάϊθοῖκ 
(Ρ. 124). [ἀ 18 ν8}} Κονῃ [Πδὲ ἐμ αἶγα }6, τ Βδἢ 
τΌΓη δθουϊ {μ6 Ἰοΐπδ, ἀοῃοίδβ ἃ ΡΥΘΡΔΓΘ 688 [ὉὉ 
ἰταυϑὶ δὰ, σου ϑθα 6 Ώγ, [ῸΥ ΙΔΌΟΥ ; ΒυΣΓ οἰ πρ 
{86 Ὀτοϑαβῖ, 1ὑ 15 Δ ΟΓΠΒΙΝΘΩΐ, ΟΧργΘδδίνο οὗ τοδὶ 
οηα Γεβιϊνὶν. Το ὑγίϑβίβ 8180 ψοτο ἱμοὶν εἰν θα 
(8, δοσσογαΐηρ ἰο Φοβορθὺβ (869 [Ἀ68 οἱἰ(διίου ἴἢ 
Ὀ ϑιοτά ϊ οο 1). : 
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γον. 14. ἘΠ Βοδᾶἃ δῃᾶ ἙἘΣ5 Βαΐτ8.--- Το 
δορὰ (ρΡυγβυδηὶ ἰο (λ6 ἰγγοσυϊαν σομἸυποίίοη οἵ 
ἰεγ8) ἄγϑὺ ΔΡΡΘδΥΒ Ὁπάοσ (Π9 δϑρϑοῖ οὗἨ ἐδθ 
Βαν; 5δἰηδθ ἐμαὶ, δοοογαΐϊηρ ἰο Οτίθηίαὶ ἰάθαϑβ, 
μ͵αϑ ἰῃ6 Θϑροοΐδὶ Τοργοϑϑηίαίίνο οὗ ἰἰ9 αἀἱϊρσηϊίγ. 
Το ψ ἰδ 6885 οὗ {16 Βαὶν 8 ἀοὉΪΥ σἰδτγασίοσ- 
Ἰξοὰ, {μ9 βοσοῃὰ ἱπιδρὸ δβυγρδββίηρ [πὸ ἢγϑί (18. 
1,18; Μασ ἰχ. 8). δὶ ἀοοϑ ἐϊιῖ8 τ 1 (6 688 
ἀεηοὶθ ἢ Οοοσοίυβ: ΡαΣῚ(Υ ἔσο βία. Ηθηρϑίθῃ- 
Ὀογς: Ηοϊϊηοδ8 δπὰ βἱοῦυ. 8ὴ6 οι 6: Α 66]168- 
(ἴ4] ᾿ἰχιιὸ [Π0614} παίατο, Ὠδβιθγάϊθοκ, πῖρὰ 
Οἰμογβ: Εἰ ΘΓ (Υ, 1π ἀσοογάδηοο τ ὑπ 9 ΔΡΡΘδσ- 
8809 οὗ 86 Αποΐοηϊ οὗ θαγβ, θδῃ. νΥἱϊ. 9 ;- ἢ 
τοίογθηοα ἰ0 ΒΟΥ. ἱ. 17, 18. ἴῃ (89 δ Β(ΟΥΥ͂ Οὔ {1190 
ἰδηβῆσχυταιοη δα Θ]Βον Βοτο, (μ 6 ψὨΪϊΐ6 Ἰυϑῖγο 
ὀοΡ Δί ἀθηοίοθ πὸ Ἰυοϊὰ οτ χα -πδίυτο, ἴῃ 
ψ σοῦ Θὐθτη ΠΥ ἰ8 σΘοηα!οηοὰ ὮὉΥ »ωγὲψ δηὰ πια- 
ἐωγὶν [ἰοσοίμοῦ τὶ (μ9 αἱσηῖ ιν δηἀ δυν οΥ 
ἰδδὲ (8066: 8}}} δηλοπρ ὑπὸ ΟΥιθηί 418) θδίοηρ ἰο 
886---ἰῃ Αποϊραΐ οὗ ἀ4γ8.---Ε. Β. 6.1, ρεγγεοίίοπ. 
[λυχζαϑίϊηο (Εχρ. δὰ Ἃ(4]. ἱν. 21) : “δοιὰ 
ποῦ ηἶδὶ οὗ δηϊϊαυϊίοιῃ νοῦ δι }8 ἢ ΑΡοσα υρϑὶ 
δἷδο δαρὶίθ δρραγιυῖ."--Ε. Β. 6. 
Α5 ἃ ἢδπ19 (οἶδρ. χὶχ. 12; Ὅδῃ. χ. θ).-- 

ἰδιογργοιδιϊοηϑ: Υιγίηρδ δηὰ οὐμοτβ: Οπιηΐδ8- 
οἴοποθ. Ἠδη ΒιΘηθ τς δπὰ οἰ γ 8: ΑΥ̓ΘΩΖΊῺ }.5- 
κἰἰοθ. ΕὈτγατα: Ηο]ΐμθβδ, δομβυιΐης 81} ὑμδὺ 15 
προΐοδη. Ὀυδβιογαϊοοϊκ : Οτμπηϊβοίθηοοα, ἀϊγοοίοα, 
πὶῖδ ΠΟΙ τγαῖῃ, δζαϊηβϑὲ 81} ἐμαὶ 18 ὉΠΒΟΪΥ. 
θὸο ἥειϊο: ΤῊΘ ὑγδηβ) υπιϊηΐηρ, οΘομϑυπιὶηρ κἴαποθ 
οὔ ΒΟδυΘὨ)}Υ 1 - ΘΘΒΘΏ068 (Δ ΔΙ ΟΜ : 61455108] ἀ6. 
βοτὶριοἢ5 οὗ ἰδ9 μοὰβ). [ὑ ἰ5 βἰχζηϊβοδηι ἐμαὶ 
ἰ86 ὁγο8 οὗ ἤδιηθ γὑϑ-ρροῶρ ἴῃ [Π)6 δρίβί]θ ἴο 
Τηγαίΐτα. Τῇ 8]}}- ρἱογοίης σἴδησο οὗ ὑπ δυάζο 
18 ΒΡΘΟΙΪΆΙΪΙΥ αἀϊγοοϊθὰ ἰοὸ ἰδθ ἀἰδιϊηρυ δίς οὗ 
Ἰ00Κ- ΟἿ} ἔδηδίϊοίδα, βυο ἢ 848 96:60 6}᾽ 8, ἔγομι 
κευυΐϊηθ βρ᾽ γι] 16. Τ}0 ασοοῖς ἔσται ἴον ρυΓο- 
Π6ΒΒ, ΒΙΠΟΟΡΙΥ͂, εἰλικρένεια, ἴα ἀογὶνοα ἔγοτα [ἢ 6 
ΒΌΠΤΑΥ [δηἀ ἰδ0 ΕΠρΊ 8 φωγέ, ἔγοιι πῦρ, ἔτθ. 
--Τε. 
ἐνὶ 15. Ἐϊία ἴϑοϊ 1 υπῖο ὅπὸ Ὀχαδα [ 

το] ἴθ ΚΟ] 1] .---ἰπ ἰμ9 ορίβι]6 ἰο Τ᾽ γαιγα (818 
δροοϊδοαίϊου 18 οΘοῃ͵οϊηοα νι (ἢ 6 6Υ68 οὗ ἤδηιθ. 
θυ ἐμ οὔβουγο χαλκολέίβανον, δοτῃΡ. {860 Ἰοχίθοηϑ, 
Εὐτατά, ὑ. 188, δὰ Ὀυϑιοτγαϊοοϊκ, Ρ. 126θ{Ὀὡ Τὰθ 
Ἰαϊογρεοίδιϊοηϑ ἔασι οϑὺ ἔγοπι {μ6 Ῥοΐηὺ το: οἷὶ- 
Βδδπ [Ἀ γΖιοείλγαυοῖ, ἔγϑηεϊποθηθθ οὐ ἄἀθθρ0 
856] (Εν); ἔχγηδοθ οὔθ {ὔέπιετε] (Εἰ σὶρ); 
πὶ πεϊίδοῦ 8 πρϊΐθ οτ [Ἰείδϑεγζ, “ἃ τὴὴχ- 
(το οὗ βυ]ρμαγοῦ οὗὨ βιἴνου, βα!ρμαγοί οὗὨ σΟΡΡοΓ, 
βαϊρματοὶ οὗ 684, δηα βαϊρΒυτοὺ οὗ δἰ πλοηγ.᾽- 
ϑβαπάογθ᾽ ᾿γογίεγδμολ.---Τ Ὰ.} (Ηϑαρϑιθη 6.5), οΥ 
[κοῦδπου οσὸ (σοῦ) [ΕὈτγΑΓα], βαιϑίδοίουυ. ΕΌΥ 
ψδδὶ ἰάοα σουἹὰ γοδάουδ Εἰνίης ἴῃ Αϑὶα ΜΠ ΊΠΟΣ 
εοηποοὶ ψιὰ οἰ 6 οὗ 1689 Ζ.]] ΒΌΡΡοΟΒ08 
χαλκολίβανον ἰο Ὅ6 8 ῬτΟΥΪηοΐΔῚ ἰθτὰ Ῥθου αν 
ἰο Αεἷδ Μίπου. ῬϑγθΔΡΒ ἯΘ βΒῃουἹὰ ρὸ Ὁδοῖκ ἰο 
λείβω, λιβάζω, λιβάς, λεβάδιον, διὰ ἰγαπΒίαίο: ἔαϑοἃ 
ΦΟΡρονρ [Χωρίτσιδιε--τα συδὰ οὐ ον οὗ τιοϊίθα 
ΘΟΡΡΟΥ]), ρίονίης σορροσ, μοδιθὰ ἰπ ἰἢὸ ἔΓΏ8ΟΘ 
(ο ἃ Μἰ116 ρίον, ἃ χοϊάθῃη βίγϑϑῃι, 8ο ἰμαὶ λίβανον 
ΤΏΔΥ ὃὉθ ἃ ποτὰ ὨΏΚηοΤΩ, ἰπἀοϑθὰ, ἰο ἢ 6 ἸΟΧΙ ΘΟῺΒ, 
Δηὰ γοὶ 4 μογίφοι υ δογστϑοὺ ἰϑγι [ὉΓ πιο]ίθῃ, 
Ἡ1ἰ6- ρονίηςς πλοία] ἢ; δοο οἢ. σ. 1. Ασοογάϊηᾳ 
(ο θὲ Ῥοίία, ἐμ 680 ζεοὶ, ταάϊαηὶ τὴ ἃ ἤο τ αἰ ον, 

« [ΑιοτΣ ςοΟΓΤΘΟΣΙ͂Σ τοιηδσκδ: “ ΤΠπΐ8 τογὰ 85 ἀοίδαιϊοα 4] 
Εο ἰηκαπυΐεν οἵ σοτηπιοπίμίοτα Ὠἰζπογῖο..... 1{ σοι οσέαγο 
κεῖ δ τιἰδεὶ 019 πηι 8 ἱε ἰς ποῖ), 1 δοιὰ ἰῃ ἀθδραίγ οὔ ΔὮΥ 
Ῥ67Υ ουξ οὗ 9 ΟΠ ΠΟΥ, δυρ οὶ ἩΠοΟΙΠΟΥ πὸ ποιὰ τηΐρ! 
ποῖ βανθ ὕθοὴ χαλκολ 
βανίως ὕθθῃ ΔΙοΣς Ν.".-Ε. ΒΕ. 0. 

816 δ ρηϊδοδηΐ ΟὨΪΥ οὗ Ὀσγὶς ἢ 6858 δ ἃ ΒΡΊΘΏΔΟΣ 9 
δοοοτγαΐηρ ἰο θυ ϑέογαϊοοῖ, (μον ἀρηοῖθ μΠ6 ἀοτη- 
ἰσοδάϊηρ οὗ ὈὉΠΠΟΪΥ 1068, τ ||} τοίογθηοθ ἰο Ῥβ. 
Ιχ. 12; [8. ᾿χἰϊϊ. 6; Ὅδῃ. χ. θ. Βυὶ 88 δοί. ἐπ 
ἰβοιβοῖνοδβ ΓΘ ἱπδιγαπηοηίβ οὗ ποίου, δηἀ 85 [89 
ξοϊ ἀθῃ-γ ον 1.9 ἀοποίθβ ῬΌΓΘ πηοίϊοτι, 80, 685Ρ6- 
οἰ! γ, 0815 τηοίδ], Ῥυγιδοὰ ἰπ 6 ἔχάτηδοο, δυοηΐ. 
δά ρ᾽ονίης ψἱτ ψἰΐο ποδί, ἀοηοίοβ ἰδ ο] θδ 
τιοίΐο. Απὰ μοποο, αΪ80, (1.19 ομαγδοίον βιὶο οἴ 
ΟἸγῖδῦ 18. ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΟΡΡοΟΒΘα ἰο [λ9 ὑπ}0}]γ δηά 
τη ἰβοβίονοιϑ τποιϊΐοη, οὗ ἃ δηδίϊοαὶ Φ6 2606] οὗ 
ΤΠ. σα. 

ΔΑιρᾶ Ηἰκ νοΐοθ 88. ἴμο νοΐοϑθ οὗ συϑῃηῦ 
υυδῦθχδ.---Τ 6 δωγσίπο τοραίογ8 Ταρτοβοηὺ {6 119 
οὗ τἴ8 9 παίϊοηϑ. Αβίμογτυοϊσοοῦ ΟΝ γὶδὶ 45, ὁ {19 
0η9 δδπά, ᾿ἴκθ 6 ἐσυτϊηροί οὗ ἀοά, 1ζ τηΔΥ, οἡ ἐδ 9 
οἰἰον, 9 ϑαγὰ ἴῃ ἰδ 8Β68-}1ὸ ΓΟΔΥ οὗ ἐμ6 γοΐϊδοβ 
οἵ σμεγίβίϊδη παίΐουϑ. ΒΘ Σ (Δ 6 πιαπν τυαίεγ8 
δάτοῖῦ οὗ 80 εἰ πιρὶθ ἃ ἐγϑη βίο. ἃ5 “1.6 τη 7680 
οὗ οσοδῃ, ΟΔΙ ΠΥ τοδτὶης᾽ [4 ΑΓα)εδίαί 68 τωδᾷ 
ταιϑοδεπάεη Ἤδτοτοδ ᾽" 18 ἀου ({].Ὲ 

γον. 16. Αμδὰ Βανίῃξ (ἔχων) ἱπ ἘΠῚ5 τἱρδὲ 
Β8Πᾶ.---ΤῊΟ βίατβ. αν, 10 ΘχοθθαἿΥ θὰ 
ἰαδί6, 6 6ῃ ἰαγηοα ᾿ηΐο ον. 618 οὐ τίη (ΕἸ ΒΟΓῺ). 
[““Νοί οπ Ηἰ8 τἰχλι Βαμα, 88 ἃ πυση ον οὗ }οιν 616 ἃ 
τίη, Ὀυὺ ἐπ ἷδ σἰχῦ ϑηᾶ, ἃ8 8 τοδί ΟΥ ζχ8Ὁ- 
Ἰαμα Πο]ὰ ἴῃ ἱϊ.᾽" ΑἸξἔογά.---Ε. Β. 6.1] Το ἔδοὶ οὗ 
ἢΠἰ8 θοΐηρ 80]0 ἰο ἸΔΥ [89 Βα ἰιαπὰ οπ ἐδ Βοεδά 
οὗ “98 18 ΘΟΠίΓΑΓΥ ἰο ἐμ 6 δ 810 }8 ΔΡΡ6γοθρίϊοι, 
Ὀυΐ ποὺ ἰο ἐπὸ Βγπιθο0}168] Γορτοϑοπίαιου, Ταῦ 
{10 Βίδυβ δύο ἰὴ ΗΪβθ8. δΒαπὰ 18 δχρσζοββίυϑθ ποί βὲῃ}- 
ΡΪΥ οὗ ἐπο δοὺύ ἐμαὶ ἐμ σμυγο 68 ἀγο Ηΐδ ὑγο- 
Ρογγ (θϑίογάϊθοκ), θαύ 4180 ἰπαὺ {ΒΟΥ δΔΓΘ 80- 
τουπάορα ὃὮγ Ηἰΐ8 ρτουϊάθῃηοο. 6 οδηδοί, τϊὰ 
Ηδη  ϑιθ ΟΣ, τορβαγὰ {815 ἐγαὶϊν 88. Ῥγϑ- Θῃκὶ- 
ΠΘΏΥ ΘΧΡΥΘΒΒῖΥο οὗ Ηΐβ ρα ϊ νο ΡΟ Γ, ἐπου ρα 
ἈΘΙΓ ΠΡ ἴθ ὑἰΒαῦ ἰο ὃδ6 Θχοϊαἀοα, ΝΟΓΙ ͵ᾳ ἐδι6 6]6- 
ταθηΐ οΥ̓͂ ροιΐοτί (Η Γἀ6ΓΥ)ὴ ρῥτο-οιϊποηί. Ἦδὲ 
18 ΕΔ ἰδαρμί 18 Βἰ ΡῚῪ ΟμΥἶϑι᾿Β [ΡΓΟΡΘΡΙΥ͂ 
ἵπ, 84] το οὐονρ Ηΐβ ΟἸυγοῖ, 6 ἀοοίγὶηθ 
Ὀσδηοίπς ἰμΐο οοπδβοϊαιΐοη, δαπηοηϊΐοα, δηὰ 
ὙΒΓΠΙΉ (. 
Διηᾶουζοί Ε͵15 του ϊῆ.---ΤῊ}18 υπρίοὐατοΒὰ 9 

δυὺ δυτῃ 0116 8 }}} ΡΓοχηπδηὺ δοιμ Ὀϊπαιϊοη 18 6Χ- 
ῬΓΟΒΒΙγΘ οὗ ἐδο ἔδοί ὑπδὺ ΟἾγὶβὶ ουὐθγοοιηθθ ἰ89 
σοῦ] ἢ Ηἱ8 ποτά, 88 τὶ ἃ ὑτνο-οὐροά βπυογά, 
59. χὶ. 4: χ]ὶχ. 2; Ἡ]βά. συ. 18: 2 ΤΊ 1688. 1]. 8. 
Ομ τίθει δ δἰπιρὶο σοσὰ 15 ἰηίοπθα μοσο; ἤθη60 
{866 18 8180 8 Υγϑίϑγεποο (ο ({1|9 ῬΟῦΤΟΣ οὗ (μδὶ ποτὰ 
ἷῃ 80 [2 88 [10 18 σοπίαϊ πϑα 1ῃ {ῃ6 Ῥτοδοβιηρ οὗ 
Ηἱβ βοσυδηίβ (6 ροϊηΐ Ὑβῖοὶ Ὁ ἀδίθγά 160 }ς ἀ6η168): 
ΟΥ̓́Θ ἰΐο ἐδ ἸΩΟῺΥ ΟΥ̓ Θδοῖ ἱπαϊγϊ 8] ΟἸ ιν βιϊδα 
Ϊθ ἱποϊαἀοα, ΕρΒ. τὶ, 17. [ΤῈ πογὰ οὔ ἐμ ᾿ογὰ 
8 ΔΙτα κη ν ; ὉΥ Ηἰἶ5 πογὰ Ηο δοίβ--- Ηθ ογϑδίϑβ, 
Ηθ ογοσοοῖλθβ, δῃὰ Ηρ ἀθβίσογβ. Το 1858, ΟΚ" 
{80 Ἰαϑὺ ἔνο, βϑθϑῆι ἴο 9 ἐμ ἔδοὶ, ΟΥ 1808, Βαοὲ 
ἴοτι ἢ ὈΥ ἐμ 8 ἄρυτο.---Ε. ΒΕ. Ο.] 

ΔΑυᾶὰ ΗΠππ οουππΐθῃβηοθ. --- Ὀὔδιοζα 160 Κ 
ἰγϑηβὶϑίοβ : Ηΐδ δρρϑάγδποθ, ἀθοϊασίης ἰδπδΐ ἴῃ 
οἷν. χ. 1, (89 ποτὰ 8 πρόσωπον [ἰπβἰθϑαὰ οὗὨ ὄψις]. 
Βυὺ ἰ5 ἰ0 Ῥγοθ8Ὁ]6 ἰδαὺ ἀἰδδτοπὶ ρογίζουβ οὗ (δ9 
Ὀοὰγ που]ϊὰ ὈῸὺ ἀοϑογϊ θὰ δηὰ ἰδ ἔδοϑ, οἵ δ}} 
πο σΞ π- τς πος το το τσ τσκος τς 

4 [1ε|6 ἴο ὕὈ9 τοργοίίοα ἐπαὶ ἴλησο ἄοσδα, ποῖ χῖνο π6 [89 
Ὁ8ι1η6 οὗ ἴδ δΔυΐποῦ οι Ὧθ ποῖον. {6 αῦογο δαῃΐθῃοθ 
Μὰ ἈΤΙἴ [ἢ γἱ σα ϊο, 11 16 δίκαν ἱπαρργορτγίαϊο. γ  ς.} 
ὶβ ΔῺ ἱπίου δὶ οδ] αν, 8 “ ἰάϊης οὗ ρον ογ,᾿" ἰη παι πηΐοῃ ἰδ 
ΓΌΪΥ πὰ ΚΓ ὙΠΘ ρτγοάιποίημ οἶος νυἱ τ! {16 δοορθ, ἰμδὲ 
ἸΆΚ66 ἴῃ ΟΧΡΓΟΒδΙΟΏ “ σΔΙΩΪΥ τόδε," Ὑθἢ Θρροά ἴο 
[)0 οὐθδῃ, ὈοΘΒ ΓΑ Υ ἀρργορτίαίθ. ΑΒ [Π ΤῸ ἰδ ΠΟ βουσπὰ ΟἹ 
ΘΓ 80 πιαῤοϑείο 85 ἴπ6 τοῦῦ οὗ οοοδῃ, δπὰ αἵ {πο βδῖὴ9 {ἰπ|9 

εβαδίω, ἃ πἴτολια οὗ τηο! θὰ ὈΓΩΔΒ: ΔΙ | δὸ βυρχορῖίνο οὗ 8 πἰἀάοη ρονοσ, ταὶ ἥχογο 80 Δρργοργίωϊθ 
ἴο χοργοδομί [110 γοΐοϑ οὗ [ἢθ ΑΙ Ἠ }--Ε. Β.Ὸ: 



106 ἸῊΕῈ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 590ΗΝ. 

ἐδίηρϑ, ἰοῖλ ουὐῦ Απά δῖὸ ψγὸ ἰο ϑύρροβϑθ ἰδὲ 
89 Ῥ 016 ἔογι ΒΒΟηθ ἃ8 (86 βυπ, δπὰ γοὶ ἐμπδὶ 
ἐμ86 ψὰϊῖθ μαὶρ, (89 δίαγβ ἰἢ {80 δαηΐ, δῃὰ {6 
ψμΐϊο αἷον οὗ (9 πιο] 6 τηθίδα] ῬΟΥΘ ῬθΓΟΘΘΡ- 
1016 πα {πἷ8 ἀΔΣ: 2] τδάΐϊδησο, τ Β118ὺ {9 ἴδοθ 
ἐι861 τῶϑ ἱην βί Ϊο ἢ θδη. χ. θ, νου]ὰ {Β6ῃ ΟΥ̓ΘΤ 
8 ἀϊγνογείίγ.-- Τὰ 5 τὶβΒῖϊ.--Τὴὸὺ ποοη-ἰἰἀ9 
Ὁ]αΖ26 οὗ {}}0 Βιη, υποδδουγοά ὈΥ οἱου 48 ΟΥ̓ τηΐβί. Ἐ 

γον. 17. Αῃᾶ ἜΘΗ δβανν Ε΄ τ.-- χοᾶ 
χχχὶϊὶ. 20; 15. νἱ. δ᾽; Εζοκ. ἱ. 28 , ἤδη. τἱϊ. 17, χ. 7. 
“ΤῈὴ9 Πρ 55 Ί 0} τηΔ490 ὈΥ͂ (ἢ 9 ΔΡρδδσδῃηοο οἴ [ἢ 9 
Τοτὰ ἰδ {ἰῶὶ οὗ ἀΘΔΑΙῪ ἰοΥσοσ, ἴον Ὀθοδυβα ἀθαί 
ἦθ (80 ψᾶρε8 οὗ β'ῃ; πὸ βἰ αἴ] τὰ ὅλῃ βίδηά 
Ὀοΐοτο αοὐ δηὰ 1|ἶνθ᾽᾽ (Ὀβι τά 66 Κ). [ἢ ὑπο ἢγβὲ 
ἴδδθ, νγὸ τλιιϑὲ θ᾿ ρπ 18... (Π 6 Ῥατο πιοδηίης οὗἁ 
ΣΧ. Χχχὶϊ!. 20 ἔγοπι (116 ῬΡορυΐαν 96» 18. πο! 0 

βοὶ ἔονί ἰῃ Ψαὰρ. χὶϊϊ. 22; (ῃὨ6 δβίουπαϊπρ δηὰ, 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ, Μ16}}-πὶρὰ ἔπιαὶ οἴἶδοί ψ μὶο ἢ (86 ΒρΡΡΘδγ- 
8η00 οὗ ἰἴ96 ΗΘΑΥΘΗΪΥ δηὰ ΗΟΪΥ Οὔθ ῥγοάυοοϑβ 
ὁπ Βἰ η[Ὁ] η ἀο068 ἱηάἀοοά τοπηδίη ; γαί, ἃ8 ΕὉ- 
Ταγὰ 80} τοιραν 8, ἰὺ πουἹὰ 6 8. ὙΘΥῪ ΟΠ6- 
Βιἀοἀ ρῥτοσοσάϊηρς ἰο Γοραγα 1118 οἱ οτπθηί οὗὨ ζδαγ 
ἴῃ νον οἵ ἀθαῖ 48 ὑΠ1ὸ ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 δί ψόῦὶκ ἴῃ {110 
Ὀγοαϑὺ οὗ {πὸ δροὰ ΨΦοῖη. αϑ δὴ οἱοιηθηί οἵ 
Σαρίαγο σοιῃὈηθα, δὲ Θηηοίΐοη ΟΥ̓ Ρ] ΑΘΓ 8] 
ἔθαγ, 88 {19 βᾶπηθ ὀομηηθηίαίοῦ οἷαϊ 8 ἢ Αἱ 4]] 
ονοηίβ, {110 ἐγθιηθηου8 οροΓγδίΐοη οὗ (86 Ρμγβῖο- 
Ἰορσίοαὶ διὰ σοβιἶοαὶ οοπίγαβὺ 8 ἰο ὈΘ ἰδ ,κοα 1ηῖ0 
δοοουηί. Ῥογίοοί βρίγ 8] δἰ χμί 18 ἰὰ ἱ(86}}7 8 
βοτὶ οὗ ἀθαί ἢ ἰο (818 σου] (ϑασοῃὰ δομβοὶοῦβ- 
1688), ἃ Βίαίο ἰπίο τὰ ιϊο ἢ {9 ΒΘ6 Ὁ 18 ἐσγαπϑρογίοα 
ὉΥ 8 ἀοαδί -} 16 σοπυ 0, δηὰ ἃ ἐσδηβρογίδιϊοι 
ἵγοτα {116 ΘΑΡΟΔΙΥ ἴἰο (9 ὨΘΑΥΘΗΪΥ σομάϊι!οη οὗ 
οσἰδίθηῃσο 8 ηοῦ δοηοοῖ δ ὉΪ6 τὶ πουὺ 8. τηθίδος 
ῬΒοβίβι Οοιρ. (9 ΒΙΒΊΟΣΥ οὗὨ ἰδθ ἰγδηβῆρυγδ- 
ἐϊοῦ δια {116 τοϑαγγθοίίοη, Ου ἐξ ἱῃοομβ ϑίθποΥ 
νησὶ 06 οιί6 Ῥγοίθη 5 ἐο ἀΐἴϑοονον πη ἐμ15 ἀ6- 
Βογίριϊίοα, 860 Ὀϑιοτγαϊθοκ. ΒΒ 1 γτοπιανκοὰ 
ΟὨΪΥ ἰμδὺ 0818 Ἔν θη βίη 8}}2059 {8.0 δοτηπηοποοιηθηΐ 
οὔ ἰὴ νἱβί ΟἼΔΡΥ͂ βία δηὰ ποὺ (8 θη τγ0 ΘΟΌΓΒΘ. 

Εἶο Ἰαϊᾶἃ ἘΠ. τἰρδὶ Βδπηᾶ Ὄρος Π19.--- 660 
ἰδ9 τοῖγϑοὶθβ οὗ Ομ γιϑί, Αοσσογάΐηρς ἰο Ὀἴἴβιον- 
ἀἰεοὶς, ἐμ Ἰαγίης ΟΣ 1.9 τίχῦ Βδηὰ ὕροη ΨΦοἢ πη 
Ἧ55 Ὀυῦ ἃ γί ΠΟῪ βρη δοσοιηρδηγίηρ (6 δἱὰ 
δοίυ!}}Υ αἴνοη ὉΥ ("6 νοτὰ σ΄ Οἰιγῖϑί, Τ᾽ η8θΒοῦ- 
8016 Βοραγδίίοῃ οὗ ἰδ 9 ὑνο βἰἀθ8 οὗ οὔθ δοί 

4 [ΤΒΕΝΟΗ: “ΤῊΘ ἀοβοτί ριίοη οὗἁ ἐπ σοτί δοά 1,οτὰ, ττὨΠ ΟἿ 
886 ποῖν ὕθοῃ Ὀτουμ ει ἴο ἃ σοποϊαβίοη, δα 0] }Ππλ9 85 8. ΡΈΓΟΙΥ 
τοθηῖδὶ σοποθρτίου, ναὶ ἰηϊο ΘΓ }]6 ἐΥ τ γϑγὸ ἴο κίνο ἰϊ δπ 
ουϊναγὰ ΤΟτπὶ Δηὰ οχργοδϑίοη, δηὰ ρῥἱοίατο Ηἶΐπὶ τὶ ἢ (ἢ 8 
ϑσογὰ μὑγυσοοηϊις το ΗΪ8 του, [660 ἴοϑθὲ 86 Ὀθγηΐ ἢ 
Ὀγδϑϑ, [818 ἰνἱὉ ν αἰτ9 848 ψ͵0Ὸ0], δηὰ (9 Γοθὶ, ΙΏΔῪ διιραύαῖ 8 
Ζον τοοοϊίουβ ἢ 1ῃ9 Δροσαι! γρίϊς, δὰ ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ ἴπ6 ΗΟΟΓΘῪ 
Βυτα ΟΠ ἰ6πι; αὰ ἰδ γοῪ Ββίχηϊ ποις τοϊδιίοηϑ οὗ αἱ ἤδγϑθηοθ 
δηὰ ορροαίτίου ἐμ ψ ἰο ἐὺ δμπάθ ἴο ἐμο Θτοοῖς. Ἐοϊσίοη 
δηῶ γί ἴοσ ἴῃ ἀγροῖς τη [πο οὯο δηοποΥ ΜΓ ΠῸ ΛΟΓΥ στρα 
ἘΠΡΟ ΟΓΕΝΟῚ ΟΥ̓ {π0 οἰδίπια οὗ [6 ΤΓΙΠΙΟΥ ΟΥΘΡ 19 ἸΔτῖοΓ. 

ἢ ἴῃ ἷ8 ΓΟ ἐκ οὐδ ΒΥ ΌΟ θη [ἢ 6 Β6 1690 οἴ ὈΘΒΌΓΥ, οὗ ΟΣ πὶ, 
οἴ ἘΠΌΡΟΤ ΟΥ̓ΘΓΓΏΪΟΒ ΘΥΟΤΥ ΟἷοΥ δηὰ τισί, δὲ 41] οοαὶπ, 
πα ἰδ βαιβίαοιίοη. ... Βυῦ ψτἢ τ 0 ΠΠΟῦτον δυο] δια ἰὰ 
16 αὐτῷ το β ἀἰἥογοηί, ἘΠῸ ἢγηὶξ ἡδοραεὶ ἐν ΓΠΘΓῸ [8 δα [6 
ανταῦοὶ δ᾽ιου ἃ δοῖ (οὐ ἔσαν» δοιὰ Χ}} [86 το! χίουα ἰάοα, 
οἵ ὙὩ]οἢ ἰξ ἰᾳ ἱητρπἀοῆ ἴο να 109 γεϊιῖοϊο. ον ἰΐ νουϊὰ 
δΡροαῦ ὙΠθη ἰἴ οἰοιποὰ {801 ἴῃ δὴ οαϊναγα ΤΌΣ δηἃ Βῆδρο, 
ὙΠΟ ΟΣ τ ποιὰ πὶ ἴανοῦ δηὰ ἢ] ονγαηοθ δὲ {16 Ὀὰν οἵ 
4δεῖο, [ηἰ9 νη αὐἰΐθ 8, ΒΡΟΟΏΒΓΥ σορπδίἀογαίίοη ; ΣΏΔΥ ὃὕ9 
σου δάοηοΥ αΠΠ γαχοα ποῖ ἕο ἢανὸ ὑὈθ0ὴ ἃ σοηδίἀθτγπ(ίου κὲ 4]] : 
ἴοτ, ἰπάοσα, ΠῚ [0 οὔθ ὀχοορίίοη οὗ ἰδ9 οπογαῦὶπι, ἘΠ ογὸ 
ΑΘ ΠΟ ἱπίου του Ἐπαϊ [δ βῃου ὰ οι αν ἰ1Β0] (ΠόΓο, ὃυϊ 
ΤαῖΠοΣ 18δι ἰτ ΚΠ ΟΌ] ἃ γοηδίη ουοῦ δηὰ ΟἿΪΥ͂ ἃ ΤΌΝ τηϑηίαὶ 
σοροθρείου, ἴπ6 ἀπθϑαιθοα θα αἰ αἴ δὴ ἰάθα. 9 πΠΔῪ οὔθοτγο, 
ὮΥ τῇ ΨΑΥ, ἔπδίΡ 0 8Κ{}} οὗ ἀς} Ἰποατίοη οδπ τααἶκο 0 σἢ 6 Γ- 
ἀδνη Οἴδογ τΠ8Δ} υϑδί ἢν οὐθοῖν ἴο [9 ὁγο. δι, ἰῃ 
τα Ῥτοβοηὶ ἀοϑογίρείοι οὗ Ομγίνδ, Βὺ ὉΠ 9 δηὰ πιαεδιΐο 84 
ἐν ἰθ, 1Ὲ 5. ΟὨΪΥῪ Βι ἢ 50 Ἰοῃβ' 85 ὙῸ ΚΘΟΡ ἰξ ΠΟΥ δρασί [ΤΌΣὩ 
ΒΕΥ οχίοσζῃδὶ ομμυοάϊτηθηϊ." --͵κπὶ Β. 0. 

ΕΘδ.Σ πιοῖ.---ΤῊ ὁ δα ᾿Ῥοσαβ (ἰδὲ τίς ἰΒτοι ἢ 
{86 αο8ρ6]3. 
απὸ [89 ΕἾτεῖ, δῃηᾶἃ ἴ89 1,.86ῖ [γτὸγ. 18]. 

Διυᾶ ἴ89 ΖΤὐἱνίηβ ΟἿο. --- Το ΕἸγχβὶ : ιμὲδ, 
Οἰχίδέ 18 'ῃ ἃ τηϑαϊαὶθ 86η806, 88 (11ὲ ΕΔΙΊΒΟΡ 15 (86 
Βδῖη6 ἴἢ 80 δΘὈΒοϊιΐίθ6 Β6η86: Ησ, ΟΒγὶβϑὶ, 15. (86 
Ρτγϊμοἶρ] οὔ (μο νογὶὰ (Ἐρΐβι]9 (ο 116 Οο]ο8818}8) 
δηὰ τΠ90 8η8] ροαὶ οὗ 16 Ἡοτ]ὰ (Ἐρῖβι]6 ἴο ἐμ8 
ἘΡΒοβίδη8), ϑβρϑοί ιν οὗ {86 Κίπράοιῃ οὗ Θοὐ ; 
διὰ δοΙΝ (689 Ηο [58 ἴπ (86 ὉΠ ῚΥ ΟΥ̓ (Π6 δ᾽ πιρθ 
τἰνίηρς Ουθ, μοβο ἰἰἶθ δπὰὰ ἀδπιοηβί γαῖ 9Π8 οὔ 
Ἰἴ6 γκὸ οἡ ἔγοπι Αἱρῆδ ἴο Οππορα (οἰ. χχῖϊ. 18). 
ΤῈ9 [ὑνίης Οηὸ ἀο65 ποὶ αἰ γον δἰ ΤΩΙ ζωο- 
ποιῶν (ατοια9) [1ἴὉ ἱποϊυθ8 ἱΐ, ΒοΘΥΟΓ.--α 
Ε. Β. ΟἽ; δυὺ ΠΘΙΓΠΟΡ ἀο68 1ἰ ΒΙΤΩΡΙΥ ΠΘ 8 ἢ ΟΠ6 
ΜΠ 8 δἰγ9: ἱπ Ῥον ον δηα οἴοοϊ ἰϊ ἀοποῖοα Η τὰ 
Ψὴ0 ἰ8 ἰδ ουηίδὶπ οὗ 16, δηἀ το πον Σοδίογοϑ 
}1:{9 δηἀ δηϊτηδίϊοη 0 {π6 ρδγαϊ γζοὰ Φόβῃ. 

Διυᾶ ἵ ττδ8 ἀθ8ᾶ.---Α9 Μδη, 4180, Ηδ 15 ἰὴ6 
Γιτίης Οηο, πο, ὉΥ Ηἰ8 γοβιγγδοοιίου, 88 ροί 
ἄεδί Ὀσμηἀ Ηΐπὶ δῃὰ ἀπᾶάοσ Ηΐα (Βομι. νΥἱ. 9 ; 
Αοἰβ χιϊὶ. 84). 

Διηᾶ ὈοδοΙ]ᾶ, Σ δὶ ᾿ἐνίπΒ.---Ηο Ἰῖνϑα ἔΓοπι 
800ὴ ἴο 00. Ἦ7}}}18 οχρσοββίοῃ 18 ββηϊ βοβηὶ οὗ 
οἰογηἰγ---ποῖ, ΒΟΎΘΥΟΥΣ, 88 ἃ τὶ ἃ απὶῖ, νοϊὰ οἵ 
ἀϊϑυϊποίίοη δηα αἰ νοὶ ιν, αὶ Δ8 8. ΒΥ 168 οὗ ρεδα- 
1 Ὁ δα οτὶχίπαὶ οσοπίοτιηδί οη8 οὗὨ (86 850 ΟΥ̓ 
{10 800η8 οὗ (6 ϑ0η5. 780 Ἰα(16 Ὁ οΘοποορίϊοι ἰ8 
ὁη9 οὗ ἰπῆηϊίθ κγδπάουσ. ΑΒ Βοτο 18 8 βεδνθῃ 
οὗ ὨΘΒΥΘΏΒ, ἱ. 6., ἃθ ἰῃ6 ὈΓΔΩΪΟ πηἰΐ8 πηϊΐα ᾿Ἰηΐο 
ΟὯΘ ἸΏΟΓΘ βΘΏΘΓΑΙ ὈΠῚΥ, 80 {Π6ΓῸ 8 Δ 860}, 
ΘοΙΡΟΒ6Α, ποὺ οὗ γϑᾶσβ, Ὀυὶ οὗ Θοη8, δὰ {815 
800Π, δρηΐῃ, τηἴ0]ἀ48 ἰηὶο ἃ ρ᾽ αγα ἐγ. Απὰ Ονἰξὶ 
ἀο068 πού ᾿ῖνγθ Ῥϑββίνυϑὶυ ἰπίο ὑμ|688 0018, Ὀμὲ 88 
Ηδ ν]ιὸο 88 ἐμθ ΚοΥ8 οὗ ἀθαίῃ δηὰ Ηδάθϑ. Ηο6]} 
8 ποί. Βροθῃ οὗἩἨ ἴῃ (818 ραᾶββϑαρο.. 
ΤῺΘ Ιϑυα ἀδηοίο δ! ΒΟΥ ---χοϊμδῖοε καῖ Βο- 

τὶϊγ. Οἰυγὶδὺ σδὴ τοάθοιῃ τ ἔγοιῃ ἀσαί ἢ δοὰ 
Ηδάοβ, δῃὰ οδῃ οαϑί τηϑη ἰηΐο ἔμ οῖη ; δηὰ 276 αἱοπα 
18 ροββϑββϑα οὗ ὑμ18 Ῥόοῦγου, οἷ 111. 7, ἰχ. 1, χχ. 1. 
Απὰ αν ἰΐδθϑδο Κογβ, ἱβγουρὰ Ῥοίοτ ΒΒ Β8545, 
Ὀδθη ἐγδηϑηηϊ(οα ἴο (Π6 ΡοΟρεοβῦ 116 αἰδιϊποίίοι 
Ῥοίτψϑοη ἀρδίῃ δηά {116 γϑ8]πὶ οὗὅὁἨ ἀθδὶ οσοδβὶ . 5 
αἰ σαϊ γ. ἯὯοο σαπποί (ΒΊη}κς οὗ ἀοδίῃ 85 8 »ὲασε 
ἰο Μν Ἰοἢ ΚΟΥΒ σίνο δοοοββ. 7.18 0͵]866 15 δλάδβ: 
866 {0 δτίϊοῖθβ οὐ 8 ιοοἱ] δὰ Ηδάθβ.  ΤἘΠπ85 
οί ἰουτὴ8 δβϑθῖῃ ἰ0 ΘΧΌΤΘΒΒ 006 8ηἃ {Π6 Β5116 
ἰάεα (6 Ἦοί(6) ; γεὺ {80 ὅδον Γυσίμοσ αἀἰδιῖη- 
Κυϊθο8 Ὀοίνοοη ἀθαὶμβ δηὰ Ηβδάοβ, οἷ. υἱ. 8 : 
ΧΣ. 14. Τὴ (μὸ ὅγβιὶ ραδββαρμο, ἤϑαί ἢ τηϑὴ {6 51}Ὁ 
ΒΡΡΘΔΓΡΒ 885 ἰδ ΤΌΤΡΙΠΟΣ Ἰογὰ οὗ Ηδάςθβ, (86 ὑσγο- 
Υἱοῦ ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ οὗἁὨ (8 ογ8--- θα ἢ 15 ρογβοηϊ θα, 
ἈΠΟΡΟΙΪΌΓΟ, 88 ἴῃ Ῥβ. ἰχ. 18; Φοῦ χχυχυϊδὶ. 17. 
Απὰά ἴἰ 8 Ῥοσβοηϊδοὰ Ὀθοϑῦβε ὃ δὰ Ὀεσοπη 6 ΔῊ 
Ἰπαἀοροπάθης ῥΟΝΟΥ, ᾿παϑιη! σἢ 848 ἴῃ ὨδίαΓΤΆΙ 
Βρὶγἰ-}19 οὗ δυμιδηῖΐϊι Υ 88 ῬονουΪ ο85 ἸΏ ἱἷϊδ 
ῬΤόδοποθ. ΟἾΥῖϑί, πὶ δοπιροιιηἰ σαι πρ ο Φοδπ 8 
ὨΘῪ δη οχα] θα ΘΟΠΒΟΪΟυ8Π 6885 οὗ {}}}8 Η15 γίοτυ, 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ Ταΐβοβ αἷἶπὶ ὋΡ αρδίη, Ὀυΐϊ 8130 ΘΠ 1} 65 
πὲ ψὶτ ἰΒαὺ οἹοναίϊζοη οἵ τπΐϊηὰ νἱϊμουΐϊ νν ἰδ 
ἢ πουἹὰ Ὅο πῆ80]9 ἰο υἱοῦ ὑμ6 ἰοΥΤΟΤΒ οὗ 189 
Ἰαβὲ {11η68. 

γεν. 19. ει ῖθ πον [Ἐπϑτϑέοσϑ ] ---Βοσδαβ9 
ἰβοὰ δι πον ἔγοοὰ ἔγοπι {ΠΥ ἄγοδὶ, δὰ δαϑὲ 
δαὶ ἰο τὺῦϊίο οὗ Ἰ1{6᾽5 ὑσὶ τ ρ}} ΟΥ̓ΘΡ ἀθϑι}Β. Τ}νὶθ 
ὕοΥΒ6, ὈαΒ6 ἃ ΡΟῚ ὙΟΓΒ6Β]]7 δηὰ 18, 18 π Ῥδτί 
ἃ τοροί(ϊιίοη οὗ γον. 11 (Ηθηρϑθίοη δον). δ δι 
ἰοῦ παβί βθθῃ, ἰ8 ποὺ ᾿ἰτηϊϊοιὶ το ἰμ6 νυἱβίου ἱπῖγο- 

4 [8060 [89 ἘΧΟΌΤδΩδ οπ Ηδ65 υμάθΓ ἙὮ. ΣΧ, 131.--ἙΞς Β. Ο.] 
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ἀυοοὰ ἷἱπ τον. 12 (Ὀϑιογαϊθοῖ), σὲ ἱποϊυᾶθ 
σδὲ (οι Βι}8}} ᾶτὸ Βαρϑῃ, ἱ. 6., (89 ὙΠ30Ϊ6 ΒΟ6ΓΙ6Β 
οὗ νἱϑίοθβ. Το Υἱβί οἢ8, ΒΟ ΘΥΟΡ, γοϊαίο ἄγει ἰὸ 
γῃ8ὲ 18, Ὑ αὶ ποὺν 18 ({}8 τηοϑὺ ΘΟ ΔΊΟΓΒ, 
ψὰτϊδὲ ΒΊ οῖς, 6  εἰἰ6 δηἃ οἰ Β6Γγ8 ᾿πίογρτοιὶ ἃ εἰσὶν 
ἴῃ (6 56}89 οὖ: τολαί ἐξ δἰσπυ65), δα, ΒΕσΟΠΪΥ, ἰο 
ἐμδὲ τσ '5 ἰο δοπι6. [“ 7 νὸ πιοδηΐῃρ οὗ ἃ εἰσὲν 
δΓ6 ΡΟ8310]6. 1. 76 ἐλίησε τολιοὐ ἀγα, Υἱκ., Ἡ ΪΘῺ 
ἐσ δὶ δί [ἢ 8 ργοβϑϑηὺ ἐπ... 2, 7γλαί ἐλίησεα ἰδεν 
(ἃ ἃ εἶδες) δἰγπύ . .. ἴὰ ἀφοϊάϊπρ Βοίν θθὴ {᾿λ680 
πὸ ἴδΥθ (110 [0] οὶ ΘΟ. δ᾽ ἀογ δι 05: α. (9 186 
οὗ ἴμ6 ρ΄ Γ8) εἰσίν, 85 τηᾶΥκίηρ ΟἹ {815 οἰαυ 86 ἴῃ 
τϑδηϊης ἔγουῃ ἰδ ποχί, τυ ἃἰσἰλ 88 ἃ μέλλει γενέσθαι. 
1Ὶ 1818 Ἰατιο 18. βίη ρίαν, ν ἢγ ὑοΐ ({μἰ8 ῖ [8 1ἰ 
ποὶ Ὀσσλι860 ἴμ9 μέλλει γενέσθαι τ ΥΟ}Ὺ δὶ χα ϊῆο8 
ἰδο υίαγο ἰἰπη6, ἰῃ ψ ἰσὮ ἰΠῖ8 Ἰαι(ο9 Οἶδ98, δ) 
πηα8δέ, ὍΛΟ ἰο ΔΡΡΘα, τ ΏΘΓΘα8 ἰμἷβ ἃ εἰσίν ἴῃ- 
Ῥογίβ ψδὺ (680 ἰδίῃ σα, Θασὰ ΟὗὨ ἐμ πὶ ΒΟΥΘΓΆΪΪΥ, 
Ἰηθθ ἢ Απάα, ὁ. (ἷβ βοϑηϑ ἰο 6 Ὀογηθ ουΐδ ὉΥ͂ 
ἰδ6 ἀοιυι Ὁ]. τοροιϊιίοπ οἴ εἰσίν ἴῃ ἐῃ 8 ποχὺ Ὑ 6786, 
δοίἢ {ἶπι68 τα 1680 ΠΔΌ]Υ ἴα {π18 (ἰλ0 Βοοοῃ ἃ) 
τηοϑηΐη ἡ ΑἸ ΕΟΚΌ.--Ε. ΚΕ. Ὁ. 

γεν. 39. 89 χαυδῖοσυ οὗ [86 δϑυϑῃ δῖβσα. 
--Ἰτὰῖθ διαμποῖ 5 οὗ (89 δἰριοβί τπιοτηθπὶ ἰῃ ἃ 
ἱπνο 11 αορεσί,. [ἃ ἰῃ9 γβί ρΐβοοθ, ὃ αχίνγϑθ 8 
[0 υπἀεγβίβηα ἰμ8ὺ (ὴ6 Ὑ8019 δροοαὶ γριΐο ργο- 
ῬΌΘΟΥ κοὲἱ τεαϊΐῳ δὲ α ᾿ϊδίοτῳ ο ἰδὲ δουδη δίαγϑ απά 
ἐλὲ δενεβ οσαπαϊἰϊφείϊοκδ; Βοοοηάΐγ, ὑπαὶ ἐλ 9 θη γθ 
Βογΐ68 οὗ Υἱβίοῃβ Ὑ}}} ΘΟ; βἰϑὲ οὗ δυπ)Ὁ00}168] Τῃγ8- 
ἰοτίθ5, οὐ ἰο Ὁθ ὑπάοτνείοοά 1} 16 Γ Αγ, τοαπίγιηρ 
ἱδίογργοίδιίϊοη ; γοῦ ΒυΒΟΘΡΙΌΪ6 οὗἩ ἰπϊογργοίδιϊοη 
ἰδγουχὶ Ὀ1Ό]1641] τηθθη8. Τὴθ ἰηἰογρτοίδίϊ 
τ πῖ68 ΟἸσὶδὶ 6 ΓΘ Κἰνοβ ΌΥ͂ ὙΔΥ͂ οὗἨ Θχϑιηρ]θ, ΣΘ- 
Ἰοϊδ 8 ὺυ8 οὗ (89 ἰπίογργοίδιίοη οὗ 9 ἢγχβιὶ ἐνο 
ΡΑγδΌΪοα ἴῃ Μαιί, χὶϊὶ., δἷϑο ἀϑβίρηϑα 88 ἃ ζυϊὰθ 
ἴο 186 Ἰηἰογρτοίδιου οὗὨ (μ6 τοϑὶ. Ηθῆοθ δὴ 8- 
ξεὶ οὗ Ἔἐχοκοδὶβ Δρρθδυ 8 0006 Ι20ΓῸ ἷῃ (6 ἀΔΥΚΟΥ 
Ῥοτίίοη οὗἁ {πὸ ΑΡοσαῖγΡϑ6, οἷ. χυὶϊϊ. 7 βαα.; δὰ 
δὶ ἰδ) 61086 οὗ 6᾿.. χἰϊ!,, (Π 6 γ0 8 ἃ ΤᾺΘΒῊ ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ 
ἰο ἰμὸ ἔδοί ἰπὰὶ γ͵ὸ ἢδνο ἰο ἀο νι ῖι στ ἀα]68. Τ}10 
ΤΑΥΒΙΘΥΥ οὗ [89 ΒΩ ἢ Β[ΆΓΒ 18 (μδὶ τ σὰ 18 Βγιη- 
Ὀοϊ τοὶ Ὀγ ἐμοπι. ὁδασγώπηι δεογοίωηπι, ρ6Ρ ἵρδας εἰσ- 
πἰβεαίμαε (γτ8Α). “4Α μυστήριον ἰβΒ ονογγιἰης 
(δαὶ πιδὴ 18 Ἀπ} 0]6 0 ὑπαθγϑίϑηα ὈΥ͂ πμθ8 8 οὗ 
ΒΒ οὐ υἱπδ88]8ἰ6α γρϑβοσ, δηὰ νοὶ οδὴ ὃΘ 
δρργεβοπα θα οὨ]Υ ἰβτουχὰ ἀἰνίηθ βιονὶηρ δα 
ἱπιογργοίδιίΐοη, διιο ἢ 88 ἱπιτηϑα ἰδὲ ο}γ (0110 6 γ0᾽ 
(θυδιοτἀἴοςκ). Βαὲ εἰἰϊ8 ἀθβηϊίΐοπ ἰ8 υπάἀουδί- 
Θὰὶγ ἰοΟὼ ὨΔΙΓΟΥ ; ΟΥ (Νο σοπιπιοηίασίθα ΟἹ. ἐδ6 
Αροδαῖίγρβο ργοϊθῃὰ ἰο Ὁ6 ἰμ9 αἶγϑοὶ σόϑα] οὗ 
ἀϊνίπο ποι δοδιϊοηβ 7 Α ΤΥΒΙΘΣΥ 18 ἃ ἀθορ-᾿ γί 
δα σοοποσοα]οά συ ον ἰδοῖ, ἰο Ὀ6 ἀϊδϑοϊοδβοὰ ηοὶ 
ἘΥ ἀϊτγοοὶ γονοϊδίίου, Ὀὰὺ ὈΥ ἰδο βρίγὶϊ οὗ θα] 5ἢ- 
ἰοπταϑηὶ 1 Ηἰβ οὐσ ὑΐαιθ, τὰ δἰ Θἢ ἐΐπηθ, ΒΟΤΘΥΟΥ, 
Θοἀ Π88 δ᾽νδγ8 γοβϑοσυρα ἴὸ Ηϊπιβοὶῇ, 1 Τί. 11], 
16. Ὀαπιογάϊθοῖ }.5.}}7 ἀθοΐδσοβ ἐμαὶ (μ6 οοτι- 
τοϑηὰ ἰο τῦῖΐο {18 τυ ΒύθΥΥ 18 [1819 (Πγουρσμουΐ 
ἐμο ὈοοΙς, “10 (ῃῆ9 ῥτορμοίϊο ππζοϊάϊηρ οἵ ἰδ9 
ΒΟΡΘ ἴῃ ἴδ γα ρῃδηΐ Θοπβυτητηδίϊοι οὗ ΟἿ 8.8 
Οδαυτοῖῦ ἐΒβγουσἂ ΗἰΒ οὕγῃ σοίιση, γοϑίβ ἘΡΟῚ {86 
ἘΠΥΒΊΟΥΥ οὗ [10 Βα θὴ δίϑγβ ἴῃ ΟἸτἶβι᾽ 8 Βδπα δηά 
1:6 ΒΟΥ ὴ σϑῃα δ βίο κα δυιϊ δὶ τ ἰσὰ Ηθ νν4}}κ8--- 
ἃ, ε.. ρου (ἰδ9 ἔδοι ἐδδὶ Ομ νὶδ ἴθ ὑπὸ 8}}- βόοῦγοῦ- 
ἴα] ρῥτοίοοϊον οὗ ΗἸ8 Ομ γαῖ, ἢἴπ6 γϑθαυ ϊῃοῦ οἴ 
81} 115 ἴοςπ.᾽" Εἴορν ΒΟΘΙΏ8 (0 ιἰδλρργθὨθηα 
Ὀυσιεγαϊοοῖ. Το “ αἰνίῃηθ βΒονσίηᾳφς δπὰ ἰπίοτ- 
Ῥτοίδίϊ οη "᾿ βροΐζοπ οὗ ὈΥ ἐμ Ἰδίί ον ἰ8 ποὺ π6668- 
ΒΑΓ δὴ ἱπηπιοαϊαίο αἰτίη ἱπῆἤϊιθηοθ Ὀροη (86 
τοϊηὰ οὗ θδο) δρργθι θη 6 γ---ὧ [λρ6 οὐ θπιν 
δαρΡῬοδοῦ ᾿ἷπὶ ἰο θ8η. Α μυστήριον, τογροα]οα 

ἱτηταϑάϊαι ον 9 ὁη6 ἴον (86 ἰπϑίνγιιοίου οὗἨ οἰετβ, 
8 τογοδϊοὰ ἴῸὸν 4}}, δηὰ ἰο 8], νο, αηάον ἰῃ9 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ ΘΚ θηϊης ορογαίοηϑ οὗ {.ιὸ δρίὶ τὶ, 
ΔΡΡσγθβοπὰ Ηΐἰ8 ἰπϑίγαοιϊοῦβ. [1ὑ ἰ8 σΟΙΘΓΟΙΙΥ͂ 
ΒΌΡΡοβοά {πδὲ (9 6586ηι18) [488 οὗ ἃ “ΠΥ 5 ΟΥΥ ἢ 
ἦ8 (δὶ οὗἨὨ βοπιοὶ ἰὴ ς λίααοη--οὶ ναὶ ̓ ὶ σοα868 (0 ὉΘ 
8 “ ΠΙΥΒΙΟΓΥ ὙΠ0π ἴἰΐ 8 ΔρΡργθδοηεά. Τ|ν}5 
19 ἰηἀορὰ 6 τηθαπίης οὗὨ ἰῃ 6 ἰογπὶ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΔΡΥ 
Ἰδηρύαχο, δὰ δβοόϊῃβ ἴ0 ὉΘ 18:8 06 οοηίοιιρ]αίοα 
ΌΥ ϑηρο; ἰἰ ἰΒ ποὺ βονονοῦ ἰο ᾿προτὶ οὗ (ἢ9 
ἰθγπὶ 88 οιηρίογθοα ἱἰῃ βογὶρίωαγο. Τθογθ ἰδλ9 
θ586η 118} ἰάθα ἰ8. Β᾽ ΠΡῚῪ ἐἰαὶ οἵὁὨ δοηιοίλὶπσ πα !8- 
οουεγαδία ὃν πιεγὸ ἀωπιαη τεαδοη--οἰὶ 18. ὨΘΟΘΒΒΔΥ ΠΥ 
λίάάοη ἀμ 11} ἰὰὸ ἰδ τονθα]οα, δυὺ (6 ἔχοι οὗ Ὀοΐηςξ 
λίαἄεπ ἀο68 ποὶ Θη 6 Ὁ ἰηὶο ἐἰ8 6556 η{14] σοί ον ; 
ἐξ σοηιϊηιιο8 ἰο ὈΘ ἃ “ΠΥΒΙΟΡΥ ̓ δἴον 10 8 Ὀδ6οῃ 
γονϑαϊοα, δὰ αἴϊον {6 χουοϊδίϊο 88 Ὀθοὴ 80- 
Ργϑιοπάρά, ὥροοϊβοα]ν, ἔπ γῸ 4.0 λιισεη τὴ γ8- 
ἴον 68, γευδαϊεα ταγβίου θ8, δη ἃ (80 ἴᾺ. 88 ᾿παῖνὶ- 
ἀυαῖϊθ τὸ δοπσογηθὶ) αρρτελεπάεα ταν βίου 98. 
Τὸ Βγυπῦο]ϊσ τοϊδιίοη οὗ τιδυτγίασο ἰοὸ (6 Ὁη10 8 
Ὀοίπνοοη Ομ γὶϑὶ δηὰ Ηἰβ ΟἸνυγο 18 45. πῆθ6}} 8 
τιν δίοετγῳ ΟΝ, 88 10 νγν2ὼ8 ὈΘίοτο {Π6 ἰηϑρί τοὶ ΑΡριυν5}6 
δηπουησοα 0 ἴῃ {μ0 Ερίβιϊο ἰο ἰιὸ ἘΡἢ 6β᾽ 8 ῃ8 
(ν. 83). Αμπὰ 80 συ ἱτἢ [6 πιγϑίοτὶ 68 οὗ νν ἴσο (ἢ9 
ΑΡοβίϊοβ γγχογθ βίοτναγάβ, σοῖρ. 1 ον. ἰν. 1, ν ἢ 
ΔΙαιι. χῆ. 11,1 σον. ἱ. 20; τ1᾽Ἀ}6 τηγϑίουυ οὗ [ἢ 
φοδρεῖ, Ἐρὶ!. νἱ. 19, οὔ ἰδο χαϊλ, 1 Τί. 111, 9, εἰδ. 
(869 8}} ε.:10 Ῥαϑβδ 568 'π Ψ}ι1ο ἢ 1Π6 ἰΟΥ ΠῚ ΟΟΟΌΓΒ ; 
(06 ατοοῖὶς ἔουτλ 15 ᾿ην ΡΙ ΔΌΪΥ ὑγδηβ᾽αιθὰ τὴν πίογῳ, 
δὰ ἐπ Εηρ] 8 ογὰ ὩΘΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΥΘ ΒΑΥΘ 88 (110 
ἰγδη δ] αἰΐοη οἵ μυστήριον. )---Εἰ. Β.6.] 
ΤΌΘ Βουθῃ δἴϑιϑ δ.Θ 8:1660]8.---ΤῊ 18. ἰηί0 

Ῥτοίδιϊοη Β660)8 δὶ γϑὺ βἰριῦ θυΐῦ ἰο Θχοπδηρθ 
ΟΠΘ ΠΙΥΒίΘΥΥ [ὉΓ δΔηοί! 6; Μ͵ΨΙ Ιηυ8ὺ ΘΟΏΒΙ ΑΘΓ, 
Βονγονοῦ, ἐμ αῦ ἱῃ δροβίοὶἷο ἐἰτλ 68 {π᾿ ἰάθα οὗ δη- 
(618 ψγὰ8 τ ογ6 ἰπ 6 }} }χ1 Ὁ]60 (Π8ὴ δἱ ἰΐθ Ῥγοβθιὶ 
Υ. [πἰογργοίδιϊοηβ: 1. Ηραΐβ, ἰθδοθογϑ, 
(λ14]. 1... 7); οἰὕ 6 Ὁ 28 Ὀΐϑ8ορβ (δ ποϊοπὶ τὶ0}}} Οὗ; 
8ἃ5 ἰΠ6 8019 δαο]οδἰ αϑίϊοαὶ σονογητηθπὶ οὗ τἢ9 
Θἰ ΓΟ -ττῖ 9 ῬΥΘΒΌΥΓΘΥΥ Θυθηίαυ, τῖϊὰ ἰδθ 
ΟΙϑΠοΡ εὐ 118 βοδὰά (Ηθηρβίθηθοῦς; Βοίμο: (μ9 
ὈΙΒΒΟΡ ἴῃ ἰἀ64). 2. Τὸ ομτοὶι 1861} (Απάγοϑϑ 
δηὰ Οἱ 6 γ8), ΟΥ ἐμ ρογβοηϊβοὰ οὔαγο !-βρὶγὶϊ 
(06 ὕδοιϊο; Βο ἰάδθηι δεβ (8 σατο - ΒΡ γῖῦ  ἱτἢ 
{16 ἄγγελος ἔφορος) 8. ΤΠ9 ταρθβοηρον οὗ ἴ[Π9 
ΘὈ ΓΟ, ἱ. 4.. (6 ἀοϊοζαίο, γ8ὸ ψοηῦ ἰο δῃη4 ἴσο 
Ὀοίνοθι {16 Ομ ατοῖ δηὰ ἰμῃ6 ΑΡροβί]ο (Ἐθγαγα). 
Φοίη, οτονον, οουὰ ποὺ ττὶϊθ ἴο (μ18 ἀο]οραίο, 
Βἶποο ὁ 88 ΒΘ σῆο ἰοοὶς ΟΡ, 6 οὗ 8}} πιϑῃὺ- 
ΒΟΤΙΡΙΒ; ΠΟΙΓΔΟΥ ἰδ Σὺ ῬτΟθ8]6 ἐμαὶ ὑμοῦθ νγᾶ8 
ΙΏΟΤΘ ὑμ8ῃ ὁπ6 ἀο]οζαὶθ Ὀοίψοοα Φομ δηὰ (86 
ΟΒυσοδ ἰῃ Αβὶα Μίπον. 

ΠῚ τὸ σοῃδίἀον {π6 ἀἰδίδποθ Ὀθυνιχἑ ἃ δίδν διὰ 
ἃ ΟΔΠα]οΒΙΙΟἸΚ, γγὸ 8}8}} ρυΐ Ὀοίῃ Ὀΐϊβδῃορ8 δηὰ 
ῬΤΟΒΌγ (ΟΣ Ϊ68 ουἱ οὗ 6 αποδίΐοη, δηὰ δῦουο 8]], 
Ινυϊηρὶϊθ πη οτὶπρ βϑίδτβ. ἴο τουδὶ οΘοηβι 6 Γ, 
ἴῃ ὑμ0 γί ρῖδοο, ὑπδὺ {16 δρ᾽δι168 τὸ δ ἀν εϑ8οὰ 
ἰο ἰδ! Δ 6}8 }υδί 88 ὑβου σὰ (6 τόσο δἀ ἀγοβϑϑοὰ 
ἴο 89 ΘΒ ΓΟ 65 ἐπ θτη86} 7968. ΤΘ ΔΏ96) ΓΟΟΘΙΥΘΒ 
ΡῬΓδ[89 δῃηὰ δϑῆϑυσο 88 {ῃ9 ΓΟΡΓοβοηίδίγο οὗ ἐῃ0 
ομυγοῆ. Ακϑίη, ἢθ Β661185 ἰ0 Ὀ6 δἰ χη δοδηὶ οὗ (86 
δοῃδοΐοθῃσα οὗ (6 δυγοὶ : ὑπ6 ομυγοὶ ΒΒ ΡΟΙῸΣΤ- 
τοϑίϊοη δηὰ δι διζοπὶηρ ὙΟΤῈ ἰο Ῥγοσοϑα ἔγοιῃ 
δἰη. Νονγ ὈΟΙῺ ἔδοβθ μοΐηϊβ οοἰποϊἀάθ ἰῃ 
86 ἰάθα οὗ {6 Ῥογυβοῃϊβοὰ ομδγδοίθσ οὐ ᾿1ῖθ- 
Ρἱοίασο οὗ τ συυγοῦδΒ, (10 6 ἀϊδϑιϊησυϊδμοα 
ἔγοιαι ἴἴ9 σμαγο;-Βρί τὶ ἢ σορ. Αοίβ χὶϊ. 16). 
Ζ0 ΠΙΑΥ͂ ἱπάθοα Ὀθ6 οὐ͵θοίοα ἐμαὶ 8 δυῃθοὶ ο8Π- 
ποὶ 09 τορ᾿ δοϑα ὈΥ ἃ δυιιδοὶ (Βοῖ 6). Απὰ ὁ0Σ- 
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ἐδ ὩΪΥ ἃ ϑγιη00] σαπποί Ὀ6 το ἰο. Βαί {160 
1464] (ἴὰ 110 Β6 1868 οὗ Ἔχ  βιϊηρ ἴῃ 1468, ποῖ ἴῃ ὅδ 6 
86η86 Οὗ δοηΐογπιίης ἰο αοα᾽ 8 ρογίοσυ 1468) ἴμη- 
ἀδιμθηίαὶ ἰγρὸ οὗ δ ΟἸνυσοι ἰ8 8 ΤΘΔ Δ Υ ἰὴ 
Βοαγθὴ δηά ἰπ {0 βία οὗ αἀοἀ, 85 γἍ]}} 88 ἴῃ (868 
ΘὨΓΟἢν᾽ 5. Οὐ ἀἰβροβιίίοη, δη ἃ ΘΥΘΙΥ͂ δϑιημοηἀπιοηί 
οὗ ἃ οδυγοῦ τιυβὺ βίαγιὶ ἔγοτι ἃ ἰαυΐηρ πο]ὰ οἡ 
{818 Γππἀδηχοηία! ἰγρθ. [ὑ δ͵8ο0 σοβϑι}8 ἴγοιῃ 
{πη18 δ άγϑβα ἐμαὶ {86 οἰ Υ8 δῖ Ὡοΐ δρίβοοραίὶ, 
Ὀαυΐ ἀροσαϊγρίϊο. ἘρΊ860ρ4] Ἰοἰίογβ Ομ τῖϑὺ πψουἱά, 
τ ὈοΊΊαγο, ἢᾶγο ἰοῦ ἰο Φοβη. [ὑ ἔυγί ΠοΥ Τοϑι}8 
ἐμαὺ (6 Θρ 83.165 ἴοτ πὶ ἃ οσοηϑιϊδηΐ ρματί οὗ {16 
ΑΡοσοΑΪγΡβ6, δηά πο 8 πιοῦθ ἱπίγοάἀυοίίοι ἰο ᾿ἰ 
(ΒΙ66Κ); δηά, ἔυγιβοσγίθογο, ἐμαΐ {16 οι γΟ 65 
δτὸ οἰἰοα ποῦ δ᾽ ΠΙΡῚΥ 83 δἸπργὶ 681] σοπρτοζαί! 0Ὴ 8, 
Ῥαὶ δ8 δαύθῃ ὕηϊγ 688] ἰγρ68 οὗ (19 ΟαΓοῖ ἴῃ 4]]} 
Ῥὶδςθϑ δηὰ αζοϑ. Ἐπαΐ {6 Γ0 8 8 ΘΙΏΡΊΓΙΟΔ] [οι - 
ἀδιίου ἴον {}19 ΘΡ 8.168, 18 8ὴ ἀπαιθ8ι} 0086 ἔδοί. 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΒ ΑΝΟΕΙ,Β ΟΥ̓ ΤΗῊΒ ΟΗΥΒΟΗΒΒ8.--- 
Τα βα] οί οὗ (6 Απρο}8 οὗ (ἢ 9 σατο 68 18 008 
οὗ κτοδῦ ἱπίογοβί, δρϑυῖ ἔγοιῃ (6 ἔδοί {}δὐ 1ὺ Βα5 
δὼ ἱπηρογίαηὐ ὈοΑΓΙηβ Οἡ ἰδ 9 φυρβίϊου οὗ (1.6 κο- 
γογηπιοηΐ οὗὨ ἰΠθ ῥτἰπιἶνο Ομυγοι. Βοδἀθ {116 
ἐπι ογρσοίδ( οἢ5 ρσίνοη ὈΥ ϑηρο, ὑμβ6 γ6 8.6 ἐννοὸ 
οὐδογ 8. νυ] σἢ 10 18 τηοδὺ βίγδηχζο ὑμαὶ 6 ἔα 1] ἰο 
ἸηοηςἸοη---ϑβϑίησθ ἰμ6 ἴΌΥΙΠΟΡ γγὋδϑ δἀνοοαίθἃ ὈΚ 
Οτίχϑη, ατορ. Νυ8., δηὰ δογοῖηο, δηὰ ἰη τιοάογῃ 
ἀλγϑ ὉΥ ΑἸτοτὰ ; δηὰ ὑμὸ Ἰαίίοῦς Ὁγ γὶιίτίηρα, 
Τρμιῖοοί, Βεηροὶ, δὰ που. ΤμῸΥ ν}}} 
ΠΟΥ Θ Ῥγοβοηϊθα, δὰ πὲἢ}} ὃθ πυμηθογοά ἴῃ 
δσοπίϊπυδηοθ οὗἁ [16 οἰ δι 0 η}8 χίγθη δῦονυο. 
4. (ο]68ι141 δηρ6}8, ἱῃ Βοπ86 ὙΑΥ͂ Γοργαβοηίίης 
ἀμ6 ομυγοιοθ. ὅ. ΟἸσοτα ἰπὶ {9 Ρυίπιἷνο 
ΘΒ ΌΤΟ 68 βίταῖαν ἐο ἰμ6 ΣΝ ΓΙ (πωποίμα ἐο- 
οἰδεῖ) οὗ 86 βυγπαροζθ. Τῶὸ οὈ]θοίΐοη ἀγχοά 
ὉΥ [Ι͂Δηχ9 ἰο (Π|0 δὲ νἱονγ 18 ἱὨΒΆΡΟΓΔΌΪΘ; δὰ ἴὸ 
{818 ΔῪ Ὀ6 δι ἀοὰ {Π0 ἔδοὺ ὑπαὶ ὑπο γθ 18 ηο ον]ὶ- 
ἄθῃοο ἰπαὺ ΔῺΥ͂ ἀοἰοραίο ἔγοτα {86 ἢ ΠΡΟ 68 νυν αἰϊοὰ 
ὌΡΟΣ Φοῖη. ΤῈ δι νΐονν 18 ϑυρροτίθαἃ ΟὨ]Υ ὉΥ 
8, 5111 Υἱ γ ἴῃ Πδιηθ---ἰ {1016 οὐὗὁἨ {9 Βγπαροριθ 
οὔἶϊῇοοῦ τοΐογγοα ἰο Τὺ ὈῸ ὑγδηβίδίθα : ἀγγελος 
ἐκκλησίας. ἴὶ Β66π|8 ἰο Ὦ6 ἃ ζαἰ4] οὈ͵οοίϊοη, ονν- 
ΟΥΟΡ, ἰΠπδὺ {Π6 ΗἩΘΌΓΘΥ πη ἰβίου γἃ8 οὁπ0 οὗ (ἢ 6 
ἐπίοσιοῦ ΟΠ σΟ 5 οὗἉ (᾿ὸ βγπάζόοριο (869 ΚΚί((ο᾽8 
Ογοϊοροαΐα, ΤΙι. ϑυνδαοαῦε), δῃὰ 9 Δ 6] οὗἁ 
809 Αροσδῖγρϑθ, 1 ἃ ϑἰῃρ)9 ΡΟΥβοη, πιδύ ἢ ΔΥ6 
Ῥθοπ {μ6 Οοδϊοῦ συϊοὸγ οὗ ἰῃ6 οναγοῦ,» β0ΗΛῈΥ 
(Ηἰδι. Γ᾽ ἰλε 4.». Ο᾿.} ἰπ8 νυῖϊοβ: “79 χτηυϑὶ 
δἰ (8ὸ ουϊδοί ἀϊβοατὰ {μ6 νἱον, ὑπδὶ [86 δηχοὶϑ 
ΒοΥΘ σογγοβροπὰ ἰοὸ 6 ἀοραίϊ68 οὗ ὑἐμὸ 26 15} 
ΒΥΠδρΟρι68. ἘῸΡ ἰΐθ80 παᾶὰ δὴ ϑῃηϊγοὶυ 
δι θογαϊπαίθ Ρ͵δοο, ΒοῚ η 66 ΟἿΟΣ 8, ΟΥ ΤΘΘΟΘΓΒ 
οὔ (}}0 βίδπα ἢ ρ [ΓΒ οὗἨ ῬΓΆΎΘΥΒ, δ ἃ τ. ΘΒΒΘη ΚΟ Β 
οὗ {89 βυπᾶροσυδ; ὙΏΘΓΘΑΒ (86 Δ 56}8 ἴῃ 4168- 
ΟἸΟῚ ΔΓΘ ΘΟΙΩΡΑΓΘα ἴο Βίαγβ, δηα χοργοδβϑηίοα 88 
Ῥτοβίαϊπς ΟΥ̓́ΘΡ 1[ὯὩ06 σμυΓΟΙΟΒ; ΠΟΙ δᾶῦθ ΝΘ 
ΟἸΒΟΠΘΓΘ ΔΗΥ͂ ἰγχ860 οὗἩ ἰδμο ἰγδηβίος οὐ ἱδαὶ 
ον 8} οὗἶᾶιο ἰο ἐδο Ομ ἰβίϊδη Ομ υτοὶ.᾽" Τηο 24 
υἱοῦ, ἰῃ 6 ὁη6 δἀγοσαίθα ὮΥ͂ [δ0μο, τἱξ. : (δὶ ὮΥ 
Βη56] '᾿νὰ8 πιοδῃΐ (Π6 ΘΠ ΓΟῖ, ΟΥ (Π6 Ῥογβοηϊβοὰ 
οἰδγϑοίου τ 6Γοοῖ---ἶθ 118 Ὁ]6 ποῖ οὨΪΥ ἰο ἐπ ΟὈ͵606- 
οἢ τηθηἰϊοποά ὈΥ Ηἰπι8ο], Ὀυΐ ἰο {πὸ 8 βίγοη ΤῸ Ὁ 
οὔθ, ὑἐμαὺ ἰδ δῃζοὶ ἰ8 ο᾽θαυ αἰδιϊη σι βμοα 
ἴτοιη ἰδ σμυγοῦ (γοσθ. 18, 16, 20). Το δτ- 
Ζυϊηθηίϑ ἴῃ ἴαυον οὗ {π6 4{} ΥἹ 6 τη Ὁ Ὀ6 Δυτι ἀροὰ 
ἔτοιῃ ΑἸΙοσγὰ 88 ἔοϊ ον: (1) ΤῊΘ σοηδίαπην υϑᾶρ9 
οὗ {μῖ8 ὈοοΚ, ἱπ ποῦ (ἢ πογὰ ἄγγελος ΟΟσιΥ8 
ΟὨΪΥ ἴπ 818 5686 ; (2) (6 ιν ον υϑαρα οΥ ὑμ18 
Ὀοοῖς, ἰπ τ ΒΙΘῚ τὸ πᾶτο, οἷ χυὶ. ὅ, (6 ἄγγελος 
τῶν ὑδάτων ἰηἰγοἀυσθα τιμουὺ ΔΩ Οχρὶ δπαίίοι, 

ὙΠῸ 68 ὈΘ6 ΒΟΏΘ οἶμον ἰμ δὴ 86 δ σοὶ Ῥγοϑί ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΡ ἴΠ9 ἩΥΔίοΥΒ; (8) {86 Ἔχργϑββίοι οὐ οὐῦ ᾿όσὰ 
Ηϊ πο}, Μαδῖιὶ. χυὶὶ. 10, ἰοσοίμον 18 Αοἰξ χὶϊ. 
1ὅ, οι αβϑϑοσίϊης 1.6 ἀοοιγίηο οὗ χυατγάϊδη οὗ 
Γοργοϑοηίδεϊνθ δη6]8; (4) {116 εχίθηβίοη οὐ {818 
ἔγοιῃ ἱπάϊνιἀι]8 (0 δι οη5, θδη. χ. 21 ; χὶϊ. 1 ; (δ) 
{89 ἐδοῦ (δὲ ᾿Ὀσουρμουί (Ἰι086 ΕΡ᾿51168 ποι αἴης ἴδ 
ΕΥ̓́ΘΥ δά ἀγοβϑϑα ᾿πα νἀ} 8}}γΥ, 85 ἰ0 ἃ ἰθδοθοσ, Ὀυὶ 
88 [0 ΒΟΙῚΘ 0560 Ῥ6ΥΒΟΙ γΟβοοίΐ πρ' {0.6 σοτηρ]οχίοῃ 
δηὰ [ογίιμ 68 οὗ 16 Θ᾽ υΓΟΙ, 88 ΠῸ ΠΟ Βυπιδῃ 
(Δ ο6 Ὁ ΟΥ ΓΌΪΟΡ οου]ὰ ; (0) 88 ἀραϊηβί {μ6 ΟὈ]66- 
ἰἴοη ἐμαὶ βἴη 18 σιασχοὰ ὑροη ἰδ δῆροὶ, “δαὶ 
ὑπ 6Γ9 ΘΥἹ ἀΘ ΕΥ̓ 8 στουθδ]εὰ ἰὸ ὕ8 8. πιγβίογι ουβ 
οοηῃπθοοίΐου Ὀοί ΘΠ τὰ ἰδίου παρ Δ 5615 διπ(ἰ {Π089 
ἰο ψ Βοπὶ (ΠΟΥ ταϊηἰβίθσ, ὈῪ τ ΒΙοἷ (Π 6 ΤΌΓΙΩΘΥ ἴῃ 
Βοΐῃθ ΜΑΗΥ͂ ΔΥΘ ἰϊηροὰ Ὀγ (86 ἔδίο5. δπὰ ἤογίυπμοβ 
οὗ ἰδ Ἰαίίογ. 45. φ.., ἴὼὰ οὐῦ [ογ 8 βαγίῃρ οἰιοὰ 
δῦογνο (Μαιί. χυθὶ, 10), (16 ρίαδοο οὗ αἰχπηὶν 
{π6γ9 δββοτίοα οὔ ἢ δῆροϊβ οὗ ὑπὸ 1116 ο}11ἀ- 
Το, 18 πα ΘΒ 10 Δ Ό]Υ σοηποοιθά τ} ἐῃ6 ομδτ- 
δοίον οὗ {0860 ἯΒΟΒΘ 8η36]8 ἰΠ6} 8.α,᾽᾽ ἐς. Α8 
διξφεαϊηδὺ {15 υἱθνγ 1 ΤΥ ὈΘ υτχζοά---α. (μὲ (10 
ῬΓΘΟΘ ΩΣ ΔΏΒΥΟΙ 15. ποὺ Βα(ἰβίβοίοῦγ ---ἰ 6 οἱίδ- 
(ἴοη ἀο68 ποὺ Βιρροτγί ὑπ δϑβογιΐίοη ; δηά δυϑῃ ἰῇ 
ιν ἀϊὰ, ἴ0 ᾿νου]ὰ δθοτὰ πο θδβὶ85 [07 {116 σαν χὶπας 
{10 8ῖη οὗ (86 σα σο 68 ρος (ἢ 6 ΠΟΙΥ τιἰπἰ ϑίοτίης 
Βρί 8 οὔ ἀοα ; δηά ὅ. ἐξ 18 νγ6}} πὶ ἃ ἱποοῃσαὶ γδὉ]9 
{πὶ ον ᾿οτὰ διουϊά αγο βο] οοῖ οἀ ἃ Βαπηδῖι ΑΡοβ- 
110 γαῖ ἴῃ (89 868}., 88 Ηἰ58 πιράϊιπι οὗ δου 1 Π168- 
ἰΐοι τ ῖιἢ ὑπ ὈΪΘΒθοα αρὶγ 8 Ἡ Ὸ Τὰ Ιου ὈΘΙΌΣΘ 
1189 ἴδε. Τὸ ἢσγαι υἱὸν 18 οί ΟὨῪ (8 6 τηοϑὺ 
παίατγα), δαΐ 1ἰ 15 ἸΙ8Δ0 10 ἰο 6 ἕο οϑί οὐ) ο ἸΏ. 

ΤΊΙιΘ ορ 8.168 ἃΣΘ διιο ἢ 88 ταϊσϊ ΡῬΓΤΟΡΟΡΙΥ͂ Βα γα 
Ὀ6οῃ δα αἀγοβϑοὰ ἴο ἐμ οδἰίοῦ σὰϊὰῦ ΟΥ τυΐογβ οὗ 
(89 Σαβρβθοίϊν σβυγομοβ, δηὰ που] πδίατα 
ιᾶνθ Ὀθοη δἀάγοβϑοα ἰο ἰδ θλ 88 γεργεβοηίϊης 
{ποῖν σοηργοραίίομβ. Τδο βοΐ αἰ συ ἀτΊβοβ 
ἔτοπχ ἰἰ 6 τ1ι86 οὗ (6 ἰ6τπὶ δῆροὶ. Τμΐδ, ΒΟΥΤΟΥΘΓ, 
ἴῃ Υἱθν οὗ {μ6 ῬΘου 8 παίΓο οὗἩ {Π6 Αροσαῖγρβο, 
Βουϊά οσσαϑίοη πὸ Βοσίουβ αἰ ΠΥ, δὰ πιοβὶ 
οογίδ᾽ ]Υ (μ9 αἰ σὙ ͵8΄ 1658 ἴῃ βυρροβίηρ δὴ 
ὉΠ 0.5.8] ΔΡΡ]]]οα 100 οὗὨ (ἰ0 ἰότῖα, ("Δ ἰβ σοὺ- 
ποοἰοὰ ΜΠ ΔΠΥ͂ ΒΥΡΟΙο5ἷ8 ἐμαί σίνοβ ἰο 1886 
ἰογῖι ἃ Ῥγθοοάοηίοα πιοδηΐηρ. Νὸο ορὶῃΐοι 8 6χ- 
ὈΓΟΒΒΘα 88 ἰὸ ἩΠΘΙΒΘΣΡ ὈΥ (6 Δ Χο] ν᾽αϑ τη ϑϑῃΐ αὶ 
Β'; 019 Ῥγοϊαίθ, ἃ Ὀθῃοὶ οὗ ρῬγοβΌγίογβ, Οσ ἐδ 
τηοάογδίου. οὗ ἃ ῬγΘΒΌγ (ΤΥ --οἃ ̓ χίηιες ἱπ|6Γ Ῥαγες. 
ΤΊι686 8.6 αυ θ501008 Ὑ.1Ο. ΔΓ ποὶ ἀρφίογτ 86 
ἔγοτα {89 Ραβϑαρβο Ὀοΐοτο υὑ8, δα ν» 160} σδῃ 6 ἀ6- 
ἰογιϊ πο ΟὨΪΥ ἔγομι 8ἃ αἰβοιιβδϑίοη οὗ ἴῃ 6 ΘΓ γα 
Βογὶρίυγδὶ ἐοδοὶπς ὁ (6 δι. 0766. οὗἩ ΟΣ ΟὮ οτ- 
460---α ἀἰϑουβδβίοη τυ ἰοῖι οδηποὶ ἴῃ {(Πἰ8 δος Ὀ6 
ὀηίογοα ὑροη. (ΕῸΣ νϑ] δ 0Ϊ9 ἀἰβουβϑίουβ ΟΥ̓ ἐπ 
δ Ὀ7οοὲ οὗἨ 6 ΑἸ κε18, 866 Νοαπάον, Κιιρβ διό. 
Ονς., {110 ΒΙΒΗΟΡ ; ΑἸίογτά, ΤΎθαοΙ (: Ζἧς Ἐρὲξεϊε8 
ἰο ἰλε ϑδευεη Ολμτγολεδ), Οπάογάοη ΒΒ ρίδεοραεν 
ἰεδίοα ὃν ϑοετὶρίωγο, ΑἸοχαπ ον 8 γιπευς Ολωτελ 
Οέεες, ΚἸ1οπ᾽ 8 44πεο. ΟΝ., δ. αΒ5 Π|ι. 97 ἰλε Α». 
Ολ. διὰ Πῆῖιδί. 9 ἰλε ΟἿ τ. Ολ., Υο]. 1.})--Ε. ΒΕ. 6.1] 
ΤῺ δϑουθϑὲὶ οδ ἅ]θδίϊ 115.--- ΒΒ ΘΒ ΌΣΟΙ 68 ἃ 8 

Ἰχιυ- ὈσΑΓοσΒ. ΤΠ Οἱ ΒΟΥ θη ΓΟ] ἀΠ 688 1811 ΓΙ 68.- 
ἰἰου οὔ 6 ΟἿ 86 ΎΥ 6 - ΔΓ 64 σΔη ] δ] οἷς ἴῃ ἐδ 6 (6 σὰ - 
ὈΪθ, βυτα 0} 16Ά] οἵ 41} του ϊδίίοη. “ον (818 θὺν 
ΓΟΆΒῸὴ ἴ᾿ 6 ΘΓ ΟἾ 68 τπδὲ ΤορΡοβοηὶ ἐπα ΟἸ ΓΟ ἢ 
αὐΐ το ΓΕ8)], ΟΥ ἴδ 6 Κη ράοι οὗἩ Θοἀ᾽ (3). δε ἤἥκττε. 
Βονθη ΟὨΌΣΟὮΘΒ.--ΑΥΘ ΤΠΟΓΟΪΥ {86 βούϑθῃ 

σμΆΡΟΒ68 ἴῃ 1816 Θια ρ [08] 86η86 ἱπίοηἀοα (Ἷ ΟἿΓἕ 
8 δἰπρυϊῦ Ὑδγίδιϊοη ὈΥ ΗΔΓΟΒΌΘΥΩ, 866 ἢ 
Ὀἀϑέογα 661), οὐ Βᾶνϑ ἐμοῦ ἃ ΤΏΟΓΘ ΖΘηΘΓΔΙ ἔτὰ- 
Ρογτὶ 6 τροίίϊο 8ῃηα ΙΙΔΗΥ͂ ΟἰΟΥΒ 8γΘ ἰὰ ΖΥΟΣ 
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οὗ ἐπ Ἰαϊἴ6᾽ σον. ἴῃ δἀορίϊηρ {δ Ἰδίίον υἱονν, 
ν6 τηϑί αἰδίϊηρυΐθ Ὀοίποοπ {μ6 Ουτοῖ δηἀ [}}6 
Κιησάοιι οὗ αοά, Ββοονοσ. ΤῈ6 αιοβιϊοη πθχὶ 
δυχαοϑὶβ ἰἰ8617 88 ἰὁ ΒΊΟΥ ὑ.)|686 {γ068 ΔΓΘ ἴο 
θὸ ΒΓ ΟΙορσίοαΙ Ϊ δρρυοβοηἀθὰ δηὰ δρρὶ] θὰ 
ΒΓ ΟἿ ἰο ὑμ6 αἰ ογοηῦ ρογὶοὰβ οὗ ἰΠ6 ΟἸνυτοὶ 
(ΥἹἱιγῖη 8); οὐ ποῖον (Π6 7 8ΓΘ ἰγ068 οὗἉ αἰ θῖον- 
δηΐ σοπ 1005 οὗ ἐμ Οδμυγοῖ (Ὀ ἀϑιθγα 66}) ; ΟΥ, 
ἤπΑ]γ, τ μοίμον 8 σοιμθἰηδιίοη οὗὨ (680 ἐνο 
τον 8 18 ϑαπιὶβϑιὉ]Ϊθ9 (ΕΡταγὰ); οτ, δβαίῃ, 
πΒΟΙΒΟΡ (Π 686 ἰγρ68 8881} ὈῸ0 τοδὶ] ξοά ἴῃ {16 ἰαϑὺ 
{ἴπ|68 ὁχοΙαβίνε!Υ (ΗΠ οἴη ἢ). Οηἡ [686 Ροϊηί8, 
860 ἰ)6 [ηϊἰτοάαοίϊοη δὰ (6 Νοῖοθ8 ον 1116 θυ θη 
Ἐρίϑι165. 6 ν}}} Ὀὰὺ σϑιμδυὶκ 1 ραβϑίηρ, ἰμδὶ 
6 ΕΟΥΡ1641] ρστουρίης οὗ ἐμ δοοϊοϑίδϑιὶοαὶ 
ξτουη -ἰοτϑ οὗ 6060]058145[108΄᾽] [19 ἴῃ 8 
ἰοϊδὶγ, σοιηροβοὰ οὗ (} 9 ϑθογϑθὰ ὨΌΤΩΌΘΥ ΒΟΥΘΏ, 
15 οὐ ἀδηῦ : ἰῃ6 σἈΓΟΠΟΪορὶσ8] δυσδηροιηθηῦ ὑπ- 
ἸΟΙΪΒΙΔΚΔΌΪΥ οἴου βισγ Κίς Δ. 810 ᾳ108---ῶ οἱ σα - 
δίδῃσο ψὨϊσὮ, ΒΟΎΘΥΟΘΓΡ, ϑὺ ἀουδίῖ685885 Ὀ6 ΓΘ6- 
ἐγγρά ἰο (86 ἔδοῦ ὑμ8ὶ ἐδ ουϊναγὰ οοπβοου(ΐ ὁ 
οὗ (656 ἴΌΓΠΙΒ 15 Ὀιι5θα ὍΡΟΙ 8. ΘΟΠΒΙ ἀογδὉ]9 ἀθ- 
ἔτος οὗἨ ᾿ηηοῦ δἰ 68] σοηϑεγυοίΐ θη, ΠΟΔΡΪΥ ἰῃ 86- 
οογάδποθ ὑῖῖ {8.6 Ῥϑγομοϊοχίοαὶ ἰδ οἵ ο801}}}- 
ἰἰοῆ. Το ἰμ8ὲὶ ἀθογϑαϑο οὗ {μὰ γϑί Ἰονϑ, δοδοῖὴ- 
Ῥδηγίης 8ὰ Βοῃοδὺ 108] δὰ δοιϊ Υἱίγ, ἰπ ΕΡ ἢ οβαβ, 

ΒυσοΘ045 ἃ γ6-᾿ πθδιηπχδίΐοη οὗἩ 6 ΟΠ ΓΟἢ ὑπο Ὁ 
ΠΘῸΡ τηρτγίγγάοῃι ἰῃ Ξμιγτηδ ; ἐδ τιϊχίυτο τὶς ἢ 
86 ψον]ὰ πλοῦ χαϊποὰ σγοαπάὰ ἰπ Ῥογυρδΐηυβ, 
διὰ 41} {16 δι 08 Ὁ] οοπίοββίοη οὗ ἵμ6 Ομυσοὶ 
ἴμοσο, ἰ8 ἔο!]οτοὰ ὉΥ ἰμ9 τοδοίϊου οὗ 8 ἴὩΟΓΌ 
δοίϊνγο βρίγι 8] 110 ἴῃ ΤῊ γαίγα, ΘΟ γΘ θύθῃ 
γον] ἀ] 688 18 ἰηἀυσοα ἰο αϑϑατθ {16 χατὺ οἵ γθ- 
ἸἰκουΒ. δια  μυϑῖ885πι, τ αἰσ ἢ ἀρί(δἰλοΏ8, ΒΟ ΘΥΘΡ, 
ΤΟΙΆΡΒ80 ἰηΐο ἀθορ οχμϑδαυβίϊοη, ἰηϊο 8 ἀθδὶ - δ᾽ υτὰ- 
ὈΘΡ, Βυ ἢ) 85 ΔΡΡΘΔΓΙΓΒ δὶ ϑαγάϊβ; (μθῃ, ἀραίη, [0]- 
Ἰοννβ ὑ80 τϑδοίίοπ οὗ ἔδυ ἢ 1] π 685 ἰὼ ἐμκὸ ΟΠ ΤΟ Β 
οὔ ῬΒΠΔἀοΙ ρα, τι 118 1100}96 αἰγϑΈ σι ; {18 Ρ6- 
δοίΐοη, ον ον ΟΡ, οδηηοῖ ἰηάον ἐδ 6 σομάϊιοη οὗ 
βη.4] ᾿υκο ν ΔΓ Π 688 ἴῃ ἰμ6 ΟΠ ΌΓΟἢ---ἃ οοπαϊιίοη 
ΟἸΒΟΒΘγῸ ἀοβουι θα ἴῃ ὑπ6 οβοβδιοϊορὶσαὶ ἀἷδβ- 
ΘΟΏΓΒ68 δα ΡΑΓΔΌ]68 οἵ (9 Πογὰ. 

[1689 νυ δύ 0}8, ἰΐ ἸΔΥ̓ ΓΥΊ ΠΟΥ Ὀ0 οὈδογυοα, 
ὁσσὰν ἰη ἱπάϊν᾽ 4] Οἰ τ ἰϑεϊδη ὀχροσίθποο, ἰὰ (ἢ 9 
ἴθ οὗἩ ἱἹπαϊνί δ] ΘΓ ΟὨ 98, δπὰ ἰπ {}16 ἰδίοσυ οἱ 
(6 ὕ}πἴνοῦβ8] Ομυτοῖ. Απὰ ποὺ ΟἿΪΥ 80, Ὀὰὲ 
(ὈΘΥῪ 41} βηὰ (μοὶν 1]]υδίγϑιίοιϑ ἱπ ἀἰ ογοπν ροΥ- 
(ἴοη8 οὗ 6 Οδίμοὶῖο Ομ ασ οι οὗὁὨ ΒΥ ὁΠπ6 Ρογὶοά. 
ΤΒουρ ἴῃ 686}} ρογὶοα {1)}ὸ ΟὈ ΓΟ. 8.8 8 νν ΒΟ]Θ ΠιδΥ͂ 
ῬΥΘαοι Δ Ώ1Υ ργθϑοηΐ οὁη6 οὗ (86 Βούϑῃ ἰγρ68, γοὶ 
1ΠυΒυγαῦοηΒ οὗ 4}} (ὴ9 ΟἰΘΥΒ ΙΩΔΥ ὈΘ Τουπὰ ἴη 
ἀϊογθαηί βοοίϊοηϑ. (8690 δα. ποίθ, Ρ.189.--Ε. Β.0.] 

Β.--ΕΑΒΤΗ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ; ΟΚ ΤῊῈΞ ΒΕΑΙ, ΒΑΒΤΉΓΥ ΠΟΒΙ-ΡΙΟΤΌΒΕ 
ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΥ͂ΕΝ ΟΗΌΒΟΗΕΒ. ΤῊΒ ΒΕΥΕΝ ἘΕΡΙΒΤΙΕΒ ΤῸ ΤΗῊΗΕ 

ΒΕΥΕΝ ΟΗΌΒΟΗΒΆ. 

ΒΑΡ, 11]. 1--29. 

1, 7} Ἡοίγοροϊέ4. [ρλεειμ.] 

1. ὕαίο ("6 δηροὶ οὔ [μ6 ομυτοι οὗ [18}] ΕΡΒεϑυβ πυτῖξθ; ΤΉΘβ6 ἐμΐπρβ βϑίεἢ Β6 ἐμαὶ 
ΒΟ 6 ἢ [ἐπ8. [Ἀ3}] [ῃ6 βουθῇ βίδιβ ἴῃ ἢΪ8 ἐπ Βαηά, ψὰο [ἢ6 {880} σα] κοί ᾿η (86 

2 τηϊάβι οὗ [86 βουύθη ρΌ] θη οδῃ] δ β ; ΚΩΟΥ ΠΥ ΜΟΥ κΒ, δηα ἐμ γ᾽ ἸΔΌοτ, δπὰ 
{ΠΥ μδίίθηοθ [Θη Δ γβ 66), δηα ΠΟῪ [{Π4] ἰμοὰ οϑηβὺ ποῖ θθδὺ ἰβϑιὰ ψμΐοι [880] 
8ΓΘ 671]: δηα δου μαϑὶ ὑγ]οα [ἀἸἀ8ὲ ἐγγ᾽] {μ6πὶ πῃ ϊοἢ [180] βαγὉ (ΠΟΥ ΔΓΘ ΔρΟΒ[168, 

8. 8Π4 [ἴπ8. {Π6Υ] δ΄γὸ ποΐ, δῃα μαϑὺ ἑοσυμα [αἰάβϑιὲ Βη47 [Ἀθτὰ 1ἴαγ8: δηᾶ μαϑὲ θοσῆθ [βη- 
ἀυγϑη 66], πα μιαϑὲ ραίίθιοο [ἀἸἀ48ὲ Ὀ687], δηἃ [οὁηι., 84] [ὉΓ ΤΥ ΠδΠιΘ᾽Β ΒΆ1κ6 ἢαϑὲ 

4 ἸΑθογθα [οπι. δϑὺ ΙΔ θΟΓΘΑ], απ μαϑὺ ποὺ ἐἰπίθά [Ὀθοοῖιθ ψθασγ 9} Νονθυ 6 1688 
[ΒΒ] 1 πδᾶνθ 8οπισιυσδαΐ [οπι. ϑοπιοιυλ αἰ} ἀραϊπϑὺ [μ66, θθοϑυβο [{μ8ὺ] μοὰ ἢαϑὺ Ἰοΐϊ 

δ ἰῃγ ἤγϑὺ Ιονθ. Βθιλθαθον ὑβογθοίοτθ ἔγοιῃ [οπ|. ἔγοπι] ΏΘΠΟΘ [1ἀηχϑ: ἔγοπη πδαί 
μοῖρ} (μοὰ τὺ 18116η,5 8ηα τϑροηΐ, δῃὰ ἀο {86 ἔγϑι χοῦ κ8; οὐ 688 [ὈὈυὺ 1 ποι71 
Ὑ111 [ὁηι. 111} σοθ απο [Πρ : ΡΟΠ] ἴδθ66 αυϊοκ)ν [οηι. αὐ Κ]γ 7], δῃά ᾿}}] 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ας; 1. βοοδᾶ ἑδυκ ἴῃ δοοογάβῃοθ ὑεῖ ἢ Α. ΒΡ. Ο. [ἐν ἜΓΕΤΦῚ " Ἰρδύεεα οὔ [π0 ρα. ᾿Εφεσίνης (τ Οἢ ἀΥόδο ἔχοι ἔοο χτοδὲ 
(ων ἰὩ ΔΩ ΒΟ Ὁ] Χ]. Ββοο δε! ἔχοι, Σωσε, Ὁ. 23). Οὐ ἐπ 

, 3 Ὕ78ες. 2, ΤΊιο σὸν δἴΐος κόπον, απο προ ΒΨ 
Ῥαποτάῖθοκ [190 ὉΥ [δοηδηη δηᾷ 

. [88.}, οἶσ., ἰ6 παητίης ἴῃ Α. 
ἴογὰ)]. Απαϊγεῖθ [πὰ Δη ΔΊΟΥ) Βοϑιιδ ἴο ΡῸ ἰῃ ἔανοτ οὗ {8 χοϊϑηςίοη. 

ἜΓΘΏΟΘ ΘΕ 6 ἢ τ Δηά τῷ 860 Ὠδιογαϊθοῖς. 
.{}.}, εἰσ. Οἰὶ θα ὈὉγ Τἰβοβοηάοτί δηὰ 

ὃ εν, Σ. Ἰηπίοκά οὔ Π8 Βοο. ἐπειράσω (866 6] 580 ἢ, ̓ . 24), δ ΟΟΥΠΙΩΚ ἴο ἴθ θοδὲ Οοὐά, [ἐξ. Α. Ο. Ρ,. Β5,} ἐπείρασας. 
4 εν, 3, Ἐοαὰ λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους [πὶτῃ δὲ. Α. ΒΔ Ο. Ῥ.; ἰῃϑ οὔτδο δο. φάσκοντας εἶναι ἀπ λους.--Βἡ Κ.Ο.] 
δ Υοτ. 8. Οἰμογννῖθο ἴῃ6 βθο. 806 Ὀδδιογάϊοοκ. [180 Βα. τοϑάϑ, Καὶ ἐβάστασας καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ δια τὸ 

μον κεκοπίακας καὶ οὗ κέκμηκας. ΑἸίογὰ κίνοθ ἃ Ὠσπιροῦ οὗ γοαίημθ, δὰ ψΜ61} Γολάγκα, “ ΤΉΘΓΟ ἰθ ἃ Βδοηϊηςζ 
ἰοοουαίσίοῃου ἰὼ οἶδα τὸν κόπον σον .. .«.« καὶ οὐ κεκοπίακας, ὙἘΙΠΟὮ σαιδοὰ ὑΠ080 ὙΠῸ ποΓΘ οὶ ΔὟΒΙΘ οἵ ΚΞ. 0. 8 80 
οὔ τμε Ἰαδὲ πογὰ (92 6δη ἰν. 6), ἰο δ΄ γον τὴ Βθῃΐθηοθ 88 ἰῃ γὰγ. τοϑὰ.""--Ἔ. Β. Ο.] 

4 Υες, 5, ΤῊς το! ηρ πέπτωκας [10 Α. ΒΡ. Ο., 1μδοῖι., Ττος., μὰ ΑἸ, ἰπδιορ οὗ Βος, ἐκπέπτωκας πἰὰ Ῥ. Τίρβοι, σίνοϑ 
κέττωκες «ἰτ} κΚ.---Ε. Ε. 0] 

Ἶ Υὸς. 5. Ταχύ ποὶ ἤγιγ ο5 Δ Ὁ] 80. 8:66 6] ἰΣϑοῦ, Ρ. 24 [βαρροτγίϑα "Υ ΒΦ; οτὰ. ὉΥ δὲ. Α. Ο.. Ρ,, εἴο.---Ἔ. Ε. Ο1. 
φοιπσοτ................ὕ... 60ΘϑΘῦΘ:........-ὦὦἷ΄΄ἧἧ ΄ΠΠὖᾶ6ΦΔορΡν’.-΄-Π-66ὖᾷ 1... τὔτὐὐὔτντν τ.......ὕ.......σὅὍὕὍ...........θ.ϑὕὃ}ὲ..ὕὍὙΧΚᾳὍ᾽-Ἀ,ὕΡὕὉὍὉΎΣ5..ὅὍὍ“σὐοτασον»ν.»Ὁ-........»ὕ....ϑΨ}ῈὋ;}Ὲ.΄ΧὍὍὉὍὉ0σκὍ.Ὅ 

4 Βιππάξ: 1, “Το Μοίδος ΟμΌσςο ἢ." 



(10 ΤῈ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 5970ΗΝ. 

Θ τοθονύο {ΠΥ σϑη] οϑίίοῖς ουὐ οὗ μιἷ8 [118] ΡΙδοο, θχοθορί οι στοροηΐ. Βυΐ {ῃϊ8 δοιὰ 
Παβὺ [1δηχο: τοίαίμοβι], ἰμαῦὺ ποὺ Ὠδίθϑὺ 6 ἀ6 [πο Κ8] οὗ [Π6 ΝΙΟΘΟΪ ἰδ, 

7 Μοῦ 1 αἰβο Ββαίΐθβ. Ηδ [Πδὲ μα δὴ δϑγ, 1οὺ αἷπη ἤθᾶσ δὶ {π6 ὥρὶτιῦ 541} ἀπίο 
(η6 συτομοβ; Τὸ Βἴτη ὑμαὺ ονϑγοοιηθίς [οοηαθθσοί]} 1} 1 οἷν ἰὸ οϑΐ οὗ (}8 
γα οὗ 116, τι ῖοὶ 16 ᾽ἴῃ 186 πα ϑὺ οὗ [οπι. [86 τά βύ ο] [86 Ῥϑγβϑ δε οὔ [12ΔηρῈ: 
ΤΑ} αοά. . 

2. 7Τῆε Μαγίψτ- Ολυτοὶ ρμεγβεσμίεα ὃν ζωάαίεπι. ϑπιυτγηα. 

8 Απὰ υπίο {Π6 8ηρῈ] οὗἨ [86 οαγοῖ ἴῃ ϑὅαγτπα τγῖϊο; ΤΉ θβο (πϊηρθ 868} (86 Βγδὶ 
δηά [6 Ιαβί, ΜὨοἢ τγ88 [ν 80 ὈΘΟΒΠ16--- ἐγένετο ἀε8α [δηρο: (ἴιὰ ΕἸτϑὶ οὗ (86 Ταδτίγτϑ], 

9 Δηὰ ἰ5 δἰῖνο [τον ν9 4}; [ Κπου ὑΠῪ ΜοΡ ΚΒ" δηα [π8. [ΠΥ] ὑτὶ θυ]αίίοη, δηα [ὑπδ. 
[ΠΥ] ρνονογίυ, (δαῦ {ποὰ ατῦ γ]0}}) δηὰ .7 ζηοιῦ [οπι. { ζποιυ] {116 ὈΙΆΒΡΒΘΠαΥ οὗἉ ἐμθῖὰ 
ΒΟ [ΠΥ σΑΙΠΙΗΥ͂ ἔτοπιὶ [086 8052] ΒΑΥ (Π6Ὺ δῖ Φονβ [1,Δηρ6: δὴ [86 ο8- 
Ἰυπιηῇ οἵἨ (ο86 ΜἘΠῸ ΒΔΥ {ΠΥ ΔΓΘ (1γυ6) “6}78], Δηα ἀγὸ ηοΐ, θαΐ αγὰ [οπι. αΥ6Ἶ [86 

10 [4] ϑυπαροραο οἵ βαίδῃ. Εδαὺ ποῃθ οὗ [07 Πού] ἔῃοβο (ϊηρβ [[8ηρὲ: μοί ἴηρ οὗ [8815] 
ψὨϊοὺ (σα 5μ4}0 [τ΄ δροιυΐ [0] βυ δ : Ὀ680]4,,5 [η6 ἀ6ν1} 588}} [18 ἀρουΐ 10] σϑϑὶ 
ϑοηιθ οὗ γοι ἰηΐο ρῥγίβοη, ὑμαῦ ὙγὙ6 ΤΩΔΥ ὈΘ ὑγοα ; 8:4 γὰ 8118}}} ανθ {γι θυ] δ ο ἢ 
[Πληρθ: ἃ {γδι]δίοη οὗ ἔθη ἀδυβ: Ὀ6 ποὺ 8] αηΐο ἀραίῃ, δπὰ 1 51}} ρσῖνθ 

11 τπ66 ἃ [086] οσόψῃ οὗ 1116. δ ἐμπαὺ Βα δὴ θὰγ, ἰοὺ ἰὴ ἤθδῦ τ πδῦ (86 ϑριγιξ 
ΒΑ ἢ ἀπίο [Π6 στο ο8; Ηδ {πδ΄ ονογοοιθί [σομαυογοίἢ! ]} 888}} οὶ δ6 Βυγί οὗ 
[᾿π]γοα ὈΥ] (86 βοοοῃάὰ ἀρδίἢ. 

8. Τῆε Μᾶατγιψντ- Οκμγοΐ ρμεγδεομίοὦ ὃν Ηεαίϊδεπίεπι. Ῥεγχαπιιξ. 

12. Απά ἴο {Π6 δηροὶ οὗὨ (6 συ γος ἴῃ Ῥογραιηυβ πτὶΐα; ΤΉΘΘ6 {πὶηρ8 Βα} ἢ ἢ6 ψΒΊΟῆ 
18 δι {116 ΔΑΝ δ ὕω ὑνο-ορ64} βυογὰ Μ|0} ἔτο οαρεβ [οπι. ψιὶ νὰ ὑνο Θαρ658]; 1 

Κηοῦ (ὮΥ ΜΟΓΚΒ, δπα [οηι. (ὮΥ ποτ. 8ηα 5] τ μογα ἰμοὰ ἀπ 6116πὶ, ουόη [οπι. ουδη] 
ψἤθγα ϑαίδη 5 βοαὺ [{ΠγῸ}}6} ἐδ : δῃὰ ἴδοι Πο]ἀοϑὺ Ἀϑὺ ΤΥ Ὥδηι6, πα ἢδαβϑδὶ τοὶ 
ἀδμϊοα [αἀϊάβὺ ποὺ ὙΠ ΤΩΥ͂ (18, οσθα ἴῃ [Π086 [{Π6] ἄγ τ δϑγοίη [ἴὰ ἡ 10} Αἢ- 
{1088 τσαβ ΤΥ (Αἰ 8} χηαγίγτ, τ η0 Μ͵188 βίῃ διιοηρ γοῦ, ΜΠ Θγα ϑαΐδη ἀντ εἴ, 

14 Βυὶ] δᾶγο ἃ [6 ἐμ] ηρ8 αραϊηδὺ {{|66, Ὀδοδυβα [{88{5] ἰῇου Βαδὺ {ῃθγα (πθπὶ {ὑπαὶ 
Βο]α [ὕγ8. [481] [86 ἀοοίτιηθ οὗ ΒΑ] δδη, 0 ἰδυρὺ Β416κ}5 ἰο οαϑί ἃ βίυμα Β]]ρ-Ὀ] οἷς 
[Παρ 6: ἃ πιθδῃ8 οὗὨ ἱπίαδιιαιίοη ] Ὀοίογα {ἢ μι πίξεη [8005] οὗ [ϑγδοὶ, ἰο δαὺ “πη σβ 

15 βδουϊβορά αηΐο 4015 [1 8ῃρ6 : ἰ4ο] ἀβου  Π 68], 8η6 ἴο σοτμταϊῦ [Ὀτηϊοδίοη. ὅο Βαβὲ 
που 4180 ὑμθια ὑμαὺ πο! ἃ {π6 ἀοοίτίηθ οὗἩ ὑμ8 ΝΙοοΟΪαἰίδη8 [ὑπ8. ἴῃ 116 ΠΔΠΠΟΓΡΊ,3 

16 πμίοι (Βίηρ 1 Βαίθ [οην. ψ  οἢ {πἰηρ 1 Παῖ6]. Βαρθηΐ [ἐπ8. {Πογϑίογθ"]; οὐ εἷβθ 
Γθυΐ ἢ ποῦ] 1 ψ}} σοταθ απίο ὑπ 66 υϊοκΊγ, δηα ψ|}} ρει [12] ἀραϊηβί θα ἢ 

17 ἰμ6 βυογὰ οὗ τὐ του. Ηδ (ῃμαὺ Ὠδίἢ 8η ϑϑσγ, Ἰοὺ ἢἷπὶ ἤθᾶγ ψηδῖ ὑπ6 ὅριγι  βδῖιῃ 
πηΐο 86, ΘΟ ΤΟ 68; ΤῸ δὲἷπι ὑμδί ογογοοσηθίμ [σοηῃαιογθί ἢ} Μ1ΠΟ ΕΓΓὋ σίνα [ἐπ8. ἴο 
ἈΪπι5] ἴο οαὖ [οην.1ο 64{]5 οὗ ὑπ6 Βιάάθῃ τδῆηδ, δηα ψ1}} ρσγο [7η8. [0] πἴπλ 8 γι ἈϊῚ6 
βίοπθ, 8δη4 ἰῃ [0η] ἴῃ βίοῃθ ἃ 6 Ὡδηθ γι (ὑθη, Μ᾿ ΠΟ ὯΟ τη Κηονοῖἢ Βανί 
[Θχοθρῦ] 6 ἐμὲ τϑοϑι γϑί ἐ. 

8 ον. Τ ΤῊΘ ἑπτά ἴῃ Το μηδηπ Ὡοὶ θηδΌϊθ; [σπρροτίθα ὈΥ Α. Ο. ; οτι. ὉΥ δὲ. 5. Ρι, ΑἸογὰ.--Ἕ Β. Ὁ. 
9 γον. 1. Νοῖ: ἰῃ [89 πιίάϑε οἵ ἴπο Ραγαήΐθθ. [λθ0. χίνοβ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παραδείσου; δὲ. 3. Ρ. ἐν τῷ μέσῳ τῷ παραδείσῳ; 

2. Α.ὄ Β».Ο, ψ ἢ ομαιδ αηὰ ΑἸογά, σίγο τῷ παραδείσῳ.--. Ἡ.Ο 
10 ὕοσ. 1. Τὴ μον αἴζον θεοῦ [δ Α. Ὁ. ἐξ. [..} ἀμαίῃϑε τ, Ὀαῖ 41}} νϑγδίου, σπ αγοῖ δόσε δὰ (μοοϊοκίοδὶ οομπαὶ ἄοσω»- 

ἘοΏΒ ἰη ἰΐα ἕιτογ: [Π5. ὙαἹᾳ. δίο., κἰνϑ [Ὁ 6. ἢ... ΤΤορ,, ἀηα ΤΊεο,, οὐ; ΑἸίοτα Ρτμεκοίβ.- ἢ Β. 6. 
11 Ψ τ, 9. Α.. Ὁ], είς., οαμὶῦ τὰ ἔργα καὶ [εἰδὸ Ρ., ι.. Τσρρ., Τίβοι., δὴ ΑἸίσγὰ ἢ δ. βῆ] ΠΝ, κίνο [1.-- Ε. Ἐ. Ο.} 
12 Ψοτ, 0. [Άος, οπμ δ ἐκ πἰτἢ Ρ.; [τ ἰ6. κίτοη ὈΥ ἐξ. Α. Ο. ΒΡ. Πδοδθλπη, πὰ ΑἸΙοτά.-- Ε. Β. Ο, 
ἸΣ ον. 10. Τὴὸ οἵποῦ τος μή ἰδ ΒΙΓΟΏΜΙΥ δἰ οϑῖθὰ Ὦγ Α. Β, Ο.. [Δομπδηη [πὰ Αἰίοτά]. μηδέν ἰὴ ΤΙΒοπο ἀοχ ἐδ 

δυρροτίεὰ ΌΥ γογϑίοῃμβ, δι μου, απ πιϊπυθουοθ. Ὑμὸ Βυδοαυθηῖ ἴἰοχὲ [8 ἰῃ ἴδυοσ οἵ ἰϊ. [μηδέν ΔΡρΘαῖβ ἰῃ δξ. δγκὰ Ρ.--- 
ἘΚᾺ.Ὸ 
᾿ς ψον, 10. δὴ ἰ6 οτα[ἐἰοὰ [Ὀγ δξ. Α. Ὁ. Ῥ., ἱκοβαιδπα; [ξ Ι5 εἴτϑῃ Ἐ5 ΒΦ ΑἸΙυτὰ Ὀταρκοίς [{.-- Βὶ Β. 6. 

16. Ψον, 18, [ος. χίνοθ τὰ ἔργα σου καὶ 1} ΒΦ, ομοἰξιϑὰ ὉΥ δὲ. 4, Ο, Ῥο, σας. ΖΞ Ε}ι., εἴσ., δοβδῆη δὰ ΑἸ Τογύ -- 
ο . Ἀ.Ὁ. 

16 Ἄν. 13. Οὐ 18 Ῥβαδδαρο ποῦ ἃῦο ἔὮγοθ γοδάϊηρη: Υἱζ. ἐν αἷς [Βδο. ἐξ. Ρ.] αἷς [ΒΦ., ΑἸίοτὰά ὑταοῖκοία]--αηὰ ΒΟΙΝ 
οτηϊἰοὰ [Ἁ. Ο., δομβηη}]. ΤῈΘ Ομ βδί ἢ ΤΩΔΥ ὕ6 ἀπο ἴο [δ ἴδοϊ οὗἩ ἘΠ6 βοθηγίηρ ἱποουδίβίοπου τ {ΠῚ ἐμὸ Τογοχοίαρ λαξέ νεοΐ 
ἀεηϊεή, οἱο, " [Ττομ.ς δπι] ΤΊβοη. (51 64.) οπιξ.---, Β.. Ο.] : 

1 ΜΓ, 18. [Α. δηὰ Ὁ. ρίνο ἃ Βοοοῃά μον δον πιστός, 8150 ᾿ζδοβιηδπῃ. ΑἸίογὰ Ὀγδοκοίῖθ, τ ὩΪΘἢ ποῦ]Ἱά κίνο ὧδ 1:9 ἔσϑηδ- 
Ἰδιϊοη---ν "παγίυν, πεν ζα 7 οπθ. Ττορ., ἀπὴ Τίβοῃ. κρίνο 0 μον.--Εὶ Β.. Ο. 

19 ὙοΣ, 14. Το ὅτι Ὀοίοτθ ἔχεις βθοιὼβ [0 Ὀ6 5 Πσ Θ Ὁ Ὺ οογτορογαίθα Ὁγν Ἀ. ΒΦ, δῃ ἃ ΤΩ ΠΥ οἴ ΘΓΕ. 
19 σον. 14, Τῷ. Ὁ πιροτία"ἴ γα γα [018. 
40 σον. 15. 1πηϊορὰ οὗ ὃ μισῶ τομᾶ : ὁμοίως [ἢ ἀξ, Α. ΒΦ, Ος, Ὑαα., δοδληη, ΑἸίογὰ, ὕσορ., δη 4 Τί. ἢ.---Ἐ. Ἡ. ΟΊ 
ἄι Ἄοτ, 16. Τῇ οὖν τσὴ 8 παπηηρ ἰπ ὅΠ|ὸ ἔθο. ΠΔ8. βίτοπρ βηίμογ [66 ἰπ 118 ἔανος. [ξ. Ρ., Υα]α. οπίτ; [δ ἰ5 αῖνϑι 

ὉΥΑ. ΒΒ". Ο., [οἰ τόρ. απ! ΑἸΓ ΤΟΙ, (81 οἡ) οἵη 18.-.-Ε. Β. ΟἹ 
81 ὙοΓ. 17. {ΤῊ8 αὐτῷ οπιίτοὰ Ὀν δ.--Ἑ. Η.0.] 
86 Ὑογ. 17. Φαγεῖν ἰδ 8 ἰαίο Δἀάἰτίοη. [Ὀ.. κίνοθ [ἴ; [Ὁ [5 οπιἐἐἰοὰ ὉΥ δ. Α. ΒΦ, Ο., Υαἱκ., εἰο.---Ε. Β.0.} 

ᾳ Ὠεαυάξς: 2, “ ΤΟ οματοῦου οὗ πο Ὀοχίπηϊπα, δυῖνγ ΟΠ αΓΟΙ 66." [Ββιιγτοδ δηἃ Ῥογκατλι. 
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4.Κ ΤΣ Ολωνελ εἰαϊπεά ὃν 7άοϊαίτψ. Τλγαίϊγα. 

18 Απά υπίο (Π6 δησεὶ οὗἩ {μ6 σμυγοῦ ἰπ ΤΗγαίγα γι; Τ θθθ ἐμ ηρϑ βι 1 }} (86 βΚοη 
οὗ αοὐ, ψᾷο δαΐῃ ἢ 156 γε {|τ6 ἀηΐο [848] 8 ἤδιηϑδ οὐ ἤγθ, δῃὰ ἢ18 ἴϑοῦ αγὸ 11Κθ 

19 βπ6 Ὀγαβθβ [0 ΟΠ 8]60} 1 08πυ5---([δηρθ: 88 6 - ΟΡ] ΟΠ πλο] θη ΘορΡ6Γ)]. Ι ΚΙΗΟΥ͂ 
187 ΜΟΓΚΆ, δηα [π8. [16] ΟὨΔΙΡΙΓΥ [1ο0ν6], δ βαγνίοθ, δηα ἔΆ 1} 0}} [086 ΤΆΔ}, δπὰ {86 
βοῦν 6}, δηά (ΠΥ [{86] ραίϊθμῃοθ, [μά αγᾶποθ οὗἉ {160:;] δη4 (ΠΥ σου ΚΒ ; [οην. δὰ 
(ΕΥ̓ σοῦ 8; δηᾶὰ ἰμθ [01] ἰαϑὺ [ὑπ8. ΜΟΓΚΒ] ἰο δὲ [αΓ6} τηῦγτὸ ἐδ (6 βγβί. 

: ΤΥ Ἰονϑ δηά ἰδγ ἔδιτι, [ΒΥ 2681 ἴῃ βοῦνιοθ δηα {ΠῸὺ δηάθγαποθ ἰὼ βυ βογίη 
20 (απὰ πον); (Ὦγ ἰαϑὺ ΟΓΚΘ ΔΓΘ ΙΩ0Γ0 ὑδδη (μ6 ἢγϑ.}]. Νουνι δία ίης [1880] ἵ 

᾿δνθ ἃ ἔθ Χὶ (ῃϊηρθ᾽ [ὁπ|. 8 ἴδ᾽ {1|1Π05] ρα ηϑὺ (ῃ66, θοοΔα56 [{Ππ4{0] (μοὰ βυήδγοιι [ἀφεῖς 
ἰ8αὲ ποιιδῃ [ΠΥ ΜΠ ΟΥ̓ "ἈΠΕΘ: 186 ψοιμδῃ 7] Φ6 2606], ψϊοῖ [0807 σ4}100}} Π6Γ- 
861} ἃ Ργορμϑίθϑϑ, ἴο ὑθβδοὶ δηὰ ἴο βθάπιοθ [8η4 886 ἰοϑομοίι δηα βοάποθίῃ ---Δηρ: 
δηα ἰδδοιϑίδι (ἀρρ]1θ5 ᾿ιθτβοῖ ἰο ἰθπο!ὶη) 8ηα βθάποθ ἢ! ]} 6 ΤῊΥ βογνδηΐθ (0 σομμμϊῦ 

21 [ογπίοϑιίοη, 84 ἴὸ ϑαὺ {ηρϑ βδογιβοοα απο 140]8 [[μδι1ρ6 : 1001-8Δογ ςε8]. Απά 
Ιγρανθ Β6Γ Βρϑοθ ἴὸ [{{π|0 ὑῃαΐῦ 8.186 τισὶ} ταρϑηὺ οὗἨ ᾿νοῦ ΤὈγῃϊοατίοη [οην. οὗ μοῦ 
ἰογμϊοδίϊοῃ]; δηά [1νὸ : θὰ0}] 886 τϑροηϊοά ποῦ [οηῖ. τορϑιῖοα ῃοῦ--οὶηϑ. ΜΠ] ΘῈ} 

22 ποί ἰο τϑρϑῃΐ οἵ μοῦ [Ὁτγηϊοδύϊο 9]. Βοίιο]α 1 ψ1}} [ον. 1111] οαϑὺ Β6Γ Ἰηΐο 8. με," 
δηά ἴμοαι ὑμαὺ [8086 τ)0ἢ 07 οοπηπλῦ δα] οτγ ἢ ΘΓ ἰηἴο στγοαῦ {γἹυ]αὐἰίοη, οχοθρὶ 

29 {βμ0 γ᾽ γαρϑηΐ οὗ ἐμοὶ [μ6Γ (αὐτης)} ἀδε 5 [πόγκ8]. ἀπὰ 1 ν}}} Κὶ}} [5]14ν] ΠῈΣ 
οὐ! άγθη πι ἢ} ἀδαίῃ ; δηά 8] {1:0 ομαγομ65. 8}14}} ΠΟῪ (μαΐ 1 δχ 6 ᾿ ΠΟ [ὑ80] 
βοβγομοίῃ [86 [οηι. [86] τοίη δηα μοϑγίβ: δηὰ [18ηρο:, ἀθὰ {Π40] 1 ν1}} γίνε υηΐο 

21 ΘΥ̓ΟΥΥ οὔθ οὗ γοῦ [10 γοιι, ἰο 686},] δΔοοογάϊῃρ ἴο γουγ του κϑι Βαΐῦ απο γοὺ [ΒΔΥ͂, 
δηά αηἴο [οη1. δΔῃα η10] (δ γοϑῦ ἴὴ Τ Ἀγαῦγα, 88 ΤΩΔΗΥ͂ ἃ8 αν ποὺ {18 ἀοοίτ!ηθ 
[δοίη] [[“Δυσ9 : {130 ἀοοίγίη039} δά [ὁπ|. 884] σι] ]οἢ} [80 ἢ 855} πᾶν ποί 
Κποτῃ ἔμ ἀορι8 οὗἉ ϑαίδη, 8 ὉΠ6Υ͂ Βροδῖκ [547]; 1 Μ}}} [ογ΄ οην. Μ1} 155] ραῦ ὑροπ 

20 γοι ποηθ [σαϑὺ ἠοῦ προῦ γοι 80] οἴ Ὀυγάθη. Βαὺῦ (μαΐ ψΠ16 γα δνθ 
αἰνεαείψ [οηϊι. αἰγοααψ}, ἈΟ]4 [450 {1}1 [π{}}] 1 [π8. 88.4}}] οοἴης [1βηρ6: ὑπ} 1 

26 οοπιο]. Απά μ ἐπαὺ ουθγοοπηθι ἢ [οοηῃσαπογοί}, δηα [ἴπ8. ἢ6. {840}] ΚΘοοροίἢ 
21 ΤΑΥ͂ οΥΚΆ πηἴο {ῃ6 6η4, ἴο πἴπι ΜἘΠΠ1 σῖίνθ ΡΟΥΘῚ ΟΥ̓ΘΡ ἰ.6 πδίοη8: Απά ᾿)6 8}8]] 

τα [5 θρθθγά 128] ἔμθθὰ πιὰ 84. τοὰ οὗ ἴτοπ [8 Ἰγοὸμ τ ὰ]; 48 {Π|6 ν6886]8 οὗ 8 
Ροίίαγ 8814}} [οπι. 814} ΓΠ6Υ 06 Ὀτγοίζθη ἰο ΒΕ. ΨΘΙΒ [816 διδιςογοά οὐ πα βίαι βογοί ἢ]: 

28 ὄνθη [ογι. ΘΥ 6} 88 1 [ἴη8. 815380 Ὠανοῖδ] γϑοοῖνθα οὗ ἴΥ Ελῖμοσ. Απαὶ ν1}} ρῖνθ 
29 [ἐπ8. 10] αἷπι [86 τιογαίηρ βίαν. Η [δ8ὺ μαίδι δῇ θϑᾶγ, 1ϑὺ ἴπὶ μθὰν ἡδὺ {86 ϑρίγιῦ 

βαϊι αηΐο {86 ΟΠ ΓΟΪΊΘΒ, 

Οπαρ. ΠῚ. 1--22. 

δ. Τὴε Ολωγοΐ 707 {λὲ τποδὲ ρατί ϑρίτιίμαἱν εαά. ϑαταΐϊδ. 

1 Απὰ υῃίο {Π6 8ηρ0ὶ οὗἉὨ (86 ουτοῖ ἰὴ αν 15 πεῖ; Τμδθα ΤΙ Πρ βαῖ ἢ Ὠ6 {πδΐ 
Βαιἢ ἢ 6 βονυϑὴ ϑ'ριγ8 οὗ αοα, δηὰ [Π6 Βούϑῃ βίϑιυβ; 1 ΚΗΟΥ [ΠΥ ΨΟΓΚΒ, {πᾶ τοὺ Παϑύ 

2 αὖ ἡδὴ6 [δ ἰῃου ᾿ἰνοϑί, δηα [{η8. (Π08] ατί ἀθοδα. Β6 ψδίομα! [Βοοοῖμα που ψαίοὶ- 
ἰησ], δηὰ βιγοηρίμϑη (86 ἰβίηρβ ποῦ τοιηδίη, [μδὺ δΓῸ τοϑαν {πῃ 10 τ γα ρου 1 

ἮΝ ον. 18. Αὐτοῦ τοδὶ προὴ Β.. ["Ὀ.], εὦῶ. {ὲ|8 οπιί(ἰοα ὉΥ Τ᾿Ασηδηη δηᾶ Ὀδβιογάϊοθοϊ. 
4 ον 19. Καὶ ἰδ6 οπχιτἰοα κηοογάίης ἴἰο Α. Β. Ο΄, εἰς. {ἀπὸ ἰᾳ ΠθγΘ τι ἰδία Κοη ; [ΠπΠ καὶ οπι ἰοἀ Ὁγ ἐδ6 ΔΓ ποτ 08 οἰξοά, 

τῊς 41.20 ον το [μομιπδηῃ, Ὀδνιοτάίοοϊ, ΑἸίοτγά, ἰ ἐν πὸ θθίοτθ τὰ ἔσχατα --  ἰεὶι Γοηαἶτοβ [Ὧ9 ΓΒ δ] 00. κἰνθ [ἢ 
[80 ἰοχῖ.-- Ε 

Φ γος. 2). Τὴο δὰ ϊείου ὀλίγα ἰδ οι ἐἰοᾶ, 5.66 6] 1ἰχδοῖ, Ῥηπαδ, Ρ. 22, Νο. 20. [ὲ. είνεβ πολύ ; ὈΟΪΏ δΓΘ οἵα. ὈΥ Α. Β.5 
ΟΡ, εἰο., δη4 τί, δ, κόπο γα! γ.-- Εἰ. Π. Ο.] 

4 γον Ἃ). Γυναῖκα “ἰἰπουϊ σὸν ΟΥ σὸν τὴν, ἰπ δοσογάφηςο τὔὴῈϊῃ Ο. δᾷ. ας. [σον ἰ6 κἰνοῃ ὉΥ Α. Β5, [ΔΟΙῺ ; 
Διρτὶ Ὀγκοίκοιῖα.---ἰὖ. ΒΕ. 06) ΤῊΝ ιτοιΐεὲ ἰδ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ σοπ οοῖατο Του ἀοὰ ἀροὴ ἴδ δευρροθίτίοη παῖ ἐμὸ δῆμκοὶ ψὰ8 [89 
ὑυϑδορ. 

κ' γεῖ. φ0η͵ Καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ. Α.Ο δ. 5.0 Ὀο! ποῖ, ΝΟ, 20, [1150 ΒΦ, Ῥ. δηὰ οΥγἰ εἴτ 8] οἀ τοῦ ΚΟΏΘΓΑΙΥ.--Ἐς Β. (Ο. 
Φ Ὑοῖ, 21. Καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι. {ΤΠ}: γοδάϊηῃρ οἵ νι ΐο τὸ ἀνοόοτο ἰδ ἴῃ9 ᾿Ἰγαποιδίίοῃ ἰδ δι ρρογῖθα υζ δὲ. 4, ΒΚ, Ὁ. 

Ῥ. ἱδοδλπλδ, ΑἸίώυτά, Ττορ., δηὰ ΤΊκοἢ.---Ἐ, Β. Ο.] 
ἢ ον. Ζῶ. [Α. Ὁ. [δοἢ., ΑἸοτά, Ττορ., απὰ ΤίθοΝ. σἰνο βάλλω; δὲ. Ῥὶ νυν. βάλω.--Ε. Β.Ο.1] 
δ Κος, 22. Α. φυλακήν---ἃ κίοσο. 
8᾽ ον, 24, Οἴτινες πίτπουϊ καὶ. [Εθς. κίτοϑ καὶ τ ἢ σα]; [ἰ 4 οπι. ὉΥ κξ. Α. Β5, Ο, Ῥ,, εἰς.--ΕΒ. Ἐ. ΟΙ 
ἃ γος. 24. [Εσο6. νι ἐξ. Β. Υαἱρ. κίνοο βάλω; Α. Ὁ. Ρι, Τα ἢ... ἔγοι., Τίδοϊι., θὰ ΑἸ, κίνο βάλλω. 1.0 [ΟΓΙΠΟΤ᾽ γοδ της ἴθ 

οὐττοοῖ. Αἢ δἰἰδγδίίνο ἐγαηβ τίου 8 χίνοη.--Β, Β. Ὁ. 
δὲ ἵες, 25. [γξ. Α. Ο. Ρ., «τὰ 1δοὶι., τοι. Τίβοῃ., δὴ ΑἸΌ κίνο ἂν ἥξω; ΒΒ’, για] ἀνίοξω.--Ἐ. Ε. ΟῚ 
δύ γος. 7]. Συντρίβεται ἰοοίοαμι οἵ ἴπ6 Βαΐατο [ὑ{ {ἢ ὁξ. Α. ὦ.; ΒΆ. Ῥ κἰνο συντριβήσεται.--. Β.0. 
δὲ (Ὁ. ΠΙ. 1. Τῦο δειίεῖο τό Ὀοδίωγο ὄνομα ἰ5 οαγί[τοὰ. 
Ὦ γι, Ἅ. [ηδϊορὰ οἵ μέλλει, τορὰ ἔμελλον, δοοογάϊης ἴο Α. Ὁ. εἰσ. [δὲ. Ῥ., Ἐτορ.. Τί. ἢ... δά Α11.--Ε. ΒΕ. 6.] 

᾿πισπωπα5.----........ σ.“0ὦϑ.ν.«ὕ..0.......-.....------...................,σὉὃ0ὕὕ.ὅ.Χ.0...ὕ...5......ϑ...........ὕ.......ὕὉὕ.ὕ.........ὅὕ..................ὕ.ϑ.Χ.ϑ.......
.ϑ6.,ὍὕΔὖὸόἅἅτσοο τ τ ττπῴὡπἑ«ῇῷ'΄σ'’πΠΤΤἕΠΤ-----  οὖὃὖΠἠΠΡ τ χα ρι κσσ ΘᾺ -ἑῆκκὩπ  οττοτ το... 

4 Βγεράι: 3. " 1πὸ ἰηἰοττηοάϊοῖο ΟΠ πτΟΒ ΘΑ," ΟΧΤΘΤΠΑΙΙΥ ποι ροΑΟἩΠΌ]6, Ὀαΐ [ἢ ΤΑΣΑΙῪ ἴΔ|16 8. α. ΙΔρδοῦ ἰηῖο ἰἀο δῖ) 
ὃ, ἰεροοῦ ἰωϊο σρί τίει ἀθαῖβ. (ΒΟΙΙ ἴου δἰγοηκ), {11πγαϊτα ἀθὰ ΒαΓα 9. 



112 ΤῊΕΒΞ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ Η51Τ. 90ΗΝ. 

ἰο ἀ16: [0 1 πανθ πού θυ πα {ΠῪ του ΚΒ [07 ΔΩΥ͂ ΜΟΥΚΒ οὗἉ [816] ρογίδοί [σοτα ρ]ο ρα] 
ὃ. Ὀοίοτθ [ἴπ8. πη γ ] αοα, ΒΘ θμ 6 ἐμογοίογθ ον Ποὺ μαβὲ γοοοῖνοά δπα μραγα 
[Βοϑ γα 680] δῃα Πο]ὰ ἰβϑὺ [Κϑ8ρ}], δἀπὰ σβρϑιΐ. [8 ὑμβογθίοσο ἰμοὰ β8μ8}0 [ἀοβι] ποὶ 
ψϑίοι, 1 .Χ11}}} ὁοπθ οὨ [ΡΟ] 66" 848 ἃ (Β1οΐ, δὰ ἰδοῖὶ βῃδ]: ποὺ Κῆοὸν ψῃδὺ Βοὺγ 

4 1 ν1}} οοιηθ Προη ἰἢθ6. [π8. Βυι]" Του ᾿αϑὺ ἃ ἔδυ ἤδιωθϑ θυθὴ [ὁηϊ. Θν 6] ἴῃ ΚΘ ΓαΪΒ 
Ὑ8Ί1Οἢ αν ηοὺ ἀοἤ 64 {Π6 1} ραγιηθηῖθ; 8 πα {ΠΥ 888]1 ψγ8}1 ὙΠῸ τὴ6 ἴῃ ψΕ106: [ῸΓ 

δ [Ὀϑοϑ56] {Β6Υ ἅγθ ψουίγ. Ηδ μδΐ ονθγοοιμοῦῃ [οοΟπαθθγθί], [86 Βϑηλ8 888}] [0Γ 
οπι. ἴμ6 58π16, απὰ ἐη8. (8 (αἰεν' 814}}}" Ὀ6 οἸοίΘα ᾿π τ Ὠϊ6 ταϊταθηΐ [ρἈΥΙΩ ΘΠ [8] ; 
δα [ ψ1}} ποῦ Ὀ]οὺ [τ|Ρ06] ουὖ 8 πϑδιη6 ουὔὖ οὗ (ῃ6 ἈΟΟΚ οὗ [ἰἴ6, θυΐ 1 Μ1}} σοη ἔδεβ 

6. διὶ8 πᾶπ16 ὈΘΙΌΓΘ ΤΑΥ͂ ΕΑ ΠΟΥ, δηα Ὀθίογο ΗΒ δῆροὶβ. Ηθ ἐμαὶ μδίῃ δὴ θϑγ, ἰοΐ Ηἴτι 
68 Νδδὺ (μ6 ρίγιὺ βαιῖ απο ἰὰ6 ΘΟ ΓΟΒΘΒ. 

6. 7: Τριοὰ Οἰωτοῦ. Ῥλιϊααεϊρλία. 

 Απὰ ἴο {86 δηρεὶ οὗἔἁὨἉἁ [86 οδυγοι ᾿π ΡΒ] Δ οΙΡἢϊα τσὶ; ΤΒοβ6 ἐπίπρϑ βδ}}} ἢ6 ἰδὲ 
ἷβ ΒΟΙΥ [{}|8ὲ ΒΟΙΥ ΟὨ6], 6 ὑμαΐ 18 σὰ [86 ἔσὰθ Οῃ6], 6 (μαὺ Βα {μ6 ΚΑΥ͂ οὗ 
Πάαν]α, Βα ἐμαῦ ορϑῃϑίι, δῃὰ ο τηδῃ βἰχυϊίοῦ ἢ [8}8}] βῃ 05]; δηὰ [ἐη.8. ἢ6] βῃ νοι 

8 δη4 ΠΟ Ιη8η ΟρΘηθί [8}8}} ορθῃ"]; 1 πον (μγ ΜΟΥ ΚΘ: θ6}01α, 1 πᾶν βεὺ [ρθη] 
Ὀοίογθ [60 8ὴ Ορθὴ ἀοοῦ [8 ἀἋΟΟΥ ΟΡΘι6α], δπὰ [810] ΠΟ Τη8ῃ οδὰ [18 8016 ἴο] 
Βῃῦ [ὑ [οπι. 107: ἴον [δηρ6:. ἘΕὟὉΓ] ἴδοι ᾿ιαϑὲ ἃ 110016 Βίγθῃρτῃ, ἀμὰ [18Δηρο : ἐπ. 
61] μαβί καρὺ [ἀϊαβὺ Κθ6ρ] Πα ῦ ψοσά, δηὰ ᾿δβύ ποὺ ἀθηϊθα [ἀϊαβὲ ποὺ ἀθῃγ ] ΓΩΥ ΠΆΠΊ6. 

9 Βοβο!ά, 1 Μ1}} τρδᾶῖκο μϑιὴ οἵ [Π6 ΒυΥμαρόρῃθ οἵ βδίδῃ, ψ]]οἢ [310] ΒΔῪ {Π 60 α͵α «6 8, 
Βα 8476 ποί, θυὺ ἀο 116; Ὀ6.ο]α, 1 Μ1}} τβαῖζθ ἔμθὰ [18ηρθ : οπι. {μ6π|] 0 σοϊηβ 
[(μαΐ {Π 60 818}} ὁοπ16] δῃὰ [π8. 8Π481}} σψουβῃϊρ [1ϑηρθ : [8}1 ἀοτη“] Ὀοίογα (ὮῪ 

10 “δεῖ, ἀῃα ἴο [οηι. ἴο----ἰη)8. Βη41}] ποῦν ὑμαῦ 1 λιᾶνὸ Ἰονθα (μ66. Βϑοϑυβα ἰμοὰ μιϑϑδὶ 
Κορί [αἸάδῦ Κ66ρ]) 1μ0 πψοσζὰ οὗ ΠΥ Ῥαίίθμοθ [ϑῃ άπ σγαπο6]}, 1 8180 Μ11}} Κοαρ {Π|68 
ἴγοια [1πρ6: ἰμγοῦρἢ] [86 δοὺχ οὗ ἰθιαρίδίϊοπ, ΜΟΙ 8.18}} [18 δθουΐ [0] δοῦλο 
ὌΡΟΩ 8] [οηι. 811] {6 [π8. ΨΠ0]6]7 πόου]α, ἴο {γν ὑβθιὰ ἐμαὺ ἀν 6}1 ἃροη [16 φασί. 

11 Β6}ο]ά, [οηι. Β6ῃο]4,51] 1 οομα αὐἱοκὶν: ΒοΙα ὑμδαὺ ἴδϑί ψ]ο (Βοὺ Παδί, ἐμαὺ τὸ 
12 τωϑὴ ἰδία [8 γΥ οὔόοση. Ηϊ ἐμαί ογνεσγοοσαθίῃ [οομαῦθγεῖ]} ν}}}} 1 πδΚθ 8. Ρ1}18 

ἴῃ {Π6 θη ρ]6 οὗ μὰ Ὺ αοά, δηὰ [η8. ουἱΐ οὗ 10] ἢ6 888}} [7|8. ΠΘΥΘΙΓΙΩΟΥΘ] ρΡῸ ΠΟ ΠΙΟΙΘ 
[οηἱ. ὯΟῸ Τ1016] οΟυὖΐ: 8π4 [ Μ|}}} πυσῖϊθ ἀροῖ Ἀἴπὶ [86 πϑηι6 οὗ Τ᾿ Οοά, δηα [μ8 πϑπὶ6 
ΟὗὨ ̓ μ οἰτγ οὔταυ αοᾶ, ὡλίολ ὧ [οηι. εὐλιϊοῖ, ὧ----ἦπι8. [86] ποὺν  6γυβδ  θμ, τ μῖοἢ οοχηθίὰ 
ἄονῃ ουὐ οὗ [ΤῸ] ἢοάνθη ἔγοια ΤΥ Οοα: [,] δηα .1 ευὐϊί ιυγὶξα ρον ἴηι [οπι. 

18 οὐ γί τὐρονν ᾿ϊην} ΤΑΥ͂ ἸΘῪ ἤϑηθ. Ἐὸ ἰμδὶ Βδί δὴ θδγ, 1οῖ κἱ ΒΘᾺῚ τ δὺ (Π8 
ϑρὶγῖῦ βαί 8 ἀπίο ὑμ6 ΟὨ ΓΟ ΘΒ, 

Ἴ.Ἑ Τὰάε Συκειατηι Ολωτοὴ πὶγλ υπίο ερτοδαίίοπ. Τωαοάϊίοεα. 

14 Απὰ υπίο {δ8 δηῆρεὶ οὗὨ [86 σῃύγοι οὗ ἴλ6 [οάϊορδηβ [πη 1.Δ06106839] ττῖὺθ; ΤΉ ΘΒδθ 
{πϊηρδ βαῖῃ (86 Ατρθη, (86 δ 01] δηά για τϊίηθββ, [86 Ὀορπηϊηρ [Πμκ6: ρῥτία- 

15 οἰρὶο ] οἵ (6 ογϑδαίίοη οὗ ὅοα ; 1 κῆον ῃγ ΜΟΓΚΒ, ὑπαὶ ποὺ δὺύ Ποῖ μοΣ ο014 ΠῸΡ 
μοὶ [18ῃρ6: ψ8γτη]:  [οὁπι. 1] που] [ὑπ8. 84] μοι ποὺ οο]4 οὐ μοὶ [1,3ῃρ6: 

16 πάγ]. ὅο {δθὴ [1δῆρ6: Ηονονου] Ὀθοδυβθθ ἴμοὰ τὺ ᾿υΚούθγηι, Πα μοὶ σ οο]ά 
17 ποῦ ποὺ [Πμ8ῃρ6: ψ871}}, 1 Μ1}}} [4 δρουΐ [0] ΒΡΟΥ͂ ὑ,66 ουὖ οὗὨ ΤΥ του. Βο- 

οδδ6. (Ποὺ Ββαγοδί, δ 1 ἅτὰ τῖοι, δπὰ ᾿ποΣΘΆΒοα ψ| ροοάδβ [[δηρθ: γοβ, 1 Βαγθ 
ὈδΟΟμΘ ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ τἴ0}}}, δηα Βᾶνθ ποϑᾶ οὗ ποίμίηρ ; 8ηα Κηονοϑῦ ποῦ ἰμαὺ ἰδοὺ 

88 Του, 2. [ΑἉ. σ΄. διὰ [Δομτλδηη κίτο ἔργα, τ ουέ 86 ἀτγίίοῖο; ὃς. ΒΦ, Ῥ. ρὶνο τὰ ; ΑἸίογὰ Ὀγδοϊοία.--- Ε. ΒΕ. Ο.] 
80 ὙΟΣ. 2. Μου ἰδ οχοἑ(ἰοἀ ὈΥ δυηθ τηδηυδοσὶρί8 ΠΟΓῸ 58 611 ι.8 ἴῃ σἢ, 11. 7, υὰς Βὲιδ 811}} ϑιγοῆμκογ δ μογι θα ἰμ ἐπ διγοῖ 

Βογο [πη ἴῃ [Π6 ΟΥΠΟΓ βαδβαζο [180 χγοωῦ βΌΙ ΒΟΥ [68 81} δυρροχί ἴτ; δὲ. Α. ΒΝ. ΟΡ. γὺ}1κ.--:Ε. κ.0.} 
40 Ὑ6γ. ἃ. [δ δ. οταίτϑ οὖν; ΑἸίοτὰ Ὀταοκοῖβ; τος. δὰ ΤΊβΟἢ, ρῖνο τἴ.-πὶὸ᾿ κα. Ο.] 
41 γον. ἢ. Καὶ ἤκουσας καὶ τήρει ἰ8 εἴδος ΤΑ ον οἰ οςῖοα ἴὸ υγΥ ΜΑΙ. 
42 γοΥ. 8. Ἐπὶ σέ κὴ δαὐαϊίοη οἵἨ 9 . [Ὁ. ΒΚ. Ὑαἱκ. (ΟἸειι. δηὰ 4.1.) κὶνο ἐξ; Α. 6. Ρ. οταἱὲ ἢ Τδοῆτοδη δᾶ 

ΑἸογὰ, Τγος., διὰ Τίβο;. γοϊδίη. ΤΠο ποῖρΐ οὗ διοιοπὶ ΒΌΚΒΟΓΙΕΥ, 88 1Ὁ ΒΟΟΤΙΝ ἴο Γ19, ἐφ ἐπ ΖΆΨΟΥ οἵ τοϊαϊ πίη ᾳ.--Ἑ, Ἐ. 6.) 
42 σον. ἐ. [δ . Α. ΒΦ. Ὁ. Ρ. κἰνο ἀλλά.--Ἡ. Β.6. 
ἡα ον 5. Ἰπϑίοδα οὗ οὗτος, τοδαὰ οὕτως, ἰῃ δοοογάδῃοθ ὙΠ Α. Ὁ. οίο. [6150 δὲ 1 Τιδοῖ,, Ττος., δη ἃ ἘΪΘΟΆ.: δὲ. δὲ Β ὁ Ρὶ ἀρὰ ΑἸΖ 

τοδὰ οὗτος --Ε. . Ο. 
46 γογ. ἢ. [Πός. ἘΞ κλείει ψἰ ἢ Ὑυϊς.; Οτε Ἐάα., ψΠ δὲ. Α. ΒΒ". ΟΟ Ῥ εαἶνο ΠΉΦΕΣΕ ΕΘ, 
46 Ὑογ. Ἰ. [Ανοιξει, μυρρογίοα ὈΥ ἐξ. ΗΚ, ΑἸίογά, Ττϑξ., δῃὰ Τίβου.; ἀνοίγει, ὈΥ͂ Α. Οὶ Ρὶ, 18. ἢ.--;Ε. Ε. 6] 
41 Ὑ6γ. 9. ἃ ὦὦὕ δὲ, ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσι. 
48 γον. 11. [Ἰδού ἰ5. οχεἰεἰοὰ Ὁγ Οτς. Εδβ., νεὲ ἢ γ8. Α.ὄ Β5. Ο. Ρ', εἰς.--Ε. Β. Ὁ] 
40 γον. 12. Καταβαίνουσα.. Α. Ὁ... “ἴα. , 
80 Ψον. 14. [Οεί τ. Εδ8., ψἱἢ δὰ. Α. Ὁ, Ρ., εἶνο ἐν Δαοδικείᾳ.--Ἐ. Ἐ. Ο.] 
δ᾽ ὙοΥ. 11. [Δ 0}., Ττορ., ΤΊίθο;., τ] 4. Ο., Ὑπ18.. κἴνϑ 8 βοοοῃμᾶ ὅτι Δἴοσ λέγεις ; δὲ. ΒΡ. Ῥὶ οχαῖε" ΑἸΥ, Ὀσδοκοα.- -Ἐ8.Ο. ἢ 

4Φ Βτασιάϊ βαρογθοσίυοδ Νοβ. 6 δηὰ ἢ: ΤῺ ομυτοδοδ οὗἩ (Π6 ϑῃὰᾶ; α. [89 Ὀο]ονοί ; ὃ. [λυ σοηδοιηπαῦθ. ΑἸεαοεὶ σίας! 
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ατὸ πγοίοῃοα, δηα πηΐβογαὉ]9 [{μ6 πγϑίομθα δηᾶ Ῥἰ 8016 ομθδ, δηα ροῦν, δηᾶ᾿ 
18 υἱϊηα, δῃἃδ ὑδκοὰ: [ σουπθοὶ ἴΠ66 ἴο ὈυγΥ͂ οὗἨ πὸ ροἹὰ ἰγιθα ἴῃ [ρΡιυγηῦ ἔγοια 

(δηρὸ: ρυτγιῆθα Ὀγ)}] {μ6 ὅγο, (μδΐ ποὺ τηγοϑῦ 6 [Ὀθοοτ6}] στίοῖ ; δῃὰ ὙΠ} 
Ταϊαθηῦ ἰραγιηθηίβ), τῇδ ἰοὰ τηδγοβύ Ὀ6 οἰοίμοα [σονϑγ {Πγ861}, ἐμὰ ἐμαΐ (9 
Βηδιη9 οὗ {ΠΥ ΠΑΙΚΘ΄Ώ688 40 ποὺ ΔρΡθαΣ [ΠΔ} ποῦ Ὀδοοιλθ τηϑη 0517; δηά [{η8. 
ΟΥ̓́Θβα ν 6 0] δηοϊηῦ (816 ΘΟΥ̓́ΘΒ ΨΊ Θγ βαῖνο [ὁηϊ3. 1 ΟΥ̓ 6541ν 6] (μδὺ ὑΠο τη γοϑὺ 566. 

19 [{π8. 1, (δηχο: (ἀο {μι18).}] .Δ8 [88] ΠΛΒΏΥ͂ 88 1 ]ονο,  σϑυϊο δηα ομδβίθη : Ὀ6 Ζϑδ]οιυβ᾽ 
20 ἐμοχοίογο, δῃα γαρεηῦ. ΒΒ ιο]α, 1 βίδπα δὖ ἐμ ἀοογ, δῃὰ ἱηοοῖζ : 1 ΔΩΥ͂ πιδῃ ΠΘΔΥ ΤΩΥ͂ 

νγοΐοθ, δηα ορθη {86 ἀοοτ, 1 Μ01}} οοαθ ἰὴ ἰοὸ ἶσα, δηα γ11}1 βὰρ σπιτ ἶπι, δη4 ἢθ 
21 στ 6. Τὸ ἷπὶ [οπι. ΤῸ Ὠἰπι---ἶηϑ. Η16] ὑπαῦ ονθγοοιηθῦμβ [Θοπαιθγθί ἢ} ψ}}} 1 

στα [[π|}} ρῖνο (ἐ.8.} (ο Ἀἰπ]. [0 810 ἢ πη6 ἴῃ [080] ΤΥ ζΒΓΟΠΘ, ον 45 1 δ͵βὸ - 
ΟΥ̓Θγοδίηθ [Ποῃαίογθα], 8η4 838} [οὁη’|. 8π17} Βοὶ [860] ἀοτνῃ ΜΠ Τὴν ΕΔΙΒΟΓ ἴῃ [06] ΗΪ8 

22 τὩγοπθ. Ηδ ἐμπδὺ μδίῃῃ δὴ θϑγ, 1ϑῦ τη θᾶ μδὺ (μ6 ρ᾽ τιν βαῖ ἢ απηΐο [ἢ ΟΠ ΓΌΟΒ6Ά, 

ΜΞ τὸς. 17, ΤῊὴ9 διεέῖς]ο Ὀοΐοσζο ἐλεεινός ἰδ ποῖ δ Δ] δηοά. 
ΑἸέογὰ Ὀγωσκοιδ, Τχος., δα Τίβοι, οὐλ].---. ΕΒ. Ο, 

δὲ΄ Ψὰς, 19, Ζήλευε 

[1| ἰν εἰτοι ὈΥ ᾿δοδβιδοη τὶ Α. ΒΦ.; οὐίἰοἃ ὉΥ ἐξ. Ο. Ρς 

ἶπ δοοογάδηοϑ τί Α. Ο., σέο. [0 τί. Εάδ. σΘΏΘΓΑΙ]Υ.---Ἐ, ΕΒ. Ο.] 
δὲ Ὑγ, 90, ΒΡ, δηὰ ᾿ξ. γειὰ καὶ νοΐοζγο εἰσελεύσομαι, ἀκυίΐαδὶ Α. [}.], Δὸ. [Τ᾿ δοἢ. χίνοα ἢ; Ττος. οταἑβ; ΑἸΥ Ὀτϑοκοῖβ, 

Ἐπ] 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἘΕΙΤΙΟΑῚΙ. 

ΟἸΜΈΒΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΨΕΝ ΕΡΙΞΤ1Ε9. Ἐ 

ἴῃ (δ τ.86 οὗ (ἢ 6 βδογθα πα 9 Ὁ δεῦοη (ΒΓΟΌρὮ- 
οὔϊ {86 Αροσαῖγρβϑ, γγχῺδ πηυδὺ ποίθ πο ᾿παϊοδί!οη8 
οὔ ὁ αἀἰοι᾿ποιΐοη Ὀορίννο6η 0 κηᾶ ἰΐγεε. 1995- 
ἰογάϊεςΚὶ το τ (Ρ. 21) ἰδαὶ ἴῃ τὸ 6886 οὗὨ {116 
βοδὶβ δηὰ ἰγυτροῖβ, [Π9 αὐὐλι ΟΥΏΔΡΥῪ (Δ κ68 [89 ΡΓ6- 
σεάσποο (8 18 18 8(ἰ41{10Ώ 8}}Υ τλαγκοα ἴῃ {16 68.590 
οὔ 186 Ο τί 6 785 ὈΥ 1Π9 ΡΑΓΘα ἢ 6518 οὗ (6 ΤΟῸΓ 
Βολ815; δῃηὰ ἴῃ (9 υἱβίου οὔ 6 ἰγυμροίβ, ὈΥ 
(8 ἴδοι τπαὐὺ ἴδ 1Δ8ὲ ἰὮτοθ ἂγὸ ἀδβϑίρῃαίθὰ 9 
1896 (το ὑΟ68). ΔΠ] (6 ἰΓΙΠΑΓΥ͂ [ΟἸ]Ο 8; ἴῃ 
δε βουϑὴ ομυτγοίοθ δὰ (δ6 νἱαὶϑ, οἡ (86 οἰἶιοῦ 
δὴ}, ἃ {λγδ5 ργθοο 68 (890 “ον. ἴῃ (ἢ 9 ο886 οὗ 
(δ τί,15, Ὁ ἀβιογάϊθοῖ, ποῖ χγου πα] 685} γ, γορσατν β 
186 (Βουσῃὲ (μὰ ψγ6 βαῦοὸ ργοβοηίϑα 88 ᾿παϊοδίοὰ 
Υ 186 ἰπϊον]οσαυίου οὗ ο6ἢ. χνὶ. ὃ-7 ; βουσὶ {86 
Υ[2]8, ἰῺ Γοδβροοῖ οὗ ἰποὶν οὔοοίβ, ΤΏΔΥ δἷ8ϑο Ὁθ 
ΡΟΓΐρθοι] ψὸ}}] αἰνίἀοὰ ἰηῖο 707 δηὰ ἔλγεθσ. ΤῈ 
ὅγϑι ἰὮγθο Θρ151168, δοσογαΐϊης ἰο {μὶ8 σοτηπιοπίδ- 
0. (πὰ Βοηρεὶ, Εναϊὰ, θὸ οι δηαὰ οὐβ6γϑ, 
Ρ. 141), δρὸ ἀϊβιϊ ηραϊδῃοά ἔγοπιλ {86 αϑ8ὲ ὉῚ 189 
ἴοττῃ οὔ ἰ.6 σοπο]ι βίο. [η ἐμ γβί ἢ γοθ δρί 8168, 
[86 δά πιο! ἐἴο : 6 ᾿ῃδ8 μαι ἢ Δ δΒΓ, ἐΐ6., 18 ἴο]- 
ἰοσοὰ ΌὈΥ ἰδ ἤπ8) Ῥγοιηἷδο (6. ἰὶ. 7,11, 17), 
ἘΠῚΪκὶ ἴῃ ἴδ ἰα8ὲ ΤΟ, ϑυοὶ 8. ῬΓΟΙἷδ0 Ὀγοσϑ 68 
180 δάἀιμηοπίιίοη (οἰ. 1ϊ. 29, ἰἰϊ, 6, 18, 22). ΤῊ 8 
ταυϊδιϊοῦ 8, γὙ7ὰο δάπϊΐ, τὸ} ΟΥΓὮΠΥ οὗ ποίϊςα ; 
γοῖ (6 ἸΠΠΟΡ ὩΔΥΚΘ οὗ ἰὯ9 ΘΠ ΡΟΝ ΟΒ ἔδυον ἰἢ9 
ἀϊδιϊποίΐου οὗἉ ΟΡ (αι! Χοά οΥΠπ|3) δὰ (Ὦτοο (ροτ- 
ζει} ἀϊδιϊποὶ Τογ5). 86 Γαι ἀδηγχθηί4} ΓΟΥΤῚ5 
οὔ ἐμ: ἱπά᾿ νἀ] ορ 8ι198 αν Ὀθθὴ Ῥγοϑοηίθα ὈΥ͂ 
Βεηζεὶ, 18 [οἸ ονν8 (Ηη βίοι. 1. Ρ. 167): Τῆιθ 
Ρίδη οὗ ἰδ6 βευύθῇ ορ βίϊθ8 15 ἰὴ69 δ8η0 ἴῃ 4]]. 
ον 'ἰῺ 680 πὸ βηὰ: 1. Αἢ ογάϑνὺν ἰὸ ψυὶῖθ (ὁ δὴ 
δυφοὶ οὗἩ 86 ουγοι. 2. Α ρ]οτίουϑ {1110 οὗὁἨ 6809 
Ομνίδι [“᾿Ἰδκθὴ [ῸΓ (Π 5 πιοϑὲ ρμασγῖ ἴγομῃ ἢ 6 
ἱπιδφοτγ οὗ ἰθ6 Ῥτοσοάϊηρ νἱβίοη." ΑτΡοπι.---Εἃ 
Β. 0.1. 8. Αἢ δά άγϑϑβ ἰὸ 8:8 δη μοὶ οὔ {86 συγ Σ: 
Ἡδβεγοίη ἰ8 οοπίαϊποὰ α. ἃ ἰθϑἐϊτηοηΐαὶ ἴο (μ9 
αἰχοὰ, (η6 ὈδΔ4 οτ ἐπ κοοά οοπαϊίϊοι οὗ (ἢ 6 Δηροὶ; 
δ δὐπηοηϊ(ἰοὴ ἴ0 ΤΕρΡΘΠίβποΘ ΟΥ ῬΘΓΒΘΥΘΓΒΙΟΘ; 
δ. δὴ δῃηποπποοιηθηί οὗ ψιδὶ 18 0 δοῖηθ 0 Ρ488, 
Ῥείεστίης ον ἰὸ (86 οομΐπρ οὗ (9 Τοτὰ. 4. 
ἃ Ῥτοπιΐβϑο 10 ᾿ῖπὶ ἐμδὶ Θομαπογοίδ, ἰοροίμον τ ῖ τ 
86 πογὰ οὔ δισαϊκοπίηρ: ἢθ (ῃδὲ δαὶ 85 ΘΆΓ, εἴ. 

 ὅγο 1Δακο᾽ε 4ροείοί. Ζείαϊδεν, ἘΙ, 410, 

“89 εἐἶΐο5 μυὶ ἔοτὶ Ὀγ {86 Τότ δ {π9 Ὀορίη- 
Ὠΐϊης οὗ οδοὶ ἸοίοΣ 81 τηοβί 1]}Β ΓΙΟΙ 8, ἃ5 18 8150 
ἱπαϊσαϊοα ὉΥ͂ ἐϊ9 τγογὰθϑ: {μ 6856 ἐμ: ρ8 58}1}:-ῖ θ. 
ϑΌΡΣσοπιο Μη) 5 γ,--πἸ! }κὸ (89 Ο]α Τ᾿ οβίδτοθηῖ: (λὼ 
δαϊέλ ἰδὲ Ποτα.᾽"» 

“ΤῊ σαάγοδ5 ἴῃ Ἔδοἢ ΟΡ Ἶ8ι1}9 ΘΟ 8.88 ρΥ πο ΡΑΙΠΥ 
οὗ ρἰδὶπ δηὰ ρμογβρίσυουβ οχργοιβίοηϑ, [Ι͂ (0 
»τοηιῖβ6, οἷν 116 οἴ ΒΩ Βδπᾶ, ἐὸ ριυῖῦ ἃ 6818 ΤΏΟΥΘ 
ἴῃ βρυτγαιϊνγο Θχρτοβϑίοηθ. ἴῃ ἰἰ9 ααὐιγδ55, (110 
Ιμοτὰ «6805 ΒΡΟΔΚ5. ΓΙ ΠΟΙΡΑΙ δηὰ ψῥυὶ ΔΥΙΥ ἰὸ 
{86 σατο 68 6 Οχἰ βίης ἴῃ βία ΔΙΪΠΟΡ, 65ρ6-, 
οἶδ} δηὰ ραγιϊου αῦὶν ἴἰο {Ποῦ δηροὶβ. Τ8Ὸ 
»Τοπιῖϑο ΒΡοδ 8 ἴῃ {πὸ (τα ρῬόγκοη οὗ (1050 ψ8ὸ 
σΟΒαΌ6Γ---Ὀο ἢ ἴῃ {086 Γϑὺ {Ἰπ|68 ἀπ 6]80 ἰη ἰλ 0 
δ 68 δ[(6ν {8 6πι.᾽ 

“Απιοηζϑῦ {0 Βούϑηῃ δηροὶα οὗἩ {9 Βούθη 
ΘἤὮυΤΟΙ 65 {Π 60 τ Γὸ ἔννο, ἰδ 6 ὁπ9 δ Ερἢ 655 δπὰ 
τἰ6 ὁη6 δὺ ΡΟΓΔΠ,8, ἢ 8 ταϊχοι βίδίο ; δὴ ὑπο, 
1089 δἱ ϑαγὰ 8 δηὰ δοάϊοθϑ, ἸνογΘ Ἔχ ΓΟ ΟἿ Υ Θ0 - 
τυρὶ. Νοῖ ΟὨἹῪ {16 Ἰαί(6 Ὁ ἱνγο, 056 νυ 016 60Π- 
ἀἰιοη ψῶ5 Ὀαα, 68. 111. 8,19, Ὀυὺ «1530 (ἢ 6 ΓὈΓΠΙΘΥ, 
Ψὴο 6 γῸ ἀοίοοίϊνο ἰὰ 8οπὶθ ρϑγί οι] σοϑροοί, 
οἢ. ἱΪ. δ, 16, ᾶγὸ γτεδοτηπηθπ θα ἰὸ σοροηβ. Απὰ 
80 δἱ ΤἜγδτα ἰδ 9 Δα Πογθηΐβ οὗ 620} 061] δτὸ δὰ- 
πηοῦ ἰϑῃθα ο ΓΟροπίδποθ---οἰ δ οπιλῃ ΒΟΓΒ6] ὶ ψν 1}}- 
ἴὰρξ ποῖ ἰο Τορθῃί, δπὰ (6 δῆροὶ οἵ (9 δ υΓΟᾺ 
Βανί 80 πρρὰ οὗ γΥοροπίδποθ 50 [ὯΣ 88 ἢθ 
δἰπη586}} ἴθ δσοποοτῃθά, οἷι. ᾿ἱ. 21, 22, Τὴθ οοῃ- 
ἀϊιοη οὗἩ τὸ οὗ ἰ9 8018, ἴπ086 δὺ αἰ υ γῆ 
διὰ ΡΒ] Δ 6] Ρΐα, γγβ ροοά ; Βοπσο ἐΠ6Υ ποοάοά 
πὸ ϑαιηοηἰιίΐοη ἰο ΓαρΡοπίδησο, δὰ 8.0 ΟΠΪΥ͂ 
δῃσουταχοὰ ἰο Ῥοβούοσο. ΤΠΟΓΘ ἰβ 0 χοᾶ 
ΟΥ̓ Ζοοά οΥ θαὰ δία νγίνοϑϑ ραίίογῃ τηὶρηῦ ποὺ 6 
ζοιηα ΠΟΓΘ, 88 γ7086}} 88 δρί δηὶ βδ᾽ υἱτυ ἀοοί Γ]ΠΘ 
ἰβεγοίοσ, Τθουρῃ ἃ τδὴ ἜΓΟ 88 ἀοηά .85 80 
ΔΏρΡΟΙ οὗ 6 ΘἰυΤΟἢ δὶ βδγαϊβ, ΟΥ 88 Πουγίβηρ 
ἃ8 ἐῃ ὁη0 δύ ΡΒ ΔΘ Ρἷα, ἀπά (ἢ ἀροὰ ΑΡΟϑι]9 
Φοδη Ὠἰπηϑο 1, (159 Ὀοοῖς βαϊξζοίῃ δὶ σλβ86, δὰ ὑπ 6 
ΤΠοτὰ 7 688085 πα} ΒοΟπι ΘΟ Ὺ Παὺ ἴ0 ΒΔΥ ἰο πὶπὶ ᾿ΒοΓοὶὩ.᾽; 

“ἴῃ (Π0 βούθηῃ θρ βίο 5 ποτα ἃγὸ ἔσοῖνο »γο- 
πιῖδο8, ἴπὶ ἰδ6 ἰπὶτα, Τουγῦ, ἀπὰ δἰχίμ, (ἤότο 1Β 
ἃ ἱννο- 018 Ῥγοπιΐβο, δπὰ ἴῃ ὑμὸ ΒΕ{Π ἃ [τ 60-101ἃ 
ΡῬΓΟΠιΐβο; ΘΟ ἢ 0η6 οὗ (89 Ῥτοπιῖϑοϑ Ὀαοίης (ἃ18- 
(ἰρσυϊδηοά ὉΥ 6 ρμητγιϊσαϊατ ἀσχργοβϑίοῃ: ψ}}}] 
εἶνο, 1 ννἢ]}] ποὶ Ὀ]οὶ ουἱ, ἴ νὶ}} σοηΐεββ, 1 ψ]]] 
τΥὶϊίο.- Τὴ Ῥτοϊηΐθδο ἰο  ιἷπλ ὑδὰι οΥὐουσοιηθί ἢ 
[ὁοπαυθγθι} ἰ8 ἀδοϊαγδίοτυ, βοπιθίΐπλθβ οὗ {89 
Θηὐογτηθῃὲ οἵ (890 τπηοδὺ Ῥγϑοΐοιβ ὈΟΟΏΒ, ΒΟΙ ΘΑ  ΠΙ6Ἁ 
οὗ ἱπι πη ἤγοτῃ (9 Οχίγοιηοδὶ πιΐίϑοτυ. ΤῈὼ 
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ΟὯ9 8 ἰποϊυ θα ἴῃ ἰδ 6 οἶμον, δῃᾷ σῇ θη ἃ ραγὶ οἵ 
180 Ὀ]οαβοάμοαβ δηὰ ψίουγ οὗἩὨ ἰἢ9 Υἱοίου 18 ὁχ- 
Ῥγοββοά, ἰμῈ νιοὶ δοιὰ Ὀ6 ἀπάογβίοοά, οἷ. χχὶ. 
. Τδιὶ μαγὶ ἴθ ρδγι συ] ΟΧργοββϑά τ μ1οἢ 
ΣοΪδίοβ ἰὸ {πὸ νἱἰγίιοβ ἂπὰ ἀθθαβ τοίογγοα ἰοὸ ἴῃ 
ἐμὸ δά άγϑββ.---ἄομθο ὑπ ηρ8 σοηῃίδὶ πο ἴῃ {ἢ} 650 
ῬΓΙΟΙΏἶΪΒ68 ἃτὸ ποὺ δζδίῃ ἜΧΡΤ ΒΥ τηϑηϊϊοποὰ ἴῃ 
Ὧ8ο Βονοϊαίίοη ; 88, [ὉΓ ἰηβίδησο, (δ 6 ἸηΔΏΠΕ, ἴΔ9 
οοηζοββίοη οὗ ἰδ τἱοίονΒ Ὥδπιο, (86 λπηο γῇ ἴδ 9 
ΝΟ Φογυβα πὶ τσὶ ἔθη ροὴ 86 νἱοίοσ, (89 δ[ὑ- 
ἰπα ἁροη ΟἸιγ δι 8 ἔῆτοηθ. ϑόουλθ {58 ὈΘΔΡ 8 
Τοβοιηίϑηοθ ἴο ὙΠδὺ 18 δἰζου σαγβ ἀθοϊαγοά ὁοη- 
οοτηΐῃς Ογὶϑὺ Ηἰτβοϊῦ; νἱζ. {16 βοοτοὶ ἤβπ)6, 68. 
χῖχ. 12; (86 Θϑῃδρβογαϊζίηρς οὗ ἰδ παιΐοηβ, οἂ. χὶχ. 
1δ: ἰ6 Μοτγηΐην ϑίαγ, οἷν. χχὶΐ. 16. βουῦιο (δ ΐπρ59 
ΒΓΘ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ Ἰηθηἰϊοηθα δραΐα ἴῃ ὑπ01]Ὁ ΡΓΟΡΘΓ 
Ῥίασο ; 88 [Π9 ἰγοθ οὗὨ [|{6, 6. χχὶϊ. 2; τω} 
ἔχοι (86 Βοοοῃά ἀρδίῃ, οἷ. χχ. 6: 9 ἤδη ἱπ 
ἐμ Ὀοοῖς οὔ ᾿ϊξα, σ᾿. χχ. 12, χχὶ. 27: ()ὸ δι ἀΐηρ 
ἧπ ἰῃὴ6. ἰδ ρ]}6 οὗ Θαοά, σἂ. γΥἱῖ. 16; {19 δι οἵ 
(αοἀ δῃηά οὗ [9 κα οὐ (6 χσἰρμίθουβ, οἷ. ΧΊΥ. 
1, χχὶϊ. 4." ΒΈΝΟΕΙ,. 

ΤῊ} “μεπααπιφηΐαὶ ἰάδα οὗὨ ΔἸ1 (6 βου ορ 8.165 ͵8 
{86 Τυπαλιποηίαὶ 146 οὗἉ [16 ΑΡΟΟΘΔΙΥρΒ6 1.86]1--α 
ἐ.19 Οοπιΐης οὗ 1ὴ89 οτά. Τὴ δυγδηροιηθηΐ 18 
{ῃ6. δρ᾽ϑίοί αΥν ἴοτια ἰῃὰ δροσδὶγριϊα 80] τ 1γ : 
Βυρογβογίρίίοη, βαθπίδησθ, σοποϊιβίοη. Τ|}0 8ὰ- 
Ῥογβουὶριοἢ5 πάνθ ἔμ 6 σοπλπιοη [Όγπι οὗἨ  ΟὨ νἰ8ι᾽85 
8601{-ἀοβσηαιίοη, τὰ [ἢ6 Ῥτορ οι σ δηηοιη6ο- 
τηθηὐὺ: τάδε λέγει (Απιο8 ἱ. 8, 6“΄6.}; ὕὉΠ6Υ ρτοϑαδὶ 
ἐδ γαγίοιιϑ δι ιν ὶ θυ 65 οὗ 1ΠΠ18 τηα) 510 Βρροδῦϑῆσθ 
88 ἀοβοντιδοά ἴῃ οἰ. ᾿. Τιια αἰπιτι αϊου οὗὨ {ἰλ0 
δἰιγὶ υυ 05 ΠαγιηΟη 268 τὰ {86 αἰιυγοῖο8. ΕοΥ 
Ἐριθϑαϑ, 8.9 τηοτορο 8: (9 βούϑθῃ βίδυβ δπά 
βουύθὴ απ ϊθϑίϊο 8. ΕΟΥ Ξλγτπδα, {86 ΙἸΠΆΤΥΓ 
οδαγοῖ, ἢ ἐὑΠιᾶὺ ὰ8 ἀοαᾷ δπὰ ἰ8 αἷϊνγο δρϑΐη. 
ἘῸΥ Ῥογραίηυδ, ΜΊ 6 γ6 ΘΑ η᾽ 8 Βοαΐ 18: (9 ΒΔΓΡ, 
ἱπνο-οὐρσοά βνογὰ, Εονγ Τηγαῖίνα, πιθγθ (86 
δρὶ γι. οὗ [απηι οἶϑηλ 8 ταιηρᾶπῦ: (80 ΘΥ̓6Θ9 ἃ8 
ἤδηνο5 οὗ το. δηὰ [16 ἔδοί 11Κθ ἃ σ᾽ ονσίης βίγοδαι 
οὗ τιοϊΐοη ποία]. ΕῸΓ ἀοδὰ ϑδγάϊβ: 86 ῥοβ- 
ΒαΒΒΟΓ οὗ {16 ϑδνυθη ϑρίγιι8 (οὔ 1116) δπὰ ἐδ9 
δούοη βίηγθ. Εου ΤΔ1 [ἃ] ΡΒ] Δ Ο] ρα : (Π6 ῬοΒ- 
Β6550Υ οὔ (ἴνὸ Κὲγ5 οὗ θανίά, (6 Ορϑῆονῦ οὗ ἃ ἀθοῦ 
ἰο {6 οἰτιτοῖ. Εον κοάΐσθα, 88 ἴον ΕΡΘΒ08, ἃ 
ἸΠΟΤῸ φοηςγὰὶ ἀοβίζηαίίοι οὐ Ομ γί, γοὶ υπάοῦ 
{μ6 πᾶιη οὗ ("0 Απιοη, Ἦδο οδγίαὶ ἢν {ι}81]8 
ἨΙ8 {(Πγοαῖβ. 6 διιγι Ὀυϊ68. 4180 δογγΘΒρο 
ψὶ {6 σομηπεπἀηιοηδ, ϑδα πιο! οη8, ππά 
{πγοηίβ, ἐ, 6.. Ὑ1Ὰ [Π6 οΥΙἰο᾽ 8118 δη 4 0} ΡΤ ΟΙἾ868. 
ΙῸ (16 οὐ 1οἴϑηι5, ρτα 86 δηἀ ὈΪ]8116 8Γ0 Βοιηθί 68 
τππὶ(6ἃ ; δπα ν]οτὸ ρταῖθθ ρυϑἀουι παί68 (48 ἴα (ἢ 9 
6880 οὗ {η6 ἤτγϑί ἔυιν. οἰ αγ6}}68), ἐμ 6 γϑβί ρ]δοθ 
8 σίνοηῃ (ο ἰξ: ΜΚΊΠ6ΓΘ ΘΘΏΒΟΡΟ ῥχϑαοιιΐηδίθδ, ἰὑ 
8.85 {60 ἔτϑι μία σο (ὅτ 19). 800 ἴῃ οπ8 6480 70 
δηὰ ρῬυαΐβο Θχοὶ πίνο (ΡΠ Δ 61]Ρ}ν14), δηά, ῃ 
δηοί ὸν, οἷν οσηϑαγο (80 ]664). ΤΊ19 ῬΓΟΠΆΪ868 
8΄6 Αἰνγλν9 ὈΓΟΙΉἾΝ68 οὗ οηἰΐγο Ὀἰοββοάηθββ ἴῃ 
ΘοηοΓοῖΘ (ΘΥΠΙΒ, βι16 ἢ) 88 8ΓΘ6 ΔΡΡΓΟΡτίαίθ ἰὸ (86 
οοῃάϊ(ἴοη, σοπάποίς, 8δπα σοπῆϊοιί οὗ {ἐδ᾿ὸ ομυγοὶ. 
ΕὈτατα τουληγκϑ ὑπαὺ (89 τϑί ΤΟΥ ῬΓοΠΊΪΒ08. δ ΓΘ 
ἰδίκοη ἴγοπι σοηβϑου να ἰίαπιβ οὗ ΟἹὰ Τοείϑηχοπὶ 
ἰΒίοτΥ (Ραγιάϊβο, ἀθῖῖ, ᾿πϑῆηδ, θαυ); [ἢ 6 
168. {Πγθο τοδί ἴο (Π6 ΒηἉ] 6818} 8 πιοηὶ οὔ (6 
ΕΚιπράοπι (Ρ. 151). ΤΊνιο δρίβι [6 ρσόρογ ἰβ σγουπάςα 
ΡΟΝ {||ὸ [οτ᾽ 5 σοπηρ οὶ πον]οᾶχζο οὗ (Π6 Βίδι 6 
οὗ (6 οδπτγοὶι (οἶδα, δἰ6.)}. ἸΤΐ8 ἰθ ΤΟ] οθὶ Ὁγν 
8 ῬογίγαϊίἊατὸ οὗ ἴῃ σμθγοῦ δηὰ (δ8 αναγὰ οὗ 
Ῥτδῖβθ απ ὈΪΐδιπθ:; πθχὺ [Ὁ] οΟγ5 ἰη6 ῬΓΟρΠΟΒϑὶβ, 
89 ρῥτιοάϊοίΐοη οὗ ζοοὰ ΟΣ ἀδῆχοῦ ; δηα}}ν, [Π6 

δΔρρ ἰσαιίοα : δαπιοηϊ σου, ἰμγοδί, δοῃβοϊδίϊου, 
ΤῺ οσοποϊυδίοι 18 ἃ Βρβοϊῆσ σοῃάϊιλομ) ρχοχῖΐδβο, 
ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΪΘά ὉΥ ἰμθ οσχδογίδιΐοη ἴο Βοθῶρ ἰδ6 
νοτὰ8 οὗ (6 ϑριγιο; διηϊὰ οοπϑίϑηϊ σοΐοσθῆοθ 
ἴο μη9 Οοπΐης οἵ {89 [ογὰ. 

[869 δὴ ὀχοθοαϊηρ)ν δὐϊο δηὰ ἰηἰοσοδιϊηρ δζεϊ- 
οΪό οὐ “Το ὅδνϑι ΟΒΌΓΟ 65 οὗ 186 ΑΡοοδῖυρϑδ,"» 
ἴῃ βοα᾽8Β ϊδίουψ ο.7 ἰδ6 ΑΑροδιοὶὰὲς Οῤαγεῖ, Ῥ. 
421 8η4.--Ε. Β. Ο.] 
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Ολαρ. ἐξ. 1-7. 

γον. 1. ΕΡΒοδῸΒ παϑ (6 τπρίγορο 8 οὗ 
ῬγοοοΏΒυΐαν Αβίϑ; οὶ ΤΠΘΤΟΙΥ ἴῃ ἃ ΡΟ] 164], πὲ 
880 ἰἴῃ δὴ δοσἰ ϑια 8.108] Β0η86. [ἐ 18 ρμἰδοδὰ δἱ 
{6 684 οὗ (86 ϑούϑθῃ συγ 68 88 [86 δοίυδ] 560 
οὗ Φοῖη, Ηθη βίο οΡΩ, ΤΟΙΏΔΓΚΒ: 8 Ργοροϑβιιϊοι 
ΜΠΘΩ 18 σΥΟΌΠΑΙΟΒΒΙΥ ἀσηϊοαὰ Ὀγ Ὀυβιογάϊοοϊκ, 
0 Ερ ιθδι8, βοὸς πον, 22.4 Ἡροτίεγδιιολ ΓᾺΤ ἀα8 
Ολνιδεἰελε Ῥοὶκ, ἀπὰ Βοοῖβ οὗ Τγανοὶ. Ἐ [Οοηγ- 
Ὀθδτθ δῃὰ Ἡοινβοῃ β ζγζε απά ριδιἰες οὗ" δι. αωΐ, 
ΒΟ ΔΗ͂ 5 Ηϊδίουψ οὁΓ7 (ἠὲ Αροδίοίις Ολωγοὶ, Ἐιιϊο᾿ 8 
ΜΒιδ. ὥνψο., εἰς.---ἘΠΞ. Δ. Ο.7 Αὐ «86 ρῥγεϑοηΐ ἄδυ, 
[6 ΟὨΪΥ͂ τοπαη8 οὗἩ (18 Οη00 ῥ᾽ ηϑαηὶ οἰ Υ͂ ΔΓΘ 
ΒΟΙῺΘ ΓυὰΪΠ15 δηὰ (06 ν᾽ ]αχο οὗἨ Αὐ)οβοϊιοκ. ΤῊΘ 
συΓΟὮ πγὋ8 Γουπἀοα Ὀγ Ῥδὺ] (Δοῖβ χυ!. 10, χὶχ. 
1). Οα ἐἰβ ῥδϑυϊὶπθ ρογιοα, 860 {μ6 Οοιμτηθηῖλν 698 
οὐ ΕρΒοϑ8η8 ἃπὰ 1 ΤΊ οῖγ. Βοοδυϑο ΤΊ τ οἾμΥ 
88 ἰο Ποδὰ οὗὨ (8 συ γο ἢ [Ὁ ἃ ἰἰπια, ΑἸσδΒΑΡ, 
Οονηο 8 ἃ Γαρίάε, δὰ οἰῃογβ, Βᾶνο γτοραγάἀ 
Βἰπὶ 85 ὑΠ6 δῃρεὶ οὗ (89 οἰυτοι. Τ}λ}8 ορϊηϊοῃ 
8 δΒο]ὰ οὐϑὴ ἰῇ ορροβιι(ἰοη ἴο ἐδ ἐταάὶιϊομδὶ 
ὨΟΙΊΟΠ, δοοοτγαάϊηρ ἰο οὶ Φομ 18 {ἰ| Βσο685- 
ΒΟΡ οὗ ΤΊ ποι ἢΥ. 
Τα Βο] ἄϑτ ἢ [[481] ---Κρατῶν, ΒβίΓοι σον ἰμ 85 

ἔχων, οὁἘ. 1. 16, Ὀβιοταϊοοῖὶς ἐκ τ ἱῶγ τοῦ 
186 Ιᾶά6α οὗἨ ΟΕ νῖὶδι᾽ 8 δΌΪΠΓΥ ἰο σαϑὶ (Π6 Ββίατα οὐἂΐ 
οὗ Ηἶἷβ8 βαπά. [780 ἰάθ8 18 ἰδδι οἵ ποϊάϊης πὶ 
ῬΟΜΟΓΣ, ΘΟΙΏΡ. Φοδη χ. 28.---Ε. ἃ. 0.1 Νήα πιυδὶ 
αἰϑιϊηχυΐδβη, ον να, ὈθύγΘΘἢ Βῖδγϑ δηά οδηὰ]ο- 
Βι1οἷ.5 (νον. δ, οἰ. 11. 1. Τὰ βίδυβ, βϑσθδρδ, 
ΓΘ ὁ" φγΆγοη ἴῃ ΗΒ μΒαπα." 
ὟΥΕο νυϑ] κοι .---- 16 περιπατῶν γΟΒεΙΩὈΪ69 

{89 Ῥαββδζθ οἷν. 1. 18.᾽ [Ι 18 8 ΒΙΓΟΏ ΖΟΥ ΟΧΡΓΟδ- 
βίοῃ, βοσουορ. [789 Ἰάθδ ργοϑθηιθα βθϑιῃβ το ὉΘ 
ιπδὺ οὗ ὁπ6 γγθο γγα}}8 δθοιϊ ἰο ἰγίτω (86 Ἰδιηρβ. 
Ασοογάϊηρ ἰοὸ τ᾿186 ορἰηΐοη οἴ 51ν 155846 Ν᾽ οτίοη, 
Ε. Β. 0] ΕΡτγαγὰ υβι}ν τϑοτβ (818 τηοτθ σΘΏΘΓΑὶ 
ἀφεϊσπαίϊοη οὗ Ομτίϑί, πῃ σοϑροοὺ οἵ 1115 γο]διΐοι 
ἰο {86 σ ατοῖ 68, ἐο ἐμ 6 τῃοἰΓορο] απ σὈΔΓΔΟίοΡ οἴ 
ἘΡβοβυβ. Ὀ ϑιογάϊθοικ ἀοθβ ποὶ γοοοζηΐσθ ἐμὶ8 
ΓΟίογΘΏ 66. 

γον. 2. [1ἸκῆονυνΞΞοῖδα.---Κπον]οάξο σοΠσοΓῃ- 
ἴηᾳ, ποῦ ρρτοναιὶι, ἰβ ἰηαϊοαίθα ὈΥ {18 ἴον; (δ 
Βδ1η6 ΟΡ 18 υϑοά ἴῃ γοίδγθησο ἴο με οἰ τοὶ οἴ 
[λοάϊσθα, οἷ. 111. 15, ΤΊ σου ἀμ 10 ἘΡΟΚΘἢ οἴ 
ὈοΙον 18 ἰο Ὀ6 χαῖμογοὰ ἔγοῃ [6 δοηΐοχὶ δηὰ ποῖ 
ἴτοπι (18 (6 γη).---Ει. ἵὶ, Ο.7- Ὧν σσοσ κα. .--- πὸ 
τοίου 66 ἰ0 Υ6Γ. 4, 1 ΤΏΔΥ Β6Θ) ἃ δίγδημο (πΐπ ας 
ἰπαὺ Ηδ βιιουϊὰ δερίη πὶ ἃ οομητθη ἀδίϊου οὗ 
189 ψΟΣΚΒ οὗἩ ἐμ 6 ομπγοὶ, Υ οὐ ΠΟΥ 8.6 ΘΟμπι68- 
ἀ8019, ὑδουσί, ποῖ δχδοίυ μβεγοῖο ἀθϑὰβ αζαϊπϑὲ 
4189 ἰθδοθ ΓΒ, 88 θη δίοπθοτρ τλδϊηἰαἴηϑ. ᾿ΤΒ6 
ΔΟΙ͂ΤΟ ζΣϑὰὶ οὗὁἨὨἁ ἰδ οἤυγο ἢ ΠΠΔΥ̓ δδᾶγνο [οτηιδὰ ἃ 
σουίγϑδί ἰο ἐῃ6 Βοαῖμ θη Ὠλγ δι σα] 685 δηαἃ τ2008- 
Βίγυοῖκ οἰδιδοίον οὗ 186 οἱΐίγ. Τηθ ἴοτια οὗ ἰδθ 
ὙΟΥΚΒ ὈΓΔΠΘΠ68 γδί ἰῃ[0 ἸΔΌΟΥ ΟΥ (οἷϊ, δηἃ Ῥ6Γ- 
ΒΟΥΘΓΒΏΟΘ ΟΥ Θπάυτβποθ. [{ ἰβ ἐδὺ8 [88 Ῥογϑθ- 

4 ΑἸδο [το Αροεῖοϊ. Ζεξίαζέαν. 
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ΥΟΓΆΠΟΘ ΟΥ ΘΠ ἀυγΔη69] ἰδὲ γγὸ ἰγδηβὶαίθ ὑπομονῇ 
ἷπ (15 ρίασοθ, βδίπσο (9 ποτὰ οδῆποί Ὀδ8 ἃ 6 ΓΘ 
τεροιλου ἴῃ σοῦ. 8, [“Τὶιῖα ποσὰ κόπος, Β᾽ σαὶ ἔν - 
ἦῃχ, 85 1 ἀοθ8, ποῦ πῇ ΓΟΙΥ Ἰδῦον, θὰ ἸΑΌΟΥ ὠπίο 
φῳεατγίπόδ8, ΤΑΥ͂ Βυβαοβί Ββοῖηθ 8Βοϊθιηη γϑβθοίίοη ἴ0 
ΦΤΟΓΥ͂ Οη9 ΜῈ)Ο αἱ 41} δῇοὶβ ἰο Ὀ6 ον κΚίης ἴον 8 
Τοτὰ, πὰ Δ8 ὑπο γ δὶ κγοδὺ ΤΆ51.- Μδϑίον᾽ 8 ογϑ. 
ΤρῖΐΒ 15 δι ΟΠ γἰβὲ Ἰοο 8 ἴον, 18} 15 18 δὶ Οἢ τ δὶ 
Ῥταῖβοβ ἰῇ Ηΐ39 βοῦυδηίβ.᾽" ἸΤΒΈΝΟΗ. --- “" Κόπος 
δη ὑπομονῇ ἴοττα (6 Δαν δηα Ῥαβϑῖνο βὶ ἀ68 
οἵ ἰ09 οηοτκχίσξίης Ομ γι βιίδη 1116. ΤῊΘ οτϊβϑίοπ 
οὔ ἰΒε σου αἴϊον τὸν κόπον, Βεύτϑθ ἰο Ὀϊπὰ {μ6 
ἔντο ἰοσοίθονῦ ἴῃ οὔθ. ΤΏΘΥ δύο ὀροχοροίίο, ἰῃ 
ἴδοϊ, οὗ ἔργα : οὖ. 1 ον. χγ. 58,᾽᾽ εἰς. ΑἸΦΕΟΒΡ. -- 
Β. Β. Ὁ.] ---- τ (19 θὰ] ἴθ (86 116 οὗὁἨὨ ἰδ9 
Οδυτοῖ, 4 ΒοαῚ ΠΥ Ῥοϊομχσα] ϑγβίθπι ΘΟΓΓΘΒΡΟΙ 3, 
ἩιἰοΪ. ΤΠΔΥ 4180 Ὀ6 ἀϊνίἀοἀ ἰηῖο ὑνο ἔογπιϑ. [ἢ 
{86 τγβὶ ρ'σθ, (μ6 σατο οδηποί Ὀθαν Ὀ8Δα τη6Π 
-οἰ 18. πλοϑ 8, οἵ σουγδο, ἴῃ {πα ἀοϊμαῖη δηὰ τλλ 5. 
οὔ το]! σίοη --δηά, δβοσοπάϊγ, 1 ὀὐθῃ ἀδγ658, ὈΥ 
Ἰη0λῃ5 οὗ 8 Οἠ τγιβιΐαπ ργουύϊης οὗ θρὶ γι (8, (9 ὰἢ- 
Τηλ5Κ πιο αἰ νίης (ΘΙ Βοῖγ 68 ουὐ 88 Δροδβί 68, δηὰ 
ἴ0 δονν Βοῖὰ ἰο ὃ9 Ἰίαγβ. ΕἌ180 ὑθαϑῆ τ, τωδηϊ- 
ἤεϑιγ, ἀγθ ποϑηῦ [860 Αοσίβ χχ. 29, 80]: τιθὴ 
Δ5ϑτηΐη κα ἴ0 ῬΟ553088 Δροβίο)]ο δυι μοῦ, ΒΘ ΠΏ ΟΡ 
16 7 Δρροδτοᾶ ἱπ ἰ6 ρυΐδο οὗ ἱμβρὶ γθαὰ ῬΘΥΒΟΉΒ, 
Οὗ 8498 αἰτίης ἰγδάϊ] ο4}15818β. Αοσογάϊης ἰο 
Ῥυκιετάϊ οοΚ, (18 βαγίπρ ψου]ὰ Ὀ9 τα ϑϑηϊη ρ 688 αἷς 
(εν 89 ἀοϑέγαοσίΐου οὔ δ ογυβαίθηι. [ἰ 18 1 6}} ΚΟ, 
Βοτνονον, ἐπαΐ ἴῃ 4]} 565 οὗ (6 ΟΠ ΤΟ ῬΘΥΒΟΏΒ 
δ δρρϑαγοὰ ψγῇο Βανο Ἰλιὰ οἰαΐτα ἰο ἀροβίο] σαὶ 
δαϊποτῖῖγ. ΒΒ ἀβϑιογά οἷς (Ὠἰηἶκα ἐμαὶ ἐμο8ὸ το 
σογο ἰτιϑὰ Ὀγ ὑπο οὶν ΟΣ 8 ̓ ΓΘ- ΘΙ ΘΏΥ ; δι 
ζ4 135 ἈροΟΞῖ]05 ββοιϊὰ ὃθ ῬὈτγο- οι ποπίϊγ, ὑμοαρὶι 
ποὶ ἐτοϊαβίγοϊγ, ὑγοα Ὀγ ἐμ οἷν ἀοοίτῖπθ. [Οοπιρ. 
1 7)οθη ἷν. 1-3.--Β Β.06.] 

γεν. 8. Απᾶ ἴδαῖ ἴμου δαδὶ μεϑιίθηοθ 
[ϑη δατασιοθ]. --- Ηογο [οἸονγ8 ὑμ6. ὑμιτὰ σοπι- 
τσ ιιίοα οὗ τλ0 ομυγοῖ, ἴον (8 σοοά δοηδαοί 
Ὅπι ον 50 Πογῖηρ ; ἰΠἷ8 4190 15 ὀχ ἰ Ὀἱιθὰ ἀπά ον ἴνγο 
δερος(5---συενγίης ἰῃ σουδγαὶ, ἔογ Ομ 5.5 πατηθ᾽ 8 
Βακό, δη ἃ βϑιδΐμϑι δηάἀυγδησθο ὑπ 6 Ρ {8689 δΒιιῖ- 
(εγῖησ9. [{Τ8θγ9 δδὴ ὃο Ἰ᾿ἰϊιϊὶΘ ἀουδέ (δὲ {9 
δἰιεταίίοπ οὗἉἩ πα ἰοχὶ ἱπ ἐἰιἰ9 ραββᾶχο ἰ8 ἀὰ9 ἴο 
ΔῺ Ἀρραγοηῖΐ ᾿πσοη 5 3 ΘΠΟΥ̓͂ Ὀοί 66 οἶδα τὰν κόπον 
σου, δη οὗ κεκοπίακας (880 Τεχίμαί απὰ Οταπιπια- 
πεαὶὴ. 
Ἔρρρα ὈΘΙΠΣ ὙΘΆΤΥ ἴῃ [Π6 Πεδὴ (8 τινὶ οὗὨ δ 10} - 
ζᾺ 1] 655 ἴπ ψογκίη χ) δπα δοίης γϑαγτθαὰ ἱπ ερίτί 
(5. ταατὶς οἵ [δι  ] 683η 655), τυ Βίοἢ, ἀου Ὀ{1688, (9 
Αροφ]6 ἀοδίχηοὰ ἰο ἰηάϊδαίθ, πὰ ψπϊσὰ ἐπ6 8)]- 
ἰσγοτα ἔμ Ἰδα ἴ0 ρστΆ8Ρ.---Ε. ΚΒ. Ὁ. 

γέεγ. 4. [1 Βανϑ δβαΐπδὲ ἴδ99. --- Το υἡ- 
δυϊποτίτοά Ιἰαἰτοἀυοίϊοα οὗὨ δοπιειολαέ ἰαΐὶο ἐδ 
Ε. Ψ. ϑακοηβ (Βα ἴογδα οὗ ἰἶ6 τ Όυ το ---- χα ϊοῖ, 
83 ἰξ σδτοθ ἥγοτῃ ἐδ τηουἱἢ οὔ 655, γὰθ πᾳ418]}- 
δεὰ, Ὑτοηρὶ Ὑ76}} Το νυ κ8: “1 15 ᾿Ἰηἀοορα πού 
Δ “δοπιειρλαί,᾽ πο (9 Ιογὰ 888 δραϊηϑὲ ἐπ 9 
Ἐρδοβίλα Ομ αγο ; 1 ἐπτοαίθηβ ἰοὸ στον ἰο ὈΘ δῃ 
ΦΟΥΟΓΥ {Π|η κ᾿ [ὉΓ, 5606 (ἢ γ6 86 70] ογίηρ, δα 
φοορ 1 (ον. χίῖΐ. 1-8."---ἶἾἸ ΚΒ. 6.]--Παῖ τδού 
Βαπὶ Ἰοῖς [ν ἢταῖ ἴονο .--- ΤῊ 5 ΣΟΡΤΟΔΟὮ 18 8 
οοπίτηϑξ δη δοιηςοΓροῖΐβθ ἰὸ 8}1} ργονίοιβ ρτγϑίβθ, 
δἰτηοβί οαὐϊνοϊρσηὶπα ἰἰ, ἴῃ ἕδοὶ. βόοιὴθ οὗ ἰδ ἀϊἴ- 
Τοτεηΐ ἱπίογργοί δίίοηβ οὗ (5 ἄγδι Ἰονο δγο οἷνα- 
τδοίεγιϑιῖθ. Τμὸ ἵνο [Ὁ]]ονίηρ δγὸ δηϊ ποίϊο ἴῃ 
ἀπο] πδίυγο: Οδ]ονίιϑ ὑπάογϑίδηβ (58 τοτὰβ 
85 5, χειϊγίηρ 8 γαίοΒ (Ὁ} Σθϑὶ ΤῸ (Π6 ῬαΣΥ οὗ 
(δες ποτὰ οἵ Θοἀ ((. 4., ἀοοίτί 6), τμῚ16 ΕἾ68- 
Ἀοσω, οὐ ἴδ0 οἷος δΒδηά, (μἰηἶκ5 ἐπδὶ ἐμ 6 ΘΟ ΟΣ 

ΤΏ οτο 18 ἃ νοι] -νιἀθ ἀϊδιϊποίΐοα Ὀ6- 
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5 ομαυχοὰ ψῖ ἢ 8 πδηΐ οὗ οἱ 6 ΠΟΥ͂ ἴῃ 86 υὰ ρ- 
γηϑηΐ οὗ [Π6 ἴΔ]86 ἰδδομοσβ. ἀστοί ὑπ ΓΒΔ 8 
9 Ῥδββᾶρο 89 γοίογγίηρ ἰοὸ 8 ἀοίροιίϊνο σατο ΤῸΣ 
(9 ροοῦυῦ. ΕὈνατγὰ ἐδ} Κ8 16 ἰπάϊοδίθ5 ἃ ἀϊπὰ- 
ἰΐοῃ, ποί οὗἩ ἴογθ ἰο Ομ γιϑὶ, Ὀὰαὺ οὗ Οἰιγιϑιίδη 
ὈΓΟΓΒΘΥΙΥ ἴον. Ὀϑιογαϊοοὶς τι }} ποὺ ΔἸ]οΟὟ (δὲ 
189 ΟΡΒ. ὉΘΑΡ 8 ΘΟΙΠΙΡΔΓΔΙΪΥΘ τηοαπίησ, Ὀυύ 
τηδὶηἰ δ ηΒ ἐμαί ἰμὸ ᾶτεὶ Ἰουθ τνδθ δοίυ ν᾽ Ἰοβί. 
ΤΡ ἴὰ σγογθ σοτρ] (ΕἸ Ἰοϑὲ, 88 ἰουθ, (116 οἰ γο 8 
ΟὨ γι βυϊδηΐ ποτ δῦ δὴ οὐ. μαι ) ϑιοτάϊ οος 
ΙΆΘΔη8, ΒΟΤΟΥΟΣ, ἰδ ἰ86 τηδίἀ6Ὲ ἔοτιῃ οὔ ]ογθ, 
ὙΠ τοΐογθηοθ ἴἰο Ζ.Π}Π[ς, ΗΘ ρσϑίθηΌοΥρς, δα Φ6ΓΣ. 
ἱϊ. 2. Βυὶ ἐπ βρίὶνειὶ οὗὁἨ Βογνεοϊαϊδοη σαῃποὶ ἰιᾶνα 
ἱπίοη ρα ἰο ΒΔΥ [δὲ (6 ἢγϑι Ὀγϊᾷα] οὐ Ὀ]Οββοιι- 
116 ἴοτπι οὗ ἀονοὶοριηθηὶ οὗ (ἢ γἰϑι δὴ }}6 πηδϑὺ ὈΘ 
Ῥογιηϑαδηΐί, Νοίίμου σδὴ Ὀτγοί ΠΟΛῪ ἰόν Ὀ9 οα]]6ἀ 
9 ἤγβι Ἰονο, ἰὰ δοιῃραγίβοη ψιἢ Ἰονο ἰοὸ ΟΠ γἰϑῦ; 
ὯΟΡ ὅλη Ὑ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ΡΟΒ510]9 [ὉΓ ὑ)0 Τόσα ἰὸ 
γϑδηϊβ τ ἢ 19 ὺ (.6 Ἰαιίον σοιιαϊποὰ, [1,οδ88ὲ οὗ 41 
8 ἰὑὺ Δββιιπαδῦϊο, δον {10 σοιηπηθη αι] 05 Ὀ6- 
ϑίονγοα, ἐδδὺ ἐμ στο τγαὰ8 Ἰδοϊκίηρ ἰπ 118 σᾶ ΓΘ 
ἴον (6 ῬΡοοὺσ. Ἀοοογαϊης ἴο (6 ργοϑϑπίδίϊοη οὗ 
ἐμ σοπίταϑ ἴῃ {16 δ ρ 8116, {6 γ9 νγγυα8, τη δϑη (80}γ, 
ῃ Ῥτοροχίϊΐοῃ ἰο ἃ βου βΐης ουὐϊδίἀο 8Βῃοι οὗ 
ΟὨΌΣΟΘΏΪΥ Ἰ19, δὴ ἱποϊρίθης δος οὗ ἴῃ νγἀ ἢ 688 
δὰ ζογνον--ἰ. 6... ἃ ἰαοὶς οὗἩ τὰ ἀϊνίηθ Κπον- 
Ἰεάσο, οὗἩἨ μανία] Ῥγδγυουίι] 658, πσατιί, 60η- 
[ΟΡ] ΕἸΥΘΏΟ88; ἰῃ ἃ νον, ᾿πδὺ Π050 ἰτγαὶϊΐ8 Ὀ6- 
ξλὰ ἴο Ὀ6 Ἰδοκὶπρ 080 ἀεἤοί ΠΟΥ͂ ὈΘΟΊΠΙΘ ΠΊΟΤΘ 
8} πηογθ ΡογΘΘΡΓΪΌ]6, ποὶ Ὀοΐοτο {19 ἀοβίταοιΐοα 
οἵ ΦΖογυβαίοιι, Ὀυΐ ἐονατγὰ {ἰιοὸ οπά οὗὨ ἰδ δτδί 
σοηίαγγ. δυσὶ ἃ ἀοβοϊ ΠΟΥ͂ τΔΥ 6 οοπῃροίοα 
μι ἃ που δ᾽ ἃ Ρῥγοβοουίίοη οὗὨ Ομ γΊβι Δ ἢ ΤΟΥ ΚΒ ; 
8.5, ἴ0 ἰπβίδησο, 18 {6 6886 ἰῃ ΟΌΡ ΟὟ (ἰΠ|6, 
ϑύοη ἴῃ ουδηρο σαὶ οἶσοΐοθ. [ἢ ἃ {ἴπ|ὸ τ θη (ἢ Γ6 6 
ἑπιροτίδης [κα να Θοοϊοβίαϑί σα] δοῖλοὺ]8 ὯΟ 
ἸοπΡῸΡ δουπὰ ἰμο ἀορίδιβ οὔ ἰ86 ᾿υϊμογϑη ἀοο- 
ἰγὶηθ οὗ 1818 σαι ίοη, δηὰ {9 τοὶ ρίουΒ Ἔσχροοίδ- 
ἐϊοι οὗ 0 ΒΡΘΘΟΥ οοπὶης οὗ ἔμοὸ Πμοτὰ 15 δἰπηοϑί 
ὈΠΊΥΘΓΒΑΙΠῪ Θχοδαηροά [ῸΣ 8. ΘΟ ΣΟΠΟΙΟρΊΟ Δ] ΘΥΓΟΥ͂, 
πὸ δᾶγνα 6 ργϑοίίοαὶ 1Π]υδἰγαίοη οὗὁὨ π|ιδὶ Σὺ 18. (0 
δυο Ἰοῖν ὑπο δτϑί 'Ιοσο. [7Τ8}0 τγογ8 Βθοῖη ΒΟΆΓΟΘ 
ἰο Τοαφαὶγθ ἃ σοτϊηπηθδέ. Θ ΟὈνϊοι8 ΓΟΙΌΓΘΙΏΟΘ 15 
ἴο ὑπ 1058 οὗ ἰμαὺ ραἰονίηρ, 811- ΒΟ Ὀΐϊῃ; ἸΟΥΘ 
ἰο 2689, 89 ἃ Ῥογβϑοῦαὶ ϑανίουν, τ μϊοῖ αὐ ἐδ 
ἢτϑι ἜΔ πὰ τὰ ἢ (Π6πὶ ἰο ἀογοῖθα βϑυνὶοο (δοτΏρΡ. 
Ἐρὰ. 11. 16-19, τ. 16, 16). Τΐβ υἱὸν 18. ὈΟΤΏΘ 
ουὖῦ ὉΥ [86 ζο0]]ο της γοτβο, τ μοστο (16 ἀσσδΎ οἵ 
Ἰονο 8 70] οτνϑὰ Ὀγ ὑμ9 ἄθοδυ οὗ σόοῦκϑ οὗ σὶρὺ- 
Θου5η 658. 8366 8180 Φ6Ὁ. ἰΐ. 2᾽8α4.--Ε. ΒΕ. Ὁ. 

γεν. ὅδ. ϑὕἷἴω;Ύ θηοθ ἴμπου εεῖ ζ8]16.---Ετοιι 
να ἃ Βοεΐριι οΥὗὨ ἰά68)] Ομ νἰϑίϊαη 1119 (σοιρ. ἐδ 9 
ττὶτηρ8 οὗ (ῃ6 ΑΡΟΒ(]08 δηὰ ὑμθ ψοΥΚ8 οὗ ἐδμ9 
δΔροϑίο]ο 8 {Π|6Γ8)}. 

Διυᾶ τορθεῖ.--ἰπ τοίογουσο ἐο {1158 Ἀ]], 1π- 
παγὰ τοβοοίίου 18. Π66466--οῦ ΠΟῪ ἱθΤΟΥ Πα] ΖΔ 108 
οὗ ΘΟ γ βεΐδῃ ομαγδοίοσ. Απά ἰδυβ, ἅο ἴ89 ἢτεδξ 
ὍΤΟΥ 4068 ποὺ τηϑϑη, ἀο γοὺῦ τῇοτθ οΟυἱινατὰ 
νον 5, Ὀι, ἀο (η6 ᾿ἰνίης ἴα γαγτὰ τοῦ κ8 οἡ ὙΒῚΘὮ 
811} βουηὰ ΟἸγΙβιϊαπ  Υ γοϑίβ, [ΤῈ|1}6 σοίθγθησο 
ἀοιυδι}955 γγαβ ἰο Ὀοϊἢ ἱηπσηγὰ δη οὐ τγᾶγὰ τγοΥ ΚΒ 
---ἰο (πο ἱπίασηαὶ τοῦῖβ οὔ]ονο δαά ζλϊι ἢ, δηὰ ἰο 
το Ὀτίηρίης ἴον οὗἩ ἔγαϊ 8 τηθοὶ ἴον γοροηίδῃοθ 
ἴῃ (πὸ ουϊνατὰ 116. ΤῊΘ ““Βγβί σον κϑ᾽" ἀο πο 
ΧΩΒΔῚ πιοτὸ Υἱ ᾺᾺ] ΟὈΒΘΓΥΔΠΟΘ8, γοὶ ὑπΠῸγ ἀο ἷπ- 
οἷυάο βυσὴ ομίισατα τοοτχα Δ8 τὸ ἀοβουὶ δο, ΕΡΆ. 
ἵν. 17, ἰο ἐπ οηά οὔ (9 Εἰ ρ΄53ι19.---Ἔ., Κα. 6. 
Βυι ἰζ ποὶ.--Τ}ο πδρηϊυἀθ οὗ (86 ἰῃτοαὺ- 

πο ρα ἰϑπιθηΐ ϑθ ον (Πα [Π}9 ἐπίρ Υ8} δομ ἀἰ(ἴοπ 
οὗ (9 οδυγοὶ 15 ὀχοοοαϊηρὶν θα. Τὰ6 ργγδηὰ 



116 ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. 5950ΗΝ. 

ἰσουῦϊο ἴ5 {αὶ ἢ 14 ἐγδυο ]ης ἃ ἀοτηπνηταά τοδά. 
|| ᾿η ψατὰ 1 Ὀ6 οη69 ποχίοοίεα, αηὰ τορ] βορὰ 
ΟΥ σονογοιὶ ὮΡ ὉΥ͂ 88 οχίϑγηδὶ ξϑοὶ [ὉΓ ΤΟΥ ΚΒ, (ἢ 
ἴα 186 πιογοιμοηΐ, ἱ πο σογγοοίοα ὈΥ͂ ΓΟρΡΘῃίδηςθ, 
ἔο68 οὔ ἴο βρί γί] ἀθα1}}. Τΐβ ἴκοὶ [5 ἀστηοη- 
Βίγαϊ οὐ Ὀγ (86 ἰϑίοΥΥ οΥ͂ (6 τηοάϊτογαὶ Οἰνα σοὶ,, 
δηά ὑ0γ (μα οὔ[μο το ΘΓ ουδηρο] 168] ιν δ Κοηίηρ. 
ΓΝΟΥ ΟἾΥ͂ 8 [Π|6 ἰπίθσπαὶ σοπαϊιίοι οὗ [(ἰ10 
συν οἢ θαά, Ὀιΐ αἷἶθοὸ 9 οσχίογηα)]. [ὺ ἴ8 ἰο ὃθ 
ἴολτοῦὶ (μα ΤΊ ΠΥ Ῥτοί βίδηϊϑ σοηϊου πη οχίθγηαὶ- 
ἐγ τὶ} πέτα Θχί ΓΔ ΠΥ, δη4 80 1050 β'σαί οὔ Υἱια] 
ἀγα}, Ττυθ το] σίοπ 5 88 οὐ 5146 8.53 γΥ6}} 85 ῬΠἃ- 

᾿ γ]βαϊη - Δ ουϊϑιἀο ἩΒὶοὴ αἰ ογ5 ἔγοιῃ ἐπ ἸδίοΥ 

ποὺ ΟΠἸΥ ἱπ (ἰπι 0 18 ΠΟΥΘ ΒοΟΤΙΡίυΓΑ], Ὀνὺ 4180 ἴῃ 
Εἰναὺ ἴ0 158 Ὀτοδ 6 Ὁ, ΠΟΤ ΘΟ Ρ]οῖθ. [ πιλῦ ὈΘ ἴη- 
ἀοοὰ ΒΑΓΓΟΤΟΥ ἱἢ ἃ ΤΠ ΘΓΟΪΥ͂ γἱτα] ἀϊγοοίίοη, Ὀπὶ, 1 
41} οὐ ον γοϑρϑοίϑ, ἰὑ 18 τηογο οχιθηβῖνο [10 βῃουϊὰ 
ΟΥΟΡ ὃ τομῃοιηδογοιὶ δαὶ οὐγν [ογαὰ οχδογίοα, 
“1,εἴ γουγ ᾿ἰριῖ 8ὸ βΐϊηθ θοῦ γο πο {(παὺ ΕΠΟΥ 
ΤΣΩΔΥ͂ 866 γοιν χοοὶ σόονκ8,᾿" Μαιῖ, γ. 10, δηὰ μδὶ 
89 Αροϑίϊο Ραμ} ρῬγοβοηίο ἰὰ 88 οὔθ οὗ ἰδ 
ΘΠ ναοί ον ϑι169 οὗ ἔσθ ΟΠ γι ἴλη ἰδῇ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
“ἐ Ζραίοιϑ οὗ σοοά ψοτῖβ8,᾽ Τίι. 1.11. Το Ρ]α- 
γτίβοοα, ἰη Ἰοβίπς ἰπ οΣ 8] Ρἱ οί, πατγοιοεά (ἢ 9 δο]ὰ 
οὗ Ἔχίοσπαὶ στο] σίοη ; (ΠΟΥ Ῥ]δοοὰ 11 δὶ οχοί μοῦ 
δ δα ΓοΙ ΟΠ Ἶ4] ΟὟ σγνυδησοϑ; 18 {ἰὴ πιϊπῖ, 8186, 
811 ουπιηΐα (Ἰν] ἶσον 8 8 ἀι7} δηὰ ἴῃ ΟΥ̓ ΒΟΥ 
ὠποοπιπιαπεἰρά τὶϊο8, πὰ ἰσπογοα (9. νοὶ ἴο Ὁ 
τηλίίογ8 οὗ (9 αν, Δίαι!, χχὶϊ, 23. ΤΊΟΥ 
οπιὶ[οα ποὺ πιο ΓΟΪΥ {116 ᾿ηίοΓ Π8] ρστλσοβ οὗ }υ.- 
τηοηΐ, ΠΟΣΟΥ͂, 8ηι} (ΔἸ, θὰ  {Π1ὸ αοί᾿οη3 Ῥτοδοοά- 
ἑηςς ἤγοπι {{||56 ρστᾶσος Τ|10 τργκ οὗ ἃ ἀσολγίηρ 
οἶτον ἰ8. ποὺ δὰ ΘΧίΘΣΏΔ] Ζοαΐ ἴον τσοῦΐτβ, ὈὰῚ ἃ 
οι] ἴῸτ ον 5. ἴῃ 8. σοηἰγαοίοα, οἴζοη δὴ ἀπσδοιΩ- 
τηδη 6. πο], να 180 (Π06 Ὀγοδὰ βυγγοσπαάϊης ἰοτ- 
τἰ ΟΥ̓ οὗ ΟἸισ βία ΔΕ 8 Ἰοῖς. ἀποι]ϊναίοι, 
Τ}}}8, ἀοιι δ 1 659, θγχὰ8. (6 σοῃάϊ(ίοη οὗὨ (6 Ερίὶλ6- 
δἴδη οἰπατο].. - ἰὸς ΒΕ. Ο. 

Ι οοὔϑ Ὅροι ἴ869.---ῬτοροΥΐγ, απο ἰπο6 
ἄρὸὶ (Το ἐπὶ σὲ οὗ οἷν. 11. 8 185 Βια}ὰ. οΙᾺ 
ὉΓΙΏ5 ΔΓΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥΟ Οὔ 6 Ἀποχροοίθ 685 οὗ (110 
ΟΠ ἱ ηζ. 

ὟΥ111 σϑύῆονθ ΒΥ ο88} ἅϊθδίξοϊς.-- -πο9 (86 
οἰατοῦῖι 18 αἴ80 150] 6.}16 4 {}6 σα] ϑθῖ οἷς (6ἢ, 1, 
20), ἐμιὸ [0] οσσίης χα ρΙδηδίοα το ΠΥ δι σσ 5085 ἰὺ- 
Βο][: οοῖαπι, μὲ ἐοοϊοδία 6856 ἀφδίπα (Ατοῖ.}); οτ, 1 
6 δησοὶ 6 τοχαγαοὰ 85 {{Π|0 ὈΪΒΙῸΡ : Γ νν1} {4106 
ἤἥτοπι {66 ὑπ Ὺ σατο, (ΒΥ Ροβίιίοπ (ΖΟ6Γ)--ἰ]Ὸ 
ΟΥ̓ ΠΑΥΥ χργοϑϑίοη [Ὁ πίοι, Βονονον, σου] 
θὲ: ΜΠΠ]1 σοπιονο ἐλέό. 16 ᾿πίογργοίδι: 008 οἵ 
ατοιΐαβ ἐπ Εν ]Ὰ ἀγὸ 8180 ἱπαάἀάοαυαίο. Βαΐ βίηοθ 
(80 σαῃ ]οϑι1οἷς ἰ8 Βοτθ ἀϊβι!σαϊε ιοὰ ἔγοπι [}1Ὸ 
σἴατοὶ, 1 ἀου 1685 ἀφποίο5 (6 ΟἸ γἰβιίδη αὐδ}} 
οὗ {ἰὸ οαταῖι, σομϑἰδιϊηρ, δοσογα ἴῃς ἰο ι1Χχ9 ΟὨ γ8- 
ἰἶλα βγη, Οὗ Ἰἰσιὺ ἀπά Ἰ{ἴ8. ΠΙΊΒΟΟΥΥ ἰοΔΟ 65 8 
ταῦ Ὀσοοιη05 ΟΥ̓ (πὸ ἀολὰ ὈΟΔΥ ἴα ἰἰΐ6 6856 οὗ 
Βασι ἃ ΤΟοπλοΥ] οὗ {Π6 8ου]. Τμἷ8. Ῥαββᾶσθ βυρ- 
ξοϑὶβ ἃ τοίογοηοθ ἰο (}6 ρογίοοὺ ἀδβοϊαι οι οὗ 
ΕρΒοβυ8, 88 οοτηραγοὰ ΤΠ} ϑαιγτπα δηα Ῥλ1]6- 
ἀοἸρ Ια. 

γον. 6. Βαϊ δία ἴδοι. 8451.--- ΥΤΟΡΟΡΪΥ, 
ἀουθι1685: (οὰ 8(1}} τοίαϊηοδέ, Τὴ β'σῃ οὗ [006 
Ῥγοβοῃίοα ἴῃ νου. 8 19 ααὶῃ δηα πηοτο ἀἰδίϊ ποι} βού 
ἔοτι !. Ἐϊαῖθ οδπποὶ ὃὉθ9 τοβοϊνοα ἰηΐο ἀἰδαρρσγουδ 
ΗΝ Ὀο Ὦει(6 ἱπύονυργοϑίβ); 1ύ 18, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΤ, ὑο ὈΘ ΓΘ- 
Ἔργα ἰὸ {0 τοῦ οὗ {86 Ν͵οοΪα ἰδ η8---;οὐ ἰὸ 
(6 πὶ ῬΟΥΒΟΏΔΙΪΥ ΤῸ ΤῊ6 αἀοσπιαία Ἰγὶῃρ αὖ 
{8ο δοιιηἀαίοη οὗ ἐμ9 τοῦῖϑ, αγτὸ ἀου.}]6 58 8130 
ἱπιθηἀοά, ἐπουσὰὰ ποὺ 6 Χο υβίυογ, 88 Οδιονίυβ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 

ΜΝ] οΟΙ αἰ [Δ 8. ---α βοοίατίδη ἰοπάοηου ἰὴ ἰδ6 
Αροϑβίο!σ Ομμαγοῦ, οἡ υυἱιϊο δοῖρ. ΟἸιαγο ι15- 
(ΟΥ̓ διὰ ἰμ9 Εἰπογοϊορβθο 5, [ἰ 15 οὐνίουβ ἔσοϊα 
{19 ΘΡίβι168 ἐμθιμβϑϑὶυϑβ---ῖ. Τϑι (ΠΟΥ Ζοτγη 4 
σομίγαϑὺ ἐο “4 {6 υειοε" ἴῃ ϑτηγτπλ δηά δἱ Ρἢ]]8- 
ἀοἸρ εῖα [6Ἀ. 1.. 9], οἷν. 11. 9; δὰ, οα 186 οἱ μδὲὺ 
μαμὰ, 2. ΤῊ δι (ΠΟΥ͂ δτὸ δἰκίηῃ ἰο, δηὰ, πῃ ῥγασιΐδο, 
οὐ ἢ ἰἀθπείσαὶ τι}, (86 Βαϊδαυῖ 68 δἱ Ῥοσραπιὰϑ, 
αἰι. ἰϊ. 14, διά 11 βομιοοὶ οὗἁ ΨΦ6 2606] δὶ ΤΊ γπίῖγα, 
γον. 30.1.1 ῇθ αἰβιϊηρυ θὰ (ἢ γθθ ορί οἰοη8 ἴῃ σΘ- 
ρατὰ ἰο ἐμο Νισοϊαἰδη8: 1. Το (ἰδίμοὶ]ὶς ἐγδάϊ- 
[10 ΣΟΡΡοβοηίηρ (6 ἄθασοι Νίςο]49, Αοἰἡ νἱ. δ, 
898 ἴπο ἔουποῦ οὗἩ ἐμ 8οεῖ ; 2. Τὴ6 σογγοοίΐοη 
Ργοσοοαϊηρ ἔγοπι ΟἹ οπιοαὶ οὗ ΑἸοχαπάνγία, δι αἰ 
τὺ ὕροτα 8 τι δα ηἀογβίηίηρ οὗὁἩ δὴ υἱΐοτγϑησο οὗ 
Νίοο]α5, ἐδ ἀοοσίτίηθ ἰἢαὶ (110 88 οὗ (ἢ. δοϑὲ 
τη ϑὺ Ὀ0 ̓ ηἀυϊχοά πΠαὰ θόθη ἀογῖνοα ; 8. ΤΊ ὁ αϑϑαρ- 
(ἴοη, βίποοα Ποα 85, ὑμδὲ ἐμ6 ἐοτῖὰ Νισοϊ 88 15 
ὃ ΒΥΠΩΒθΟ] οδἱ Οχργββίοη ; ἴῃ βυρροτί οὗ (})18 γρο- 
{Π1|0518 10 18 Δ]]οσοα ἐμαὶ (6 τες ποτὰ Αὐϊεοίας 
ΠΊΟΠΒ ΘΟΠΦΆΘΓΟΥ οὔ ίλε ρεορία; ἴῃ. ἤθογον δαίααπι, 
αευοιιγον οὐ ἦε ρεορῖθ; {0 ὑντο, ἰῃ ΒΥ πο] 164] ἀ 1, 
Β᾽σηϊ γί ηρ το] σίου Βουοο 8 οὗ {86 ΡοΟρΡΙα (Δη8- 
Ἰοχοῦϑ 18 ἔμὸ Αηϊ οι γῖδέ Ατὐτῃ!]α8, ἐρημόλαος 
[ἰὐϑοϊδίον, ΓΆνα ΟΡ οὗ (9 Ῥ60}]6}]7). ἘΕτγοῖὰ ἐδ 
ρίβι]6 οὗ 5.40, γον. 11 (οορ. 2 Ροῖ. 1. 185), 
ΜΘ 8660 ἐμεῦ {9 πδπι|6 οὗ Βαΐδδαι λα Ῥσαν ΟὈΒΙΥ 
Ῥαθη Βυτ 0} 160 8}} Ὁ Θπι ρ]ογοα ἴῃ γοίογθησο ἴο δῃι]- 
ΟΠ 5116 ΘΟΥΤΌΡΙΘΟΓΒ οὔ (19 ῬΡθορΊ6. ΤΟ ροσδὶνρ- 
{ἰδ 4Ὑ πὰ θ0] ̓ 5πὶ ταϊσηῦ ἴαΚοὸ Δἀναπίαλρο οὗὨ {115 δεῖ, 
ἔγοοΥ ἰγδηϑβίαι ἰὴ ρς [ῃ9 δπιθ. [Ιἢ (ἰι8 686, τοντ- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἐμθ ΑΡοοδὶγ ρ δὶ νου τηοϑί ΡγΟΌ Δ ΌΪΥ Βαγθ 
τηὰθ οη9 Π81ὴ60 Βυ{866 Ὠΐπὶ; δηά 80 (ἰ6 ἱτδάιιίοη 
οὗ {ἰ0 τηΐβυ86 οὗἩὨ [6 Ὠππη6 οὗ ΝίοοϊαΒ 068 ποῖ 
Βθο (0 6 δἰἰοείμο υπίουποἀ. [1 15 Ρροββὶ Ὁ16 
{πᾶ ὁη9 8δηά (9 βᾶτῃη9 8ῃ{᾿ποπὶϊληΐβδ Ὀγαποδοά 
ἰμῖο {Πγ869 ἔοτπϑ: 1. Α ἀοοίγῖπαί ἴοτπι (Ν͵σο]81- 
(85); 2..ΑΧ τσογίαἀϊψ-ιοῖδα ἴοτπι (Β]δδι 68). 
8..Χβ. ερϊ᾿τεμαϊὶἰἰὶς ἔοττα (} 6:6 Ὀο]). 

“Τ|16 ΝΙσο᾽αἰδὴ8. τὸ, απἰουθίοαϊγ, ποῖ ἰάοἢ- 
(ἴοα] ({Ποπρϑίθηθονα) ψῖϊὰ {Ἰια κακός τηθη  οπθά 
ἴῃ γον, 2; γοῖ {6 σογίαὶ Ὶγ ἀο Ὀοϊοπρ ἰο {089 
ὑυδὰ γῬοορ]ο.᾽᾽ (ὈαβιοταϊθοκΚ.) Οη ἴμὸ σοπΐμβιοδ 
οἴ ορίπίοηβ, 860 ἰδὸ ͵881-πδηθὰ δοπιη 810. 
ΤῺθ χοίογθῃσθ οὗ (ὃὨ9 ἴ8]80 δροπι[ 69 [γνϑν. 2] ἰοὸ 
“86 ΑΡοϑί]6 οὗἁὨἍ {89 ἀϑη 1168 δπὰ ᾿}15 δά μοσϑαίβ,᾽ 
18 ῬΓΟΒΌΙΡΙΟΙ5 ἀπὰ ονοθη δυἀδοϊΐουδ. 

γον. 7. Ηδθ τδαῖ παῖ 88} Θϑσ, ἱ. 6.. ἐδ 
ογρᾶη οὗὨ Βοατίηζ; πογο. ἢ 8. βρί γι] 86ῃβ6. 
Τιιο βίαν 18 ΙΏΟΣΘ Ββἰχηϊδοδηί, ΟἿΓ Ὀ]υγΔ)ὶ 
[[ὐποτ΄8 γουϑίοη Β85 Ολγέπ, ΘᾺ ΓΒ] ἸΟΓΟ ῬΟΡΌΪΑΡ 
δηὰ φιιρμαιῖο. [Ωωωϑὲ ΒΕἷπὶ 68:.--- ον ἴῃ Ἰδ9 
Β6η80 οὗ ἀεεά, 88 ἴῃ Μαϊῖὶ. χνὶϊὶ. 158-17, χιὶ!, 18 
(οορ. τυἱτὰ 1δ).---Ἰ, ΒΕ. Ο.] 
ΤὯο Θρίτίῖ.-- Τὸ ΠΟΙ͂ ϑρίτις, δ5. (δ ϑρῖτις 

οὗ ΟἸιγῖϑὲ δηὰ (9 ἰμϑρίγδιϊοη οὗ (9 Ῥγορβεοί. 

Φ ἔρο ΓλτσοΒ «Αροείοϊ, Ζείξαϊον, 11. δ85. [ΑἸκο, ἈΟΝ ΑΔ Ἢ 
ἘΠῚ ἀγ Αροϑὲ. Οδυγος, Ρ. 611, θ64ᾳ.--ΑἸγτὰ ἐπ ἰρς.-- 

{ [Π}ν8 5019 γϑάδοῃ ἔπδὶ οδδ Ὧ0 ἀγατση ἴγοτα [δ 6 δ δ1166 70. 
ἀϊκι! συ! α, ἔμοῖα ἔγοπι “" 1[}6 δον" ᾽" 19 παῖ 1ΠΘῪ διγὸ δομϑ- 
ΤΓΆΪΟΙΥ πιϑδηςἰοῃθ -- ἤθη, δα ΠΠΟΥ ὕσοη ἐμὸ βᾶτηθ, οὐ αἱ ἰϑὰ, 
νὸ δῃου!ά οχροοῦ ἔπ 9 ἴδοῖ ἴὸ θῸ ἀεοϊαγοᾶ, Α βἰπηῖ]αῦ δπιὶ δὲ ἢ] 
ΒΙΓΟΏΠΟΥΙ ΣΘΘΒΟΏ ΟΧ ΕΒ ἴον ἀἰδιϊ χτι δίς ἴδιο πὶ (γοπὶ 188 
ΒΑΙΔη πιτῖρθ, Ἀγ δίης ἴγοσλ πὸ ἴδος (πὶ ΠΟΥ ἀγὸ ΘΟρΡΑΓΑΙΟΙΥ 
τηθηςίυη "ἃ ἐπ ϑανμὲ ἐρίΞςι] 5. ἀπ α {πῶ πυΠποὺϊ ἃ ᾿σόγιὶ τμαὶ 
οουἹὰ Ἰομὰ τ8 ἴο δῆρροθο ἐδιεῖ ΜΕΥ ὙΓΡΤΟ ποῖ ἀἸδίιης! δοοῖβ. 
ΝΟ σοπῃοοί γα  Ὁ]6 ΓΘΆΒ) Δ ιΪδ605 ἔγοπι ἢ 6 δογίρτατο ’οΓ Θομῃρεῖ- 
ἰηᾳς τἢ 'πὶ στ! {πὸ ΓΟ]ΟἾΤ ΓΒ οὔὁ ΦρζΖοθοὶ, Το 4», ἰηάορί, πὶὸ 
μοϊὰ ἐπαὶ (Π|6 ΝἰσοΟΙ αἰ η 5. τύϑγὸ "Πρ ὰ ἴο 1:6 Βαϊδαπιΐῖος, 
τοδί 4130 11 τηλῖὲ ΠΟΥ͂ 6 Γ6 5} ὁ ἴο [ἣϑ ΒοἢοΩ] οἵ Φοζοῦνεῖ, 
δἰ 66 [{ ἰ8 πλλ Ποὺ (Π8ὲ ἐΠ6 δεῖ ἔννο Ῥσοσο δἰταΐϊασ, οοῖαρ. ἰἐ. 
14 νῖεὰ 20.--'. Β.0.} 
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Ὀασιογ Ἰοοἷς 11 5.}}7 αἶνο5 ῥτοιϊηθῆσθ ἰοὸ {16 ἔποὶ 
{π8ι ον) Β ῬΘΓΘΟΠΑΙΥ͂ 18. 1ἢ ΠῸ ΨΔΥ͂ δὺυγοραίοα, 
Ὀὰϊ κχἰογιοά, Ὁ ἷ8 δϑογὶ ρίϊοη οὗ τδϑῖ 18 8βαϊὰ, 
ἴο ἰδ ρίτις, 
Τὸ Βῖτα δῖ ονθσοοιθί [οοπαπθοσϑί]. 

-- [6 βαῖῃθ οχμιογίαιοη δ ἴῃ 6 οἷοϑο οὗ 8]} (6 
ΒΟΥΘΏ ΘΡ΄91169 ἀδηοίο8. ἔμ 6 ΥἱοίοτΥ οὗὨἩ ἃ βιολά  ιβι 
116 σῇ ἤβιι ἢ ον (Π6 ᾿οπιρίδιλοηϑ δ ἰγῖα}5 ἰἢ- 
ἀϊοδίο, δηὰ οΥ̓ῸΡ δ]Ϊ δάνθγϑθ ὑμβίη δ ἱπ σΘΏΘΓΑΙ. 
[[ι αἴ8ο ἱπιρ}169 ιμδὺ {π6 ΟΠ γἰβιϊδῃ 1186, ἑᾳγουχὶι- 
οὔϊ τι οηιϊῖγο ροῦὶοὰ σονογῦοὶ ὈΥ {86 δβαύϑῃ θρίβ- 
(168, 15 ἴο Ὀ6 οπο οὗ σοπῆϊοί. [Ὁ ῬΓ6-ΒΌΡΡοΒΘϑβ {Π6 
ἩΔΓΙΓΟῈ δη ([10 Ῥγορδγδίίοη οὗ Ερίἰι. τἱ. 10-20. 
-Ἐ.Β.6.] 

ὝΨΙ1ῚΣΙ ραἶνο.--- ΤῊὴ6 σίσα 18 δα ρμδἰῖσ, τχθδη- 
ἴας---οοοἱ δεδίοιο α ροτίϊοη---Ὀαὶ σγαπὲ ροισόῦ, αἱ- 
ἐλογίΖε. 
Οἱ 16 ἴσθϑθ οὗ 116.---Αα τοίθυθηοθ ἐο (16 

ΠΟῪ Ῥατδαΐβο (809 οἴδρβ. χχὶ., χχὶΐἷ). ΤῸ 
ελὶ οὔ ἰ09 ἰγθθ8 οὗ Ἰϊΐθ, 6 ᾿θανθ, ]Υ- ΟΥ̓ }Ὺ 
Δ γρ65 οὗὁἩ [6 ἰτθ0 οὗὨ 16 ἴῃ ἰδὸ ὅτβί Ραγὰ- 
ἀΐβ6. Αἢ διηρἤδίῖο ργοιμἶβο οὗἉ οἰθτηδὶ 1ἰο, οὗ (δ 9 
φοἸογτηδηῦ οἵ οἴ γῇ 8] πουν βπηδηὶ ἰο δἰ θη αἱ Γο- 
ανοηαιίοτ. δδίηςο (ἢ 9 Ἰποὶς οὗὨ 9 γϑὺ Ιονο 18 8 
Ἰλοὶς οὗὨ ᾿1ἴϑ, (ῃ6 Ρῥγοϊηἶβο οὗ ᾿ΘΥΘΩΪΥ [119 8. ἃ 
διιΐη Ζ οὨ6. ᾿ 

Τὴ ἴ86 Ρεσβᾶϊ859 οὗ [Μ] Θο ---(ϑοῖη χχ. 
17)ὴ. ὅδ ο ποτὰ ΔΓ) 88 Ὅθθὴ οὈ͵οσίοα ἰο (869 (6 
ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ) ΡγΓΟΌΔΌΪγ Ὀδόϑαθδο ἰὲ τῦδϑ ἐμοῦ 
(0 πιἰ τἀ Ζϑϊηβὺ {116 Ὀ᾿ν ηἶγ οὗὨἨὨ ΟΒτὶδέ. Βαὶ 
το ἴῃ σαίοτγ, Οἰγίϑὺ δὴ 6}}} (6 αοὐ ἯΒο, 88 
186 ΒΔΠ Πα} Οπθ, νν}}} 80 ἰγδηβοο θη }Υ δϊάο 
ὉΥ Η5 ἐατ α] 685, ΗΠ Σ Οοά, ἴῃ οτὰον ἰο ἀοηοίο 
("6 ἰηδαΐθ σογίδί ἐν οὗ ἱηβηΐ 6 ΡΤΟΙΪ86. [δ΄ταὶ- 
ἶάτ ἐχργθ"ϑίοῃϑ οσοῦ, Φοόμὴ χσχ. 17; Ερῖὶι. 1. 17; 
Βον. 1. 12. Α8.ἰ160 Ζ0π8 δεϊίαίδ, ἰλ6 Βοχοίίον, 
[86 Εἶται Ῥαγβοη οὗὁὨ (160 Τ ΓΙ ΠΥ 8 δὲ ομοθ {}16 
αυὰ δηὰ (μο Εαΐμον οὗ {86 Ὠίνίπο ὅοη.--Ε. ἢ. 0.] 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΞ. ΒΜΥΕΝΑ, 

γεγε. 8-Ἰ11. 

γεν.8. Οὐ ἴπη9 οδυτοῖῦ ἴῃ ἘΕἐΣΩνΤῺ.--- 
815 οΙΥ̓ 18 δβἰἰυλῖοα ὁ. 8 ΒΑΥΌΟΣ οὗ ἐμ σοϑπη 
5.8, κῃ) ἰ5 βου τ βιἷπρ οὐθ ἰο {Π||8 ἀαγ. 8.66 π6 
Βολὶ- Επογοϊορθα α8 απὰ Βοοὶς8 οὗ ΤΥανο]. 1μϑὲἐο γ8 
οὔ Ισηδιΐϊα8, Ῥυϊγοατρ, Ομ στοῦ Ηἱβίογὶοβ. 

“ς ΜΑΠΝΥ͂, ῬδΙιΘΌΪΑΥΪγ ΟΑΙ ΒΟ] 16 οχοροίοθ, δίο., 
4180 Οδ]ονίυ8 81} Ηδηρβίθη ον, ανὸ γοργά οὰ 
ῬΟΙγ ΑΔ ΓΡ 88 86 Ἀπ ρεΐ οὗ ϑπιγτηα.᾽ [ΑἸέογϑα ὕγοπι 
Βαβιετϊοοῖ.--ΤᾺ.] ΤῊ8 δϑϑυϊηρίΐοη ἰ8. Ὀαϑοὰ 
Ὅρου [86 [4186 ΓΠΘΟΓΥ ἰῃ τοζαγὰ ἰο (Π6 δηροϊὶ. 
[8666 τρΐηρθ σαὲῖ ἴΠ6 τὶ βδηᾶἃ ἴῃ 9 

[αδῖ, εἴς.--οὐ Βοος; δΔἀἀγοββοά, ἃ8 (8. δρίβι]θ ἰδ, 
ἰο (6 σατο ὄχροβϑ' ἃ, δηὰ δογθαῦῖῖοῦ ἐο ὃδ6 βι}}} 
ἸΏΟΤΘ οχροβοά, ἰο (8 βοτοθϑὶ ὈΪϊαβϑίβ οὗ ρογυβϑου- 
(ἴοπ, 1 15 σγδοϊουϑ!]Υ ογἀογοὰ (αἰ 54]1} 6 αἰἱνὶ- 
ναῖϊο9 π] νον Ομ τίϑο ποτα οἰδίϑ 29 Ηἰπχϑοϊδ 
δ ουϊὰ Ὀ6 βυς ἢ 45 σσουϊὰ ὁπσουταβο δηὰ βυρροτί 
Ηΐ5 βουτηηβ ἰη ἐμοῖν ὑγἷ4] δηὰ ἀἰϑγ 6855.) ΤΈΕΝΟΗ. 
“ΓΕ «Κ.01] 
ὟΒΟ Ὀθοόβσὴθ ἅθαᾶ..---ΤῊ}5 50} -Δοδὶ ρπδίΐοη 

οὗ Ομ τιϑί βαγπιοῃΐζοβ τί ἢ (06 πιδΡὶγτγ-ϑίαί 6 Οὔ ἐδ 0 
ομυγοι. [Δπᾶ σον νϑᾶ. ---Ἴὴθ πνογὰβ (Ὀοι ἢ 
εἴδυπεβ οἵ (ν͵ἷ8 ἀοβί σηδί: 06} βθοῖ ἰο Ροϊαὺ ἰο [86 
ῬΥΟΙΩἾ 5685 ἰῃ νον. 10, 11].᾽᾽ ΑἸ Β050.---Ε. ΒΕ. σ.] 

Υενρ. 9. ΤῊ εἰ] δι οι .---Τ δ 828 τοΐον- 
Φῆ06 ἴο δι ζογ ἢ 58 ἴγοπι Ῥουβοοα 0}---8 δ π6 δηΐ 
ἄἶΐβι γε 89 --- οχί θυ ἀϊη οΥ̓Θἢ ἰ0 ἱπιρτἰβοηπηοοὶ δηὰ 
ἀεϑὶμβ (τον, 10 844.) : 

Απᾶ ρΡονοτσῖν .---Ἴῷ 18 τοτθ ργοῦΔὉ]9 ἐμὲ (ΐ8 
Ν.88 Τοίθγοποθ (0 ἰμ9 Βροϊ]ϊηρ Οὗ {6 οἰ α το}. 8 
βοοάϑ (Η6Ὁ. χ. 34, Ῥτίπιαϑ. 8π οἵ 618), (ἤδη ἰο {89 
Διο  ρ] 58.688 οὗὨ οὐ ΠΑ] Ῥοοῦ ῬΘΥΒοηΒ, ἴῃ 6θη- 
ἰγαϑὺ (0 τί 9718, 8019 ἴὸ Ὀγὶ 9 ἐμ6 σογογπιχθπὶ 
(ΗΠ πρβιοπθθγρ). 
Βαϊ ἴδου εσῇ σἱ οἘ.---Ἰὰ ΠοανΘΏ]Υ ροοι8 (0Ἀ. 

11. 18; ΕρΆ. ἱ. 8: Μαιὶ. νἱ. 90, [ν. 11, 12], εἰς.) 
δου!]-οἸθναιϊίηρς οοηίγταβί, (Πολύκαρπος, Ἠφαμβίθα- 
δόσε! 
Ἔ ἢ (1 Κπον) ΠΥ οδατλην.--- ΤῊ} 9 68- 

ἴαπην,Ἐ 88. ἀἀἰαἀγοββοὰ ἰο μομίμοη, χαϊμηῦ ὃΘ 
8η δοσαδηίου οὗ σἱοϊοιιβηθ8 δηὰ βοαϊίϊοπ 
(Λοἱβ χυϊ!. 6); δ8 δά ἀγοββοὰ ἰοὸ 96:78 οὐ δον- 
18 ΟἸ ιν βιϊδηθ, 0 ταϊσῦ Ὀ6 δὴ δοσαϑαϊΐοη οὗ 
ΒΡΟΒίλΒΥ ἔγοιῃ (ἢ 9 [Δ νΥ ΟΥἩ ἔγοιαὰ Εϊομ 6 ΟὨ τὶδ- 
υἱδηὶϊϊγ. [018 8 ἀἸΘΙῪ το ΠΟΡ ΣΘδ] ὅθνγβ 8γὸ ἰη- 
ἐθη 64. ΒογΘ (πιοϑὺ οοΙπιμθῃίίογ8),0Σ ὐυκαϊζίης 
ΟἈ γι βιϊαπ8 (Υἱιγίηρα δπὰ οἱ" 6γ8). Τὴθ ἱνὸ 
ΤΕΔ ΠΥ πιδάθ Θοτηϊμοη Θαι186, ΒονγανοΡ, ἰη ἐκκίης 
οἴτῃοθ δῦ [80 ἔγθο ἀδυβιορπιθιὶ οὐ (τ βι δ (Υ, 
δη (μ9 Ῥτορβοῖ ΐσιῦ σοργόβοὶ ἔμ χὰ οί τὶ τ 
ποὺ Ὀεϊηβ οπαΐηθ Ψον 5, ὦ 6.. ὈΘ᾽ΊΘγΟΥ9 οἡ ἰῃ9 
Μοβϑῖα (σοπὶρ. [19 ΕΡρί8119 οἵ Φ81ι98). Ποποο, 
ούθη ᾿Γ (μΠ9 Αροσλϊγρίϊδε ψνθγθ βρϑακίπα οὗ χοδὶ 
ὅονν8, Ἀ9 νου ὰ ἔα κθ ἐπ ποτὰ ἴπ ἃ Βΐίιοτ, βυτα- 
ὉΟ] 1641 βοηβο; ψ8ὸῸ ποι]ὰ γϑηησὶς ἴῃ (58 ὁοη- 
ποοίϊομ, ἰμδὲ, ᾿ὰ (ἢ 68 ἀοβροὶ οὗ Ζο]ιη, οἢ {6 οἱ Βὸῦ 
Ιαηᾶ, 16 γογὰ ΨΦ6 78 ἀοηοίοβ, ἰῃ {116 Ηἰβίοτί αὶ 
86π50, Φυδεΐίζογθ. ΟἿ, 1. 9, ἸΟΎΤΟΥΟΓ, Βθοι3 ἰ9 
6 ΤΟ0ΓῸ ἴῃ ἔδγνον οὗἉ {86 βυρροδί(ΐοη ἐμαΐ Φονν 158 
ΟἸιγ ϑι11Πη8 δύο ἰηἰθπάρά, Ἰδμουρὰ 1ὲ ὁδηποὶ Ὁθ 
ἀθηΐθα {Ππῶΐ, ᾿ῃ ἸΏΔΩΥ 64868, {πὸ 6 1ν5 ἱηοί 6 (9 
Βοδί θα ἰο (μ9 ρΡογβθοιίίοη οὐὨ (μιν βίϊαηϑ, τῦϑ 
σϑηηοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ (ἢ Ὀ ἀϑέο γα 6 6}.) παῖ, αὐ {119 
Ὀεορσίπηΐηρ οὗὨἨ ἰΒ9 76) 13} τγατ, (9 σενϑ, γ80 
ΓΘ δἰιαοϑὺ 4}} ἱπβυγγθοίϊου βία, οουϊὰ αγνθ 
δοσαβοα (10 ΟΠ ΓΒΕ [4 Π8, 0 ὑοῦ ροδοθαῦϊο οἷκἱ- 
26, οὗὁ Βηγίίης {{ὸ ἰηϑυστοοιίίοη οΓ Βοα ἴοι. 
Δ οΥβαβοραθ οὗ ββαῖβ .--- Οὐ ς ΟχΥ οτοΏ. 

Νοὶ ἃ βγηλφοχὺο οὗ ὑμὸ [οσὰ (Ναπι. χνυὶ. 8 δηάᾶ 
οἾβθνν 6.6), Ὀὰὺ ὑπο οχίγειηθ ορροβίίθ οὗἉ ἐμαί. 
Α8. Αμιϊοὶιν βία αὐἀνοσβαγίαϑ οὐ ἐμθ δ υγ 8 
ΟΡ ϑ Δ} (866 Ψπ|68 ἰϊ. 2). Ὀϊδίογαϊϑοῖς το- 
οΔ}}8 Πο808 ἦν, 16: Βοίμε] ἃ βοίβανθι. [ΑἸροκρ 
γεουγίης ἰο ΤΆΕΝΟΗ ; λήεισ Τεδίαπιοηί ϑῳποηψηηδ, 
Φ1, (8 νετῖ 68: ““Η9 (ΤΊΘΠ6}}) Ὀγίπ 8 οαὐ ἔμο ΓΘ ᾿ 
(ιν ἐκκλησία, {πὸ ΟΌΪΟΡ πον, γὰϑ ομόοϑθη ὈΥ͂ 
ουν ογὰ δπὰ Ηΐβ Αροβιὶ]θβ ἴοὸυ ἐμ 9 δββθι 0} οὗ 
(86 ο8]104 ἱπ Οἢ γὶϑί, ὑε μ}1]86 συναγωγῇ, ν ἰς ἢ 18 
ΟὨΪΥ͂ ὁπ00 ἴουπιὶ (98 πη68 ἰΐ, 2) οὗ α Οδτίβιϊδη 
ΔΒΒΘΙΊΌΪΥ (8ηἀ (ἢ το, ἃ8 Ὀαβίογα. ποῖθϑ, μοὶ ψ τ ἢ 
τοῦ Θεοῦ, Ὀὰπὺ ψ| ὑμῶν) νἃ8 σταυληγ ἀραπάοποὰ 
ΘΠΓΓΘΙΥ ἴο {86 Ψ6 8, Β0 ἐμαὶ ἴῃ {μἷ5, (Π6 1481 Ὀοοῖς 
οὗ 186 ΟἌποπ, β6 ἢ δὴ Ἔχργοβϑίοῃ 88 ἐμ 18 σα ὉΘ 
αϑοὰ. 83.668 4180 μἷ8 Οοιγμ. ου ἐμ Ερίβι165 ἰο (9 
ϑούθ ΟΒΌΓΟΙ6Β.᾽᾽ [ἐ 18 ἰο Ὀ6 ΟὈϑογυοα δὶ συνα- 
γωγῇ νἈ8Β ποὶ σταάμαϊίν αδαπαοηεα, Ὀὰὶ τὰβ αἱ ομοθ 
Το] ααἰθθθα, Α58. ἃ ἰθγῃ στο] παι ΐ βιὰ Ὁ [89 
ἔγὰθ ἴβγδοὶ, 16 ταϊσῃῦ 6 ἀρρὶϊθὰ ἴο δ Αϑϑθ ΠΥ 
ΘΒ οὗ (μοβα οἰϊησίηρς ἰο Τυάαίδαι, οΣ οἵ δὴ 
δοτοί:98] ΟἸΥἰβέϊϑῃ βθοὶ.---Ἔ. ΕΒ. Ὁ. 

γον. 10. Εδᾶσ ΟἿΘ οὗ ἴβοβο ὑἱδβίηρε νυ ίοα 
ἘΞ ξ ἐς τότε τε τις τ τ νου τς 

“ [79 γδῃβίαἰίοη σίνοη ἰῃ (ἢ ἰοχι---ἰλν οαϊεπιῆν ζγοπε 
ἔλοβε, εἰο.---ἰβ τλοῦο ὨΘΑΓΙΥ ἰῃ δοσογάδηοθ πίτἢ τῃ9 Οὐϑὸκ ᾿μαἢ 
πο ΕΚ, Υ.-ἊἙἪ.Β.6.Ψ 
ΤΙΜΑΥ ἰδ ποῦ υθ ἴῃπὲ ον [ογὰ υϑοά ἐῃ φοῦπὶ "7 θνγ ᾿ ἰἢ 

[8 ΕἸκ οί δθηϑθ, 8. ἱπάϊ αι ἐὴ9 ἔγιιθ [5Γ46] (666 ηοΐο ΟὨ 
Ρ.27.)} Τπὶ5 οχρίαπαῦιοη μίγοβ οὐτίου» δηκ πρϑοία] ἔοχοθ ἰοὺ 
1:9 Θπείγθ οχργοϑπίοη, “0 ργοίοδα ΓΠποτηδοῖνθϑ ἕο ὃὉθ 7908, 
δῦ [ΒΘΥ δζὸ ποῖ, υὰῦ 8 δΥμαφοζαο οἵ Βαιλη.".-“}Ὲ. Ἢ. 0.} 
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ἴδου ΒΒ81ῖ βυϑζσ.--- Το ὈΣΊΒΟῺ 18 ἰπαϊοαίῖνο οἴ 
ἀβῥαθον δα οὉ {16 ρϑτὶ οὔ πιδ ρα βίγδου, ν ἰσα, 
Οὐ Ύ ΘΓ, ἰῃ Ρογβθοιΐηρ, ἰδ αἢ πε {ἰὴ }γ [89 ἀ6γ1}᾽ 5 

βογυδηὶ (866 6ἢ. χὶϊ.). θ δι οτάϊ οοἷς : “19 τη θ8ῃ- 
πρ οὔτΒ6 πϑιη9 (διάβολος, Βδηάογον) ΒΒου]ά ποῖ Ὀθ 
δ ρα 526 ΒΟΓΘ (σΟὨΙΓΑΓΥΥ ἴἰο Ζ.}}ΠΠς δπὰ Ἡρηρ- 
δι ΟΓΖ); οΟἰμβονν ᾽88 γὸ Βμουϊὰ οχροοὶ ἰο δηὰ ὁ 
διά,3. ἴῃ νον. 9, ἀπά ὁ σαταν. ἴῃ γατ. 10.᾽᾽ 51.111}, 186 
1464 οὗ (89 Δάν ουβαγῪ (ϑ88.8}} ἰδ κ98 Ῥγοοθάθῃοθ 
οὗ {16 16 οὗἉὨ {|1|6 δἰδηάοτον (46 71}), δηὰ {6 ἰῃ- 
σδιοογαίίοη οὗ {}|ὸ ρου 15. 8 ὑγϑδοί σαὶ Βα πάν. 

[ΒοΒο]ᾶ, [896 ἅσν ] 15 αουϊ ἴο οδδῖ βοιθ 
οὗ γοῦ ἰμῖο ῥσίβοσ, ἑ. ε., ἱβγουγζὰ μῖ8 ἰπϑυ- 
ΘΏ66 ὉΡΟΠ 89 τιΐη 8 οὗ τηαρίδίταί 8, 85 Β0 ἰη8υ- 
δῃοθα ι.)}6 δα θθΔὴ8 δῃὰ Ομ] θδὴβ διζαϊηϑίὶ ΖοὉ 
(:- 15, 17). ΤῊΪΒ ραϑβᾶρθ δργθοβ σι οΟὐμον 
ογἱ ρίαγοϑ, ἴῃ ἐοδοὶιΐηρ μοὶ ΠῚ ΘΥΟΙΥ (ἢ 9 ρογϑο Δ ΠΥ 

οὗ ἰἰι0 ἀδνὶὶ (ϑαίδη), Ὀαὺ 4130 (μαί ΒΪ8 ρου 6 
ῬΟΥΟΥ ΟΥ̓́Θ (0 σον] ἃ δηὰ πο οΥΒ8 οὐ ἐδ9 
Οἰαγοόῖ, ἱδβουσὰ Ῥοδκθηρά, ἰθ 8.}}} δοηϊὶπιιοά, 
Οοηιρ. [υΚὸ χχὶΐ, 81; 1 1688. 1ϊ. 18, 2 ΤΊ)1689. 
ἰϊ. 9; ΕρΒ. νυἱ. 11,12; 1 Ῥεῖ, ν. 8, εἰος.---Ἐν Ἐ. 0. 
Τμαῖ γθ ΣΔΥ ὉΘ ἴτἰθἃ.--- ΤΊ Θὰ ἐεπιρίαίο 

οἢ ἰδ6 ρασί οὗ (16 ἀοὺἱ] 18 αὐ ἐμ): 88πι6 ἰΐπηθ 8 
ἐεδιἰη 7 οὐ »γουΐπσ οὐ ἴμα φῬατί οὗ 6οἱὐ, Βογθ [86 
ἄἀον!] 8 ἰοτηρίϊηςς (0 ΔΡοΙίΔΒΥ 18 ἰηἰοηἀοα, ΤὮΓΘΘ 
ἐδ πι8 ἴον {ἰ10 ἀογ1}} ἂτὸ ργοϑϑηϊθά μοσθ, ἱμβουοίοσο: 
ἐπειι, ΠΟΘΙ 6, ἐφ) (67. 

Τιϊθυ]αϊίοι ἴθ ὅδγΥπ. --- ΤῊΘ ὩυΠΟΓΑΪ ἴδ 
ποὲ ἰο ὯΘ ἰδίζκεη [1ἰ 6 γ}}Ὺν (6 τοί.), δΘπὰ ἀδποίοβ 
ΒΘΙ ΠΟΥ 8 ἰοπῷ ἰἰπιθ (ἃ ἱαρί ἀρ δηᾷ οἱ] "δ γ8), ΠΟΥ 8 
δλογί ἰἴπωο (0) δει((9 δηὰ οἴδβογβ, [Δ)ἕογά, 
Τύοηο}}7), Ὀὰ ἃ αἰ ΠΕ ΙῪ τηοὶ θά, ρογὶ οα σαὶ τοῦ] ἀ- 
(πα, δοσοτάϊηρ, ον Υον, ψ] ΓΒ (ἢ.}6 ἸηΪΠΟΥ τη68- 
βατο οὗ (86 νόον] ]ν 119 οὗ τῆλ -- πα δοτοά 
ἄλυβ.; ἑ. 6., (6. ρΡογὶοᾶ οὗὨ ἰδ) οχρίγδιίοη οὗὨ (9 
οἷά νον ὰἀ- το ἴῃ, δι γγηδ; ἩΒΐσ ρογὶοα, ἱ 6 
τορητὰ ἰΐ 88 (08 τηοῖοὰ δηα τηοὐϊῇοά ὉΥ ἀδνδ, 
ΤΩΔΥ που ίοα] Υ ΔΡΡΘΑΡ 8 βιογί ἐΐπιθ. [Ιπίογ- 
Ῥγοιαϊοη8: 1. Τὴ ἀλγϑ8 δ΄ δαυϊγαϊθηΐ ὁ ἰδ 
γολτβ. ΤῺ6 Ῥθυβθου 008 ὉΠῸΟΥ οι 8 ΟΥ̓ 
Βαοία8. 2. Τ|16 ἰοη ρογβασυί, οἢ8 οὗ 86 Οδ τ βι 88 
(ΕὐὈταγὰ). Τ 18 {ἴπ|0 οὗ Ρογβθσυίοη τυϑὲ 6 α19- 
ἐἰησαυϊδοά ἔγουι ἐκ 9 ἀπ 6 ΓΒ8) ἰΐπηο οὗ ἐγ Ὀυ]αιΐοη 
οὔ τὸ Οαγοῖι, οἰ. χὶϊ!, ὅ (42 ποῦς 8--Ξ-] 260 ἀδγβ, 
οἷ. χὶ. 8, χὶ!. θξξϑκ {ἴπ|68, ΟἈ. χί!. 14). 

᾿ς Βοῖδου Ἂς 8 .{].---Τ ίνου 18 δἰ χη δ οδηί---οἱαί- 
ἷπρς ἴο 8 Ἰοηξ δπὰ ρου ]ουβ ὙὙ8γ. ᾿ 
Ὁπῖο ἄσαϊδ. --- Το ΓΔ ἐ  Γ] 985 τηυϑὲ Ὀ6 89 
Τα. ἢ 1.688 οὗ (86 πηατίγτ, το 18 Τοδὰγ ουθῃ [ὉΓ 
ἄραι ; 8 ἴδ: Ὁ] 6858 ὀχδοοάϊηρ {(}16 ρου βοου 1 018. 
ΤῊ 5 ὁχ μογίδιίϊοη τιδύ Ὀ6 ὈδΔυ ΤΥ χοπογα σα 
(δι: Ὀ6 ἔφ! 80] μπὲ ἄθαίῃ. [789 πο 1688 οἵ 
ὠπίο δηῃὰ μη(ἰ ἀραῖ ἃσθ οοηῃϊοϊηθ. Β6 1418 [], 
(που ζαὶ ἢ ἔ] 688 ἰοδὰ ἰο ἀθαίς  ὯὈθ ζδι:. 8 ἃ] 
ὉἘ511}} γοῦ ἀΪ19.--Ε, Β. 6.] 

ΤΠΘ οτοόυν οὗ 11{6.---Ἰ Ῥοὶ. γ.4. Τὸν στέφ. 
τ. ζωῆς. Ὀ βίονάϊοοϊς : Οὐτεπί!, αρροεαὶϊϊ. θα, ἴῃ 
ΟΡΡοϑι(οι ἰο {}}18, (86 ὕϑηρο Οὐπιηι. οη «ζαπιέε ὶ. 
12, ν». 41 [Απὰ. Ἐὰ.].. ““1|16 δωπεηιμηι ΟΥ̓ 1176 85 
Ἰ16᾽8 ρτί29 οὗ βοῃμον. ΟΘ΄ δηϊεῖνο οὗἉ ΔΡρογι ΠΘΠΟΥ, 
(πογοίοσοθ. ψΨαγίουϑθ ἱπίθγργοίδιίουϑ: ΖΌΠς: 
186 τουδὶ ογοόνη οὗ {86 δι! []. ΗΘηρβί ΘΠ οτς, 

- Βρυγαινοῖγ : Τὴ πηοϑί ῥτθοΐοιβ (Ὠΐης. Ὀ διίογ- 
ἀΐθοκ, οογγθοίϊγ: Τὸ ὅσυτο οὗ (ἢ νἱοὶοτ᾽᾿ Β ογογῇ, 
ἰδ ἔγοπι (6 ΘΟ ρο  ἸΥ6 καηλθα. [Τ|16 41168- 
ὑΐο ΘΓ 158 88 (0 ὙΠΟΙΠΟΥ ἘΠ 6 στέφανος Βροΐκοῃ οὗ 
8 116 ἀΐϊαάδηι οὔ ἴμ6 Κίης, οὐ ὑ80 τογεαϊἢ οὗὁἨ 188 
νἱοΐοσ. [Ι͂ῃ ἴανοσ οἵ (μθ Ἰαϊίου ἰπιογργοίδιϊοα 

᾿ς ΣΩΒΥ͂ Ὀ9 υγρορα ἐμαὶ {116 ἴοτα 18 στέφανος, δὰ [86 

ἤαγίμον ἴδοί, ὑπαὶ (ἢ 6 Ῥγοιιΐθο 18 ἰο {86 υἱείοτ. 
ΤὨΪΐδ, αἱ ἤτϑί ρίδησδα, δ Ὺ θθθῖ ἰ0 Β6ι{16 )}6 απ 68- 
ιἶοπ. [ὑ ν}}}} δοὺ Ὀ6 ἀθηϊοὰ ἐμδί, δοοοτάϊης ἰὸ 
βιγὶοῦ οἰδββὶ δὶ υὑδᾶζθ, διάδημα τοργοβομίβ ἐδθ 
ογοόνη οὗ ἰδ Κἰηρ, δῃα στέφανος ἐμαὶ οὗἩἉ [6 6οῃ- 
αυΘΡΟΡ ἴῃ {μ6 ἀτγθοΐδῃ ζαπιθ8. [ἰ βιουϊὰ ὍΘ γὸ- 
ΤΘ οΓΘα, μονοτον, ἐμαὶ δἱ (18 ὙΘΤΥ (ἰπι6 (ἢ 6 
σον οὗ {ἰΠ6 Βοπιδὴ ΕΠΙΡΟΤΟΥΒ γγἃ48 ἐδ 6 στέφανος 
--ἰᾷἝβ396 ΕἸΠ οὐ, Τογ. Αρου., Ὗοὶ. 1., Ρ. 186 8ᾳ.), 
{6 ΒΥΠΌΟΪ δὶ οὔσθ οὗ υἱοίοσυ δῃηὰ ἀοπῃιϊηΐοη. 
ΤῊθ αυεβίΐου 15 88 ἴο ἰδ) ἤογοθ οὔ {Π6 ἴογ ἴῃ (89 
Νον Τοβιδιηθηῖ, Διάδημα οοσυτβ Ὀαΐ [ὮΓΟΘ {ἴπγ68, 
Βον. χὶϊ. 8, χὶϊὶ, 1, χῖχ. 2; ἰ6 ογὰ θυ  Π6ΥΘ 
οἶ86 ἰγδηῃβίαιθαὰ ογοῖῦπ 18 στέφανος. Ιῃ 1 Ὅον. ἰχ. 
2ὅ απὰ 2 Τίπι. ᾿ϊ. δ, {66 18, τη δ} 168. }γ, Γεθ 
ἰο 19 τψσοϑῖ οὗἩ (ἢὴ9 γνἱοίον ; Ὀαΐ, οὉ {δ ΟἰἢδΣ 
Βδηᾶ, {9 σσοῦσῃ Ῥ]δοοά οὐ {πὸ μοδὰ οΥὗἁὨἍ ΖΦε8Βυ8 ἱπ 
ΤΔΟΟΙΚΘΥΥ͂ οὗ Ηἰδβ οἰδίαι ἴο Ὀ9 ἃ Κίηρ, τδβ βἰγ]οά 
στέφανος, Μαιί. χχγΪὶ. 29, δίο.; (866 4180 Βαν. ἦν. 
4, 10, Υἱ. 2, χὶν. 14, βογο {80 οσγονὴ οὗ ἰδο 
τυΐϊοῦ ἰ8 γχοίογγοα (90). Α σοηϑίδγαίίοῃ οὗ ἴμ:6 86 
ΒΟΥΙρΡΙΌΓΘΒ 6818} }8}1}68 (1186 Θοποϊυϑίου (μὲ, ἴῃ (86 
Νον Τοβίδπηοηί, {818 ἔδοσαν, ἰκο 186 ΕἸ ἰδὲ σγοιση, 
ῖθ υϑοὰ ἰο ἀφεϊσηδίθ Ὀοΐὰ (9 αἰαάεηι δὰ (86 
ιογεαίλ. ΤΠ 8 σοποϊ βίου 8 οοηβτιηθαὰ ΌΥ (6 
γγ6}}- πόούση λοί σοποογηΐης ἰμΠ6 Βουμδῃ ΕΤΑΡΟΤΌΣΒ 
δΌοΥο δ᾽ υἀφὰ ἰο. τοι [18 ροϊηί οὗ νων (δ οσὰ 
οδῃ ὃθ ᾿1{{10 ἀουδὲ {μδὲ ἐμ στέφανοι οὗ. (6 ρἱοτὶ- 
Βοὰ βαϊῃίβ δγὸ (δ 8 5 1 00}8 Αἱ οὨδ0 Οὗ (οἷν υἱείογῳ 
ἰπ 89 σοπίοϑὲ οὗ οϑγί, 8δπα οὗ ἐμεῖς αμίλοτν ἃ8 
Κίηρ5 ἱπ ἰμ0 Κἰπράοιι οὗ ἤδανοη.--- Εἰ Β. Ο.] 

γον, 11. Ἐζ τμαῖ ονυϑσοοιῃϑῖβ [οομαποσ- 
Θ1}}].--- ΤῊ Ρῥτοῦ 50 σΟΓΓΒροπάβ νἱ ἢ [6 δ 6 88 
δηὰ οἴδῦζθ. Ονεγοοηιησ ἰΒ ὮδτΘ (86 σοῃογοίο 
ΥἹΟΙΟΥΥ ΟΥΘΡ ἰοῃμρίδιίοη πῃ ἔδο ρογβοοιξϊοηβ 
ΒηΠΟυΠΟΘα; 8 ΥἱἹΟΙΟΤΥ͂ Του ἀθα, 88 1 ΠΟΟΘΘΒΔΡΙΥ 
τηιιϑὺ Ὀ6, ΡΟ 8 Κ,ΘΠΟΡΆΙ ΥἱἹΟΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ ΟΥΪ]. -- Τὸ 
8ι10}1 ἃ Υἱοίου, ἱπ υ Ὁ] ΘΓ Ὁ] 688 καὶ δὶ ἐλ 6 Βοοοπὰ 
ἀεδαίὰ 5 δβϑυγοά. 
86 βϑοοοῃᾶ ἄθαει..---Αα ἀραὶ ηαιίοη οὗὮ ἄδηι- 

παίΐοι (οἰι. χχ. θ, 14, χχὶ. 8), υυὶτἢ τ ογθησα ἴὸ 
δον θὰ ΤΒΘΟΙΟΖῪ (800 Ὀϑιοταϊοοκ, 0 ειίο, 
ἸΥοἰϑίοἰη, Βυχίογ). Τμΐ8, (πεγοΐοτο, 'ἰα ἐπὰϊ- 
τοοὶγ (ῃ9 βυγοβί Ῥγοιηἶβο οὗ οἰϑγῃδὶ 6. ΤῈ6 
ΙΏΟΓΘ οοιίαίη {μ0 γι ἀθαὶ ἢ βϑοῖηϑ ἴο ὃο, (ἢ 
ἸΏΟΓΘ ΒΌΓΟΙΥ Ὑ0}Π1 [9 ὁπ6 δ8841164 ὉΥ ἰΐ τϑοοῖνο 
8 ΘηΐγΓϑη00 ἰηΐο (δδὲ γα 6 Γ6Δ].λ, ὙΒΟΓΡΟ 81} 18 1πι- 
ΡοΥὶ 8 8010 δὰ υὐΐλαϊπρ, τβογο ἀθϑῖὶ 18 ἃ ἐμ ϊην 
οὔ (9 ρα8ῖ, [866 ἰμο ἔχουγδαβ ο Ηδάοα, ὑ. 864. 
--Ἐ.-Β. 0.] ᾿ 

ΤῊΙΒΌ ΣΡΙΒΤΙΒ. ῬΕΒΟΛΑΜΌΒ. 

Ῥεγε. 12-.17. 
γον. 12. Ῥοσβαῃμῦβ οΥὐ Ρογρδλυπι ἴῃ λίγεια; 

ΤΟΤΙΙΘΥΪΥ 8 ΤΟγαὶ γοβίἀθησδο; ἰαΐαῦ, 8 ῥυὶποὶραὶ 
οἷίγ οἵ Βοιηδη Αβϑία. Τ}ἷβ γ͵5 116. ΟἸἐγΥ οὗ ΖΞ βευ- 
Ἰαρίαϑ, 88 Εριιθϑὺβ νψαβ ἰμδὶ οὗ δίδηδ. [ΐ ἰ5 
ΠΟΥ͂ οδἰἰοὰ Βογζδῆο. ΤθΘΥΘ ΔΓΘ ΤΠΔΩΥ Γυϊηου8 
ΓΟ ΔΙ οὗ ἴθ οἱὰ οἷγ. 360 ἐπ εχίσουβ δηὰ 
Βοοΐκβ οὗἩἨ Τγσαγοὶ. . 

ΤῺῈ6 ββδασρ, ἵνγο-ϑᾶροᾶ βυνοσά. --- ἤεγο 
ἴοο, {Π6 αἰἰγἱθυΐία οὗὁἨ ΘΟ τῖδϑὺ ΘΟΥΓΟΒΡροπ δ πὶϊ (ἢ 9 
δἰ ποαιίοη οὗἨ Ῥογχζδηιυβ.; 860 νοῦ. 16. Τῃ9 βρηδὴ 
ΒΡ 15, ον ονον, ποὺ 8ὴ ἰηδιΓυπιουὶ οἴ οχίοσηα 
Ῥ6ηΔ] ῥυάγχαιοιίδβ, θὰ. ἐμὸ ογᾷδὰ οὗ 6 ϑρὶτὶϊ 8 
λυάρπιοηϊ8 (886 ΕρΠ. νἱ. 17; Φοόοδὴ χυὶ. 8). [ες 
ὙᾺ5 8 ὨΥΡΟΙ 6815 οὐ ἔΥΓδ, (δδὺ [86 αρὶδθι}]9 νᾶ 5 
δά ἀγβββθὰ ἰοὸ 8 Ὀβῃον πϑιηδὰ σδγρυβ. 

4 [Τ|ο ἴοστο ἰὴ Ερῆ. νἱ. 17 ἰβ, ποὶ δ Ὦθζο, ῥομφαία, μαξ 
μάχαιρα; διά διιγο}γ ἴῃδὶ δίῃ κ' 6 βδϑθαζο (πεϊξ ον ἔδγηι οοσΌΣΘ 
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» ον. 18. Βδεαῖΐδιλ᾽ 8 ἴΏΣΟΏΟ.---Το δαῖηθ ἰάθα 18 
τη806 Ῥτοπιΐηοπὲ δ (δ) οη οὗὨ ἰἴ10 Υ6γ86 : ισ΄δγέ 
ϑβαίαπ ἀισοϊ εἰὶ. -- οι ὉΪ9 τοσοχαϊίῖου 18 ταδα9 οἵ 
ἰδ6 σμυγο 5 ζαὶὶ ΒΓ] 685, οὐ δοσουπί οὗ ἐδ 
Ρεγ118 οὗὨἨ πὸ ρίδοϑ ἴῃ τ ιΐοϑὶ 1 15 ἰοβθά, 1ηίογ- 
Ῥγοίδιἰοη8 οὗὨ {9 ἴθτγαι ἑΐγοπα οΥ᾽ ϑαίαπ: 1. ον- 
8.}}0 οὗἨ ἰϑουϊαρία8, 0856 ΒΥ α. 00] γ8 ἐδ 6 86Γ- 
Ῥϑηΐ (ΞΞ ἀν}, ἀτοίιϊυ8, δηὰ οὐἰιθγ8). 2. ἀσιῃὴθ 
οἵ Ἰάο]Δίτ Υ (Απάγοϑϑβ δηὰ οἴ θσϑ). 8. δ΄ νυ ] ηρ- 
Ρλοο οὔὗἨ ποδί θη δηὰ Νιοοϊαἰ απ (Οα]ονίαβ δηὰ 
οἰβεγβ). 4. Εχίγθηιθ οὗ ρογβϑοιί! 8 (Εν 8]4 βπὰ 
αἰδεσβ). ὃ. Μυβουπιὶ οὗ Ῥογζδίαυβ (ΖΟΓΏ 115). 
Ῥογζϑιηα5 Ὀοϊης {0 86ϑ οὗἩ .}6 Βιργομπιθ σουτγῖ, 
ἰξτδ8 πδίαγαὶ ἰδ δύ 10 βι"ουἹὰ Ὀ6 (86 σϑηΐταὶ ροΐπὶ 
οὗ ρεγβοουϊΐοα (ΕὈταγά). Ὀἀϑίογαϊοοὶς 4150 πηθη- 
ἐΐοῃ8 μ18 δα ρροβι(ίοη, πυὶποὰὶ οἰνίης ἰὲ 18. ἀπθ 
ποϊφυϊ, 16 Βὲ8 τοίθγοηοο, ἱπάϑθοὰ, ἰο ἃ ]Ἰαίδῦ 
Ῥογϊοὰ οὗ (μὸ ἢγϑί σοῃίυσυ, θη Ῥογβθου 008 
θοζδη ἰο ὍΘ υαϊοὶα], [ΤΈΚΝΟΗ λυαϊοἰου ΒΥ τὸ- 
ΤΔΓΪ 5: “Α1Ἰ1 νἱπΠοἢ} γ͵ 8 ΒΘΟΌΓΘΙΥ οοποὶ 9 
ἴτουσι {π1|8 Ιδηχυθᾶρο ἴδ, ὑμδὲ ἔγοια οὔθ οδιῖ8θ Οὗ 
ΔηΟίΠοΓ, 8656 σΔι1568 ὈΘΙῺΖ ΠΟῪ ὑπηονη, Ρογ- 
ἔξυθσαι δηογοὰ πὸ ὈΔ4 ῥγθ-θιιΐηθῃο90 οὗὨ Ὀοΐηζ 
ἰδ9 βελἀᾳυδτίοτϑ 'π {1686 Ρϑγί 58 οὗ (6 ορροβί(ἰοη 
(ο Οισῖβϑὶ ἀπά Ηἰἷβ ἀοβροὶ. ὙΕΥ 1 βῃουϊὰ μανθ 
(δὺ8 ἀοδϑοσυϑὰ (09 Ὡδῃιο οὗ “ ϑαίαπ᾽ 8 ἰλγοηδ,᾽ 80 
ἐπ ρμ δι 16 4}}} τοροϑίθα 8, βοοοῃὰ {ΐπιθ δὺ ἐμὸ ϑῃά 
οὔ {μ14 γαῦβο, “ωἦξγα ϑαίαῃ ἀισοϊίειλ,᾽ τιὰδὲ γο- 
τοδίη 00η6 οὗ (6 ὑπβοϊγοὰ σἰ ἀἀ168 οὗἩ ἐμθ89 ΕΡ18- 
ι1.4."--Ε. Β. Ο.] 

Δυᾶ ἰδοῦ Βοϊ]ᾶθοϊ ἔαδιὶ ΜΎ Ὠδ1|9.--- Βο- 
γοϊλίίοη δῃηὰ ἱηον]οάρο οὐ ἰμ6 δβδθῆρθ διυὰ 
Κογόγηδῆοο οὗ Ομ γὶϑὲ, βίον θοῖ, οα ὑπ ΟΥΟΥ 
μδηά, ἰῃὰ δοοογάδῃμσο τὶ ἃ πὶ ον ἀϊ δυβοα δηα 
ἰβονϊ ἰδοὺ ἱπίογργοίδιίΐοη : Τὰὸ ἰγὰθ οὈ]θοίϊγθ 
Ῥεσβοῦ οὐ ΟὨγίβί, ἰοχοίμοῦ τὶ 8 τίσ! 68 
διὰ ρίουγ. Τ7Τ.0 βϑδ)6 δχροβίίουῦ ἀθηΐϊοβ ἱπδὶ 
δοηίρϑϑίοῃ ἰ5 ἰηϊοη δα, 85 1)6 Ἰγ οἰΐο τηβκὶ πἰαὶπδ. 
Το σα γοι Β88 ΔΙΓΟΔΟΥ αίνθη ῥτοοῦ οὗ (μΐ8, 1ΐ8 
Βοϊάϊηρς ἴαβὲ οὗἩ [86 παῖῃθ οὗ 726βθ5, ἰὰ ἃ ἰΐπιθ οὗ 
υἹθαϊδιίοη δηὰ τπδτίγγάοι, τ θα ἰΐ γγ68 ἰθταρ θὰ 
ἰο ἀεΩΥ δῃὰ που]Ἱὰ ποί.Ἐ 

ἍΥ [αἰτ; ἐ. 6., Ὀ6]1οΥ ἴῃ ΟἸτῖϑὲ, γοϑέϊηρ ἘΡΟῺ 
Βα αϊι ἔα} π655. ΟὈ͵θοίϊνο χομ ἶγο; οἷ. χίν. 12, 
διὰ οΟἷμοὸσ ρδβϑαρθϑ. Οορ. Βοιῃ. ἐϊὶ. 2ὅ, 26. 
[{π|5 ἰπϊογρ γοίδίϊοη ἰ8. οὶ γοαυϊγοαὰ ὉΥ (6 δοῃ- 

ἴα Ζοδη χυΐ. 8) αὔντακ 00 λιτὸν ἃ Ὅδ) 55 ἀροῦ ὙὨοἢ ἰο 
Ἰνα μὰ δγ "γροϊμοῦὶς δ ἴο (9 ζΟΏΘΓΑΙ δ οὗὨ ὀγϑη ἔδο ἰαϊίον 
ποτὰ -τοοαῖ γλφασρο ῃοίϊμίηςς ὁδΔὴ ὑὕὉθ χαϊμογοὰ ἴγουχ ἰτ 8 ἴο 
δε δταῦο ἰς ἔοτοθ οἵ ῥομφαία, Τὴ6 τοοϑὲ πηΐαγαὶ ἰπΊΘΓΡγο- 
ἰαϊίου οὗ ῥομφαία (οοἴαρ. γοσ. 16, ἱ. 16, γἱ. ὃ, χίχ. 15, 21) ἰΦ 
ἴδδι [1 [6 σγταο}]σ οἵ [89 ἀοδιγογίπρ ρονγοῦ οὗἩ Ομ γίοι 8 πογὰ 
-ἰἰ ἐπρ|65 ἐχίθγηαὶ Ρβϑηδὶ {ι πῆ; (8606 8180 ἴ8ι. Χχί. 4: 
ὃ Τραε. ἢ᾿. 8). Α οοπιρασίδου οὗἁ ἀϑοϊαγαϊίου οἵ 19 [0]- 
Ἰοπίπς υοτϑϑ, “ τ ΠογΟ βαίδη 8 ΤΏΥΟΏΘ ἰ8,, τι 2 ΤΉ δα. {ἰ. 8, 
Ὑβοῖο [ε ἰ6 ἀδοϊαγοά (πὲ “ἐμὸ [τὰ διι6}} οσῃβύτηθ πίε [ἢ 

ἱ (ἑἐ ε., θιποξὰ) οἵ Ηΐδ πχουῖ. ὙΓ8)0860 Θοπιίηςς [5 
[09 ποσκίηρ οὗἁ βαϊδη,᾽" ΠΛΑῪ βιυοὰ ᾿ἰρῆς Ὡροη [89 156 οἵ 

ἴδιο ἀοείκτιδτίου ἰπ τμἰ5 οοπποοιίοη.---Β., ΕΒ, Ο.] 
Ἐ [ΤῊ6 4π|. ΕΖ. του! δυρχαοαὶ (ἢδΐ, ΌΥ 

Ἰρσθρ πρ ἀρεΐζπεά Ὁ [Δηῆβὸ ἐπ ππηυρρογίοα ὉΥ δγγυμπθηῖ 
δοά ἜΕ  ἰξο ες δ Ρτπορθεσιο. ἐἰβθς μάρλαου μα αιὐελθυπονθι 
δον δοουήδηοθ νεῖ 8 ργοσυδίοοϊ 20 οὗ ἔθ ἰοῦ, δηὰ 15 οσῃδίεϊοης σι] 186 οοπέοχί,---Ε Ἡ. 6. ΕΣ 

"' 

βιταοίΐοη. Πίστις ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 Τοραγαἀθἃ 89 δανίης 
Ὀθθὴ υϑθ04 οσοπογοίοϊγ, 85 ἴῃ Φυὰο 8, εο., δηὰ (μ0 
θη γ8 48 ἰδὲ οὗἩἨ 1Π 6 ΒουΓο6.--Ε. ΚΒ. Ὁ. 

ΤῊ νυ ]ΟῈ Δῃτίρβ6..---ὟΤ ὁ Το] ον ἰμλ9 τοδάϊης 
αἷς, Ββιρρογιοὰἃ ὈΥ Οοἀ. Β. δπὰ δἀορίοα ὈΥΐ Οτῖθ8- 
ὉὈ46}..Ὁ Τ18 τοδαάϊηρ 88 θθθη οὐ]οοίθα ἰό, ρτοῦ- 
ΔΌΪ οὐ {|ὁὸ στουαμὰ {πα (86 ομαγο δ σΘΠΘΓΔΙΪΥ 
γγ88 αἰ]. Ασοσογαϊ χΥ, αἷς 848 660 οηχἱ ἰοἃ 
--ὖ ῥγοοθθαϊης το σαν ΓΪ80 [0 8.}}} σύθαὶον 
αἰ Β᾽ σα} υ168, οα ψν ϊοἢ οοαρ. Ὠδιθγάϊθοῖκ (Ρ. 108). 
Αξϑίῃ, δὴ ΟΧΡδηδίουνΥ ἐν Βὼ8 Ὅθοπη ργϑῆχοἂα ἰο 
αἷς. Οἱ ἐδθ ρΡἴδυϑ ὑροῖ ἰμ6 ψογὰ Απίραϑ, ΘΟ. 
δι ϑιογαϊοοῖς (᾿Αντί-πας, ἀραϊηϑὲ αἱ; Απεΐσραρα, 
ΟΥ ἰσόπατρον τα Αἰδαηδβίϑηΐβαι: θυ ζδτλι8 --ς 
ΑἸοχδπατίδ). 9 οίίο: “ΧΑ οοτιδίη Απιὶρᾶ8 
ἘΠ ΒΕΙΘΕ) τηϑὲ αν βυβδοτοά πηγίγγίοιι ἰὼ 
ΟΥζϑιηυ δ Βοῦϊο ἰἰπι]6 Ὀγονὶου ΒΥ." ΤὉ1|6 ᾿Αίον 

ΤΥ ΥΤΟΪΟ ΙΒ ἈΠΠΟΊΠΟΘ ἰμαὺ ἴῃ ἰμ9 {ΐπ|6 οἴ 
Ῥοπλὶαη, Απἰΐραϑ, Ὀΐβϑθορ οἵὗἨ ῬΡογρβδῦλιϑ, ὙγὙ88 
ΚΘ Υ Ὀοϊης ρῥ᾽δορὰ ἴῃ δὴ ἴγοὰλ ἰτηῖρο οὗ 8 
Ὀ8]1, μοαϊοα γοά-οί. Του Δ το πίϊοΒ (ἢ 9 
ΤΥ τ Αὐ ΐρα5, ἰακὶης [..6 Πδ 116, πιλοϑύ ῬΓΟΌΒΔΌΪΥ, 
ἔἴγοτα ΟΥ̓ Ῥαβϑᾶρο. Ευβοῦϊυ5 (17ὲ84. δοοΐοδ. ἵν. 18) 
οἱίθ8 ὑβγθθ οὐ" την τ οὗ Ρογρδυβ. Ηδηρ- 
ΒΘ ὈΟΥΖ ΘΟμ ΘοίΓ68 ἰμ8ὺ {86 5Ξγ1η001168] ΠΆΠ,Ο, 
ασαϊπδί αἰ (βαϑξονὶ 4087), ἀθποίθβ Τἰ πιο ῃγ. ΒὉ- 
Τα ἰγο; ὁ }}γ οχρδίϊδίθ8 ΡΟΣ {}}}5 τἱοῦν (0.174). 
Οοπϑίϑιθηῦ βυχα 0168] ἐπ ογργοίδι! ἢ ΙΩΑΥ 168 (0 
αἰἰοιηρίθ δῇ ὑμ9 ἱπίογργοίδιίοα οὗ πϑηϊθβ; δι 
οοῃβἰϑίθηὐ βυτιθο] σαὶ ἱμίουργοίδιϊοα ἀοθθ ποῖ 
ἀοιηδπὰ μδὲ (}9 πϑι08 οὗ (δ βούϑῃ οἰἑϊθϑ βου ὰ 
8130 ὃΘ ἱηἰογρτγοίοά, 

γοσ. 14. Α ἴονυνν ὑδίῃββ δραϊπδῇ ἴΏ:96.---Ἶ ὁ 
τοὺ ηοὺ χοραγὰ (18 88 ἃ ἐϊίοία δη ἃ υπάογβίδηἀ 
89 Ορροβὶίο 'ο ψβαΐ 18 βεϊὰ (Ηοί τ 6). 

ῬΒΟοῦ μαδὲ ἴμπϑτϑ ᾿Π612.-- ΔΙΘ Ια θ6τ8 οὗ (9 
οἰυτ οἢ ἃτὸ ἰηἰθη θα, Ὀαϊ ποὶ {6 ποῖα οματαὶι. 
ι 88 ποῖ σοτιρ]οίοὶν ραν Ποα (801 ἔγοιι {(ἰἸ 680 
ῬΘΟΡΪΟ; [88 Ὀθ6ῃ πορὶχοηῦ ἴῃ ΘΒ ΤΟ αἰ5ο: 0] 1η 6. 
ὟΝΒο Βοϊ]ἃ [ἴδ9 ἀοοϊτίῃθ οὗ ἘΔ] δβ81 --- 

Ῥογβ ϑίθηγ ΒΟ] ἰὑ ἔαϑί, κρατοῦντας. 16 δοτὰ- 
Ὀϊπαίϊοπ οὗ {16 ιἰϑίοῦυ οὗ Βαίδδι, Ναπ. χχὶϊ. 
26 844., ϑηὰ ἰῃθ δίοτυτυ οὗ {89 δυοηρίῃρ ψὰν οὗ 
Ιβγ8 8] αραϊπβὲὶ Μιάϊΐαδη, οἷ". χχχὶ., βουνοὶ ζῸΓ 8 
ἰουπάδίϊοι ἰο 8 Φ6ν 19} ἐγδα (ἴοι ἰο {89 οἴοοί (δαί 
Βαίδϑδηι ἰαυκῦ ΒΑ] ας ον, ὈΥ {86 ᾿πϑιϊτατ]οὴ οὗἁ 
ἰἀο]αίτοιι8 ϑδουβοὶαὶ ἔθαβϑίϑ, 6 τοῖν θηίΐσο {}} 
[8.86 }165 ἴο ἠογηϊοδίϊου δηὰ ἐμ 8 οοτταρὶ {ἰἸσηι. 
[0 »͵Μῃ8 8 ἀοοίγίηθ, ποὺ ἱπ {μ9 Β6η80 οὗὨ 8 ΒΥΒ[ΟΙΏ, 
Ὀυΐ 858 8 Ιηδχΐ. Απὰ Ὑ}118ὲ Βαΐαδαι Ἰιοροὰ [0 Ὁ 
ουϊνψαγαὰ ρσαΐη, δὰ ἰλ6 Νοοϊ αἰ ἴβη5, οὐ {116 Οὐ Ὁ 
δηά, 6 Γ6 900]] 0 πίῃς 8ῃ Απίϊπομΐδη ρῥυίηςὶ ρ]ο, 
γα δηά, ἰοχοίμον τὶτὰ ὑπὸ οοἰποϊάθηοθ οὗ [89 ἴννο 
ὨΔΙΙ68Β, 8 οοΥίδί πη ἀἰ όσοπ 60 ποῖ γθ ἈΔΎΘ Ρ᾿Γθ- 
γἱουΒ}Υ ρΡοϊπίοα ουἱ. 
[Ἰο οδδῖ ἃ βία Ὁ] 6.-Ὀ]οοὶς Ὀθέοσθ ἴῈ} 86 

οΒἰἸᾶτϑῃ οὗ ἴδιδθῖὶ, ἴο θ8ῖ ᾶο] οὔοτίπ β8.-- 
Ὡ ΤΏΘΥΘ ἅἃγ0 ὑνγ,ὲᾺκἅαό γογὰβ ὙΓΠ16 ἢ οἰαΐα 6 γ6 8065 
οἷδὶ δοπβίἀογαίίοη, σκάνδαλον δηιὶ εἰδωλόθυτον. 
Σκάνδαλον, ἃ Ἰαίο Γ᾽ ἴοτηι οὗ σκανδάληθρον. . .. δὰ 
σκανδαλίζω .. . οὐσαΓ ΟὨΪΥ͂, 1 ὈοΙΊ να, ἰὼ (ἢ 6 854- 
ογοά ϑονίρίυγοθ, (9 βεριπδρίην ἀπ ᾿|ὸ ΝΟ 

4 [“Α5 {0 Βῃογίοσ ἴοχί ΓΌΠΒ (οὐ [ἘΠ αἷς), ἀπ ὈΓΟΒΔΌΪΥ 
4[κο ἱ τὸ τοδὶ ἐἶἰἸ9 ταῖς οὗ ἴπο Οοά. β΄ίπ., 'άντιπας ἰκ τορι γι 
88 ἰπ 66] παυ]ο, γί ἢ οἰγουπχδίδηοο ΒΗ ἈΡΡΑΓΘΠΤΥ 160} τὸ ἂἱἱ 
1.6 Ροτγρίοχίης γαγίϑεθϑ οὐ γοδάϊη ς᾽" ΑἿρρΡΟοκΡ.--ἰ Β. Ο.} 

ὙΨΏΥ ποῖ: οδεγίηρ νεείξίανον---ἰδέ τολοῖδ τηαη ἢ 
[{" σϑγιδίη!ν τ ἰ6 ποῖ ΘΧΡΓΘΗΒΙῪ δϑδογίϑα ἰπ Νιιἢ, Χχχί. 

16, τῆδι τ τ δαῖαΐκ Μ᾿ οπὶ Βα δαπὶ δά υϊβοα ἴοὸ υῆ0 [59 ἈΡΟΠΟΥ͂ 
δισαϊηδὲ 1δύβοὶ; Ὀὰϊ {Π6 ΠΑΡΤΑΕΙ͂ΤΘ 6] ποθ ἰπὰ 0}}05 Δ. ΒαΪᾺΚ 
Ἥ5 ἴῃ ΡΟΥΓΘΓ, Βηἀ ψγδ8 [ὴ6 πγοδὶ {ΚΟΥ μογήοη 10 δΔυϊιογίζθ 
διὰ ρΡυὶ ἰῃ ἴογοθ 189 Βομθ: 9." ΑἸΡΟΒΡ.--Εὶ ΚΒ Ο.] 
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Τοϑίδιηοηϊ, απ ἰπ δι οἢ τυ υιτ ἢ 58 88 ἃτὸ ἐπι 6α ]- 
δίο᾽ Υ ἀδροπθηῦ ἀροη {μ686 (868 δ 166», 8. Υ.}; 
δοίης δἰιηοθὶ δἰ νναγβ ἴῃ μοὶ Θπιρὶογεαὰ ἰὰ ἃ 
ἐγορίσα] βοηβοὶ Φ. 18 γ᾿ 1, μον. χχίχ. 14, δγθ 
Θχοοριΐοηϑ. Σκάνδαλον 15. ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ͂ 8 ἰτᾺρ ()᾽ποὰ 
οὔϊθη 1 παγίς, Φοβιι. χχὶ. 13} : Ῥβ. οχὶ. 9: 
Βοπι. χὶ. 9), οὐ Ἰογ0 ῬτθΟ 86 }ΥΥ (μα ρατγί οὗὨ (116 
ἰσὰρ οὐ ν"]ἰοὶ ἀὸ θα} 8 ἰδ] 4, δ {86 ἰουοὶι- 
ἰῃς οὗ νὶἰιοῖ δαυϑοὰ ἐμ 9 ἔγδρ ἴ0 ο]089 ὉΡΟ᾿ 103 
ῬΧΤΟΥ; ἴθ ρσομογα ΠΥ͂ ΒΗΥ͂ Ι00Ρ ΟΥ ὨΟ0Ο80 Βοῖ ἴῃ 
ἴπΠ6 ρμαΐλ, νι ΐον 8 ἃ οηΐδησίο (86 [οοὐ οἵ [0 
ὈΠΎΑΥΥ ΑΙ κοῦ δὰ σα86 Βίπα ἰο βία Ὁ] 6 ἀπὰ 
[Α}] ; σκάνδαλον τε πρόσκομμα (οπι. χίν. 18) 8πὰ 
σκανδαλίζειν -ΞΞξ προσκόπτειν (Δίδιι. ἱν. 6; Βοπι. ἰχ. 
82); δπά ποχί, ΒΩΥ͂ Βίο!θ ΟΥ Εἰπάγϑῃσο οὗ 8ΔΠΥ͂ 
κὶπὰ (Π οβγο 5 Ἔχ ρ] αἰ ἢ 8 ἐ ΟΥ̓ ἐμποδισμός), τ ἰσ ἢ 
δου ἃ μαν {110 Βατη0 οἴἶοοῦ (1 Ρδιὶ. 11. 7). δαίδπ, 
(βοη, 858 ἐλὲ Τοιρίρν, 8 (6 ρστοαὺ ρῥίδοουῦ: οὗ 
4 Βοδῃ 4] 1,᾿ “δία ὈΪ 1 σ- ὉὈ]Ο 8, ΟΥἩ ὁ οἴη σοϑ,᾽ 1 
86 ναι οὗ ππθη ; ἢΐ9 ΒΤΟΓΙ ΒΟΓΥΔΏΪΒ, 8, δ] λα πὶ, 
ΟΥ 8 Φογοῦοᾶπι (1 Κίη. χὶν. 10), δῦθ 86 Βλιηθ 
δοπβοϊ οι ΒΥ. ΑΤΙ οὗ αϑ τποοῃβοϊοι αν, ὈΥ͂ Θατο} 655 
ναὶ κίηρ, ὈΥ Βοοκίης Μ᾽ δὺ 818}} Ρ]ΌΆ56. ΟἸΓΒΘΙΥ 65 
ΤαΙΒοῦ πὰ ΘΠ οἰποτβ (1 ον, νι ϊ!. 10), τὸ ἴῃ 
ἄδηρσον οὗ Ὀδίης ὑμ9 Βδ4η|0: 8}} δὼ ἀδο ΡΥ δοη- 
σασποὰ ἢ ἢ τνναγηῖϊηρ οὗ Μαῖὶ, χυῖ!. 7. Εδωλό- 
θυτον 8 ἃ Νον Τ᾿οδίαιηοηΐ τπνογὰ ἰ0 ΘΧΡΓΟ889 τλιὶ 
180 οι ΚΔον ἤσ69 ΜΌΓΟ, Ὧ8 (ΠΟΥ͂ ῥΓοβοηίοι 
1 οιηδοῖνοα ἰο (ἰ6 ογο οὗὨ ἃ ΟἸιγ ϑιἴδ ΟΥ ἃ Φεν, 
ὩΔΙΏΟΪΥ {ἰὴ 6.8 Οογοὰ ὑηΐο 14ο19ὅβ. 1.6 Οθηι11}69 
ἐπ ΒΟ 9 ΘΧΡΓΟΒΒοὰ [06 δϑῖηθ δΥ͂ ἱερόθυτον 
(τ οι τνοτὰ οὁσοιιγ8 1 ΟΟΥ, χ. 28, δοσογάϊηρ ἴο 
(86 δοίίον τολίησ, 8. Ῥαὰ] {6 γ6 δεϑαπηὶπῃ ἃ 
αομίι]ς ἰο Ὀ6 βρθαϊίι, δηᾶ υδίηρ, ἰΐ ποῖ δη 
Βοπογδθ]ο, γοὺ αὖ ΔΗΥ͂ ΓΤαϊΘ, 8 ὨΘα ΓΑ] νοΓα), ΟΥ ὉΥ͂ 
θεόθυτον, ννἱιὶοσ ἢ {ἰ0 ασροὶς ρΡυγὶδίϑ ΡῬυϑίουσϑα.᾽" 
ΠμΕνοπ.--Ε. Β. Ο.] . 

γεν. 15. 8. Βαϑδὲ ἴδοι 8]180.---ο ει ὁχ- 
Ρ]αἰηβ καὶ σύ ἃ5 Ἰηαϊοαίίνο οὗ 8 δοπιρδγίβοη τνῖ{}} 
Ἐρβοβυ9. Ὁ ἀϑιθγαίοοὶς ΓουλαΓ Κ8: “10 Οἱ Π6 Υ Το- 
ἔογϑ ἰὁ Βα ας, ΟΣ, ΜΠ] Ὦ 15 ΤΟΣ ὉΓΟΌΔΌΪο6, ἰο {6 
δηοϊοηί σοησγοραίίοη οὗὨ (6 οἰ άγαη οὗ ἴ5Ὁ86]. 
Υοι ἰ͵8 ἰοο νουὰ 0 ἃ γχοΐθγθῃοο ἰοὸ Πα δ κ.᾽} 
Τὶ Γαοί, αἱ 81}} ονυσηΐίϑ, 158 ἰμαϊσαιοα : οἱζ΄: (ἰναΐ 
ἴῃ Ρογσησλαβ, 858 Ὑ7ὁ}} 88 ΘΙΒΟΎΒΘΓΘ, ὑνοὸ Κιηἀτοά 
ζοτιὰ9 οὗ Απιϊποιιϊδηΐϊβιη οὐσαγ. [18 8690 ἰηιὶ- 
τοαϊοα ἐμαὶ {116 Βοσί. οὗ {60 ΝΙσοϊΪαΙ 8 δά 18 
οὐ ἱπἀοροηάοηϊ οτἱρῖη ἴῃ 8. τη δ πἰογργοιαίϊ ου 

ΟΥ͂ {η6 ἀοοιγίηο οὗὨ ΟἸιτϊ βίδα ᾿ἰΌοτΥ. ΤΙιΐβ Ἰὰχ 
ἰομἰοηοῦ, οα {180 στουπά οὗ 8 τηἰβυπαογβίοοά 
ἸΙΌοτγ, 8 Βρτγίησὶπς ἃρ ἰη Βοτμο δηὰ ον 
δὲ {τπ6 {πὸ οὗἩ τ6 Ραυϊΐηο Ερ5.168 ἰο 6 ΟὨ γὶ5- 

ἰΐδηὴ9 οὗ ἰοβϑο οἰ(165: ἰξ μδὰ αἰἰαϊποὰ ἔμγί 6 Γ 
ἀονοϊορηλοπὶ αὐ 86 {ἰἶπι6 οὗἨὨ [10 ραβίογαι) Ερίβι]6β, 
απὰ βιιὈϑοοη Ὁ τοοοὶνοα, αἀποηφ (ἦε πιοϊλοαϊοαϊ 
Αποπιίαπδ, (9 8βοοί-λιηθ οὗ Νισοϊαϊδηϊϑ. Αἱ 
ἐμο ἰἶἰπλο οὗ ἰμὸ Ἐρίβι19 οὗ Φ.ἀθ δπὰ ἰη9 Δροοδ- 
γρ89 ἰὺ ψγὰβ 1ΠἸυβίγαϊθα ὈΥ {(μὸ ΟἹ] Τοκβίαιηθηὶ 
ἈΪΒΙΟΥΥ οὗ Βαϊδαπι, 8π οἰγηλοϊορίοαὶ Κἰπϑ}}}0 οΥ̓͂ 
πϑῖηοβ δἰ ἀἴης {18 οοῃραγίϑοη. Τὶθ 18 ΠΠΟΤΘ 
Ῥγοθαῦϊο εἰϊὰα ὑμ6 δβιιρροβί(ΐοπ {παὺ ἰμ9 ατοεὶκ 
ΠΔΙ6 18 ἃ Π6 ΓΟ ἰγαπϑἰτίοη οὔτμο ΗἩοῦτον ΒΔ] 8 8π|. 
Πμο ῥτδοίϊοο οὗ (μὸ ἀἰβογθαὶ δοίοπ5 οὗἩ Απίϊπο- 
τοϊδη δαὶ {δι ]Δηπιῖ 68, Νἰοοϊαἰίαη 5, ὑμ6 ἔβη δίϊοαὶ 
βοϊιοοὶ οὗἩ Φοεζοῦο!) ἀπιοιηιθα ἰο ἰμ6 βαιθ (μίηρ, 
υἱζΖι: ἀϊἰδογάοῦν οοπάσπσί ὑπάοῦ {6 οἷοαῖκ οἴ 
ἸΙΌΟΥΙΥ ; (80 ᾶγϑὶ βρϑοῖβο τηδτῖκ οὗ (18 ἀἰϑογάθυ- 
Ἰἰπμ655 Ὀφίηρ 8 ρϑγ( οἱ ρϑίϊου ἰη θαι θη Βδουὶ οὶ αὶ 
Ὀαηῃααοίβ; ἰμ6 Βαοοπί, οοηπροιοα ψ ] 1} 1}}6 ἤτϑί, 
᾿ Βοχυαὶ ἰαχὶν δτηοπηίίηρ ἰο0 δοίι8] ἀπο δϑ ἐγ, 

γεν. 16, θρϑῃηῖ, ὑμϑσϑίοτο. --- Το 5 σορϑῆς 
ἴδασο, 88 {86 μα η{Ὁ] Β6][- ργοϑιγαίίοπ πὰ δι ϊσγίης 
οὗ {86 ΘΒΌΤΟΙ, τηϑί σϑβα]ῦ ᾿π 1159 οἸοδηδίης ἔτος 
ΝΙσοΙαἰιδηΐβηι. [“ 118 σοιημηαηὰ ἰ8 δαὐἀγοδοοὰ 
πού ΟΗΪΥ ἰο (86 ΝΟ] ἔ8η5, θὰ ἰο 0 ΟΒΌΓΟΙ, ἢ 
νυ αἶσὰ αἰὰ ποί, κα (μαὶ οὗ Ερδῆοβαμ, μδθ {μθαν, 
Ὀυῦ ΔΡΡΑΡΘΠΙΥ ἰοϊογαίθα μοι." ΑΣΚΟΒΡ. -- 
ΒᾺ.Ὁ 

Βπϊ Σ ποῖ.---Τῆο ἐμ τοδὶ ἈΡροδΓΒ ταποὶι τα] ὰον 
ἰθδη (μαὺ δἀἀγοδβοὰ ἰο Ερβθβυϑ. 

1 ὙΨ11 οουλϑθ πῃῖο ἴ8996, ἐ 6., ὩΡΟῚ ἐδ66. 
Ηον 

Διηᾶἃ Ὁ71}} νγᾶσ εραΐϊμδὶ ἔμ θχ.--- Τμ8 δοεὶ 
ὙΠ} Ὀ6. ἃ Βυτι) αι οὴ 10. (8 9 οἰ ατ ἢ, παι ἢ 
8.5 11 ΔΟΘΟΙΩΡ] 51.689 ἀἰγοοί γ, τὶ του (Β 6 ΘΙ ΤΟΝ 8 
ἰηϑίγα πιο πῃ 4} }{Ὑ, τυ μα 6 συγ 1186} βου 
εθεοὐὺ--οιη18 βαβρθηίηρ, ἰο ἃ ἄορτγοο, [86 ΘΒ ΣΟ ΒΒ 
Δ ΒΟΥ, δπὰ πιδκίης τ ΔΡΡοᾶΡ ἴῃ (86 Πἰσὰϊ οὗ 8 
ἀορομάομί οματοὶν, ἰδ κἰ ἢ Αὐγαν 15 ἱπάοροηάθποϑ. 
Ἰδαὰῦ ΒΟῪ 8}14}} 1818 Ὀ6 ἀοῃθ 7 Οτοιίαβ: Ργορμοίβ 
ΔΥΘ ὕο ΒΟσΟΙΏ 18} τ μδὲ 1.6 18.1.00 85 πορὶεοιοᾷ 
(ο ἀο. Οι]ονίαϑ; Το ᾿ογὰ νν}}} δοὶ ἐὩχοῦρῃ δῃ- 
οἶμον Ὀΐδθορ. Τὰ ζιοὶ 8, [86 ᾿ογὰ δοτηθ8 ἐο ἐδ 
βίοι ἴα] Ἰηαϊγ ἀμ] σατο τι [6 80.σχἱὰ οὗ 89 
το τοροἸ] δ οἰιυγο ; δηά, βοὴ ἱξ Βαοοσηθ9 
αἰΤΟΡΙΥ δ᾽ αρρΊβὶν, 16 Θομλ 08 ἰο ἰὺ νι τ (Ὠοοοταίῖοο- 
᾿Π όταγο 1081 Δ ΒΟΥ, ΟΣ ὉΥ͂ ΤΏ68}8 οὗ βεραγδιΐθε 
οομ ΓΒΒίβ, 
ΨΥ [896΄ δινυγοτστᾶ οὗ ΜῪ τοῦ --- Το ἱδ 

ἰηἀιοαίγθ οὐὗἩἨ 8 βρί γί} οοηῆϊοί δηὰ υἱοίοσυ 
ἐΒγουρὰ 186 ποτὰ πη {110 ϑρί τὶν οὔ ἀοὰ. 1ὲ 885 
ὯΟῸ ΓΘίοΓΘΏΟσΘ, {Πα γοῖογο, ἰο {16 δυοηρίης βποσγὰ 
γἢ Ἰοἷι σδἢΘ ἈΡΟΩ {Π τιϊθρα 6 15γιι6}ι165 (Ε πα]ά, 
1)9 οιι6, δ! ὁ! 6 γ8) ; ῬΑγιϊ σα ]αΥγ, ἴῃ νον οὗ 
(86 σοπίγαβύ Ὀοΐίψοοι ἰἢ6 ΟΙὰ δὰ 189 Νὸνν (ονο- 
δῆ. Το βινογὰ οἵ {πὸ δηροὶ ἐμδὲ βίοοά ἴπ (86 
ΨΑΥ͂ οὗ ΒΒ ιἸδλτῃ ΘἈΠ ΒΟΔΥΘΟΙΥ σοτῃδ ἰοΐο Θοπϑίογ- 
αἰΐοπ, ἴον (18 σοϑβοι, 1 ΤῸ ποηα οἱ]ι6γ---ὈΘΟΘ 59 
{παὰὺ Ῥϑ88ὴρ6 ἴῃ ἴὴ9 119 οὗἨ Βαϊδϑηι ῥγοοθοὰ Ηἷδ 
δοίια] βἰ ἡ.Ἐ 

γον. 17, Οὗ ἴ89 Βἰδδοη χῇβ:}8.---ΤῈ νἱς- 
ἰοῦ 'ῃ Ῥογζαηυβ 15 (26 τροϊρίθηϊ οὗ ἔννο ῥσοσιΐβοα 
Μ ΙΟὮ, ΒΟ ΘΥΟΥ, Θοηβιϊίιι 6 ἃ, Ββιιθβίδηιαὶ ππΐιγ. 
Τὰ μἰαάθη Ἰδηπα βίαπϑ οομίγαβίοά τυῖι ἢ (ὴ6 
πὰ ραγθ Θοτητηππίοη οὗὨ ἰἀο]αίτοιβ βδουίδοοθδ, δὰ 
9Πη60, 88 »}} 88 ἴῃ δοοογάβῃσθ τ ἰιὰ {μ6 Φοδαη- 
Ἀ68ῃ ἰάοσϑ (Ψοἰνη Υἱ.}, ον δοίουῖσοϑ [6 Θπ]ογταθαξ 
οὗ ἐλ δἰρίιοδβί, θαυ οΪΥ οομμτμαηΐοι Μὰ ΟἸ θὲ 
δηὰ (89 ᾿ΙΟ]ΥῪ ἀπὰ Ὀ]οθβθᾶ, 88 9 ρῬατγίακίῃρ οἵ ἃ 
ἸὩὭΒΠΏδ ΜΟΙ 18 ΙΔ θὰ 88 γοὺ-τΡοΥ μα ρ5. 11Κ9 
ἱμαΐὺ τ ΒϊοΒ τγὰ8 Κορὶ ἔογ [80 εν ϑ ΒαθῦΔι}--.- 
ΟΥ̓ 88 ἰἢ) 9 ΓΑΥΒΙΟΤΥ οΟὗἩ {π6 ἔπηοῦ 119 οὗἩἨἁ Ὀ] αϑοάηοϑαβ. 
11 018 τᾶπηδ, ἘΓΏΘ Ὑνὴῖθ9 βίοηθ υἱ τἢ9 
ὨΘῸ ΠΒΣΏΘ ΘΟΙΓΟΒρομ8. Τὰ τὶίρ Ββιοὴς ἰδ 
ιμδὲ δοαιϊιί41 ἴῃ (16 ἡαρτηρης νι εἶδον 8881} Ὧθ 
Ὀαβϑὰ ὩΡΟῚ 8 σϑοορφηϊίοῃ οὗ ἐ]1ὸ νου δοδίΐοη δηὰᾶ 
τὶ σὨθοι 5η688 οὗ {110 πονν ᾿1ἴδ ; δπὰ {Π9 ΠΟῪ ΠΑΙλΘ 
18 ἐμ αἰϑιεϊηοί Ἰηἀἰν 4] ΡΟΥΒΟΒΑΠγ οὗἨ ἐμ ποῦ 
18; ΘΥΘΟΡΣΥ͂ Ὀοριϊβοα δρίὶγὶν Β85 ἃ ραγίσαϊον δηὰ 
ππίαι6 ΘΟ, ΒΟ ΟΠ 688 ΟὗἁὨ {818 ῬΘΥΒΟΙ4}11γ---ἃ, σΘοἢ- 
Βοϊουϑη 688 Κηονγη, ἴῃ {μἰδ ἀπ᾿] ΘΏ688, ἐ0 ὨΟῚΘ 
Ὀυὺ ὑμ6 γοοϊρί θην δ] 286} (6}). χίχ. 12). 

Ὀιδοτοηὶ ἱπίογργοίδι ἰοἢ.8 οὐὗἁἨ [6 τηδῆμα: ΤῈ 
Πότ 5 ΒαρροΥ; ϑρίγ 4] ΓΟΥΓΟΒ τ θηί8; Ψ 8ὲ1868- 

4 [ἔο9. ποίθ Οἵ Υογ. 12. ΤῊ ἰηξοτργοίβιιοι οἵ 1δηρο, ἴῃ 
1818 πὰ πὸ ργοοράϊης ΡΆΓΆΚΤΑΡὮ, ΓΟ] ΌΙΓΟΝ Ὧ5 ΒΟΙῊ ἰοὸ τοχατγὰ 
{πδῖ νι πο 88 τι Θ} {{08}}Ὁ Βροϊζο οὐ 88 8 [γϑαὶ αχαίηδῖ ἴδ 6 
ῬΟΓΒΙΒΙΘΗΤΥ ὈηγΓορθηϊδηϊ, 88. 8 Ῥγοτηΐ8θ οὗ Ὠἰσῆοδὲ Ὀϊ]αθείηα; 
8η4} ἴο (ΔΚ πολεμεῖν ἢ [Π6 ΔΙ ομϑί θυ Ὠπαϊοταὶ θὰ ὈΏρσθ- 
σεάοῃίοα δοη89 οὗ ἰηάίοκιίίης [6 οοηνϊ ποίη ἰπἤθσθηοο οὗ ἐλ 
Βριγίς, Οομρ. οοταπιθηϊ ΟἹ. ΥΕΓ. 12.--Β, ΓΕ 
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ἐΐοη : ἘΠ 6 τππδηὴδ ἴῃ {86 Αὐὶς οὔ πο Οονθηδηΐ, το ἢ 
28 δε διά ἀθη β'ποθ ἰμ6 ἀρϑιγαοίϊοη οὔ ἰμο Τϑηι- 
Ρὶο; Οπγίβε; ΗΘδΥΘΗΪΥ Ὀγοδά. [“  ΟΥΘ οδη, 1 
Ἰπϊαἰς, 6 πὸ ἀοιδὶ ὑπαὶ 4} ἰδίοη 18 Π6 ΓΟ τηδὰοθ ἴο {ἢ 6 
88 ὙΔίσοη, αἱ Οοἀ 5 Οχργο88 οοιηηθηά, Νο5868 
σλυθοά (ο Ὀο ἰαϊὰ ἂρ Ὀδίογα ἢ Π᾿ογὰ ἴῃ 89 Β8η6- 
ἰσᾶσγ (ἔχ. χυὶ. 82-84:εἵἃ, ΠΕ. ἰχ. 4. Τμῖδ 
ἸΔΔΠηκ, 85 Ὀεΐηνς (π8 ἰδ’ ἃ ἃρ, οὐἰαϊποά ἰἰι0 παῖῃθ 
οὐ "Βιἀἀεπ᾽.. Τμῖ8 “ ἰάάρη παπηδ᾽ . .. ΤΈΡΤΟ- 
.δ6η 8 8 Ὀδηοῆϊί ροτγίαἰηίης ἰο {π6 Γαίατο Κιἰαράοπι 
οὗ σίοτγ. .. . 1 νου]ά ποὶ ἰπἀ 668 αϑῆῖτπι ἰδ {118 
ΡΓοιαΐΒθ δ88 ποῖ ργο]  αἰΐοη 5 ν᾽ σι νν1}} Ὀ6 ἐδείϑα 
ἷπ ἴ106 ρτοϑοηΐ ἐἰπ|0. ... 106 ΜψΟΓΑΒ ἱΡῚΥ ὑπδί, 
Βονοτον εἰ θη πον, ἰΐ 8.14}} ποὶ τοι δὶη κια ἀθὴ 
ΟΥΟΓΙΏΟΓΟ:; δα [Π6 ὈθΒὲ ΘΟΙ ΠΟ ΔΓΡΥ͂ οἵα ἰδ οπὶ ἰ8 
ἰο Ὀ6 ἴουηά δὲ 1 ΟονΥ. ἰἰ. 9; 1 Φοδῃ ἐϊ1. 2.᾽ 
Ἵκεκοη.---Ε. ΒΕ. 6.] 

Ἰπιογργοίδιϊοηβ οὗὨ {16 τολίί6 δίοπα: ἸῺ κχίονῖ- 
βοὰ θοὴν ; Απαϊοσιθ οὗἩ [86 παλθβ οὐ ἴδ Ὀγοαδβῦ- 
Ρἰδίο οὔ Ηἰχῃ Ργίθϑι- ΡΥ  68}}γ αἰ ση γ, ἐμογο- 
ἴοτο; ἃ τϑίεγθησθ ἰοὸ ὑμθ θαύθηὶν γοναγὰ; 746- 
δέγά ὀοερίίαἴε; Το βίοῃθ δορὰ ἴῃ οαβίϊης ἸοἰΒ 
ἴον ϑι σο. 8810} ἴῃ [9 ΡΥ ῚΘΒΟΥ ζπποίΐοι ; ΤῊΘ σίου 
οἵ τὶ οἰ. 

Τ8ὸ ἵνσὸ πηθδηΐηρ8 ψὨΪσἢ δἰϊδοι θα ἰο (ἢ 9 τ ὮὩΪθ 
δίοῃθ διηοηρ (116 ἀγα 8, υἱζι; δοααῖ 8] ἐπ πὰ κ- 
ταθηὶ δηὰ τ1πΠὰ ἀναγ οὗ βοπιθ της οὐ αϊχηϊὶγ--- 
ΔΓΘ, τη πο  Ἶγ, πχοϑὲ ἰηἰἰ πηδίο  Υ οΘοημηδοίθα. 7ω- 
εἐἰδοδίοη πὰ ἴ6 [π8] υάρηθηῖ ταυϑὶ, ΒΟΉΘΥΘΡ, 
6 ἀϊδιίίη σα θα ἔγοπι (16 υ8ι} Βοδίίοη οὗὨ δὶ (ἢ, 
ἰδουχὶιν (ἰλ0 νο 4.0 δΘοηπθοοίθα δηαὰ ἄρστοθ πη ἰδ 6 
Ροβϑοβϑδίοη οὗὐ 8 πορλϊῖνο δηὰ 8 ροϑὶ(ἱνγὸ 6]0- 
τοί (αὐδοξωίίο; αὐορίϊο ἴῃ (6 ῥυἱησὶ 8) 86:89 - 
ἴῃ ἐμ δ0}886 οἵ δσοπβυτῃπηδί: 00). 

[οἰοτρτοιϑιϊοηβ οὗἩ ἴθ παπιδ; Τ06 πδῖὴθ οὗ 
θΘοὐ; Οοπποογαιοα ἰο αοιὶ ; ὅοπ οὗ αοά, οτ οἷοι 
Ῥογβδόῆ. Νῖοβι οομπιηθηίδίοῦθ : ΤΠ Υἱοίου᾽ Β ον ἢ 
Ἴδ56. Τ15 18 πεῖσ ἃ5 {6 ρᾳ ΓΘ Θχργοββίοη οἵ (89 
6, ὨοΑνΘΩΪΥ ἰἰἴθ, ἴῃ δης 6818 ἰο {86 οἱά 6δοη- 
γεπίἰοη 1} Ὡπτη6, ΠΟΘ ἸΏ ρ.658 ἴἢ ΙΏΔΩΥ͂ 68868, δηὰ 
οἴδη δ δι οὗ βϑιηθ. 
{12ὸ σϑμητκθ οὗὐ Τγοθολ (Ὁ. ἰο ἐλ6 ϑευδη 

Ολυνγεῖες, Ῥρ. 170-181) οἱ ἐλ6 τολέέδ εἰίοηδ δηὰ {:Ὺ6 
πε πάπια το ὙΟΥΓΌΥ οὐδ εἰ οϑὺ σοηϑ᾽ ἀογίϊοη, 
Ηὸ τοραάίαιοθ ἰμᾷὸ ἰάθα ἰἰαὺ ἰ{π 980 δΘΥταὉ 08 
ΔΡΘ Ὀοττονοί ἔγοπι ἠεαίλεη δηι αυλίγ,᾽ ἀθο16γ- 
ἷδς τ1παὶ “(18 ΒΟΟΙ τοΥοϑ Θχοὶ δῖ γ6 }} τ] ΐ ἢ 
186 οἶτο!ο οὗἩ βδογϑά, ὑπαὶ 18 οὐ 6 νεῖ βἢ, ἱπιᾶ ΚΟ ΥΥ 
δὰ βυτηθο 8: ΠΟΥ͂ ἰ8 (88 ΟΧἰβηδίϊΐοη οἵ 8. ϑγω- 
8015 ἴῃ ΔΩΥ͂ 6836 (0 ὃ6 Βουρὶιὶ Ὀογοπὰ (8 οἶτο]6.᾽ 
Βοϊονίης ΖΌΠινς (Οεηπδ. “ολαππῖδ, Ὑ οἱ]. 1., Ρῃ. 
408-454), ἢ βαρχοθίβ (μαὺ ἴ6 ψῆφος λευκῇ ταδΥ͂ 
ὃς, ποῖ ἃ Μὰ ϊ16 ῬΘΌΌ]6, Ὀαὺ {86 ὕτὶ πὰ ΤΒυτη- 
ΤΑΪ ΠῚ --- ΡΥΟΡΔΌΪ 8. ἀϊδιηοπά, 4 ρῥτϑοίουϑ βίοῃθ 
διϊηϊηρ τγῆϊθ. Τὴθ “ἐπεὶ πάπιδ τογί(ίοπ, τολϊοὐ πὸ 
ΠῚ κηοισοίλ δασὶπ7 ἦδ ἰδλαί τοοεϊυείἡ ἐξ (1λς 80" 6ὴ."" 
δε ἰάδηι1 8.65 τι (6 πεῖσ παπιὸ οὔ ΟἸ γὶδὶ οἷ. 1ἰϊ. 
12, δηὰ βυρρεβίθ ἰμδὺ 1 νγὰϑ βυπθο] το ὈΥ πὶ 
ΝΔ5 ἩΓΙΙΘα οἡ ἰΠ6 ὕ τ᾽ τι (ΡΟ ΌΪΥ (ἢ 9 ΒΟΪΥ͂ 
Τεἰταστατηταβίο}}} τὸ αἰ οἢ ΠΟ ὁη6 ΚΠΘῊ Θχαθρί (ἢ 0 
ΕῸ Ῥυϊοβὶ ἰο 050 ΘΠ ΓΘ ἐΐ 88 σοτοταλε θα. -- 

. Β. 6. 

ΤΟΌΒΤΗ ἘΡΙΒΤῚΞΈ. ΤΗῊΗΥΑΈΤΙΒΑ, 
Οἱ. ἰϊ. 18-29. 

γεν, 18. ΤΉ γαιίσα.---ἴη 1 γάϊα, Ὀοένγϑοη Ῥοτ- 
Βλπιὰβ δηὰ ὅ'δγα 8, 8 ῬΓΟΥΪηΟἾ4] ΟἾὐΥ ; ΠΟῪ Ο4]]9ἃ 
ΑΚΒίβϑασ, 8.66 186 ΕΠοΟγοΙοροϑαΐαι ἀπ ΒοΟἕΒ οἴ 
Ἰγατοῖ, 1γάϊα 'τγῶβ 8 οιθδῃ οὗ ΤΗγαίϊτα, Αοὶβ 
ΧΥϊ. 14, Ταὶθ 1,γαϊα τὰΔῪ Ὧο τοΐεγγθα πο ἐμ 6 ν᾽ ἰὸ 

π9 Ἰονίηρ 568] οὗ (μ0 μι γΟἢ πὸΥ ἰο 76200 96] 
(Ὀὐδιοταϊοοῖ). ΕῸΣ ἃ πιοηιίοα οὗἨλ δυογὶ 
Υἱον8 ἱπ Γοραγὰ ἰο {110 οἱοπιοπ! 8. οὗἨὨ {α οἰ ΓΟὴ 
δηἀ νον} 688 Ὑἱ θυ 8 ΘΟΠΘΟΥμΐ Ως; {16 ὈΙΒΒΟΡ, 869 
Ὀυδιογαϊθοκ. 
[189 οι; οὗ ὅ0ά.---““Ουὖν Ιοτὰ ἐμ 8 ΠΤ 65 

Ηϊ56 17 Βογο, ἰῃ δοσοτάϑησο ψὶτ {Π0 Βρί τὶ οΥ̓͂ 
ἐμαὺ ψ λοι ἰ8. ἰο 90]]ονν :- τον. 27 Ὀοΐης ἔγοιι ΡΒ. 
ἰϊ., ἴῃ νοὶ 1ε ἰ8 ψ τιιθη, “16 Πότ μδιὶὶ βαϊὰ 
πίο πῖθ, ἑλοὼ ατί πὶ} δῦπ,,᾽ (ΑμΕΟΚῸ) ; δΟΙΏΡ. 
γ6γ5. 20, 27, ψὶϊ}} ΡΒ. ἢ. 8,90. μὸ σολβοη οὔθ 
ΤΟίουθσα ἰο 8. 1ϊ. Τὴν ῬΟΒΒ ὉΪΥῪ Ὀ6 ἔοιπὰ ἴῃ 8 
σομῃρδυΐίϑοη οὗ σοῦ. 20 νἱιὰ 5. 1). 1--ὃ, διὰ (9 
ΕἸΒίοῦΥ οὗ ΨΦ6260 6), 1 Κίημϑ χνὶ. 81; 2 Κίημρϑβ ἰχ. 
87. Τὸ ΦΨΦοζθῦοὶ οὗ {6 ΟΙΪὰ Τοβίδιμθη ὰ8 8 
Βοδίμθῃ, 8 Κιμρ᾽ 8 ἀμνυρ ίον, δὰ ἃ ἀαθθῃ; 880 
ἰοοῖὶς οοιμ8οὶ ἀραϊηδὺ [86 [ωοτὰ, δη βοάυσοαὰ ἐῃ9 
Ῥοορὶο οὗὐ οὐ ἰο ἱπίᾳαϊίγ. 18 ἰδίθτργο- 
ἰϑίϊοπ γραυΐγοϑ 8 ἰο ΒρΡροΟΒΘ ὑπαὶ (ἢ 9 Ψ6260901 
οὗ νον. 20 οοσυρίοὐ 8, ροπἰ(ἰοη δηδίορουβ ἐο ἐμαὺ 
οὗ μοῦ ΟἹὰ Ἰεϑίάπιθεν ἴγρο. ἅγιο ΠΟ Δ]}Ὺ (ὁἢ 
1μ6 ΒΥΡοι 685 (δῦ (1ὸ σα ΓΟ 68 χοργοβθηὶ αἱ 
ἔογϑηῦ 8468 οὗ ἰὸ ὕπῖνογβαὶ ΟἸλα 611} ΒᾺ.6 ΤΙΣ 
Τοργοβθηῦ ἃ ΟΣ] -ρόνοῦ, ῬΓΟίθββ αἰ Υ οοπνογιοὰ 
δπὰ δϑϑαυιίηςρ (0 ροδιιίοη οὗ 8 ἰθομοῦ, ἰμίγο- 
ἀποίηρ ἰΔΟἸΔΙΣΥ͂ δὰ ἐπ ραγιν ἱπίο 86 Ομ γοΙι.-- 
Ἑ. 1. 6. 

ἘΓῚ6 ΟΥ̓́Θ 111τθ 85. ἃ ἥδιῃϑ οὗ ἢτο.--- 18 
Σϑίογθηοθ (ὁ (86 ἔσδπιειοίδιη ἰὼ Τ᾽ γαιϊίτα, ΗΪ8 
ΟΥ̓́Θ5. Ρΐογοο ἰσουρ {ἰἸ᾿0 δΡΙ6γΘ οὗ βρίὶ γι, δὰ 
ΡΘΓΟΘΙ͂ΤΟ ἐδ 6 ἱπιραγο το 1708 οὗ 81} ἔδηαι!οἶβΒπι), ὈΘ 
ἢν ΒἰΘΓΑΓΟΒΙσ ΟΥ Βοοίδυεϊδη, δϑοοιίσ οὐ 1 θογιϊηθς 
δὰ (μἷ8 Υ 8 ΥἹΟῚ ἰ0 πη κίηρς ἀὺ τηδῃ 680 δθὰ 
λυάρχίης ἴ.Κ 
Δαᾶἃ ΕΠ 5 θοι.---Ηο, ““Ἴ7;θὸο, τὶ ΗΠ 5 ἤδοὲ 

Ἐκ απο ὈΓ855, ὑγααρ 985. οα 8}} ἐπαὶ 18 ἀποϊθδῃ 
πα ἰηἰπιῖ68).᾽ (Ὀ ἀϑιογά!οοῖ..) ΤΠ18, Βονν ΟΥ͂ΟΣ, 
8 ποὺ 186, ὙΑΥ͂ ἴῃ ψ πο ἕδηαιοἴϑαι ἰΒ Ἰι κοὰ, Γὲ 
18 ηλὰθ τηδηΐξοϑέ ἰῃ 118 ποι ἰῷ η.688 ὈΥ ἰῃ6 ὕροῦ 
οὗ Ομ τὶβί, ἴῃ (οἷν Βοῖγ, ρον ηρ τοι 'οη, ραβϑίηρ 
ΟΥ̓́ΣΡ 1.8 ᾿πι ὈΘ ΟΠ Υ δηὰ του ] δϑ 685 δηἃ τ ϑβοὶν- 
ἴῃς ἰμθπὶ ἰηΐο ἱμοιηϑοῖνοβ. ΤῸ ἰμ8 οχίϑηΐ (δαὶ 
{118 πα ἶϑαδ66 18 {110 ΟΥἿ ΣΙ παίον οὗ ΤΏΟΥΆ] ΒΟ ῃ 418, 
ἀῦ 18 Ὀγοΐίζθη ἴῃ ρίθοοβ 10 0119 ἰσοη ΒΟΘΡΙΓΟ 88 
ΒΟ  ΠΘη 8} (γον. 27). 

γον. 19. Σ Ἰσῆονν ΤΥ ΤΟΣ. --- ΤΉΘθ6 δ. 
βυα ᾿ν] 64 ἱπίο ἴουγ μη ἀδιηθηία)} ὑΓαῖι8 : ἐοῦσα ἀπά 
“αϊιλῥείπεδ8 --- [Ὡ 9 ὁὴ6 βιιοινίης [86] ἴῃ ἃ Ἰονίης 
δεγυΐοε 0 ἰθ080 Σραυϊγῖπς Β6ΙΡ; (9 οὐον τηδηϊ- 
ἔοϑιθὰ ἰπ δἰδααιδίηδδαδ ἈΠΟῸΣ Ῥοτβοσι(οη8 δηὰ 
ἰραιρίαιϊομβ. 70 ἴμι6868 18 Βυρογαδοἀ {6 ἔδοὶ οὗ 
[86 σατο! ΒΒ ρστονί --οα αὐ 118 Ἰα8ὺ γον κΚ8 8.0 
ἸΔΟΤΘ ἰπαη ἰῃ6 τγβί. Τ71})Ὸ ορροβίϊο οὗ Ερίι685 
(θ ϑιογα 601). 

γον. 20. Βυῖϊτὶ δανθ δραϊμδὲ [866.--- ΤΉ ΓΟ 
15 8 Θομηθοίΐοη θίγῃ 1Π)6 ὙΘΓῪ ΥἱΓΔΙΠΥ οὐὗὁἨ (86 
οδυγοῦ οὗ Τιγαίϊγα δὰ (πα 1Δ6᾽ ας ἰἰ Βυ 6 8 
86 ἰο 6 ἀκζφιθὰ ὉγΥ ἰΐ6 ΑΌΥΥ ΒΟ ποθ οὗ 
Ἰ19 ἴῃ ἰι6 [δας ἰσίϑτα οὗ 626 06] δηὰ ἰιὸγ [0}10ν- 
ΘΣΒ: ἰμδὶ ἰὉ 18 απ ισαίομβοα οἱ {μ8. β᾽4 6. 
ἘΠ6 ψψοσίδη 7620ΌὉ96].--- ΑΒ (6 Αποιηΐδῃ8 

ΘΓ ἔογιη ον ἰγασοὰ Ὀδοὰχ ἰοὸ Βα]δλπ),, 80 6 ΓῸ 
(ΠΟΥ͂ 86 ἰγδσοὰ ἴἰο ΨΦ6ζθθοὶ, ὑπὸ νν 1316 οὗἨ ΑἸ δῦ, 
1 Κίησϑ χυΐ. βηα. 

ς [Τ|6 βἰπϑ οἵ Φοχϑῦο! αηὰ ποῦ ΓΟ]]ΟΎΤΟΤΒ σλη ΠαγαΪγ 6 
δἰγϊοὰ “ (πα ξοἴβτα .ἡ (ΠΟΥ͂ ΟΓΟ ἰαρθθ5 ἰηῖο ἰάἀυϊαίγν οτμὰ 
πο ρΡΌῦ Υ (806 ποίΐθ οὐ τοῦ, 20) Τ06 ονδθ οἵ διιῖη " ατὸ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἰηθίοαιίνο οὗ δρ᾽τγὶ τ- θα γοδίης μον σ (Ὑὸγ. 23) θα 8150 
οὗ {πὸ πτοί οὗ [86 ὅοῃ οὗ οα, ἴπο υϑθπηὰ ΟΥ̓ 119 ΟΠ ΓΟ, 
Βατοΐηνς δραίπδὶ {Πποδ8ὺ ΚΠ οὗ δρ τὶ Δ], δ 6 ὙΠΟ] δ Ῥἢ θοαὶ, 
δυο 1γ.---Β. Β. Ο.] 
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ΤῸ ἱπάϊν 8] ἰγαϊὶ οὗἨ (86 ἀοβογὶ ρίΐϊοη ο6}] 
ἴον τμ6΄ σοποϊαϑίοη ἐμαὶ 9626 06] νγῶ8 8 σοὶ χῖουβ 
ἤδλυδιϊο, τ ῖο οἰδὶ πηθα ἰο Ὀ6 8 ρΡγορβοίοββ δηὰ δ᾽δὲ 
ἐουπιἰοἀ ἃ Βεῖιοοὶ οὗὁἁ Απἰϊπομπὶδηΐϑη, ὰ τ Ι ΟὮ Δἢ 
δτριτθ ἐπ ΟΓΘΟΌΓΒΘ ΟὗὨ [80 ΒΕΧΘΒ 88 χζοἀμορά ἴῖῸ 
8 το] σίου βυϑῖοπι, δηα οἱοϊ ποι ἱπ 186 κατ οἵ 
Ρἷουβ δπιμβυβίαβη. 7116 παηθ 8 ΒΥ ΠΡΟ] 64], Ὀμΐ 
ΒΟΔΓΘΟΙΥῪ ἰἰΐ0 ΒοΧχ οὗ (6 ρογϑοῆ. [ὑ ββουϊὰ Ὀ6 
οὐβογνοιὶ (μδὺ ὑπὸ βοαποίϊοη ἰο ζογπἰσαίϊοη οσοι- 
Οὶο5 (0 [ογοιηοϑί 869 ἴῃ [818 ἰηβίΔησο, δ8πά τμαὶ 
ΤΑ ΟἾ. ΠΔΟΓΘ ΒΓ688 18 ἰδ] ἃ ὕροὴ ἰΐ ἐβδὴ ὕροῦ (9 
δοίης οὗἁὨ 1Ἰῳἀοϊδίγοιβ ββου ῆοοϑ. Ηδγο, ἰδογο- 
ἔοτο, ψγὰ μᾶνθ 89 ρῥγιταϊ ἶγθ ἴΥρθ οὗὨ 8 ΒίοΥΥ ἰδὲ 
Βα5 Ὀδοη οἴϊοη γαρϑαίθα ὈΥ ἰβοϊδιρὰ αἰποϑιϊο βθοὶϑ 
θύοῃ ἀοννῃ (0 ὑπ6 ργοβοηὶ ἀᾶγ. 

Οἰμον ἰπἰθγργοίδι! οη8Β: 1. ΦοΣ 6] νὰβ8 ἰδ 6 νντθ 
ΟΥ̓͂ (π 6 Ὀἴϑιον (ατοιΐϊὰ8. πὰ οὐ θγ8) ; θῆοθ (86 
ΣΟ ἰὴ τὴν γυναῖκά σου. 2, ἨΘΥΘΘΥ Ῥογβοηϊδοα, 
οΥ ἴ[Ἰ Νί οἰαϊίδη 4186 (ΘΠ 9 γ8 (γιιγίη ρα, Ηδηρ- 
ΒίοὨὈΟτρ, δηὰ οἰ6γ8). 8. Α ὙΟΙΔῺ ΓΘΆΙ}Υ οδ]]6 
ΦΖοζοῦ οὶ Παρὰ ς Βοη61}). 4. Τιὸ Φεν δὰ βγηδ- 
ἔοφσυοθ (2.116). 

ΤΊ] ἑογηϊοαϊίοη ἰοὸ το ἰἢ9 ΟἹὰ Τοβιαιοης 
Φοζοῦ 9] νὰ 10 Βοάυσοῦ, γ85 σοηποοί ρα νι τ (ἢ 6 
Βογνὶοο οὗ ααἱ δηὰ Αβίαγίθ; Φοζθῦοὶ δὰ Ὀγουρὰὶ 
89 νοΥϑἷρ οὗὨ .)680 ροὰβ 11} ΒΟΥ ἔγοτῃμ δ᾽ άοη 
δῃὰ ρῥγοραραίθα ἰὐ ἴῃ ἰβγϑοὶ (860 2 Κίηρβ ἰχ. 22, 
δα οὐ θ᾽ Ρᾶ8βα 368). ἢ ϑιοοΓς; σοη͵θοί Γ68 
ἐμαῦ 1:0 δϑοϊθηΐ ΨΦ 626 06] νγῶβ ἃ ἀδιρομί δ} } Υ ἰῃ- 
Βρ᾽ γοα Ῥτορ)ιοίθββ οὗ [388], 

γερ. 231. Δυᾶ :σ ρανθ 86. τἰπ16 .--ΕΌταγα 
ἀτουῃ ] 655}} (8 Κ68 {}}18 'ῃ ἃ Ῥγθβθηΐ Β6η80 ; Γ6ῃ- 
ἀογίην ἰΐ (μι ὺ8---ἴτοπι (18 {Ἶπι9 816 5884}} νδνὸ γοῦ 
ΔΏΟΓΒΟΡ ΓΟΒρὶίθ [Ὁ ΤΟΡΟηίδη06. -- 8.10 ἢ88 ποὶ 
Ἰταὰθ υ86 οὗὨἩ ΠΟΥ ΓοΒρΙίθ; 586 τυ! οὶ οὶ 
ἴο ΣΘρΘὩϊ.---ΤΊιο ἀἸ βου ογ, {μ ΟΥ ΘΙΌΡΘ, 8.5 ΔΙΓΟΒΥ͂ 
ἰαβίο βοῦιο ἰἰϊπ6, δὰ ἐμοῦ (6 ΘΒΌΓΟΪ,, 88 8 
οδοτοῖὶι, 645 Βυοτοὶ ἰἰΒ σΘοπιησδηδα, δάϊῃμοη 108 
ἰο σοροηὺ μαῦ9 οὶ θ6οηὴ Ὑδηϊ πη. 76. ποοά ποὶ 
οομοὶάο ἔγοαι (18, ον αον, {Π4ὲ Φο] ἢ85 ὑΓγ6- 
Ὑἱουϑ}γ ἰϑϑιιο ἃ ἃ τὶ 6 πη Τοργδηά (Ενγ81., ΝΟΣ 
ἄἀοο8 “2011 ἢ θγθ Βρϑϑὶς ἃ8 ἃ ὈΪθ[)0}). 

γον. 32, ΒΘΒοϊᾶ, 1 οὔβὶ Βοχυ ἱπῖο ἃ Ὀ9Άἅ.--- 
ΤῊο ρΡυπὶβ θη, 080 Ῥγοΐδοϊηρ τὶ δελοία 
ἐπάϊσαίοβ 18 ΒΟΥΘΓΙΥ δηα ΒρΘοα 688, 18, ἴῃ 118 
ἱγοῃΐοσαὶ οχργοϑϑίοη, σοι ου Δ Ὁ] 6 ἰο (0 58ἷῃ ; 
υβί 85 ἐπ οἂρ οὗ ἰπιοχὶσαϊίοη 18 ρουγοὰ ουἱ ῸΓΥ 
{πὸ ἰηϊοχσαί 6α, Α Ῥαὰ οΥἁ ἰογηημοπΐ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 
νι (86 Ὀοὰ οὗἁ οτηϊοσκιίοι. 

Αοοσονάϊης ἴο ἔγγα δηὰ οἰ τ, κλίνη ἀδποίοβ 
(86 γΡυμπἰδιιπιοηὶ οὗ ἢ16}}; ψΒ}}6 παοβὺ οοιπμθῃίδ- 
ἰογβ σοχζαγὰ 1. 88 ἱπάϊοδινο οὗ {6 Ὀθα οὗὨ δἰ οἷς- 
688, Μ| ΤΘίογθηοθ 0 Ῥβ. χὶὶ. 8. [Α Ὀθὰ οὗ 
Ββἰ οἰ 88, Ῥἢ γ 5108] δὰ βυι 0164], (Π6 τοϑοὶὺ οἔὗ 
ἸΟΤ ΟὟ ἱπιραγ ιν, την Ὀ6 ἰηὐθπάθὰ.---Ε. ΒΕ. Ο.] 
Βυΐὶ ποῖ Ὁ δ 0 ἢ}. ἃ ΠηΘΏ806 οὗ 5160 (6895 ἰθ8 [Πλ- 
ἰοηἀοά ἰο ὯΘ σοηνογοά ἢ6το 18 Θχοδϑάϊηρῖν ἀοαδύ- 
ἴα]. ΒΥ τ᾿ Ὀδὰ πὸ υηἀογβίδηα δὴ ἰπβυ]αίοά 
Βοοίαγ  δηΐϑιη, ἰὼ ὙΠὶο6]. Φ 626 061 δπὰ ΒΘΓ ΓΟ] ΟἼΟΥ 

4 [Τ| ἰᾳ ἴγηο ἴπδι "1ὴ6 50 ποτ] ἴο ογη οϑιίοῦ οσσαρὶοβ ἐἢ9 
Ἱοτοτηοδὲ μἱασο,," ὑπ 18 [6 ἐπτὶ πιαῖοῖν σοποϊποα ἢ} Π8 δας 
ἐκ οἵ τΐεκε βιοτὶ Πσοά το [ἀ01κ, Τ}ν 5 σοπῥ πηοιίοη, [Ομ Ὁ Γ 
πὶ τὸ αἰ εἰπσῖ γοίργοηςσο ἴὸ (η6 ΟΙά οι δηηθηΐ οχοῦσ!ὶ, ἰπ- 
ἸΙὸ8 ἐπαῦ ἢ Τοτγηϊοδτίοη {8610 ταϑ σοηπηοςίδα ψἰ} ἸΔΟΪΔΊΓΥ. 
οὐ, Ὑ 1161 ἐξ ἰῷ σοΠος ΙΑ "}]9 τῆ8ὲ ΟΠ γϑιίδη δηδίίοἶϑηλ ({, 6... 

ζληδιϊοΐηπι βίαγιϊ πε ἔγοιῃ Οἢ γἰ βΕ Δ ὩΪΕΥ} ΤΟ ΔΥῪ Ὦδνθ ααϑι τα θὰ [0 
ἔοτιη οἵ πῆ ἰπιρτγοροῦ ἐπτογσοοιγεθ οὗὨ [Π6 5υΧϑα, [ἰ ἰ8 ὉΓΟΓΙΥ͂ 
ἱποοπουϊνα υἷθ ἐμὲ ἱξ σοι! ανο δου ἴδδῖ οἵ [Δο]αἴγν. 
Ἰαν ὑὕυοιϊῖοῦ 14 ἴξ ἴο τοραγά “9 ΖΟΌαΙ 88 ὁ Ποραίῃϑη αἵ Ὠοαγῖ, βηὰ 
τ ύδο κοδυσοὰ ὈΥ ετ, ΔΝ ΟΥτΟΓίἐ8 ᾿ο ΔΒΊΓΑΥ ὈΥ ον οί 68 
τοροίηκ, [ἢΔΠπ 88 ἤληδίίς, 8). ΤΑΥ͂ ἰπἀάσε αν ὕθθ ἃ 
Ἀεαέλεπ, Ὁὰὶ ποῖ ἃ Ολγίξίίαπ, ἰΔυδιίο.---Β, Β. Ο.} 

ὙΪ}1] Β6 8 ᾿πδίγυτη δη(8 οὗ (οἷ γ οσσῃ 4οϑεγποίΐοη ; 
μ6 ἐπγοδιθηθαὰ σδβίϊηρ ἰηἰο 88 θεά, ἐμ ογοίογο, 
0 ΒΡΡΓΙΟΘη 85 ἃ ἰῃγοδὺ οἵ Ἵχοοιηταπηϊσβίΐοη, 
ἰο 9 ὁχθουϊοα Ὁγ (6 ϑρίγὶιι οὗ {89 1,ογά.ἴη δηὰ 
ΔΙοης τὴ 16 ομυγοι (1 (ΟΥ. ν᾿ ὃ 5α4.}, 7 880 
ἂο ποῖ ᾿πογου Ἡ} Υ σερθοὶ.  ἴὁϑ ΘΙΗΡΒ ΑΒ: 6 δ8 
ἔο! ον : Βομοὶὰ, 1 οαϑὺ δὲ ἰηΐο ἃ Ὀδθα, απ ἐλοδο 
ἰδὲ οοταπῖί δα] ο τ ὑσὶ} ΠοΥ---ἰηο ρτϑαξ ἔχὶ- 
Ὀυ]διίοΣ.--- ΕῸΡ (ἰ6 ἀοδιτιοι οι οὗὨ 86 8688," 
8ι. Ῥδὺϊ βᾶγ8. ΑΙΟΡ ἐΐ8 οχοϊθίου ἤγοιῃ (89 
ΘΟ ΌΤΟΙ, [16 δοιιοοὶ, 88 8 δοοῖ, τηρϑὶ ὩΘΟΘΒΒΆΤΙΥ 
θ6 αἴνϑῃ Οὐϑὺ ἰο ϑοσεπίγιοἰϊν, ἀϊϑοογὰ, [86 ῥϑδηῆχο. 
οὗ Υθηλοσβθ, δὰ ἀοβραὶγν, ἰο ΒΑΥ ποίη οὗ (86 
ἀἰθζτγδοθ ποσὶ που]ὰ δἰίβοι ἴο ἐϊ, ἀπὰ ἐμ 6 δεη- 
ΒΆΓΘ οὗ ἐδ πψου]ά. 

ΦΒΠοδΘ 80 οοσαμξ δἀη]ῖοῖν τὲ Ἐοσ. 
--ο ἑογηϊοδίϊοῦ 18 ΠΟΥ οπαγδοίοσίζοα 898 δά α]- 
(ΡΥ, ΤῸ ἰορχοίδον τὰ (ἢ 6 δοῖι8] οσοῦγτοθηοοα οὗ 
{818 βογὶ, σϑὶἰκίουβ δροβίαβυ, Ῥγευιου θῖν ρῥυθϑεὶ 
ἴῃ φογα, 8 {μ5 ΘΥΙΩὈΟ]ΙΟΑ}Υ ἀεαϊρπαϊθα : ἴῃ 
818 0856, 1ὑ ἰδ Δροδίαϑγ ἔγοτι Ομ σὶβὶ δηαὰ ἔγοτῃ τἢ9 
ϑρίγιὶ οὐ Ηἰβ Ονασοῦβ. ἈΓμὰ λέγ, ἴῃ ΤῸ] δὴ - 
ΜΊΓ ΟΡ; 88 ΒΟΥ ΘΟΙΠΒηΐΟη8 δηα ζΟἸ] ον ΟΣ. 

ἙἩπχοορῖὶ ΤΠΘΥῪ σϑρϑῃῖ.--- αὐ υ] εἰ αὶ πὶ ΡἈΓ6- 
οϑαΐης ὁχοοιμιπιηϊσαίίοτ, Βυσ ἢ 85 νγγ88 βἀἀγοβεϑὰ 
ον ἴαϊθο ἐθδόθοσβ ἴῃ ἰδθ αἸδίδη ΟἸυγΟΒ, 

8]. ἱ, 
Οὐ Βοσ [ἀντῆς-:Ξ7 νχοσῖζ. 
γον. 28. Δῃὰσ υἱὲ} β'αν θὲ οΒἢ] ἄσθῃ .--- ᾿ 

Αοοογάϊης ἰο ατοίϊ 8 δηἀ οἰβοτβ, (686 ατὸ δοῖυδὶ 
ομί!γθη οὗὨ Τογηϊςαιϊοη---δ8 δυσὶ, ΒΟΟΎΟΥ, ΣΟῚ 
οουὰ ποὶ Ὀ6 ὑπὸ οὈ͵δθοῖΒ οὗ 80 δβεύου 8. ἤγοδλί. 
Ασσογάϊηρς ἰο Ὀὔδιογάϊοοἰς ἀπ τὴν ΟἸΒΘΓΒ, ἐΠΟΥ 
δΓΘ (8.6 ῬΓΘΥΪΟΟΒΙΥ τη θη Ἰομ θα δου ρα 0 Π5 οἵ 7 6:- 
ΘΌ6], ἐμὸ μοιχεύοντες. ΕγΑτα ; “ΤῊΘ Ζεξοθοὶ 
Ῥτοοί, ἴῃ ψ οὶ ἱπίᾳυὐ υ (μγθαίθηβ 0 ῥὑτορακαῖθ 
86} ἰῃ ἐΐὴθ ἰο οομιθ.᾽ Τ)686 ΟΠ] ΓΘ ΔΤ 
Ρἰ δἰ αν ἀϊβι πη ζυϊβμοὰ ἔγοτη 6 ἱππτηοάϊαῖα οοα)- 
Ρδηΐουβ οὗ ΔΦεζϑῦθὶ, Ὀοΐῃ ὉΥ παῖ δὰ ὃν ἰΒ9 
ἔογιι οὗ {86 ἐμγθδίθηϑθα ρυπίβηπιεί. ΠΟΥ ἀτὸ 
}0 δοοοηᾶ ροπογαίϊοῃ οὗ αἰ βου δ ῚῪ βοοιδγι δηΐ βίῃ, 
ἴῃ τ ΒῚΟᾺ {86 ψ}01]6 ρόνγον οὗ βρί γι [.4] δπὰ ρὰγ- 
8108] ἀθδὶ ἃ Ὀθοοπιοϑ τηϑηϊοβί  δηὰ ἴἤθγα ἰβ 80 
ὈἈΠΙ1πΣθα Ῥοτγβρθοιΐνθ ἱπίο Διζιι γι ἴῃ τ 6 ΤὩτοοὶ 
--θὴο9 10 18 ἀφοϊαγοὰ ἔπδὺ 81} [0Ώ 9 ΟΒΌΣΟΙ θα 
Β88.8}} ἱζπονν {118 ϊγὶ 9 υἀ χιηθῃί. 
ΨΊ [1}Δηκο: ΒΥ ἴ86 ρονσγοσ οὗ] ἅδθαϊιξ --- 

βίη, σα ἰζ ἰ8 δηϊδιιοα, Ὀτγϊηροῖῃ ἔοτ α ἀθδιὴ 
(548. 1. 16). Ἐχρ)ϊοαιῖοπβ οὗ ἐν ϑανάτῳ: 1. Βοδιὴ 
8. Η6}}: 2. Ῥοδιΐ]θπο6 (ϑορίμαρ. Εσεκ, χχχιϊ. 97); 
8. Το Ηθῦγον ἔογαιυ]α : ΠΙ33 ΠΏ, 85 {1.6 ῬθΒ ΔΕ 
οὗ δάυίοσυ, μον. χχ. 10. Ὀαβιογάϊοοῖς ἀτχοβ 
οορθηῦ ΥΘΆΒῸῚ8 δραϊηδί {1.6 ΒΡΡΟΒ (0, δ πο ᾽- 
ἰαηθά ὈΥ Ηθηρβίο ότι, ἐδαὺ ἴῃ 6 ραββαρο ἴῃ ἴ,6- 
υἱ ἶσιδ 'ἰ86 Δ] θὰ ἰο. ᾿Εν βΒ' σχπα} 28 ϑάνατος 85 
(89 ἰπβίσυηθηὶ οὗὐἠ ΚΙ πρ --- πθῆσο, 85 ἀθα ν 
ΡΟΟΡ. “Α βίἰγοὴρ ΗδΌΓηϊβιΪϊσ δχργοββίοῃ, 
τιηϑϑηΐηρ ἰδδἰ Β6 ψου]ὰ δογί ΔΙ ἀοβίγοῦυ {ἢ 6 .᾽ 
ΒΑΒΝΕΒ.--- ΟΙΠΘΥ5 πὰ 8 γοΐθγθποϑθ ἰο ἰδ ἔντο 
ΒΎΘΟΡΙ ΠΩ Οδ ββίγορ 68 πῃ ϊσῦ ονογίοοκ ἐμ 6 Βδαὶ 
ῬΥΐοβίθ. δηὰ γὙοίαγί 98 αὖ θχϑοιν ἐπα ροτίοα οὗὨ 
δον 88 ἰΒίΟΥΤΥ ἰο ψ ΗΘ ἢ ἢ τηρηϊΐοη οὗ ΦοΖοδοὶ 
ΒΟΓΘ Ροϊπίβ (1 Κίηρβ χυΐ!!. 40: 2 Κίπρβ χσ. 25). 
Τὸ τὴη9 ᾿ξ Β66 15 π΄ ΙΏ070 ἰμδῃ ἃ ἰμγοδὶ (δὲ {8 οἷν 
ἄἀοοιι Βἰιου]ὰ ὍΘ 8 βίη) οῃθ, (δὲ {Π6Υ Βμου]ά 

[ΤῸ Οὕὐμεγο οχ σοπιπιτη!σαῖθ8; ἰὯ6 06 ότο ἱπγοδιδηρά 
ἰφΦ οὔθ ἔμδὲ ΟΠ γίαι Η ἰπιβο τ τ γοδίοιϑ δηὰ ἐπδίοϊθ. Εἰχοίδίου 
τοι ἴδ νἰβϑί υἷο Οατοῖ ἐπ ἢ Ὠροοδϑα ΓΤ Υ τωρ! θὰ, θὰὲ χαῖο 
[πδὶ πρίγιἴ8] σογγυριοη δηὰ ἀἄρφῖ δίς (οἰϊον ἃ τἰῶ- 
ἄγανδὶ οὗ ἴμο ἰβδαοσηοοα οὗ [0 βρίγτ!ϊ:--Β. Β. Ο.] 
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ποὶ ἀΐϊθ ἐδ9 οοθῶοῃ ἀοδὶἢ οὗἁ 8}}] θη, ὯΟΤ ὈΘ 
τἰα!οὰ δίνουν {πὸ Υἱειἰδίίοη οὗ 8}} ἐν ΗΝ, χυΐ. 29), 
Βαϊ Ἰολυίης (δ 6 ῬΓΘοΐ86 Τυβ 0 Ὁ οὗ ἰμδὲ ἀοοιὰ ὑπ- 
ἀοβηοα.᾽" ΤΒΕΝΟΗ.--Β. ΒΕ. Ο.] 
Απᾶἃ 411 ἴ:6 οβύσοβοβ 5881} Ἰσποῦσ.-- 

Ὀδοϊογαϊϑοϊς : 5" ΕΥ̓ΘῪ Ὀίνὶ πο ᾿υἀραιοηὶ ὑροι [89 
ποῦϊὰ 8. 6 πιϑηϊοβίδίϊοη οἵ (89 [οΥγα᾽ Β ΠἼΟΥΥ, 
τοδυ]ΐηρσ, ἰὼ δοσογάλησθ ὙἱϊΒ ἰΠ6 Ὀὶνίηο ἰηίοη- 
οι, ἰὰ 16 διἀνδησοιθηὶ δηα βίγοηρσίοηΐηρ οὗ 
Βοϊϊοτοσβ ἰῷ Κηον]οαρο.᾽" -- ΤΏΘΥ δλαϊξ ζηοιο, 
δαρϑοΐδ!γ, ἰδαὺ αἀοα ἰβ τ9 ΗοΥ Οηδ, {πδὶ Ηθ 15 
Ρατο Πίχαι, δὰ ἰδὲ Ηο Κπονϑ δοιὰ ᾿πᾶροβ 8]} 
ἱπρυτγὶγ, ἀνθ θη δΡσαγοι ἴῃ ἰδι0 οἸ]οδοϑί Βθ1- 
δίδηοθ οὗ ἢ οἾ 1. 685. 

ΑΙ} τ 6 ΟΒΌΓΣΟΒΘΕ --- ΘΟ ΖΤ ΖΔ ΟῊ8 --- ἰὰ (89 
ψ 015 ΟΒυτοῦ. σ᾽ οδῃ ΒΥ, νυ) τοῦ 15, “6 189 
᾿Αδιδιΐὶο σμαγσῦ 68, ἢ 6 ΟἿΪῪ ἀο ποὺ δρρυοηθηά 
(ποῖα ΟΧΙΘΙΏΔΙΙΥ, Ὀὰῤ 85 ἰγρθ8 οὗ ἰμ0 ν]}10190 
Οματοῖ.ἢ 
ΤΠαΓΙ τ Εἴθ6.---ΤῊο δ βοϊυἴθηο88 οὗ αοά 15 

ογθ ἱπαϊοαιϑα, ἤγου ἰδ βρϑοΐδὶ ροϊηΐ οὗ υἱοῖν 
ἰδδιὶ ἴὶ 18 Ηδ γὙῶο ἰγῖ68 δηὰ βοαγοδθϑ Π 0 ΣΘῚῺΒ 
διὰ ῃθασῖδ, 86 τνϊοΐθ 9 16, δηα (ῃ 9 ΠΠ6}- 
8οϑὲ ἀἰδροσίἑϊοη οὗἩ δῆ. [“ 718 ἰβ8. οἸΘΑΥΪ ἃ 
οἷἰδῖτα ἰο Οπλη ἰϑαΐθποθ, δ 88 ἰὲ 8 (6 [οτὰ 9 6811.85 
ἯΠῸ ΒρΡΟδ (5 ἴπ ἃ}} {:|6686 Θρί8ι169, 1ΐ 18 ἃ ζ..}} ῥτοοῖ 
ἰδεὶ Ηδ οἰαΐπιθ ἐμὶβ ἴοὸΥ Ηἱἰπλ801ζ.᾽" ΒΑΒΝΕΒ.--- 
Β.Β. 61] Οτοιΐυθ διὰ Βϑηρθὶ τρᾶῖκο ἃ ἀἰβιῖπο- 
ἔοι ἰπ ἰδ6 σΘοπογοίθ πη  Υ οὗ ἐμ ἐχργοββίοῃ, ἰὩ- 
ἐεγρσοίϊης ἰοὲπδ 88 [0 ᾿υϑὲ5 ΟΥ ῬϑΒβί 018, λεατίδ 8.8 
ἰ86 ἱπουρίιϑ ; 15 15 πη ορροϑίζϊοῃ ἰο 6 απλίουβ 
Β0030 οὗ ἰ8ὸ Ῥδββδρο, ἰπ ψιΐοι, δὺ ὑπὸ υὐπιοδὲ, 8 
ΒΑΤΙΏΟΠΙΟΌΔ σοηίγαϑι 18 μα ϊοαί θά. 
Το γοῦ, ἴο 6808Ἐ.--,Αἀάγοθθ ἰο ἐμ ρυν 

οΏ6858. ἘΒΪῺ (Π)0᾽ ΤΏΟΓΘ ζοπογαὶ ομαβιϊθοιηρηΐ, 
(86 ἡ᾿πἀσριιοπδ ἀροὰ οδοῖ ἱπαϊν  ἀ8] 88}4}} Ὁθ 
Ῥτορονγίἰομοὰ ἰο Ϊ8 πόοτῖ8β. [Δοοογᾶϊηρ ἴο 
γοῦς τΟΥΪΚ8.--“ ΤῊΙ}κἱἦβ ργοιΐβο, Οὐ ὑμὶ8 ἰῃγτοαΐ, 
ἴον ἰξ δν Ὀ9 δἰἴ δον (18 11 ηοΐ ὈοΙἢ ἴ---Εἰ. Β. Ὁ.) 18 
086 ἡ δῖοι! τἯΘ σΟΙΙΠΟΙΪΥ͂ ΚΘΟΡ δὺ ἰμΐἷβ ἰἰπ0 ἴο00 
τσοὶ ἴῃ ἐμ6 Ὀδοκχτουπά ; Ὀαΐ ἴἰ 15 ὁ56 ψδϊδἢ. ν 9 
ὁΒου ἃ ργοθα ἡ ΟὔγβοῖΥθα δηᾶ οἰογβ ψ] (ἢ ἐμ 9 
δδιη6 ΟΡ 8518 ὙΒΟΡΘῊῪ (ἢ ΟὨγὶϑὶ δπὰ Ηἰ5 οτὰ 
Ῥτεβδο8 ἰδ ΡΟ 0.8 84]}1] (5. ᾿χὶ;. 18; Μαῖὶ. χνὶ. 
21; Βοπι. ἰἱ. 6: Φοῦ χχχῖν. 1]; Ργυου. χχὶν. 12: 
ὅτ. χχὶϊ. 19). [ε 18 ᾿πάθοα οὔθ οὗ (6 φγδυϑϑὶ 
ταϊφοὶ εἴθ ποῦ Βοτῖθ ᾽85 Ὀοαυοαίμοὰ ἰο 8, 
ἰλδὶ ἰὴ ἃ τοδοιΐοῃ δηὰ ργοίϑϑδὶ,, 1156] δοϑοϊ αἰ θ} Υ 
ὨΘΟΘΑΒΩΤΥ, διιζαϊηϑί (Π6 8180 ΘΙῺΡ 8818 τ Εἰ σ 8110 
Ραΐδ ου του κ8, απ υ]γν ἰγυϑίϊπς ἔλογοὶη ἰ0 Β.8 ΓΘ 
ΠῚ ΟἾ τ 8 0 6 Γ118 ἴῃ οὖν 8118 σαί, οη, ὁ οἴϊοη 
ΔΓ ἴο Ρἷδοθ ὑροῖ ἰδ ϑῖ (86 γα: Ὀοὶηρ,, 88 ΠΟΥ 
816, ἰο βροδῖς 8 8ι. Βογηατγὰ, (6 “υἱὰ γεφπὶ,᾽ 
Βοπουον {{{1|0 (86 “ ἐσιδα γεσπαηπαϊ ;" ἰΒπουρἢ π᾿ ΓΘ 
ἴοο 1 τηυϑὶ οὗὁἨ ΘΟΌΓΒΘ ὩΘΥ͂ΘΥΡ Ὀ6 ζυγχοίίοη ἰδ αὺ 1ἰ 
18 ΟἿΪΥ (86 χοοὰ ἰγεθ πῖον Ὀτίη ρα ἔογί ροοά 
ταῖς ; δα ἰμαὶ πο ἰγθθ ἰ8 σοοὰ πη} Ομ τὶϑὺ δ.88 
ταϑάς ἰΐ 80. ΤΒΕΝΟΗ.---Ε. Β.. Ὁ, 
εν. 24. Βαὶ ππῖο γΟοΌ δαν, [86 τοδὲ ἰἢ 

Ῥαγδείσα, εἰς.--- Τὸ ἀπα οὗ (6 Ε; Υ΄. 15 οπιἰοα ; 
860 ΤΈχτ, ΑΝΡ ΟΜ ΑΜ. ΝΟΤΕ8.--Ε. Β. (0.1. ᾿Αἀάγεδδβ 
ἴο ἱπάϊν! ἀυ.818 τ ῖΟ, 88 βυοσῦ (ποῦ Ἀ8 ΤΩ ΘΙΏΌΟΥΒ οὗ 
86 Θαγοῖ 88 8 ὈΟαΥὴ, ΔΓΘ συ! 1088. ΤΊΘΥ 8.6 
οἰδτδοίοτίσχοαὰ ΟΥ̓ ἔψγὸ ᾿ϑᾶτῖβ. ΕἸτγϑί, {860} Βδνθ 
δΒοὶ (818 ΘΥτό; 6οι18 ἀοοίγῖηΘ: 8π, Βοσοπάϊγ, ΒΟΥ 
δῶν ΒΒ οσίο ἢοῖ Κποόνγη (6 Ργεϊθη δὰ ἀορ(ἢ8 ἴῃ 
ἰι “4 ἀρρίλε οΓ ϑαίαπ, 88 ᾿ὮΟΥ ΘΧΡΓΘ58 ἢ μη Β ον 68 
ΒΟΥ ἴδδι {Π6 1} ΟΥ̓65 8΄6. ορθηθ. Τ86 οὈ]οοίΐου- 
ΔΌΪΘμ688 οὔτδὸ ἀοοίσϊης ἱῃ αὐοδίΐοη νγὰβ οἰθὴ (0 
ἴθετι, Ὀαὶ ποῖ ἰἰ8Β βαίδυϊο ἄορι, 118 Βαίυχο, δηὰ 

ορογδίϊοῃ---τυΪϊ Που 8 ἐο 800}18, ροϊδοπίης (9 τοχὰδ 
οὗ ἰγυί, δ 8] ἰο βρὶ γι] 116. 

Ιυὐθτργοίδιϊοηθ: Τ᾽ 686 ἔα͵8ο ἰδ ουβ Ὀοδϑίθα 
(μβαῦ ΒΥ Κπονγ᾽ (86 ἀθρί8 οὗἩ βαίδη (Νϑδῃάου, 
Ηθηρβίθηθοῦ). Τ17]1680 ἴα1]80 ἰθδόθοτβ, ᾿ἶἰκὸ (89 
αηοϑίῖο68, θοαβίοα (4 {6 Κηθν (110 ἀοριμβ οὗ 
119 δηὰ, δϑρϑοίδὶγ, οὗ ἰἰ9 αοἀπειλὰ: Ὀυϊ (86 
ΑΡοσδΙγριΐθὶ βαγοαϑιΆ}Ἐ}ῦο ΓΟΎΘΙΒ6Β 1} 18 Ὀοαδὲ ὉΥ͂ 
ἰπεἰπιδιΐηρ ὑμΒ80 ἐπ 6 1} ργοίθπάρα ἀθρί δ ἂγὸ ἀθρίδϑ 
οὗ βείδη (ἀτοίϊιι8 δηα πη Υ ρί 618). 

“Α8. (Πγ ΒΗΥ,᾽" δοσογάϊηρ ἴο γι γα, γοίο ΓΒ 
ῬυΓΟῚΥ ἰο ἐδς ἀερίλα; ἰΐβ γοβιγιοιϊοη, ΒΟΊΤΟΥΘΡ, 
ΒΘΘΙΩΒ ΒΟΙΩΘΎΪΙ Υἱοϊθηὶ, δηὰ ἰΐ 1ϑ ἸΟΓΘ ῬΤΟΌΔΌΪΘ 
ἐμαὺ (τ ἱπποσθηΐῦ ἱπαϊνί αὶ ταθηῦοτα οὐ ἰἢθ 
ΘὨΌΓΟΒ ΠΑΥ͂Θ ἰπΘΙΊΒΟΙΥΘΘΒ ΠΟῪ τοσορηϊσοὰ (ἢ 
κιοαίῃμοϑϑϑ οὗ (89 ονἱ], ϑῃὰ βδγοδϑίϊ ον δδηα ὁ 
18ὸ οΪαὶπι οὗἁἨ (10 4186 [680 }}0Γ8. 
[᾿ 1. νϑ ἐδ δἰδγδοίογ βιΐὶσ οὗἩ ἐμ9 ζδ] 86}. 

64}164 γνῶσις ἴο Ὀοδϑὶ οὗ 16 βάθεα, ΟΥ ἀρορί5, οἴ 
θίντπθ ἐμίηχ8. . .. Υ᾽ ὁ ΤΩΔΥῪ ΒΑΙΟΙΥ ὑμογοΐογο σο- 
ἴογ {86 οχργοββίοῃ οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάθεα ἰο ἰδ9 
Βογοίΐο8 Βροόοκοα οὗὐ αν 1 18 ποὶ 80 οἶδα ἰὸ 
ψοῦα, 88 {(Ποἷν Βι Ὀ)] οί, (19 τψογὰβ ὡς λέγουσιν 8.0 
ἰο Ὀ6 ΔΡρτοργίδιϑὰ ; δηῃά, δραΐη, τολοδὲ σογὰ τοῦ 
σατανᾶ ἷΒ, ἡ ΒΘ ΠΟΥ ἐπα (1) οὗἨ οὖν Κογὰ, (2) οὗ 
8 ΒοΡΟΙΪοΒ, ΟΥ̓ (δ) οἴ ἐπ 6 Ομ τ ϑιΐδη5 δα ἀγοβϑϑά. 
17 ὡς λέγουσιν Ὀεϊοηρϑ ἰο {86 Οἠγίδέϊαπδ, (6 (ἢ 9 
Β6056 Μ|}} Ὅσ, ἐμαὶ {π6 Υ, ἐἰιο ΟὨνἸϑιδη8, οδ]] ἃ 
(80 βάθεα οὗ ἰμ)6 Βογοίϊοβ, 6 βάθεάα τοῦ σατανᾶ, 
δηα ψογο οοπίοηξ ἰο Ρῥγοΐεϑ8 {πο}. ἱρηογαῃοο οΥ̓͂ 
ἴθι. 80 Απάν., Αγοίῃ., Ηοίην., ΖΌΠΠρ, ΕΌγχαρά: 
δῃὰ 80 ἔδυ σουϊὰ Ὀ6 ἴγὰθ ϑπουχὰ ; Ὀαὶ (᾿6 86ῆ- 
ἰθῆσο πουϊὰ Ὀ6 Ἰοὗϊν ΥΟΥῪ 8δὺ Δηα μοϊηι]688, δπὰ 
δἰιοχοίμον ἰμοοπβίβίθμὶ ἷἱπ ἰἰζ8 ἰομθ τι (δ 
βοϊϑι!ι δπὰ ργορηληῦ ὙΟΓΔΒ οὗ {110. Σεϑί οὐὁἁἩ (89 
Ιλο588ζ6. [7 ὡς λέγουσιν ὈΘ]οΩμΒ5 ἰο (πὸ λεγρίίσα, 
ΜΘ Πᾶῦο ΟΟΥ οἰοΐοθ Ὀθίψο ἰνγοὸ Υἱοῦ οὗ τοῦ 
σατανᾶ: οἰλμον (1) ἐμαὶ τ1Π6 Βογϑι 68. ἐπ Θιβο γ68 
οΔ]]οὰ (οἷν οὐγῇ τυγϑίουῖοβ τὰ β. τοῦ σατανᾶ. Βαὶ 
τιῖ85, που μο]α Ὀγ ΗἩθηρδί., δηὰ ον ὈΥ Νοδη- 
ΩΓ... 88 8 ροΒδὶ Ὁ]0 δἰιογπαίϊνο, δὰ ΣΟΘΘΏΓΥ 
ὉΥ ΤΥΘΩΘὮ, ΟΠ ΠΆΓΑΪΥ ὍΘ 80, Βοοίῃς μα (9 
ΜΟΥ 8 ΒΌΓΟΙΥ πουἱὰ ποῦ ὍΘΩΡ {110 Β6η896 ἰδ 
δϑδβδί χηϑα ἰὸ ἐδ οι, γί. : {πὶ {ΠπῸ 7 σουϊὰ ρὸ ΘΟ ΡῸΡ 
8 δηὰ ουἶν! ϑεαίδη ἴῃ 8 ον Κα σάοῃῃ : δπὰ 
Βθοΐπβ, ΠΠΟΤΘΟΥ͂ΟΥ, ὑπαὶ ΠΟ 5116}} ἔΟγπι δ, ΟΥ ΒΏΥ 
Τ ΒΟ ἰΐ, 18 ἔουπὰ 8485 υϑοαὰ ὈΥ (190 δῃοϊοηίΐ 
Οποϑιίῖο Βογοίϊσϑ: ΟΣ (2) ὑπᾶὺ (6 ὡς λέγουσιν ἃΡ- 
Ρ᾿ 68. ΟὨΪΥ ἰο 16 ψογὰ βάθεα, δῃὰ ἐἰδΐ, θη 80- 
οογάϊηρ ἰο ἐλεῖῦ ΨΑΥ οὗ βροακίηρ, τοῦ θεοῦ Βῃου]ὰ 
μᾶνο [οἸονοὰ (οὖ. 1 ΟΟΥ ἰἱ. 10), 86 [οτὰ ἰπῃ 
ἱπαϊσηδίϊΐοη βυθδιϊ(αἰθ8 τοῦ σατανᾶ. Τ}8 δ.88 
ὈΘ60 5 16 Υἱο Ὁ ἰδ ίζθη ὈΥ̓͂ πηοϑὲ δοιῃητηοηίαίοΥϑ, Θ. Κ.» 
Οοτῃ.-ἃ-[ρὶά6, ΒίΌοΡα, ατοί., Οδῖον., Ἡεἰϑί., 
γιιν., Βοηχοὶ, οῖ, ΕἸΘΒΏοτη, Εν], 89 ΥἾ., 
Βδίογη, Ὀὔβιεγαάα. Απά, ἰθὺ ΔΡΡΌΘΑΥΒ ἰοὸ τηὸ, ὑμδὺ 
ἀμ18 8ΔΙΪὁοῃθ Θοπιθθ ἴῃ ΒΗΥ͂ ΙΏΘΆΒΟΙΓΘ ΠΡ (0 ἐΠ0 Γ6- 
αὐἱγοιιθηβ οὗ [6 ρῶββαρο, ἰῃ Ἰη(οηϑὶίν οὗ τηθ8}- 
ἱῃ δηα βοϊ] 1 Υ, 88 γγ6}} 88 1 σου - 811} 1} 6.᾽} 
ΑἸΡΟΒΌ. 8460, 88 σϑργοβοπίΐηρ οἴμοσ ΥἹΙΘΙΊΝΒ, 
ΤΥΘΏΟΝ δπαὰ ΒΔΓΠΘ8 ἐπ ἰο6.--Ε, Β.. ὉΟ.] 

Ι οδεδῖ ποῖ ΡΟΣ γοῦ ΔΩ οἵδοσν θαυτγάᾶθῃ. 
--οὌἨῳὐὖν ἢγβι οὔογι τεῦ Ὀ6 ἴο σαί! (ἢ 6 τη δ ηἷηΖ 
ΟΥ̓ {86 οἱλεγ δωτάδη ἔτοιι 6 6ρί8ι16 1861, Τ}1 
Βὶπία} ἰοἸαγδίοη οὗὁὨ “96260060] τηυϑὶ ΠΟΥ͂ ὈῸ ὁΧ- 
σηκοῦ ἴογ (86 ΟΡροδὶίθ οοῦγθο, ἐ. δ.. (09 6Χ- 
σοπμηπηϊσαίοη οὗ (ἢ 6 ἴ8186 (686 6 γ8, Ὁη1688 {ΠΟΥ͂ 
τοροηῖ. πὰ (ἰνῖ8, ἱπἀ Ὀ Π ΔΌ]Υ, 18. ἃ Ρδ΄ π[Ὁ] δαά 
ΒοανΥ ἰδδὶς, ἃ δωγχάεπ; ἴπ6 Αροβίϊθ π|ὶ}}, ἈΠΟΎΤΘΥ͂ΟΣ, 
ἸΔΥ ποπθ οΟὐμο ν᾽ ου (86 ΘΒΌτοΣ. 
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Ἐχρίδηδιϊοηβ: 1. Νὼὸ οἶμον βυδοτίης ἰμ8ὴ (μδί 
πλϊοὶι γ6 δγοαν θοαν (Βουκοὶ δ οὐ 6 Υ8): ἰπ- 
οἰαθδίης {πὸ {τοι (Εν 414). 2. Νὸ οὔμοῦ ΟὈἸζ8- 
(Ἰο {π 16 ΟὨ6 ἰπα!σαίοι -τοῖο ργολ 1. (μ9 6δ.- 
ἱηᾳ οὗ ἱἰάἀοϊαιγοιβ βαογι ἤσθβ, εἴς. Αοίβ χυ. 28. 
Νοῖ ἴ86 δηΐϊίγο διοβαΐὶσ αν, ἰμοτοΐορο, Τλ6 ἴῸΓ- 
ΠΥ οὗὨ {μοϑ80 ἰηϊογργοίδοὴ5 18 ἰοο ἱπάοβηϊίξα, 
{16 Ἰατ 6 ἰοο ἔατ -ο 6.5 ΕαυΔΙΥ γα] 6}688 8 
(0 Ἰητοτρτοίδιϊοη οἵἩ ἀστοί: «αείαηί εἰ ὲ δὲ τεττπι 
φιμἐατιοπ σοση ἴοη86, απὶ ἃ υοδὶα ποη ὄχῖσο (ΖῈ 0518, 
6, 18 6 ἄλλο βάρος 1); Βοηροὶ: Α8. ΨΦοζοῦοὶ 
88 Ὀστίοη δοουρὶὶ (0 ἱμοπὶ; ΕἸΘΏ ΒΟΤΏ Χίνθ8 8 
Β.}}} ἀ"Πογοπΐ ἐχρίηδιΐοη, 860 θ6  οἰ(θ. 

ΒΥ τ)0 0] ον ΡΓΟπιΐ86, Ὁ 860 τδδὶ (ΠΥ 
ΔΙῸ ἴὸ ἀο. 1Π6Υ 816 ἴο σοηι!δαὶ ἰπ6 6 Βαβι  Β6ῃ- 
18ηχ αὐἰϑίηρ ἰὼ ἰῃαὺ δΒορίαγίδϑη Βα οο]; δηᾶ ἰο 
ννἱο] ἃ 1116 ἰγοη βοορίτο οὗ (6 λοΒβ8ἰ δ), ἰῃ δοσογά- 
δῆσα Ὑγ11ἢ} {116 Ῥτόμ) 180, γοῖ ἴῃ 8 δρί τἰ 8] 56η86. 

νον. 25, Βαϊ μαῖ ὙΒο γὸ Βανο.---Τ 9 
ἔχειν ἰθ6. ἰο 6 σοῃηγνογίοα ἰπίο 8. κρατεῖν ἴῃ (110 
ΣΩΔΉΠΟΥ ἰπιϊϊοαίοα, , 

ἙΓο]ᾶ ίαδβὶ (νθ ΤΏΟΣΘ ὑμδὴ οΥο 0). θεοῖς ἰοὸ 
Βο]ά 1 μι ἴῃ 115 ψν)010 σοπμβίβίθῃσΥ. ΤΏΘΥ ποϑὰ 
ποί, ἰ(ΠΠογοίον α, ψοσὶς ἐπ οπηβοῖν68 ἊΡ ἰ0 δηοί 6 Ὁ 
βίδη -ροϊηΐ, Ὀαὺ τιιιϑὺ σΟΠΒ᾽ΒΙ ΘΏΓΥ γοτκ οαἱ (μ οἷν 
δοίιι] βρί για] 1118 (τον, 19). [5 Τ|ιΘ δουὶϑί 18 
Ἰλοτο σἰν ἃ απ ἱπιρογαιῖνο ἰπδὴ ψου]ὰ 9 {89 
Γοβοηΐ ; ἰΐ 8βοί5 [Ὁγ[]} ποῦ ΒΟ0 πηιισ ἢ (᾿10 σοι Ἰ αΐ ηςΣ 
ΑὈΪι, 85 (16 γεπονθα δὰ ἀοίογπιηθαὰ στᾶβΡ οὗ 

ΟΥΟΥΥ ἱπίογγοπὶης ᾿ποπιδηΐ οὗ ἰδθ βρ866 ῥγθ- 
βουῖ οι. ΔΡοῖν.--ξ, ΒΕ, 6.7} 

[σ810}} Σ 58}} ΟΟσ9.--- ΤῸ ἄν ρσίνοδ δὴ 
ὉΠΟΟΓίδΙηΐΥ θη {116 {1πι6 8}1}8}} 6, νι ἰοκ Ἧ͵79 
οδηηοῦ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰῃ ΟΡ Ιδηρυδρθ.᾽) ΑΥΣΟΒΟΌ. --- 
Ε. Ἀ. Ο.} 

γεν. 26. Δηᾶἃ δο ὑδαῦ ΟΟΠαΠΘΙΘΊΉ.---ΤῊο 
Ῥτοπιΐβθ, ἰπ {18 6880 8180, ἰβ ἰῃ ροτγίοοί ΒΔΥΠΙΟΏΥ͂ 
ΜΠ ΠῈ (6 ἔθῃοῦ οὗἩἨ (86 ορίϑιϊθ. Τὴ οὐδγορπ πη 
18. τηοά] βοα ογθ Ὀγ (6 Κοορίης οὗἩ Ομ γ δι᾽ 8 ον 8 
[ο ἐμ δηὰ, οὗ ἴο {110 σοΑ] οὗ (}λ6 ψοῦῖκ8 ὑπο 86 1 768 
ἵπ (Ποῖν ρογίεοι δοη ΒΒ ΠΟΥ͂. [η τηρεῖν, γα ὅηπά, 
ο 116 ὁπ6 απά, (6 δοκηον]οασιηοηὶ (μι {ΠῸΥ 
ΟΟΟΌΡΥ ἰδα τἰχιί δἰ α-Ροϊπὶ, δηὰ, οα ἰδ6 οἰδοτ, 
6 ἀοιημαπά (Πα ἴΠ 6 . Βιιουϊὰ Κορ ἰΐ Ρυγο, δι} 
(6 χα ρ]6 οὗ Ομ γὶξὶ, δπὰ 88 Ηἰ8 ἰμβι γα θηίβ. 
Τόσο ον νυῖ{}Δ {110 65 οί] οί 6 8] χοα], ἐπ  ΌΤο, 
τοίουθησο 8 μα ἰο (16 ἰάἀ681 χο8] οὗ ρονίοοί 
ΟἸιεϊβί δ ἀδνθὶοριηθηί. Τμ6 σον θ οὗἩ Ομ τὶβί, 
Ὑ οἷν ΓΘ ῬΑ ΓΙΘΌΪΔΥΪΥ τηϑϑηΐϊ, ΠΟΥ ΟΥ͂ΟΡ, ΔΓΘ ΒΟΓΟ 
ἴ8ο80 οὗ ρυγὶἐγίης βουουίίν, τοῦ 22. 6 τοῦ 8 
οὔ ΗἸ8 Ρϑορὶθ τηϑὺ ἴῃ ἐμοὶν ΡΣ (Υ Ὀ6 ΜὼΣ σου 8, 
δὰ εἸιἰῖ8 ἰὼ δηξ οβὶ8, 8180, ἰὸ {86 ψορκ8 οὗ 
Φοξοδεὶ. 

ῬΟΥ͂ΤΘΙ ΟΥΘΣ [898 παιῖίοδδ [Βοδ Π 60] .---ΤῊ}8, 
δοσογαϊηρ ἰο Ὀϊδίογάϊοοικ, 8 ἰο Ὀ6 ]8]16ὰ, 
“«φ 6 ὴ [᾿16 βασιλεία ἴα 8Βοὶ ἴὰ ογροσϑίϊοη δὲ (6 
Οοαΐης οὗ {ἰκὸ οτὰ.᾽"" Α οπο-δἰἀοὰ δἀϊουτημουὶ 
οὗ ἰΐπ9 ῥτοπιῖβοϑ 0 [Π6 ἀδγ οὗ (86 Ῥαγοπβῖαβ, ἴῃ 
δοσογάθησο υἱἢ} ΜογοτΒ τηϑίμοα, [{ 18 δρο8- 

4 [ΤΊὸ νίονσ ἴηι σδαγιοίογίΖοα ἰδ δυρρογίοα ὈΥ 8 σοι ρδγί- 
δοη οὗ ἰἶΐὸ δἰη5 οὗ 109. ΦοΖΟΡΟ 95 νι ἴε}Δ Αςἰβ χυ. 28,29. 1Ὲ 
τμαῖ μήϑαδο Ἀπ. 6 η06 ἔγοια [ΠΠ686 ΥὙΟΓῪ δἷη5 15 οι]οϊηθά, σἵξ.; 
ἀπέχεσθαι ειἰδωλοθύτων ... καὶ πορνείας, δηα ἰᾳ ςμδταοίογ 2οὰ 
ΔΒ ἃ βάρος ἰπ Αἰτηοτ [Π|0 Βαπι6 ᾿ππχιακο στο Θπρ]ογοὰ. [ἢ 
Βυργυτὶ οἵ [86 νον δάἀνοσηϊοα Ὀγ [δληρο, ἐς πη πὲ ὕῸ δὐτα ἰοὰ, 
δὸ ἴῃ6 ψοχι οὗ οἷῦ ογὰ, νοῦ. 20, "που δυβεγεεί ταὶ πὸ» 
τὴλῃ.᾽" εἴσ., ἐμρΣίηρ 1η6 ἀμ  οὗἨ οαϑεϊπς ἧοῖ οαὐϊ οἴ [1.9 
εαγο. πο γύβποη αϑοϊ μηδὲ ἴνγ {π|8 ἰηϊογρτγοίδ(ίοη ἐπ ἐπ 9 
ΤΌΠΟΝ ἴῃ ΡαΓΑΡΤΑΒὮ ἷν Γ{1ὸ; ΤῊ “ ἰΓο δοθρῖγο" "Ὑδδ ηοὶ 
το ἶκοὶ τὸ 6 ΟΠΌΓΟΙ ΜΙΠδηῖ, Δ8 δὴ ογμηηίΐίϑτῃ, 1 ἴῸ 
πάϊνί1.}8: πὰ ποῖ ἴο ἱπαϊνί [5 ἔη ἴθ ρτοβοηΐ δίδτο οὗ 
οοηδίςοϊ, νεΐϊ το ἴ8086 πο, αἵ “ [89 ϑηἀ,᾽" δῃουἹὰ δρρϑασ ὃἃϑ 
ΟΟΠαύΘΓΟΙΒ (ΥΟΓΒ. 26-27).--Ε. Β. Ο.) 

ἰοἱΐς ἀοοίγῖο ἐμαί 86 Ῥατγουβὶδ ἀοϑϑβ ποὲ Ὀσίῃς 
(8 Ὀορι ας οὗ τ[Π6 Ὁ] ΟΒ86 688 δὰ ΠἼΟΤΥ οὗ ἰδ 
πον ᾿ἰ6, αὶ (ποῖν ὅπαὶ οοπδυμητηαιΐοη. [1 ἴ8 80 
τ (6 Ργθοθαϊηρ Ῥτοπιΐθοβ δηὰ 80 νγὶ τ ἢ ἐμ ΐδ. 
Τὺθ φρονγοῦ οὗ Οἰι γι βιϊ δ οὐ (9 Βοδίμθη 
που], τ] ο ἢ Ῥόονον ἷἰΒ ἴο ὃὈ6 ροτγίροιο αἱ 16 οὐ 
οὗ (6 του], θορὶη8 πὶ {116 νἱοιογίοιι8 ῬΟΥ͂ΤΟΥ 
οὗ 'ἴη9 Ομ τὶ διΐδηῃ βρισὶς ΟΣ θαι μβθ γογΚ8 δηὰ 
ὙΔΥ5.ἢ 

γόον. 27. Διηᾶἃ ΒΘ 5888]11} στ]θ [5 ΘρΒθγα ἷΣ 6] 
ϑ ὙΓῸ δ σοι τοῦ -- Νεϊϊμοτ σα (δ 
νυ] οἰ αἴης οὗ δὴ 'σοὴ βοδρίγθ ὃθ δάοιγηθὰ τὸ ἐμά 
οημά οὗ (89 νοῦ], Τ18 βοδρίγο ὑπ τ βί Ὁ] 
ἀδηοίο8 ἐμ δ] επηοπί οὗἩ δβούοσο ἀϊβοὶρ! πα ἴῃ (Ἀ6 
ΒΡ οταϊσζίης οὗ {μὸ ἤοοϊς ; 8 Ργοροηάογδησα οἴ 
ΒΡ᾿ΓΙ 8] ΡΟΝΟΡ ΟΥ̓́ [88 σδγῃαὶ τηῖπιὶ (866 (86 
ΡΆγΔΌΪο οὗ Δ ἸΘΑΥΘΏ) 18 8180 Ἔχ ργθβϑοα ὍΥ͂ [88 
δΔη(ἰ{Π 6818 οὗὁἨὨ Κι ἴσο βοοθρίγθ δηὰ {Ἰὸ δαυῖθθα 
γ638018 ἀδϑῃθά ἴῃ ρῥίοσοϑ ὃν ἰΐί. ΟΥ̓ δουτδα, [86 
ἀαδὶηρς ἰη Ρί6 668 18 8 βρί γίι 4] δοί, δὰ ομ ἰδδΐ 
18 ρΡουῦ [γιηθα ΟὨ]Υ ἰη Ῥσγορογίίοη ἰο ἐδ γοϑιβίβῃησθ 
οογοά, 

Ῥαβιογαϊθοκ, ἴἢ ΘοΟηΒοαῦθη66 ΟΥ̓ Η'8 ὈΘΟΌΪΔΡ 
υΐοννδ, 78.118 (0 ΤΘοορηζο (6 οἸδταθηΐ οὗἩ ἐσυϊὰ ἴῃ 
τοι δ᾽ οχρδηλιίοη : νοίσαπι ἐἰΐωπι ἵπ σγαάμπι 
ῥγεευνίετὶ, οἱ ἡμαιροῖ ὧδ τ, φαμὶ ποπ Ολτιδίίαπε, δὰ 
ἐϑνικῶς υἱυωπέ; διὰ ῥά βὅ. σιδ. -Ξ- υεγδιτη, αἰεὶ, εὐ 
»}Ῥαγα ἐδὲ ετοοπιπιμπίεςαίῖο. Ὠδιογαίροῖς 1 Κονἶ86 
ἀφηΐθα ἐμαῦ {66 18 ΔΩΥ Γοΐθγθῃοθ ἴ0 {ἢ6 ΘΟΒΥΟΣ- 
βίοῃ οὗ ὕμὸ Βοδίβη, δἰ} ΟΣ ΒορδγδίοὶΥ οὐ ἔῃ 60- 
πϑοϊΐοη τίν (86 Ἰάδ8 οὗὨ μῈ ἔιαΐατο χογαὶ σαΐδ. 

ΒΒΘΡΒοσᾶϊξο [ ποιμαίνειν] 8 189 ϑορίυ- 
αζίηϊ τοι ογίηρ οἵ ὉΠ, 5. 1. 9. ΑἸσαβασ 
Τοραγὰθα ἐδ ἴγοῦ στοὰ 88 βἰρηϊδοδηέ οὔ {μὲ 
ὈΙΒΠ0Ρ᾽Β βία" οΥὁ σγοϑίθῦ. “Βγὶ δ ἱμουρδὶ 
1 ἀοποίρα {6 Ῥον ον ψϊοῦ Ῥτγοίοβιδηΐ ΡΥ Ώ668 
Βᾶνγθ Θχογοϊβοα ΟΥ̓́Θ᾽ ῬΟΡ 88 οἱοϊβίθγβ," εἴο., (0 6’ 
εἰ 6). 

ΔΕῚΣ 6]160.--- Τὴ) ῬΟΥΒΟΙΔῚ ΟΠ ἰδὶ 88 (6 δη ἶ το 
ΟὨτίβὲ ἰη Ηἰβ ΟΒυτγοὶ. 

γον. 28. Δηάᾶϊὶσζ ν ]} εἰνϑ Βὲσι.---Τὴς σοση- 
ἱπρ-δῖδσ 18 ἰο Ὀθ ἃ γοοοιῆρθηβο οὗ ἐμαὶ μεγιψ 
ΜΠ] 18. {89 ἤυπάδημοηί}} χοαυϊγοσχθης οἵ (δ6 
ΨΒΟ]6 ορίβιϊθ. Αοοσοτγάϊης ἰο 2 Ρεὶ. ὶ. 19, 186 
πιογηϊπφ-ϑίαγ ΒΥΙΤΩΌΟΙΪΣ68 ἰδ ζ}} ἄδτπ οὗ {(᾿ι6 
Νον -Τοβίδιηθηῦ ἄγ. Αοοογάϊης ἰο Βαν. χχίϊ. 
16, Ομ γὶβί, οὐ {110 ΔῪ οὗ Ηΐ8 βρδϑὰν Λαγεηὶ, ἰδ 
{80 Ὀχίχιὶ Μοτηϊηρ-ϑίαγ. Ἐπ ῥγοπιῖβθ, {Π 6 Γ6- 
ἴοτο, ἰδ ὑμδὺ (89 Ρυγο δηῃὰ ππααυ]ιοταίοι ΟὨσὶ8- 
ἰδ, 85 8 γυἱοίοῦ οὐοῦ Τδηδιϊοίβιηβ, καὶ}, ἔπ δἀ- 
γαπ660 οὗ οἰπογβ, ὈθμοΪὰ 10 χηογηΐπβ. ϑίδτ οὗὨ 186 
ΠΟΥ ἰἴπι6, {86 Ἰδδὺ {ἴτπη6, {π:9 Οοπιίπρ οὗ 1 οτά, 
88 ἰἦ {(μ8ὺ τηογπὶηρ- δία ογο .εἷβ ΟῚ ἢ ΠΑΥ͂, 6 
8}}8}} οΥϑῃ ροίπί (0 (6 τηογηΐῃρ- δία Γ 85 (.λ6 οὈ]οῖ. 
οὗ ἷ8 ῬΓΟΡΙ ΘΟ. Ηο 8}18]} βίδπα “ἴῃ 16 Ἰοστ- 
ἴῃ ταἀΐδηοο οὗ ϑἰθγην,᾽ ἰπ {6 71} δον πιρηΐ 
οὗ Ομγίϑι δ Ὦρα, Οἰ τ ϑιϊδη Ῥσγόξτγοββ, ἴη6 ἐγ 
δηϊο-οοἸὈταίίου οὗἁὨ ἰμ 8 Οοταΐηρ οἵ Ογίϑι, 

Ἰπἰογργοίδιϊομβ: 1. Τ|.6 ρον δοα ὈοΩΥ οὗ 
Ομ κι; 23, Το ἀσ6γ1}, νιὶϊῃ Γοίδγοησα ἴο ἴ5. χῖὶτ. 
12; 8, Το κίης οὗ Βαννϊοη; 4. Οεγὶϑὶ ; ὅ. ΤῈ6 
φίοτία εἰξωδίγίδ, (Π Ὁ ἈΘΑΥΘΏΪΥ δόξα; ΒίδτΥΥ τδὰϊ- 
8.66. 

[“Ἴπ ἴθ οΌβογναῦο ἐμαὺ 1ΐ ἴθ ποὶ βαϊὰ ἐμδὲ Ηθ 

4 {1|4Ὲ Ουἰδεί δ  ροβϑθθδοθ ἃ ῬΡΟΊΤΟΥ ΟΥ̓Σ ἴη6 Ὠρατδ ΘῈ 
ΟΣ ἱα ποὶ ἀοηΐο : [ἢ Ὁ μον Υ, Ὠονγογοτ, ἰ6 ἢοὶ (δὶ οἵ" τ 
ἴσο δοορῖγο “᾽ ὑπ 2γ.πτῖπὸ ΟΡ οὗ μογογπιωθηῖ. ΤΠ δά- 
)ουγηπιοηϊ οἴ ἰΠ686 Ῥγοτηίβοσ ἴο 86 ἀ4γ οἵ ἴδπο Ῥαγοσδὶα [8 
ἴῃ δοοογάβησο τ ἢ ἐΠ 9 ὀχ ργοβδ ἰδ κιδρο οἵ Ομ τίς ἩΐμλδοΣΣ. 
ὅδ6 189 ρυθοϑάϊπα ποῖδ, δῃὰ ὑη6 Ἐχούγοιδ οα ἐμ9 Βιδίϊοία, 
1; (οοτρ. υκὸ χίχ. 11).--Ε. Ε. Ο.] 
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πουϊὰ παζα Εἰπι ζίζε (89 τηοταΐηρ- 8 8ν, 85 ἰπ Ὅλη. 
Χχὶϊ. 8, ποῦ ἐμαὺ Βὸ ψοιυϊὰ Ὀθ σοτραγοά ψἰι8 ἐ{10 
Ἰ ΟΤΏΪρ-8ίαν, {κὸ (6 Κίηρ οὗ Βαῦγϊου, 188. χΧίνγ. 
12: δοῦ ἰδὲ πὸ του] ἃ γοϑοῖ]ο 8 δίδν νη ϊσἢ 
Βεαϊίδδπι μῶῦϑ ἢ9 ΒΔ ἴῃ (1|6 [ΔΓ αἰβίδηϊ δαίΐίαγο, 
Ναπι. χχὶν. 175. Τ|θ ἰάθ4 Βϑοηϑ ἰὸ ὃο, ἐμαῖ (δ 
Βανυΐοιιν σου ὰ αἶγα ἷπὶ βοπιοιΐηρς (αὺ σου] ὰ 
ΤΕΒΟΙὉΪ6 {πὲὲ τιογΐης; ρἰαποὺ ἰὼ Ὀαδαϊγ δηὰ 
ΒΡ ΘΠ ΪΟΥ -το ΡΟΥΒΆΡΒ τηϑϑπὶης ἰδαὺ ἱξ ποι]Ἱὰ Ὀ0 
Ὀἰδοϑιὶ ἃ8 ἃ σεῖὰ ἴῃ δἷ8β ἀϊδάοιῃ ππὰ υουϊὰ Βρατκὶθ 
ου. 19 ὈΓΟΥ͂ -Ὀ ΑΓ Π 50π16 816 ἢ} ΓΟ]Διΐοπ ἰο ΠΠ τ 
Ἧδο ἰ5 σ416ἀ “(Ἰὸ ϑαη οὗἩ Βὶρι θουδη658,᾽ 88 (9 
ὩὩΟΡΕΪ 5 - 513. ἀο659 ἰο 88 ρ]οτίουβ δβὰη οἡ ἰδ 
τἰβίηζ. [ΙΓ 80, ἰδ τηοδηΐϊπῷ πουἹὰ Ὧ6, ἐμαὶ Ἀ9 
ποι ἃ τοσοῖνθ ἃ θοδαι 1] ΟΥπδπιθηΐ, ὈΘΔΤΙ ΠΣ ἃ ΠΟᾺΡ 
τοϊδίϊοα ἴο 6 Βοάθοον Η 80] 88 ἃ Ὀτὶρυὺ 
δυη---ἃ ΡΙοχο αὐ (Π6 ἀΑΥΪΚΏ655 ΜΔ5 ραδβὺ--οὐαί 

, 089 8089 θολτῃ που] τη 6}} δ 4 Υ͂ ἰΐο [89 δι09- 
τον ᾿ἰχδὶ οὔἐ 9 Βοάθοπιον Ηἰ 86], 88 {π 9 68 Π18 
οὗ [Π6 πιογηί πᾷ -581 84 δ΄ ἰοϑί ἴῃ (89 ΒΌΡΟΣΙΟΥ 
Εἴοτγ οὗ {μὸ ϑη." ΒΑΒΝΕΒ.--Ε. Β, Ο.] 

ΕἸΡΤΗ ΕΡΙΒΈΙΞ. ΒΑΒΌΙΒ, 

Ολ. ἐϊξ, 1--Ὁ. 

ον. 1. ατᾶϊ5, οὔσο {πὸ ΔΊ ὮΥ οδρίἑα] οὗ 
μγάϊα, δὴ τ)6 οἱ οὗἨ Οτγοϑβιιϑ, 18 ΠΟῪ 8 ῬΟΟΥ 
ψἱΠασο, ὈΘδΥΙαΣ (δ πδη10 οὗ ϑιγί. Αἢ θβδτίἢ- 
4ῦδκο ἰοοῖς ρἷαοα ἤοτὸ ἀατίηνς ἰλ6 γτοΐχζη οὗἨ ΤΙθ6- 
τυΒ. Δ[6]1|10 8 ὈΙΒΌΟΡ οὗ βδδτὰϊβ δου ἐἢῃ9 
τη 416 οὐ (6 βοοοηὰ σϑηίασΥ. ΕἾΤ ΡΥ 6014 78, 
806 ΟΟπιπη πα 65 ἀπ ΒΟΟΚΒ οὗ Ττανοὶ. 

ἔτοιῃ ἴ6 ἀοϑοτγὶ ριΐοη σίνθη οὐἁ ὑπὸ οδατοῖ, ἐξ 
ΒΡΡΘΑΓΚ (δὶ 18 πιο! Ὁ Γ5, τὶ {μ8 9 Θχοθρίϊοι οὗ 
885108}} το δηΐ, ἸΤΟΓΘ Αἰτηοϑὺ ΘΏ ΓΟΙΪΥ ΒΘΟΙ Δ Γ- 
ἱτεά, Τπουρ ἢ οσσυργίης ἃ σοτγγοοῦ ροϑί(οη ἴῃ 
τεβροοὶ οὗ ογθοα δπὰ 'νογβ})}Ρ--- παυΐηρ (6 ΠΟ, 
οἵ Ἰιία, (πογοοτο-- τ ο δ ἢ ΟΥὮὨἨ (86 συ ΓΟ τγὰβ ἃ. 
ἀεωι ἴα, ἀηὰ 115 116 οὔ (πα΄ που] ἔοτπι 
πο] σἢ 18 8] γα γ8 ποσοιηρδηϊοα ὈΥ͂ (89 τηοβὲ τηλὶ- 
70] ἃ τῇογᾺ] «ἀοἰοταθηίβ. Υοὶ ἰὴ0 χοργοδοῖ οὔ 
ἀρδιὶ ἴα ποὶ πιὈΒο]αΐθ : οἰ βογυνβο, πότ σου Ὁθ 
80 αποϑίίοη οὗ ρμητί (Πδὲ τυῦ5 ἴῃ ἀδορον οὗ ἀγὶπρ 
ΟΥ, 51}}} 1688, οὗ δ γ᾽ 14] βίγοησί ἰδὲ δοιὰ γο- 
δηϊπιϑίο (58 ρατῖ, (86 οἰδιηρηίϑ οὗἉ τ οὶ βίσθηρί | 
(86 δ οὶ τηϑὶ πὰ ἰὼ (μ6 οι υγοὶ [86] 

“Ἐνπ4]14᾽ 5 οοπ᾽δοίατο, ἰδϑὺ (86 ΟἢΡ  βἐΐδῃ8 οὗἵἁ | 
βαγαϊ9 8, οὐ δοοοαηῖ οὗὨ (Ἰ6ἷν ἈθΔΙ ΠΟ 1176, 
ποί ὕθοη πιοϊ οϑίοα Ὀγ {μΠ6 Βολί θη, πὰ ὑμαὺ ἐπὶ8 
ἷδ (ῃ6 ΤΕΒ800) ὙΒΥ (Π|9 Θρ͵81]6 4065 ποὺ βρθαῖ οὔ ' 
θλίψις δηὰ ὑπομονῇ, 18 ΒοΑΡγΘΟΙΥ ἴῃ δοοογάδησο 
ψἱ ἢ ἐδ ίοχε.᾽᾿ ( υΕΒτΕΑΡΙ ΕΟ Κ). Εγρῃ 1 [48 Ὀῦ- 
εἰενἀϊδοἰς αν 675} “(168 ΘαγοΙ 84 οηουρὰ οὗ ἐῃ9 
δου ϊδποο οὗὨ ΟὨ τ βῆ ἰο ργοοϊαάο {16 ζγὶοπά- 
δῃΐρ οὗ ἐμ Βοβίμοη,᾽" {μ70 18 πὸ Τουπάδίϊοη [ῸΓ 
(86 δϑϑογιίοι ἰδ αὺ Ενγα ] 8 οοηϊοοίατο 18 ποὺ ἴῃ 
δοσοτιίίλησο τ ὑπο ἰοχί, βαγο (ἢ 6 Ὀᾶτο ἴδοὶ (Πα. 
ἴξ 15 ποῦ ἜΕΧργ 6551 Ἰἰαϊὰ ἀόνη ἴῃ {μ ἐοχί. 
Ῥμδὲ δαῖμ [86 δουϑῃ βξδοἱσ 8 οὗ σοῦ --᾿ 

Τδο βούϑῃ ἔππάδπιθηί8] ἔογηιβ οὗ {π6 τϑυοϊαιίοι 
οἵ ΟἸγῖϑι, ἰπ (86 δούϑθη Τιυπἀδηχθηίβ] ΤΌΓΤΩΒ5 οὐ (ἢ 6 
πογκίης οὗ ἀοἀ 5 ϑρίτι(, ψ τ ποτα Ηθ (ΟΡ 8ι) 
δ δηοϊαϊοὦ πίιμοαΐξ πη αβ8Όγθ ; δογγοϑροηάίηρ [ἰοὸ 
80 δούϑῃ βίατβ οὐ ἰυμπαλπχθηίαὶ 2ΟΓΠῚ8. οὗ (Π 9 
ὕπνο. ΤῊ ἰα Ομ τῖθι (9 ἀοθϑοτί δοὰ Βοτθ 
Ἐχρ᾽ ηδίΐοηϑ: Βοσααβ6 οἵ Ηϊ5 οταη ἰβοΐθῃοθ, Ρ6η6- 
ἐγαιΐης (Β9 ἸΏΒ πιο Γ6665868 (00 Ἦ᾽, δῃ οἱ ἢ 6γ8). 
Βαϊί {πὶ τουἹά 6 Α τοροί ἴοι οὗ ἢ ὁ ἰά68, 8οὲ ἕοτι ἢ 
Ὀγίδο ογε8 }}κ9 δ ἤδη οὗ ἂτϑ (800 Τγαιῖγα). ὕ- 

Ἰἰπι θα Ῥόνγον ὁ ρα ηἰϑἢ δᾶ γτονατὰ (Ηδηρϑίοη- 
Ὀ6τρ). Βα ἐμο ϑονθη ϑρ1γ18 τὸ ποί ϑόυθηῃ δρ ν᾿ ῖ8 
οὔ )υάριηθηΐ, ΤΉΟΥ ἀσποίο ἰἶ λοὶψ αἰϊ- δἰ ἀεαπε88 
οὐὗἨ Ομεῖϑὺ δυὰ Ομνπϑ ἰδπὙ, ΒοτΘ ἃ9 ορροβαὰ ἰο 
ἀμ9 ,αΐδε αἰϊ-δἰἀείπεδα οὐ ἃ βΒῆλπι ( ν ϑεϊδηἰίν, 
ὙΠΟ Ὦ 18 σοηογηθὰ τὸ (μ6 τον ἀ. ᾿παβηπσἢ 88 
{Π6Υ δ΄ῖοὸ ἱπαϊοδίϊνο οὗ {116 γμἐποδα ΑΓ ἰλε δριγῖξ 9 
Οἠγιδί, ΠΟΥ ἅτὸ φῬτοοϊαϊπιοα ἰο ἃ σμυγοῖ οὶ, 
ἔγοτα 1(8 ᾿δοῖς οὗ αρὶ γι] 116, 18 δ' 116 ροϊπὲ οὗ 
ἀραὶ. Βροηροὶ: ΤῊ ϑόνθη ϑρ᾽γὶ 5 ἢλγθ τοΐον- 
6η09 ἰο ἴδιο Υἱίαὶ ἔοτοϑϑ ὙΠΐῖο αι ΟἿ ἰθὺ ῬγΟρΡΟ568 ἰοὸ 
ΘΟ σαίο ἕο (ἢ 6 ΘΠ αΓο. 

[Βγ (80 βδνοῦ ἥρί γι (8, 88 τῦλβ βού [οσ ἢ ἴῃ (ἢ 9 
ποίθ ου οὗ. ἱ. ὅ, γὸ τηυϑὺ ἀπ] ογβίαπα (86 ΠΟΥ 
αμοβὲ, ““Ββούθῃ-ο] ἃ πὶ ΠῚ5 οροτγαϊϊοπϑ.᾽ Ογίβε 
5. ΒρΟΐζκοη οὗὁ 68 μαυϊηρ ἴἰ6 δ ρῖτιι, ποὺ Ὀδσδϑιιβα ἴῃ 
186 ἀδγ8 οὗ ἐποὸ ὅ.05}), 88 {πῆ 6 ὅοη οὔ τιδη, θ να9 
δηοίηϊθα τ ὑΠ|6 ϑρίσῖο πο Ὁ πιοάβαγο (9] 08 π 
111, 84), Ῥὰὺ Ὀθσδιιβθ, 88 ἰη6 ὅϑὅοῃ οἵ Θοΐ, {119 
Ξρὶγι! οὗ αἀοἀ 18 Ηἰ8 ϑρίγὶυ (Β οπι. νυνὶ}. 9), απὰ 
Ὀεοοδθδ8ο Ηο 8βοιι 8 ἐμ ϑρίσιυ (Φονη χν. 2}), χχ. 25; 
Αοὶϑ ᾿ΐ. 88), ΠΟ ποῖβ 85 Ηἰἱβ τορι βοηίλετθ 
(9ομη χν. 18, 20). [Ι͂ῃ τοΐογθποο ἰὸ ἰὴ ἤϊι658 
οὗ ἰμ9 δβδβϑυμηρίϊίοη οὗ {19 ἀοαϊρπαιΐοη ἴῃ (δ 
Δάάγοθ8 ἰο ἰ86 Απχζεὶ οὗἉ πὸ Ομυτοῖι οὗ παν 18, 
ΤΊΘΠΟΙ Ὑ76]} Γολαγ 8: 4’ Τὸ Βίηι δὴ} ᾿)ΐα. ροορῖο, 
ΒΑΏΚΟΩ ἴῃ Ββρί γί] ἀολπο98 ἀπ ἰουρογ, (10 
ἸδτΡ οὗ ἕαἰ ἢ πϑηΐϊη δηα δ] πλοϑὲ οχίϊησι δα ἱπ 
ὑποῖν μοανγί, ἔμὸ ογὰ ρῥγϑβοθηί9 ΗΠ )501Ὲ 45 Οηθ 
Βανίης ὑδ9 ]] 0 0885 οὗ 811} δβρὶ γι (ι18] σὶ 5.. 8Δ᾽Ὁ]6 
ὑβθροΐογθ ἰὸ σϑύῦΐγθ, 80]6 (0 ΓΘΟΟΥΘΡ, ΔὉΪ9 ἴο Ὀτὶη 
Ὅδοῖς, ἔγοπι {89 ὙΘΥΥ͂ βαίθθ οὗἉ βρί τὶ ἴτι81] ἀδαίι, 
[π089 ψο που] ἃ ΘΠ ΡΊΟΥ (88 {{{{16 1.8. τϑτηδ πίῃς 
βίγηρί 1 ἢ ἰμ 6 8.1}] τοίαϊ πὰ, ἱπ σα] ρ, 
οὐ ὙΠ0Ὼ ἰμὺ8 ἐπ οχίγέηιϊϑ, ὑροὸὰ Ηϊη)." --- 
Ἑ. Β. Ο.] 
Δηᾶ ἴδ δουνθῃ βίδτδ.---ΤῊο Βρ᾽ τ 5 δη βία γΒ 

ΓΘ Θοηίγαβίοά το. Τ7Τὴ9 Βαύοθη Βίϑυβ πὶ Τ6- 
οοἶνθ ὑμοῖν νἱΐα] Ἰσμὺ ἔγοπι (Π6 ϑονθη βρίγὶὶβ. 
[8.690 αἰ 6 7 Δ ΓΘ 8180 ΒΟ θοῦγοο  ]Ποησο Ξηγα 5 τηιιβὸ 
ἄγαν ἰ(8 ρα. Ἐ ἐὐότυλος λ6 “δίαγϑ αγὸ ἰλδ αηγεῖσ 
ΟὗΓ(λὲ δευεη Ολωγολεδ᾽ (ἰ. 20), ψγθ πυιιϑὲ 866 ἴῃ (δ ΐ8 
σοπιἰ δίίοη 8 εἰμὶ οὔ (119 Γο]αϊ οι Ὀοίγοοη Οἢ ἰδέ; 
5 16 χίνον οὗ (86 ΗοΪγ ϑρίγιῖ, δηἃ δ5 ἰὴ δὺ- 
{πον οὗ 8 στο πΙ Βίγυ οὗ ᾿ἰνίηρ τη ἰῃ 1115 ΟἸ στ ἢ 
(Ενρδ. ἵν. 7-12; Φοίνη χχ. 22, 28; Αοιβ.. 8, χχ. 
.28).᾽ ΤΒΕΧΟΗ.--Ἐ. Β. 6.] 
ΤΥ τοιϊσα, ᾿μαῖ ἴδοι Βαπῦ ἃ Ὡ57η6..--- 

Ἧτο 8.9 οὶ ἰο τοϑδά : σπά ἐμαί ἐιου, δίς. Ὠ ἀ8ιοτ- 
αἰοοῖκ ἱπίογργοὶβ: ΕἼΣ ΠΥ ἐτπωρογίδος ΟΣ ΚΒ 1 
ΚΠΟΥ͂ ἐμαὺ ἔμου, εέ6, ΤῊΘ τηϑδηΐηῃρ οὗ ὑΐπ ρββαᾶρο, 
ΒΟΥΘΥΘΓ, 18, ἀου Ὀ11688 ---- (89 Βα ΟΥ̓ ΒΥ ΜΟΥ ἰδ 
Βδδια ΟΠ ἰβιϊμηϊγ. 

Δ. Π8119.---ϑουογαῖ πανο ἱπίουρτοίθα {18 85 
τοίογτίηρ ἰο ἐπθ ἴοτγίυϊουθ πλπιὸ οὗὨ {0 ὈΙΒΒοΡ 
(Ζοβίπηι, δ{6.}, ΟΥὁΥ ἰο δὶβ8 οΥ̓́ΖοΉ. ΟἰἰιογβΒ ΒαΥΘ 
δοίοῦ 1 οΡργοίοα 1 ὉΥ͂ χοΐογγίης ἰὸ ἴο ἰδ. ουῦ- 
ΔΙ δου δίδηοθ οὗἁὨ {ἰΐ9 οἰιυγοι. [51π. παπι6᾽» 
(ΒΑΚΝΕΒ); ““Λ)οπιίπαὶ ν᾽ (ΔΠΡΟΒΡ); ἑλοὺ λαδὲ 
ἐλε τορμίαζίοη.---Ε. Β. Ο.] 
Τοῦ [[ἰνο851.---ἰ δοσοτάδποθ τις ἐδ 9 6οη- 

οϑρίΐϊοῃ οὗ 1179 'ὰᾳ Ομ τίϑί. [“41||ὁὸ νοτὰ ἐ{ 18 ὦ 
ψογὰ (Πδὺ 18 ΘΟΙΠ ΠΟΥ͂ οἸαρίογοῦ ἴῃ ἰῃ6 Νον 
Τοβίδιμοηί ἰο ἀσηοίο τοὶ χίοη, ἀμ σον ἰϑιϊποίϊοπ 
ἔγοτα (80 παίυταϊ δίαίο οἵ ὔλη, τ ἰσῃ 19 ἀσθϑουὶ θά 
88 αεαίὰ ἴῃ δἷη.᾽᾽ ΒΑΒΝΈΕΒ.---Ε. Β. Ὁ. 

ἈΔΑπᾶ ἴδοι αοτῖ ἅθδά. --- Βρ᾽ γί] ἄραάηρδ5, 
88 δρί γί 4] βῖθθρ, ᾿ηάὰυ!ροὰ ἴῃ ἰο (6 ζΖαγι]ιοϑὶ 

4 Οοορ. ἘΌΓΑΣἀ δ ροϊοπιίοδὶ δ σκοϑίίοι, Ὁ. 672. 896 ὨθσίοΣ- 
8, ἀϊθοὶς, ν. 17 
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ΟΧίγϑ ΠΥ Ἡιϊοῖ δά τ ἷί8 οὐ ἃ τγδϊκιηρ ; ἤθποο ἰδ 6 
δἀπχοηϊίοη οὗὁὨ γον. 2. ΟΥἿὐν ραββακζο, ρϑυι συ] εν, 
ΡῬΤΟΥ͂ΘΒ (π81 [86 Βἰαῖο οὗ (}9 δηροὶ γοργοϑοηίϑ [Π9 
βίδίο οὐ (μὸ σι ΓΟᾺ. 

γον. 2. Βϑοοῆθ ἴδοι νυυϑϊομὶῃβ.---ΤῊΪδ ἰα 
8, βίο ΟΡ ἰόται (8 (9 5111 0}0 αισαζε. διοἢ- 
Ὁ] η685 ΟΥ τα κοί] 685 τὺ Ὀσσοῖη9 85 16 ἢ ΔῊ 
αἰἰτὶ θυίο οὗ (ῃ 9 δὴ 6}᾽8 119 88 8106Ρ---ΟΆ γ61688- 

“685, πα  θη εἾ8π|---ἶϑ ΠΟΥ͂, 
Δηᾶ κδἴσθηρῦμβϑοη ἴδ ΚΒ ΏΡΒ Ὑνϊ οἢ τό- 

τη δὲ ῃ.---Ηοτο 6180 1Ἃ πιυδί ἔαϊκο (16 δηροὶ ἴῃ 815 
σοπηροίίοη Μιὰ ἔπ σῃυγοῦ. [ὑ ἀοθδ οὶ πιθϑῃ, 
(Βοτγοίογο, (9 γοιιαἰηΐης σοοά ἰπ ἰμ Υ δου] (Β6η- 
Ε6}}) ; ποῦ, (μ9 τοϑὺ οὗ ()089 ἰῃ {88 οατοῖ ; Ὀὰΐ 
ὸ ἀγίπης, (που ἢ ποὺ γοὶ ἀοδα, 118 τ ΐο σομϑιὶ- 
ἰα168 (86 νἱία! ν δἰ Ππογίο ροββθβϑοὰ ὈΥ ἰδ 
οδαγοῦ. Νογαιδηΐδηι σου] ΟἿΪΥ αγθ τυρὶ θη: 
ἕλε οπός τοὴο τεπιαὶπ [τοὺς λοιποὺς), δὰ ἰὑ ἰ9 
ἔσο (μὲ, ἔγοπι δηοίμονΡ Ῥοίϊηϊ οὗ νίον, {6 Γ6 
ἭΟΟΪΙ ΠΟΟΘΟΘΘΆΡΙΥ͂ 6 8. ΤΟΪΌΓΘΏΟΘ ἰ0 μέγδοηϑ 
89 οοηϑιϊ(αἰὐἱῆρ 80 γτοιηδίηαορ (Εξοῖς. χχχὶν. 
4. ΤΤθθ ρῥγοβϑοηῦ ρᾶββᾶζθ, ἰοΟΤΘΥΘΡ, ἰγϑδίβ οὗἉ 
[6 χοηθγαὶ οἀϊδοαδιΐοη οὗ ἰδ ομυγοῖ, ποῖ ἀΪ- 
Τοοῖν οὗἩ ἰΠ6 Βρθοίαὶ σὰυΓθ οὗ β8οι}}ῖ9β. Το “" οΟἹΒ- 
οἷαὶ ουποορίίοη ᾽" οὗ (Β6 δῆμοῖ τοζαγὰβ τὰ λοιπά 88 
Σοργοϑεπιαι νθ οὐ (9 ἰαἰϊίγν (ΗΠ θημδί.). 

[Δυξοκὺ (8 ψΓΙΓ68: “79 Ἰδιίον νον ((π αὶ 
τὰ λοιπά τοίοτα ἴ0 ῬΘΓΒΟΏΒ), ἰ8 ἰκοη Ὅν (Απάγ., 
ΑὙΡ1Πι,, 48 τορογίοα ἰῃ θἀϑίοτα,., Ὀὺ ποῖ πη Οκ6Π8) 
Οαϊον., Υιιγ., Εἰσῃ., 0) ὸ ἤγοιια, διορη, ΕὈγατγά, 
Ὀυπβιοτα,, Ἰγοησὰ, εἰ αἰ. Απὰ ἰμθγθ ἰβ8. ποίϊης 
ἴῃ τὉ16 σοηϑιγασίίοι ἰο ργθο άθ ἐπο νον. Βαΐ τ 
Ι τϊβίαϊο ηοΐ, {6 γο ἰ8 ἰὰ 16 δοῃίοχί. ΒΕῸΓ ἰ0 85- 
δαπη6 (δι 1}16 λοιποί δου] Ὀο (8 ἀοϑογ Ὀ6 ἃ, ψουϊὰ 
ΒΌΓΟΙΥ ὈῸ ἰο ἸθΘαΑΥ͂Θ ὯῸ ΤΟΟΙ [ὉΓ (080 τηοηπίϊοποα 
τι 50 πὰ 6 ἢ ρΓδῖ886 Ὀθ]ον, ἰἢ Υϑ Γ. 4.᾽"᾽--, ΒΕ. Ο.] 
ΕΟΓΊΒανΘ ποῖ ἑοπηᾶ ΚΔ ΟΣ δ Ρθτ- 

ἔϑοϊ [σοταρ]θιθ8] .---Οοοαἀ ποτκ8 ἃγῸ ποὺ ἴδ9 
ΟὨΪΥ Οη68 ἰηἰθηάοα μεῖο---ῶῦ ἔῃ Ὀοϑί, {πΠ|0Υ δῸ9 
Β.}}} ὑπρογίδοί, 88 ἃ ταϑίὶον οὗ δουγϑο: ὯῸᾧΡ 18 [10 
δχίθγηδὶ) σοπά οὶ ἰῃ ΦΘΏΘ6ΓΑΙ γοίογγοα (0 ; Ὀαΐ (9 
δοίιαἱ οοἰϊοοίῖγο οΥκ5 88 ρῃθηοπιθηδ, οὗ (ἢ6 
βρί γἰτὰ4] σοηάἰτίου : {6 Ὁ ΓΘ ποὺ οοηιρίδίε ὈΘΙΌΥΘ 
Ομ ει 5 οὐ ; ἰὰ Ηἶδβ ᾿ὑχαὺ ἀπά ᾿υἀ σιαθαὶ {8 6γ ἸΔοἰς 
(86 ἰπιρτο 88 οὔ τη Νονν Τ᾽οπί θη βρὶ γι, (ἢ 9 ΒίϑΙ 
οἵ ρυϊποί ῥ᾽.) ρογίθοιϊου ἴῃ (89 ρα τιν Δηα δ᾽ ΠοοΥ Υ 
οὕ ἸΙογθ.0. ὄωγο, τίρε, φσἰοὴ τὸ (μὸ ργοάϊσαίθβ οἵ 
Οἰυτῖϑι 5 σου 8 δὰ οὗ Ομνϑιΐδη σου ἰη Ηΐ. 

[“Τιὸ σογὰ μὸγθ θαρίογοα ἰᾳ ποὺ (4. τ Β}ο ἢ 
Ἧ6 ΘΟΠΊΠΟΠΙΥ ΓΘΠΔΘΓ “ ρογίσδοι ;᾽ ποί τέλεια, Ὀαὶ 
πεπληρωμένα ; 80 (δὲ (6 [οτἃ οοηϊοπιρίαἴοϑ ὑἢ 9 
τΟΡ 5 ργοραγοὰ ἀπὲ ἀρροϊμιθα ἰπ (δ ργον ἰθηοθ 
οὗἩ ἀοἱὐ ἴον {ἰ0 αἰ ἔα] πιᾶπ ἴο ἀο 88 ἃ ἀοβηΐ! ὁ 
βρίοτο (Ερὶι. 11. 10), ψ ϊσῃ ἰς ττὰβ ἷβΒ μὰν δηὰ 
Β15 ΘΠ το ἢανο γεζἐεα οὐ πἰἰεα ἐο ἐλ χε, εἸχ6 
Βδιηο ἱᾶρσθ ΠΑ ΙΓ ΠΑΠΥ ἀπά θγγίης (86 8698 οὗ 
πληροῦν δηὰ πληροῦσθαι (Μαῖϊ. 111. 1δ; πὶ. χίϊ!. 
8). Τ.8 Βρῇογθ οὗ ἐρροϊηϊαὰ ἀπιτῖο8 (πο δεατάϊπη 
Αηροὶ Βα ποὺ [υἸΒ|1οἱ; ποῖ, δὺ Ἰθαϑί, Ἅ δοίοτθ 
αοί;᾽ ἴον οἢ ἴμ680 ἰαϑὺ ψογἂϑ ἰμθ ΘΠ 818 
τὴ Ὀ6 Ἰἰαϊά, Βοίοτο ἢ Ϊπι86) δπὰ οἱμϑῦ πηθῃ 
13 ΜΨΟΥΚΒ ἸΔΔΥ̓ ὙΟΥῪ ἸἐΚΟΙΥ μανο Ὀθ6ὰ “ εγζεοί,᾽ 
ἱπιιορα τα ΓΘ ΘΧΡΓΘΒ5}Υ (οἷ ιἸ8ΐ 6 Πα “ α παπιδ 
0 ἰϊυ6,) γον. 1, εἰς.) ἸὙΒΈΕΝΟΗ.--Ε. Β. Ὁ. 

γεν. 8. Ἐδιθῦθοσ, ὈΒΘσθίοσϑ.---Νοῦ ΟὨῪ 
{π6 τοσορίΐοη οὗ [Π6 Θοβροὶ οὐ ἐδ ρατὶ οὗὨ ἴμ6 
οδαγοῖ (ἢ ον τεσουοα), Ὀὰὺ 4180 1(8 ΟἰΔΡΆΟΙΟΥ 89 
αυ8ρ6ὶ (ον ἀεαγα), ἰ8 ϑροςϊβοα ὈΥ πῶς. ἴῃ 
σἂ οοπηροίΐοη ἐὮ 6 ΓΘ 18 ἃ. ΓΟίδγΟ 66 ἰο ἔπ6 αὐλ]}- 
ἐδιΐνο παίαγθ οὗ ᾿ἰνίηρς Ομ ϑιϊδϊϊγ, Τὰθ ἀορζο- 

Ὡογαϊΐοη οὗὁἨ ἰμδ βυδ᾽εοοίϊνγο Κοορίης οὗἠἨ αοὔ᾽ δ 
τΟΓ ἰδ δοοοιηρδηϊθαὰ ὈΥ̓͂ ἃ ἀσροπογδιίοη οὗὨ {ἐδ9 
οὈ͵θοίϊνο ἔογῃ οὗ γαίῃ ; οὔ οάοχυ ἰϊβοὶῦ, νγ φῃ 
ἀοβα, Ὀθοοῖμθ8 ιοίογοάοχΥ; Τθαδ, αοὐ ΟΠΥ ἐδ 
γοσοϊνίηζ, Ὀπὶ 4180 {0 ἰὴ Τοσοϊνοα, τηϑὲ ὈΘ 
ἰταοθοὰ Ὀδοῖ ἰο ογὶί πὶ (ρυῖπο1ρ18}}) υἱταἹτγ. 
θεδὰ οὐ βοάοχύ βί πἶζϑ (Π6 ἀοοίτ᾽ 6 ἴῃ ἀοοῖΓΠε8, 
{86 ΡΥΪΠΙΔΡΥ͂ δυήι συ] οι ἴῃ ἀονίνο ατιὶςϊοϑ. ΤῈ6 
γόΒ0}} οὗ τὶ Το ΘΙ ὈΓΔΏΟΘ, ἡ ἱοἷι δἰ να 59 6οη- 
Ββιϊιαὐθ8 {110 6Θ580η)660 οὗ γιὰ γΓαρδηίδησο, 1} Ὀ6 8 
Θοιμρ] ἰδησο ὶιὰ (86 10] οίαρ; οΘοιμπλδη5. 

{“ΤΙῖϑ ᾺΔΥῪ τοῖον οἰΐ μοῦ (0 Βοπιδ ρεσυ τιν ἱπ 
{6 πιβηποῦ ἴῃ σι ἷσ (86 αοερεὶ νγὰ8 σοητογοὰ 
ἰο {μ6π|---ἂϑ ὈΥ̓ {16 ἸΑΌΟΓΒ οὗ [π6 ΑΡρΟο51}68, δὰ ΒΥ 
{80 ΓΘ Ρ ΚΑΘ]ὃ οδιβίοηβ οὗ {6 Ηοὶν δρίτις; οὗ 
ἰο {80 δτάον δηὰ Ἰοτϑ νγἱ (ἢ τ ἶσα (Ὁ Υ δ Ὀγδςσοι 
ἴι; οσ ἰο ἰδνο φγθαίῃ 688 οὗ 8:9 ἕδυογβ δ 4 ῥχὶνὶ- 
ἰεχθβ οσοπέογγθα οἢ ἔμθηὶ ; ΟΥ ἴο (μον οὐ ἀπ ἀ6γ᾽- 
βίϑπάϊηρ οἵ ν]ἱιδῖ 1.0 6 ο8ρ6] τοαυΐϊγοά, θα ΒΥ 
ψνογο σοηγορίοα, 1018 ποὺ Ροββί]9 ἰο ἀθιογΐῃθ 
ἴπ ψΐοῖ βοηδὸ ἰῃ6 ἰδῆσυδζο ἰ8 υδαὰ, θὰ [86 
βομπθγαὶ ἰάθα ἰ8 ρἰδίη, ἰπδὺ (μβογο 85 βοπιοῖ αἴης 
την οα δηἀ τπ8ι1Ὰ] ἰπ {86 ΨΑΥ͂ ἴῃ πο {8 6 Ὁ 
δα Ὀθοη Ἰοὰ ἰο οιαθγασᾳ ἰδ 0 (ἀοβροὶ, δηὴἀ τδδις δὲ 
Μ8 ΒΙΖΌΪΥ ῬΓΟΡΟΓ ἴῃ {1686 οἰ Γαυπιϑίαησ 65 ἴο ἸΟΟΚ 
Ὅδοῖκ ἰο {880 ἀὰγ8 τ θη ἐμ 6 Ὁ χάνο ᾿ΠοιηΒ.ῖν 65 ἴῸ 
Ομ νῖδι." ΒΑβνεθ. “710 οἴδῦρε δριυϊηϑὶ ϑαγα θ 
8 ποῖ ἃ Ρογυοῦβο δοϊάϊης οὗ απίγαί, Ὠαϊ 8, ϑαγὶ- 
1689 οϊάϊηρ οἵ (6 γαῖ; δηὰ (μογοίογο 1 οδῆ- 
ποὺ θυ (ἰηἰκς {μα ὑπ 6 Ποτά 18 σγδοϊουϑὶ νὶ γε ηᾶ- 
ἴῃς 6 ν οὗ ἐμ Βθαγ 6088, {80 Σοαὶ, 6 ον πῖῖ 
Μἢΐϊο δ6 γσοοοϊσοὰ (89 ἰγυϊῃ δὶ (86 ἔγβι."" 
ΤΒκνΟΗ.--Ε. Β. Ο.] 
Δμᾶ Βοϊ]ᾶἃ αδὶ δπᾶ τορϑὩϊ.--- 9 ἀϊπεϊηο- 

ἰἰοη8 οὗ Βοηχοὶ ἀγθ ποῖ δρρί᾿ομὉΪθ ἴο ἐκ 5 ραββαρο 
(899 Ὀἀδίογα 166 Κ).---Ἴὐτοθ Βοϊάιης δοά Κϑορίης 18 
ἃ σοπδίϑηϊ δοϊζίηρ δηὰ ποϊἀϊης ἰαλβϑι; ποῦ, 8, σοὸ- 
πονγοά δβοϊσίηρ δηὰ πο] ἀϊηρ ἴαϑί ἐμαὶ Ἰοδὰ ἐο χο- 
Ροπίδησθο.Ό Τὸ βἰζηϊβοδῆοθ οὔ 6 γμογζεσὲ 
εἴληφας, 88 ΘοηίΓγαΒιοα νεῖ} {16 δογἶϑὶ ἤκουσας, ἴῃ- 
ἀϊσαϊοα ὈῪ Εναϊά, νουϊὰ δνθ σγθαίοσ ψεῖϊσὰὲ 17 
λαμβάνειν ἀϊὰ οἱ ἀθποίθ (86 πιδηηοῦ οὗὮὨ ἐΐ 6 δβδυὺ- 
͵οοίῖνο δρργορυιϑιίοῃ. 

[Εἰο]ὰ ἔδδι.---41, ΤΟ γα! τ] υῖοῖ ἔθου ἀϊ ἀϑὲ 
ἰμθη σϑοοῖνο; 2. Ἧ δὶ σϑιβδὶῃ8 οὔ γιὰ σχεϊϊχίοη 
δος γοὰυ. Βοροοὶ ἰῃ Τοραγὰ ἴῖοῸ 4}} τῆδι ἴῃ 
ψ 16 γοῦ Βαῦο ἀθραγιθα ἔγοιι γον υἱονγα δπὰ 
ΓοοἸϊηρθ το γοὰ Θαηιδγδοοὰ ἴΔ9 Ο08ρ6].᾽" 
ΒΑΆΝΕΒ.--Ε. Β. Ὁ. 

1, τ᾿μοσϑίοσθ, ἴθοὰ ἄοδιὶ σοὶ νυναϊοὮ .--- 
βίγοβα 18 δζαΐη δι ἃ ἀροῦ ἰμὸ πιδὶῃ τηδί τον, δὰ ἃ, 
(τοδὶ δοηποοίοα τις 8. ΟΠ -ΟΌΒΟγσθησο. 8Φ 
ἱμτοαῦ 86} 7 σου Βρο 8 πῖῖ ἢ [1.6 οΘουληδη. ΤῸ 
Βρ᾽ γίϊ4] βίθορθγθ ἐμ μογὰ, δὃϑ Ζυῦρξο, αἱ σαγ8 
ΘΟΠΙ65 888 (ἰἰο ἴῃ ἰμ9 εἰσί (Μαιῖι. χχῖγ. 42). 
δριτιιμαὶ δἰφόρετα λαῦε ἰοδί αἰ »εγοορίίοπ, ὃψ ἑλεῖν 
4ριγί(μαἱ δεηδε5, οΓ ἰκλ6 ἰλτοαίοεπίπρ δἰσπδ ΟΥΓ ἐδλε ἄευθ- 
ἰορπιεπί οΓ 7μασπιεηί μπίο 18 σα(αδίτορὴε. Δ5 19 
ΒΡΡΙΪ68 ἴο (Π6 λυ ρηοηὶ αὖ 1.6 Θηιὶ οἱ (86 νεοσ]ὰ, 
80 ἰὐ 4180 μοὶ 48 ζοοά ἰπ γοζϑγὰ ἰο 4}} ρτ δ᾽ πα  ΠΑΥῪ 
αάκχαιοπί5 ἀροὴ 016 σου τοδί. 8.5 νγῈ}} 86 
ἀροὰ ἱπάϊν! ἀλη] 8οὰ}]8. Ενθη (μου ση [Β6ΡΘ τρδΥ 
Ὅθ δὴ οὔδοιτθ ρῥγοβϑοηϊμηθηΐ οὗ Ἰυάριηοης, {88 
Ῥτγοχίἶνγ 8δη4 δοῖν4} Ποὰν οὗ ἰΐ ἴδ 118 ὁ Ὀ}οςοῖβ 
ὉΥ ΒΌΓΡΓΪΒΘ ; 1.6 ΒΟῸΣ '8 ἰάθη ἔγοπι πὸ 8] 66 ρ- 
6Γ8, δα {πὸ ἡυάριηθηῦ ΘΟΠ68Β ὉΡΟῚ ἴδθαλ ἔῃ 8.5 
δίγη 8 8 [ὍΤΠὶ 88 ἃ (δἰ οί. 

γεν. 4. Βυῖ ἴποιι Βαδὲ ἃ ἴθυν δι θα ἔν 
Βιἀτᾶϊα.---}ὸ Γοτὰ᾿Β γἱρδίθουβ νογάϊοὶ αἰνγαγα 
αἰδοίη συϊβθ8 Ὀδίινοο [86 συ] οὗὨ οοτμηιλιὶξοδ 
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δυὰ (6 χυΐ οὐ ἰππόσθῆσθ οὗ ἱπάϊν! ἀυ18]58 ; θτθ 
ἷ40 ἐδ αἰβεϊποίΐου 15 ταὰ6. Τ 6 οοπίταϑί ψ πΐθ ἢ 
(86 Ῥογβοῃϑ ἰμαϊοεϊοὰ ἴῃ (Π6 ἰοχὶ ργϑϑϑηὺ ἴὸ (89 
ἀδβὰ τηὴ88 οὗ (6 οἰλυγο οι, πλᾶῖκο8 ἴθ ὴὶ ΔΡΡΕΟΔΥ 85 
Ηἰτίης πε 6 γ5, ΚΟ [0 ἐἰ16 γα οἵἉ ἰ᾿Ἰ Πογὰ ὈΥ͂ 
πϑῖι6 [σοπρ. Φοθπη χ. 8] ; δίιοσ. Ὀδίπς ταδάθ᾽ (0 
ῥγοβίγαιϑ (μοι βου 68 ὑπο ν (.6 σοπογαὶ γϑρα οὶ, 
(Δ δια γοϊδι ἐν οὶ οχοθρίθα ἔγροπι (μὲ, γϑγαϊοὶ 88 
ἰπάϊν! 4.85. 
[“1π πιοβὲ οα565, ΨΈΘΥΘ ΘΥΤῸΣ δηά 88: ὈΥΘΥΘΙΪ, 

ἰδγο πιΔῪ Ὀ6 Ἰοιιπὰ ἃ ἔθ Μ|0 ΔΓ6 ὙΟΡΙΒΥ οἴ 89 
θὶνίαθ σομπποηπάδιϊοη ; ΟΘΟΙΡ. Βοηι. χὶ. 4.᾽ 
ΒΑκΧκ8.---Ε. Β. Ὁ. 
ὙΤῈ1ΟΙ δανο ποὶ δοῆϊοᾶ Γποὲχ κατιθηςδ. 

--ΤῊῖϊδ βοηίθῃοο 18 ποΐ αὐδοέωμίδ Ῥγαὶβθ, πδβυλιοὶὶ 
88 ἰἱ '6 5: ΤΙΡῚῪ πορϑίῖνο ; 8.}}} ὺ 8 σγαὲ Ὀγδὶβθ, 
ἰπαϑυο δ 88 ἐπ ἰπαϊνίἀι4}8 Ῥεΐογσγοαὰ ἰοὸ ἂν 
πἰἰβίοοά {8.6 σοθθγαὶ ἰηΐθοίοα. Οἱ (δ9 γνατὶουβ 
οπο-5ἰἀοα οχρ δηδίΐοη8 οἵἉ ἐλ6 σαγπεοπίς ([Π9 Ὀοάγ, 
89 (6 ζαγιηθῃΐ οὗἉἩ {89 βου] ; ἰμ9 Θοῃϑοΐθῃοθ ; ἐδ 9 
τἰκυ οουβηοθ8 οὐ ἔδιι", 89 Ὀδρίΐϑπ)ὶ τοῦθ), 
41.02ἑ ΒΌτγαρἀ᾽ 5 ἰηἰογργοίαιίοη, 806 Ὠ ϑέογάϊοοἰς 
(819 δσοηηοηίδίοῦ γορᾶγὰβ 8}} δσῃ Βρθο18)] 
ἱπιογρτοίδι! ἢ 9 88 8ὴ ὈΠΉΎΔΡΓΓΔΙ ΔΌ]6 βιγαϊηϊηρς οὗ 
86 ἰοχὶ.---ΤᾺ.]. αὶ ποῖ μον πλυιϑὺ γγ9 δίορ δὶ κ}10 
ζϑθοΓαὶ οοπορρίΐοι, πιασμίατὶ ρεὲν ρμεσοσαίωπι (γ08), 
δριϊησΝ. ποῖ Ατοῖα8 δπὰ γι γίη κα ΠΑΥΘ ᾿πβἰβιθα 
προη 1.9 ἰάοη8 οὗ 18 δηὰ 18 δοίϊ 8, ΟΥὁ οοηΐθϑ- 
εἰοη δηεὶ τοῦ ϊ8. 86 αἰνίπο βθαγρ-᾽  θΠ688 
οὔ (80 οτὰ 15 ργονυϑα δΥ͂ (πο ἔλοί (δὲ διυοης [10 
βατάϊδο9 ὙΠῸ δύο (ῃ9 Ββοιιδίδηςσο οὗὨ ἰἰΐο, Ηθ 
Ῥογοοῖνοα ἐμοῖν ἀοῆ]οθηὶ ΟΓ ποη-ἀοΒ]οθιηοηῦ ὮΥ͂ 
(89 ποῖ ϑρροδγϑησο οὗ ἐδοὶγ ᾿ἰἴθ, Ὁ (Π6]Ὁ 
δοϊΐοη5. [{{{ὴ0 ψογίςβ οὗὨἨ ἐΐθ παρ ̓ ουγ, ἴῃ δον 
ποζαίἑνο δϑρϑοί ὑγότθ [ΟΥΠΘΥΙΥ σμαγϑοίου θα 88 
ποῖ σοιιρίοίο, ποὺ ρογίθοί, τ ὑπο τὸ ἱπαὶ- 
τες γ σμα τοίου θὰ 88 ροϊ]υἱοά, ἀοδ]οα ὈΥ͂ 89 
611 οΥὙἁ του] ] η 685, οὗ αν  ἰγ-τϊηἀοηο886, οὗἁ 
ΒοΔΙΒβοη 5685; ἰδ ΟἸτὶδὺ ῥδββοά βϑηΐθῃοθ 
Ὅροιυ {ἰπ|6 ῥ᾽ ουπ-τπου 94 ῬΒΑΓΊ8668, ἡ σίης [μ θ.ὶ 
ἴτοαι {Ποἷν ΤΟΥ ψοτὰβ. Απά 80 ἰδ βροιἱθα σαγ- 
Ἰοδΐ58 ἀο ΓΟΔΙΪΥ τοίογ ἰο (μ6 ΡΟ] αἱ Ομ ΒΟΊΘΠΟΘΒ, 
δη, δγπιθο] 16 4}}Υ, ἴο (6 ἀρ] οα Ὀδριΐδβη)81] ΓΟΌΘ. 

“ Τηλὶ “τολὲς ταϊπιεηε" ἰθτὸ [τοτ. δ7 5. μ6 
ξατθηὶ οὗὨ μἴοτγ---ἰ ἷ8 {86 ρχαγιηθηΐ οὗ βΆ1806. 
Τμδὶ ἱησιρϑθίο οὔ γϑοοϊνίπς 8 βίαι, Ὀθίηρ ρμδσχὶ 
οἵ δὴ ἱπμποτίίϑδηδο Ὑμίσμ, ἰῃ 81} 115 ραγίϑ, ἰβ 
ἀμίαντος (Ἰ Ῥείον ἱ. 4); 0818, Βοπιοίέης ὁ ὙΒΙΘΒ 
σπίλοι (Ἐρ. γ. 27; Φαπιθβ 111. 6), μιάσματα (2 
Ῥείεν ἰϊ. 20), μολυσμοί (2 Οον, τὶϊ, 1), οδπ ΟὨΪΥ 
ἴοο Θαϑὶὶγ βδάμοτο.... 118, ἰἰ86}7 δ σοαάϊης 
ξετγπιεηῖ (Μαιί. χχὶϊ. 11, 12). Ὀὰϊ ποῖ πϑοεδδατιν 
ἰάρηξ σαὶ πιὰ ἐμὸ δηα ᾿ἴπου, οἰοδὰ θη ΜἈϊΐο, 
(δο τἱχιιθοῦθηο88 οὗ βαϊηί8 (ον. χῖχ. 8), 5. μυὶ 
οὕ δὶ ον δηίτδμοθ ὈΥ̓͂ Ὀαρί θη ἰαΐο 9 Κη χάοιῃ 
οἵ ζτδσο; δὶ δὲ ΟἿΡ ΘηῦΓΒΠΟ66 ὈΥ͂ (Π9 ΥΘΒΌΓΡΤΘΟ- 
ἔοη ἱπίο ἐμβὸ Κιηράοιη οὗ μἷονγ.᾽᾽ ἸΤΒΕΝΟΗ. 
“ΤἼμοτα σδῃ ὑ6 ᾿ἰτι16 ἀοαδὶ ὑπαὶ 116 Β᾽ Παρ δηά 
ἸΟΓΟ ΚοΏΘΓΑΙ οχρίδηδίίου 15 (9 σῖραῦ οη9 ; ΥἱΖ. : 
πο δανο ποῖ βυ] } 16 (86 ΡΕΓΠΥ οὗ (μοῖρ ΟἾγΙ8- 
ἐβη 116 ὈΥ͂ ἐδ! ᾿πο δἰ." ΑἸΡΟΒΡ. 8600 αἷ8ο 
ΒΑΚΧΕ2.---Ε. Β΄ Ο.] 
Δηᾶ [ΠΟΥ͂ 58:8}} υναἱὶς τ "  Μὸο ἴπ νυ ϊῖο. 

«-τὰο τοπσατγὰ οὗὨ (680 16 ΒΡργορσγίδίθ ἴο ἐμοῖσ 
οοηάυσὶ, γοὶ ἴὰΥ δυροτῖοῦ ἴἰο ἰ{. “180 τμῖϊθ 
τοῦοβ, τ ῖτ {οἷν ὁ Ὀτίσαῦ ἢπ6 οὗὨ γτἱοίοσγ ᾽ (Βθη- 
εἰ), ἀτὸ Ῥοδσι  δν ἴο 116 ἰπηδὈϊ δη8 οὗ Ἠοδνθῃ 
(τευ. δ: οἢ. νἱ. 11; τίῖϊ. 9: χίχ. 8). Τῇοβθ ὙἢῸ 
Κορ (πεῖν κητπιθπίβ ἀπαοβ]οά ἴῃ {818 ΘΑΡΓΒΙΥ, 
δε, 808}} ται ψἰτ Ομ γῖθι {μετ᾽ ἐμοῦ, ΘοΙρδΓ6 

μα κο χχὶϊ!. 48 ; Φοι χυὶϊἱ 24) 'ἰπ πμῖῖθ ΤΟΌΘ8, 
εἰνίας, ἰλ8 δάοτγηθά, ἐπ δίαίω σίἰοτὶδε ὑππιονίαἰξίαιϊ8 
Ν, ἀθ [ΚΧ1[8), Ὀθέίογο ἐὸ ἐπ γοῦθ οὗ ἀοἀ δηὰὼ οἵ (88 
δι) Ὁ, ἴῃ (86 [Ὁ}} αὶ ὈϊΪο986ε ἃ οηὐογιμθηὶ οὗἉὨ ζοϊ- 

Ἰονγβϊρ τ ῖι} Β πὶ (ὈυΞΒΤΕΒΡΙΕΟΚ). Οπ 8 σχϑ- 
ἔθτϑθῃοθ οὗἉ [9 ᾿ΓοπλΐΒ6 ἴ0 (89 Βγ86} 1018} βδοογᾷο- 
(4] ἀγοϑϑ8, β06 ϑφιοταϊοοϊς. 
Βθοδῦδθ ΠΟΥ͂ ατθ υοσῖὮν.---στο 4180 τ 

Ιϑαῦπη, ἱῃ δοσογίδῃοθο Ὑ|1}}) ϑοτγὶρίατο, ἰο ἀἰδιϊη- 
συ ΐϊδὰ Ὀθίτθθη ὑπ 6 Υἱἰοουϑη695 οὗὁὨ (αἰ ἴῃ (μ9 
οουτὶ οἵ (μ9 βρὶ γι σὰ (μ6 χοροηίδηϊ σοπβοίθῃοθο, 
δηὰ γἱιθουβηοδ8 οὗ ᾿ἰἴο πῃ ἐἰὸ ὑγὶ ΠΑ] οὗὨ [ἢ6 
Φυάρο οὗ ἴμὸ τγου]ὰ (6. χυὶΐ. 5) ; σοσοζηϊζίηρ ἰΒ9 
ἴαοι, Βοτγουον, (μαὺ {μ6 Ἰδίίον 18 δ᾽ ναυβ οοπαϊ- 
ιἱἰοηθα Ὡροη (δ 6 ἔογ ΘΓ. 

[“ ΤΟΥ Βδγτο βοῦν ἐδ οΙηΒ6 1 768 ΟΣ ΩΥ (0 ὯΘ 
Τοβαγ θα 88 70] Ἰοννογβ οὗ {6 βᾶ πη; ΟΥ ΊΒΘΥ͂ 
δ γθ 8 σμαγδοίου ἰμδΐ 18 διτι6 ἔογῦ θανθῃ. ΤῈ 
ἀοοϊαγαιΐοη 8. ποί ἰδ {Π6Ὺ ΔΎΟ ΔΩΥ͂ οἰαίΐπι ἰο 
Ἠφαγθη, οα ἰπο πτουπὰ οὗ {Ποὶρ ΟὟ πιογϊῖ, Οὗ 
(μδὲ 0 μι }}} Ὀ6 ἴῃ νἱγίυο οὗὨ ποὶγ οσση σου 8. ἐμαὺ 
[ΠῸ Ὑ11}} Ὀθ τοοοίγοι {Πότ ; Ὀὰί {μδὺ {Π6γ 8 8 
“ιίηοα8 οὐ Ῥτορτίοιν (δι ὑπ  ν δοιὰ {118 ΒΡΡΘΑΣ 
πη Ηφανϑη. ΒΑΒΝΕΒ. ““Οοαἀ᾽Β ποτὰ ἀο68 ποῖ 
Γοΐαδο ἰ0 δϑοῦὶ 9 ἃ νοῦ 688 (0 τη6ὴ (λῖαίϊ. χΧ. 
10, 11; χχῖ!. 8: 1κὸ χχ. 8ὅ; χχὶ. 80: 2 Τ 688. 
ἱ, δ, 11) ; διιβουρὴ {μ18 του αἰ 658 τη δύ οΥῸΡ ὈΘ 
Θομῃ δα ρ]αἰ οἀ 88 Γοϊαιϊνθ δῃὰ ποὶ δῦβοϊ αι 6. . . . 
ΤΊΘΓΘ δύο ἔθοθ9 ἍἘι0 “αγό τοογίλψ,᾽ δοοογάϊης ἰο΄ 
ἐμ γὰὶθ8 νὶσῖ ἔτοθ ζγαοθ ἀαδ, δἰ ουρσὶν {ὑπ 9 
δ΄ ποῦὸ δΔοοολάϊηρς ἴο (088 ψ λοι διγῖοὶ [8.160 
πεσλὶ λαυε Ἰαϊὰ ἀονη.᾽ ἘΒΕΝΟΗ.---Ε. ΒΕ. Ο.17 

γον. ὃ. Εἶο ἴμαὶ Θομα συ θσοιδ 5881} [88 ὈΘ 
οἹοϊδοᾶ ἐπ νυ το βασ θη 18.---Τ ον -ΓΘΟΌΓ- 
τίης ἴθγπὶ ὁ νικῶν 85 ΒΓ {118 ΒρΘοΐη] πὰ οδρἑηςς 
οὗ νἱοίογυ ΟΥ̓ῸΡ ἰοιηρίδίΐοη οιημδηδίἑης, ἔγομι ἐἢθ 
8.0 119 του] γ-τϊη ἀθάπ688 δη δα γοι5 βρὶγὶῖ 
οὗ ἐμ9 οὔτοι. Ἐδο αὶ 0} π΄ Ερ]Ι68ὰ5 Βαὰ (ο 
ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΙΘ ἰδ 9 ἰδηρίδίιϊοη οὗἁἨ δχοθθθ ἴῃ οχίθνηδὶ 
ΜΟΥ8, διηϊὰ τ ΐον (πὸ ἢτβί Ἰον χτὸν οο]α. Β6- 
ἸιότοσΒ ἰη δγγηα δὰ ἴο οὐότγοοιμο ἐμ6 (γἰδὶ οὗ 
Ῥθυβθουι οι ἃπίο ἀραὶ. Βο᾽ΐ αν. ἰη ΡογζασμὰΒ 
ὝΘΟΓΘ ἰο ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΘ 8Πποιῃἶδηΐβῃ. ΒΘ] ΘΥΟΓΒ ἴἢ 
Τιγαῖϊτα τὐϑὲ 6 ΥἹΟΙΟΥΣΟᾺΒ ΟΥ̓ ἔδηδι οἾ 1. 
Το ΡΠ Δα ΙρΡ δ ὼ8 γογθ ἰγϊοὰ νὰ ΦΨυάαΐθαι, 
δηὰἀ (6 1αοἀϊοολμδ, ἅμ 4}}Υ, Βα {16 ἰοπιρίδίιϊοα 
ἰο Βο} τ δου Βη 688 ἴ0 βυϊποιηί. Τ7}16 γἱσΒῸ 
αχργαδββίου, δ δλαίΐξ ἰλιι8 ὃς εἰοίλεα, εἴα., ΟἸΎΘΒ 
Ῥτοιηΐηθη0θ ἰο0 ἐδ ἴτοο οὶ οὗ ρτασθ ἴῃ ἐμ σἰρμί- 
ΘΟ.18 ΓΘΟΟΠΊΡΘΏΒΘ ; 88 (0068 880 [16 ΟἾδΔι186 : 
Διᾶ Ι Ὁ1}} ποῖ [[ηρο, ὩΘνΘΣ (οὐ μὴ) 

νσνὶρθ ουὔῖ Βἰ5 Π8Σ:ΏΘ.---Ηἰ8 παῖ ὅδβ Θῃ ΟΣ 
ἰὼ 119 Βοοῖὶς οἵἨ κ᾽ δ βιυα α] Δ ΘΟου ΒΥ τ ῖ0}} 18 68}}- 
πρὶ δὰ οοηγογβίου. 8.6]. ΠϑΙη68Β πιδύ, ΒΟΥΘΥΘΡ, 
δ ὶρθὰ ουἱΐ---ὦ ἀθ9501}}. ἃ νυνὶ της δὴ ἰὴ δ γα 8. Ἐ 
Βαϊ (6 ϑίλθ08 οὗ 9 ΘΟΒΑΌΘΓΟΥΒ 818}} ΠΟΥΘΥ ὉΘ 
σψΠΡΟοὰ ουἱ. 
Τὰ ρχυνεαίϊνο οχρσχγοβϑίου, Ὀοοῖς οὗ 1ιϊΐο, 

Ὀοττονοα ἔγομι ἐ6 Γορδίου οὗ 186 ᾿ἱνίης οἱκὶ- 
Ζ6η8 Οὗ 8 σοι 1 (Υ (8660 Ὠ ζδίοτα.), ᾿ἢ|κ6 1.60 1468 
οὗ οδἰϊίηρς, 18 τοί δἰνγβ υὑδοὶ ἴῃ οὀχϑοίϊυ 86 
ΒΒΠῚ6 Β86η86 ; ΒοΟιηοί Π|68 1, ρΓΘαοΙ ΔΏ ὶγ ἀδποίοδ 
(6 δβοίυ δ) το οἱ} 1681 γοϊδιΐοη οὗὁὨ δὴ ἰοὸ Θοὰ 
ιν ἰχῖίχ. 28 ἴβ8. ἰγ. 8; ἤδη. χὶϊὶ. 1, Βου. σχχ. 
2: χχὶ. 27) : βοιηθίϊπιοϑ ἰὺ 18 ῬΓΘ- ΘΙ Ϊ ΠΟΠΟῚΥ͂ βὶς- 

πἰποδηί οΥ̓͂ (10 ΤοΪαιΐοη δῃὰ οοπάμυοὶ οὗ ἱγ]η9 
ἄτασθ ἰο δὴ (ἔχ. χχχὶϊ. 82; 8. οχχχίχ. 16; 

4 [1Π| 8. ποῖ απεέετίεα ἴῃ 1} 18 ραβδημο πᾶ [0 ΠΆΠι68 ΟΥὗἨὨ ΘΕΥ͂ 
ὙΠῸ 584}1 ΠΛ ρογίθ]ν ἡγοτθ ἜΥΟΓ ϑηΐογιὰ ἰμ ἴμὼ Βοοῖὶς οἵὗ 
1μἴο, πος ἰὁ 1 περαεεαγν τ ρ]ϊοὰ.---Ε- κα. ὦ.) 
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Βον. χνὶϊ. 8); δηᾶ βοπιοί'πηὸ8 {16 ργϑάοιϊηβηΐ 
ἰάθαᾳ 5 {Ππῶ1 ΟΥ̓ {}1ὺὰῈ0ὸ σομογαῖο ἀπ Ὁ οὗἁὨ (6 ὑπν ο616- 
πὰ ὴ τς τυ ἢ το νὸ αν τππθἰἰοημοιὶ, (Π 9 τοοὶρτοσαὶ 
τοδί οη οὗὅὨἍ νυ η ΐο]ν 18. ΔἸ σα γ 8 ᾿ρ] 16 (ΡὨ]], ἱν. 8 ; 
Βν. χἧϊ!. 8)." ων, 

Βυῖ {11 οομθββ ἰδ Π8116.---Τϊτὰ ῥτο- 
Ττιῖϑθ. ΤηΘ ΤΟΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ (86 παπιδ 18 β' ζηϊῆ- 
οδηΐ. Ιΐ 15 {116 τηατὶς οὗ ἃ ἀοαι ομυτγοὶν- 6 (μὲ 
ΟἿΪΥ αὶ σο] ]οοί ᾽ν 6 ΟὨ γι δ. 8} ΕΥ̓ τα ηαῖηϑ, (παὺ ΘΟ γ]8- 
(ἴδῃ παλ65, Ῥγυοηοιποοα ρου π Δ. 168, ΔΓ6 ΔοΚ- 
ἱπρ. ἴα βαγ 15, Ποινονον, {πἸπὈΡῸ ἀγὸ 801}} 4 ἴδ τὶ 
Β..6}} πατη 68; δη4 (8686 {Π|ὸ βοτὰ νυ}}} σοη 688 ὈΥ͂ 

. ὭΔΙη6 ἃ8 Ηἰ8. οὐνγη, Ὀοίοτο αοὐ Ηἰ8 Εδίμον, δπὰ 
ὈοίοΓΘ {ἰ16 δ ζο19 οὗ αἀοὐ--ῖπ (0 τιοϑὲ ρου οι 8 
οἰγοὶθ οὗἁ ᾿1ἴ6, (Ποτοίοτο. Ηἰϊρμοβὲ αἱονὶ οϑίοἢ 
οὗἩ ἴη9 ἰρθοβέ ἀοβηϊιθπθθθ οὗ {ἰοῦ Ῥογβοηδὶ 
116} Τύοωρ. Μαιῖ. χ. 82; [1 χὶϊ, 8ὃ.- 
Ε. Ἀ. Ὁ. 

Ἔ10 15 8. ΨΟΤΥ͂ ᾿ηδίτυοίϊνο ζδοί, ἐμὲ ΘΟΥ̓ΘΤΥ- 
ὙὮὮΘΓΟ οἾἶ80 ἴῃ {1.6 6ρ᾽51165 [0 41} (λ} 6 ΘΒ ΓΟ 68, ΒΑΘ 
ΘὨΪΥ ἰο 11}}|83 δῃὰ (ο ιοάίσοι, {6 γ0 15 χηρηίίοη οὗ 
Βοῦϊο Ὀυτίθη ἴο ὕῦ6 Ὀοτηο, οὗ ἃ δοηῇϊοῦ οἶμον {ἢ 
ἴορα νι 1ῃ6 συγ ο ἢ ΟΡ νἱἅιλοαΐ, ον τὶ 
Βοίῃ. Ομ]γ ἴῃ {1|ὁ80 ἔτνο ποίδίης οὗ [9 Κἰηἀ οοα- 
δυγ8. ΤῸ οδχοορίϊοηβ 8.0 ΥΟΣΥ͂ βἰρηϊδοδηί. 
ΤΏοΥΟ 18 πὸ προ ἰοὸ δβϑϑυπθ ὑἐμπαὺ ἴ90 στοῦ δί 
ϑαγαὰϊα δὰ οροπὶν σολ᾽οβορά δπὰ Ἰοϊηθὰ ιδη48 
αὶ (6 οαίθη του]; {|15 ψουϊὰ ἰῃ ἰποϑβα 
ἄἀδγγ9 ᾿ιᾶτὸ Ὀ66ὴ προ 5πῚ 016 ; ΠΟῸΡ γοῖ ἐπδὺ 10 δὰ 
τοποιιησοά (6 σρρεαγαπος οὗ Ορροβι(ΐοα ἴἰο {110 
ποῦ], Βυι (ιμὸ ννὸ Δ ΠΥ αηἀονγβίοοα ὁη6 δη- 
οἶμον. Τ}}}5 ον Δα ποι ΐηρ οὗ [ἢ 9 Βρὶτὶὺ οὗ 
{86 7σο Υ᾿τπ655609, οὐ ποσὶ ψγὸ γοδὰ (μδὺ ὑπ 6Ύ 
«(οτηιοπίοα ἰλοῖα (δὲ ἀπ οἱῦ οα ἰδ 9 ϑαρὶ ᾿ (ον. 
χὶ. 10), ἰογιιοηϊοα (ἴοι, (Πδ0 18, ὉΥ {πον τὶ [658 
οΥ ἃ ἀοἀ οὗ τὰ ἢ απ Ποϊΐ 6859 δπὰ Ἰονο,  οαι 
ἐπ ἀν 6] 16 γ8 οὐ (6 σαν γογὸ ἀοί υἸη64 ποὶ 0 
ἰκῆον. ... Το νου] σουϊὰ οηάπτο ἰι Ὀθόαι50 
ἰδ ἰοο νῦ88 ἃ ῬΟΥ],᾽ ΤΒΕΝΟΗ.--Ε. Β. 6.1] 

ΒΙΧΤῊ ΕΡΙΒΤΙΙΕ. ΡΗΙΨΑΘΕΙΡΗΙΑ. 

Ολ. εἰ, 1--18, 

ῬΆΒΔΟΙ ρα, ΠΚὸ βαγαϊβ, πτὰ8 δβἰιυλιοὰ ἰῃ 
1,.γάϊα, ἀθοιῖ {πἰσιθοη ΠΟ ΓΒ᾽ οΌΓΠΟΥ͂ Βουϊθαδβὲ 
ἔγοτῃ (μι σαρίἴαἰ. [ὑ ἀονίνοι 1.8 Ὡδιηθ ἔγοπι (8 
θυ ΠΔαν, (6 Ῥογζαπιοθβο Κίηρ, Αἰΐδ]ὺ8 Ῥμ 84 6]- 
Ρμιυ9. Τ]ιουρσὶι ἔγοαιο ΠΥ νἰϑθὰ ὈΥ͂ 6δγι}}- 
υαῖκαϑ, (86 ΟἸΕΥ͂ 811 οχϑίθ ἀπάορ ἰῃ6 ΤῸ ΚΊ8]1 
ἤδπη6 οὗἩ ΑἸαὶν δἰιοῖν, ἃ ᾿ἰνῖ πη πιοημψιηθηΐ οὗὨ {1160 
ζαϊ.}υζαϊο55 οὗ θίνι 6 ῬΓΟΙἾ868 ἰὰ {π6 τιϊάϑὺ οὗὨ 
ταΐη5. ΟὐμΡ. ἰ)6 ΕΟ ΟΙοροοἷὰ8 πα ΒΟΟκΒ οἵ 
Ττανοῖ. Οἱ ἰ(5 οἴ γ 6- ἸΗΓΟΓΊ6Α] ΤΟΙΣ ἢ ἸθΟΘῃ 608 
806 ) 19[ογάϊοοϊς. [ἢ ΡΒ] Δα ΡΠ] δ, 85 1 ϑαγ τ, 
ἔθ γ "νὰ8 8 “"ΒΥπάροχζαο οὗ δαΐδη,᾽ ἑ, 6., δὴ 88- 
Βοοίϊλιίοη οὗὨἨ Ψυ151:16 Θηοηϊοβ οὗ ΟΠ γι δηγ, 
ἵῃ ορροϑι(ἴοη ἰοὸ ὙὙ ᾽οἢ {Π 9 Θρ᾽ 816, Ὑ{1086 ἰτηδρ68 
8.6 (Πδοσταιϊο [Ὠτουροῦῖ (866 Ὁ ἰϑίθνα 166), δὶρ- 
Ὠ8]1}Ζ65 1.6 οἰ αγ σἂ 8 (19 ἰΓὰ 6 ῬΘΟρΪθ οὗἉἨ αοά. 

γον. 7. ΤΠ οδ59 τδΐπ85 δαὶ (8286 ΕἾΟΙ͂Υ 
[ΘΠ6} [89 Ῥστιθ [Ο9].---ΤΊο Τογ ΒΒ β6}- 
οβί χαδιΐοη ἰβ ΒοΥΘ 15 ροτίδοί δοοοτάβησθ Ὑ1Ὰ 

{86 {Ππϑοστγαίὶσ ἄτα οὗἁὨ οἱ, απ (ἢ δὺ ἴῃ ΣΟΙ 66 

4 1ΤῸΣ ΡὮΓΑΒΟ: βίβλος (τῆς) ζωῆς, οὐσιυγα ῬΏΠ, ἐν. 8. Εου. 
ἰ!. ὃ: χχ. 1ὕ, δηὰ βιβλίον τῆς ζωῆς, χὶ!. 8; χυὶ!, 8: ΧΧ. 12: 
χχὶ. 5]. (ἔχ. χχχίϊ. 2; !ιη. χίἰΐ 1. ῬγΟΡΑΪΥ ΓΟΙῸ ἴο 189 
δα λὺ, ΔἸ ποῦ μῃῦ [6 πτογὰ ζωῆς ἀ068 ΠΟΙ͂ Βρρολῦ ; ΔῃΠ ΡΟΒΒΙΌΪ 
Ρα, Ἰχῖχ. 25, μηὰ 15. ἴν. 8, τωϑν Βανθ αὶ δἰ πεῖν γοίογοησθ) Ιἢ 
411 {ο86 μά χ68 ἰδ ἰ5. δ ηἰΐοδῦ ἴα ἴ86 δἰιρῖο ΠΥροίμοδὶβ 
οἵ ἃ τυμκίπκτογ (συταῖίνο, οἵ οουγ89), οὗ 080 ῆοῸ δῖὸ ἴο ἰῃ- 
Ὠογίς ἊΝ ἀνὰ 1ἴο, βαειϑθθ ΘΥΟΥΤῪ οομύοχίαδ! σοαυ!τοιλομῖ.--- 
Β.0) . 

ἴο ο αιυοθίϊοη 85 ἰο ψΐο 15 (86 ὑτὰ ῬΘΟΡΪ6 οἵ 
αοὰ. Τ.ιὸ ἀοϑβονγὶρίίοηυ 18 σοηποοῖοὶ 885. ἃ 8 0]Ὸ 
τὶ {89 ἐπιροῦὶ οὗ ἰἰι6 ὅοη οὗ Μδῃ, οἷ. 1. 19, ἴδ 
δοσογάδῃσο νυ ἢ δῃ. Υἱὶ. 

Τὴε Ποῖν Οηε.---Τ 6 ϑροοῖϊᾶς ῥγοάϊολίο οὔ (δθ 
Θοὰ οὗὨ ϑ8γδ6], (6 ϑαποίίῆον ἰο Ηἰταβο] οὔ ἃ ρΡθ- 
ΘΟ Ρ ΡΘΟΡΪ6-- ῸΓ ἃ Ῥοορὶθ οὗ Ῥοββύββίοῃ (8368 ] 
Ῥεῖον 1. 1ὅ, 10). “Ομ εῖϑί, γοὐθοιθὰ δινὰ Ὁ]89- 
Ρμθπιοὰ ὃν (0 βΒγπᾶροριο οὗ δαίϑη, 15 πονοτὶΒο- 
1688, Β᾽ΠΙΡῚΥ δηά ρῥ]αίην [6 ΠΟΙ Οπο, {6 ἰτὰθ 
Μοββίδῃ δηὰ ᾿οτγὰ οὗ τ) 6 Οαγο ᾽᾿ ( Βεαγα οοἴ). 
ΤῊΘ ΡΟΓΒΟΠΑΪ τηλη οϑἰαἰἰοὴ ΟΥὗἨ (86 αοα οὗ [5τ8ε], 
10 Εὐυπάον οὗ ἰμ9 ΤθοογαοΥ. δ βίογα δος (Ρ. 
186) οἰθ8 ἃ πυμλογ οὗ ᾿πϑίδσο8 οὗ (86 τὴ 88}- 
ΡῬΓΟΘΏΒΊ08 ΟΥ Ἰρῃοτίπρ οὗ (18 ΟὈν]Οὰ5 ΓΟίαΓΘΏςα. 

Οορ. [υκο ἱ. 90: Αοἰα ᾿1ϊ. 14. “2 γτῖβὶ 
οἷδιπϑ ογθ ἰο ὈΘ ὁ “Αγιος, 0 ΠΟΥ Οὔαα; οἷ. 
Αοιϑ ᾿ἰ. 27: χίϊ!. 8ὅ ; ΗἩδοΌ. νἱῖ. 26. Ιπ δὶ (686 
Ρϑββδζεθ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ὅσιος, ποὶ ἅγιος, βίη ἀ8 ἴῃ ἐδ 9 
οτἰ χῖπαὶ ; ὯΟΥ ΓΘ (1680 ΟΡΒ ΡΟΥΘ ΟΙΥ Ἰάοη 10 Α], 
ἐποιρὰ ψγ͵ Βᾶγο Ὀυΐ (6 ΟὯΘ ποτά, “ ΒοΙγ,᾽ ὉΥ͂ 
πο ἰο ΣΟ 6 ̓ ἐδ οπιὶ ὈοίΏ. Τῆο ὅσιος, τΓ 8 τη8ῃ, 
ἰ8 ὁ Ὑ80 αἰ] ΧΟ ΠΑΥ͂ ΟΌΒΟΥΥΘΒ 41} 6 Β4 ποι (168 
οὗ τοϊϊσίοη ; δι ουὶοῦ, Δ ΩΥ͂ οὗὨ {π πὶ, ἴο 8}1 140, 
{16 “2}ὲ9 εἰ 7α8,᾽ ἢ ἃ ΒίγοΞ8 οἢ (δ 8 ἸΔτ6 Ὁ ποτὰ. 
1 δρρ)] ρα ἰο αοά, 88 αἱ Βον. χυ. 4: χυϊΐ. 8, πὰ 
θγο, θ ἰβΒ Θηθ ἴῃ ψμοπὶ ἰπ686 εαἰοσ δὶ 
Βδησί 165 ΤΟΙ ἀ0; ὙΠῸ ἰ8 ἢ 86 1 1116 τοος δὰ 
στουμπὰ οὗἩ μοι. 1710 ἅγέος 15 {Π|0 δορασαΐο ὕσγοιι 
ΟΥ̓], τὶν 16 ροτίθος δαίγοας οὗὨ {16 αν]. Βαὶ 
ΒοῚ 688, ἰῃ (18 ΔὈϑοϊαΐο 8686, ὈΘΙΪΟΠρ5. ΟἿΪΥῪ ἰὸ 
αοά ; πού ἰο δηζοῖβ, ἴοσ φ οβασβοῖβ Ηἰβ8. δῆσοὶν 
πὶ! Γ0}}}Υ (9 οὉ ἵν. 18), δῃηᾷὰ οογί δἰ] ποί ἰο σωθῇ 
(5 4π|. 111. 2; ὅρα. νἱ. ὃ; υἱἱϊ. 21). Πο {6 (δαὶ 
οἰαἰπιβ ἰο Ὀ6 “ἐὴ6 Π᾽ οῖγ Οπε᾿ --τῦ ἢλτης υυ]ι]οἢ Φ6- 
Βονδὰι ἴῃ ἴῃ Ο]ὰ Τοκιαταοαΐ σοί! πα }}γ Ο] 4, Π}8 
ἴον ΗΠ 86} -ἰτα !] Ἰσ11Ὺ οἰδι8 ἰο Ὀ6 Οοά;,᾽ εἰς. 
ΤΒΕΝΟΗ. “18 ορροϑθοὰ ἰο (6 συναγωγὴ τοῦ 
σατανᾶ ὈδΊοΟν.᾽᾽ ΑἸ ΡΟΒΙΝ.--Ε. Β. Ὁ. 

Τὰς γε Οπε.--π ἴθ Νὰ Τοπιδιηοηξ, (6 ἴόττα, 
“189 γ᾿" [εν Ἡζαλγλαγιῖσε, ἀληθινός, γοΥῖῖ8]6, 
860 Οὐπιπι. οα Ψολπ, Ῥ. 400, Απι. Εὰ.---Εἰ. Β. Ο.] 
ἀρηοίοϑ ποῦ οἷν ἴμ8 ζ18|}ρθαὶ οὐὁἨ ΟἸἹὰ Τ768- 
ἰδυχοηΐ ῬτορμοοΥ (92. ον. ἱ. 30), Ὀὰϊ αἷθδο {πῸ καδ- 
βίδῃοο οὗ ἰμὸ ΟΪά Τεβιαιπθηῦ ΒΟΥ ΒΚοίο 69 
Φοδα ἱ. 17). Δοοογαϊηρῖγ, (6 αδἰἰτγίθυίο 

αληθινός ἴθ τοϊαίοα ἰο ἀληθής, ἀρὰ Τουπἀοὰ ἐδοτο- 
ἸΡΟΙ ; (89 ὑνο ΘρῚ 165 ΓΘ σοη ΓΑ -αἰβι σα ϊβΒοα, 
ἸονγΟΥΟΓ, ΟΥ̓ [16 ῬτοΟ- Ομ 6 Π66 οὗ ἰῃ6 ἰἰἶθα οἵ 
Βιι ὈΒίΔ πη 14} }{γ, οὗὨ γα βρί γιίααὶ 116, ἰὼ ἀληθινός. 
Οομρ. ἐπ Βαγῖ98 οὐ ἱηίογργοίδιϊομβ οἷϊοὶ ὮΥ 
Ὀύδιοστα, Τμὸ Ὀ]Δβρίιθιηϊο5 οὗ ἰ6 26») Ὅσο 
τοΐαβοάα ἰο 566 ἴῃ (86 ᾿οτὰ δρηί ας (16 αη χοᾶ 
0η6 "--“δῆσθ, ἃ ἴδϊεο Μεββίβη---ῦθ ΘΟΓΓΘΟΙΥ 
Ροϊπίοά ουἱ ὈΥ͂ ΗΠ Θη ρβ᾽ ΘΠ ΌΘΙΡ 88 (86 Δη 1 ἢ} οπ18 ἴο 
ὁ ἀληθινός. ΑΒ Ο γιδὶ 15 ρουβοῃδὶ πο] 6599 ἃ5 186 
τολ] το ἐιαηἀδιηθηίΑ) ἰά6Ά οὗ {(ἰ6 ΟἹά (οναπδηϊῖ, 
80 ἢο 8 δἷβο ἰὸ Ταιιθ ἔῃ (Π6 Β6η86 οὗ 6 ζι}16}}- 
τηθηῦ δηὰ ϑββϑῃ 141 Θοηϑυπηδίϊου οὗ 6 ΟἸἹὰ 
Τοβίαιηοηί, ἰῃ6 ρῥογίδοί θβϑβϑϑμί αὶ ἔοσιὰ οὗ [ἢ9 
Μοβδβίδ. : 
ἣΝ Ἧο τοῦϑὲ ποὶ σοπίοιπά ἀληθινός (-Ξεϑεσγεδ),} 

νεῖ ἀληθής (Ξευόταχ). Αοὰ 8 ἀληθής (-Ξεεἀψενδῇς, 
Τίι, ἱ. 2), 85 Π6 σππῃοὶ 116, (8 {τὰ -ϑρ Θα Κη 
δηὰ ἰγυϊ ῃ-Ἰονΐης αοἀ ; ψιϊὰ το ΘΥΟΥΥ͂ ΜῸ 
8 Υ8ε8 δηὰ Ατωϑα ; Ὀιϊιΐ δ ἰΒ ἀληθινός, 5 [01 6}ἘΠ}π 
411 ἐμδὺ 18 ἱηγοϊνοα ἱη 1ῃ6 διὸ οὐ, ἰῃ σοῃίταβὲ. 
πὶῖῖ ἰλο86 τ πο δτὸ 68]|16 ροάβ..  Ἐμπδε 18 
ἀληθινός, νι ἰσὰ {0]6}}5 18 οὐγη ἰάθα ἴο ἰμ6 Εἴ σ ἢ οϑὲ 
Ῥοϑϑί]ο ροϊηϊ. . .. Νοῦν 16 ἀλιθινός ΟὨΪΥ͂, 88 ἱὰ 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1.--18. 

{818 οαβο οὗ αοἷ, (ἢθ ἰγὰ 48 σοηϊγαβίοα τ ῖῖι (89 
δὺνο αι Υ ἴα130; Ὀυὶ 88 σοῃίταβίθα νυ [ἢ (86 διιὉ- 
οὐ πίον ἔγαο, ἢ δι] ᾿προγίοσυ δὶ ρᾶγιϊαὶ 
τοα χα οη5 ΟὗἩἨ 16 ἰάφδ: ἰδ ὰ5 Ομ τῖδβι 18 φῶς ἀληθι- 
νόν (]οὰα 1. ὃ ; 1 Φοίιη 11, δ), ἄρτος ἀληθινός (Ξ ολπ 
Υἱ. 63), ἀππελος ἀληθινή (ἡ οἴῃ χγ. 1); ἴΠ6γὸ 18 8 
σκητὴ αληγλ)ινή ἴὰᾷ ἤξανοι (Π εὉ. νι]. 2). [ἢ 686} 
οἴ (ἰν6588 6869, (ἢ. 6 Δ ({{Π6518 15 ποῦ οί γθοὴ [ἢ 9 
ἔγὰθ δηι {116 4136, Ὀὰῖ Ὀούνψαοι ἐμ ρογίοοί δπά 
(86 ἱπιρεγίοοι, (80 ἰάοα ἔΪΥ δα 86 ἰάδβ οὨΪΥ 
Ῥδγι Αγ το] ζοὶ ; ἴον Φομπ ἰδ 6 Βαρί( δύ 8180 νγλ8 
ἃ ἰχλί (Λολα ν. 85), δῃηὰ Δίοβϑϑϑ ζανθ ὀγεαά ἴτγοπι 
Ποανοα (8. ον. 40), δὰ ἰβγαοὶ νὰ8 ἃ υἱπὲ οὔ 
συὰ 8 ραπιίπα (8. Ιχχχ. 8), δὰ {110 ἑαδεγπαοίς 
Ρἰιοδ οι ἢ (9 ὙΣ] ΘΓ 658, ἱ ΟὨΪΥ ἃ ἥχατο οὗ ι}16 
γι, δ 39 γοῖ ῥ᾽ (6Π84 δἱ ἀοὐ᾽ 5 ΘΧρΥ658 ουμχλδπὰ 
(ἔς. χχν.)." Τπένοη.---Ε. ΒΕ. τ} 
Τῆδὶ Βα ἢ [89 ΚΟΥ͂ οὗ αν! ᾶ.---ΤῊο ΚΟΥ οὗ 

ἐδ μουϑ6 οὗ αν νὰβϑ Κορὶ ὈΥ ἐδὸ βιονναγὰ οὐ 
δἰ8 ου89; ἱξ γὰ8 [9 ρτονίησα οὗἁ ε}ι|5 οΒ οἶα} ἰὸ 
ξτδπιὶ ΟΥ ἀΘΗΥ͂ ΘΟ0688 (ο (11ὸ ᾿ς, δηἀ ἰο ἀδοὶ ὁ 
8}} ᾳυ6501005 οὗ ρΓΘϑΘΟ ΔΌΙΥ δὲ σσατι. Αδσοοτγά- 
ἴῃς ἰο 18. χχὶϊ, 22, (16 ΚοῪ νὰβ χίνϑη ἰο ΕἸ κί πὰ, 
δίιεν δοίης ἰαΚοα ἔγοπι δ. 6 θη. Τ}ν 8 ΚΟΥ ἰο (ἰλ96 
Ῥετίεοϊοα τποοστγαῖῖο όγαὶ ἤοαβο, 6 Πουβ6 οὔ 110 
Μοβϑίαι, (89 δὲ οϑϑίαπίο Κἰηράοαι, 18 ἤονν μοὶ ἃ ὈΥῪ 
ΟΒυῖβὲ τ 6 [6588 ΗἸ 56] Γ (ποῖ ΌΥ ἃ δίθιναγὰ) ; 
Ἦε διὰ δ αἰοῦϑ ἀθοί 68, ἄγϑί, ὈγῪ Ηἰβ8 νόογὰ δηὰ 
ϑρίτίς ἰὰ ἰἢ 9 Ομ τοῦ, δηά, δραΐη, ὉΥ ΗΪ5 διυιϊβοτνὶ- 
ἰλιἰγθ τοΐο ἴθ (89 νγογῖὶά, (6 αὐθϑιϊοη 88 ἰο ψ͵Ο 
δεϊοηρα ἴο {ῃ6 Ρ6ορ]9 οὗ ἀοἀ. Απὰ ἐΐιὰ9 [9 
ἰοττ5 ἰη Ηἰϑ Ομαγοὴ {86 σοηίγαϑι ἴο {ἰ βυπᾶ- 
ἔοζυο οὗ δείδη. Τμδὶ τ σι (6 δα ἴδι5 ννοι]ὰ 
ἐχοίις, ἢο ἱποϊα 68; τ αΐ Π6Υ ψουϊὰ ἱπο]αάο, 
Ηδ ἐχοϊυ 5, 1.6 ἀἰβογθησο, μου Υ ον, ἰ8 τΠ δὶ 
ἐδεὶ} σοτηπιππίοπ, ᾿ἰἶχα {ποῖ ἀχοοπιμηϊσδίϊσπ, 19 
8 ΠΠ6Γ0 (ἰαἸιιβίοη, νὰ } 190 ΗΒ δοίϑ ἤδγο δΌβο]ιιί 9 
Το γ. ποπη ἢΘ ορθῆβ, οὴδ δὴ βιυϊ: [80 
νοῦ] ἃ σδπηοί ἰαἶσθ ΔΥΑΥ Ηἰ8 ρ6866---Ἴο, ποῖ ὁυ θη 
ἔγοια ([η6 τπᾶτίγυ. μοη {6 8.λ18, ΠοπΠ6. σου 
Ορδα: (6 βρηΐθῃσθ οὗ ᾿υϊδριηοηῦ τυ} ΗΟ ΟΥ̓ 
15 ϑρίσγιι ὀχοοαίοβ ἴῃ (μ6 βρὶ εἶ(8 οὗἩἍ τβϑῃ, σδῃ Ὀ9 
ἰμνδ! αι 6 ΟΥ̓ ἢο ΓΔ 8.168] 56}}-ἀο] αϑὲοθα, οὗ εἰ6- 
ὀεριῖοῦ οα ἴμο ρματὶ οἴ οἰ ΓΒ. 

[“ΟἸιγῖϑὲ ἰθαοίιθ5 ἃ8 μ6γθ (δὲ Ηθ 888 ποῖ 80 
Θοτηπ 6 (89 ΚοΥϑ8 οὗἩ (9 Κίηράοιῃ οὗ Ηδθανοη, 
ὙΠῈ 186 ρονοῦ οὗ Ὀιηαϊηρ ἀπά Ἰοοϑίηρ, ἴ9 ΔΠΥ͂ 
οἴμ αν, Ηἰα5 βουύδηίβδ, Βθτα, δαὶ ὑμπαῦ ἢ 8βι}}} γ- 
ἰΔ᾽η5 τ 6 ἰρί,οϑι δἀ τὶ ηἰϑίσαίοη οἱ ἔθ πὰ ἴῃ Ηἰ8 
ΟΝ Βδηι}5.᾿ ΤΒΈΝΟΗ. [5 ποί “' Θ! ρ π515 (0 Ὀ0 
ἰδ! οὔ “186 ὁ ἔχων ᾿"--ῖ! 9. “" βέθτνατὰ ᾿ ἸΔῪ Λοίά 
ἴδε ΚαΥ, βῃ)οοῦ ἴο ἔμ6 δυίμοῦὶγ οὗ [86 ΔΜα8- 
(ογ, (6 ἸαῖτοΓ δἰοθθ σᾶη 6 Βαϊ (ὁ φοϑϑϑαδ ἰι 
Τροὶϑ υἱοῖν δι ρροτὶβ ἐπ ἰηἰεγρτοίδίϊου οὗ Ὀἀδίο- 
αἰδοῖ χίτοπ Ὀοϊον.---Ἑ. ΒΕ. ᾿ 

Ταγίουϑ ἱπιουργοίη(ουβ. Οἢ γἶϑί Δ] 6 Ορθῃ8 (Π}6 
Ἦο!γ ϑετίρίαγοβ; τα. 1 ΤΠ ογοββ οὗ ΟἸσὶϑί ἐπ- 
δἰγυπισηίπι οπιπιροίοπέϊδε; ΑἸσαθαῦ. Τηδύ ΒΌΡΥ ΘΠ. 
Ῥονογ ἢ] 18 {09 ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ οὗἩ {86 Ιοτὰ, Μείι. 
ΧΧΥ !. 18; Ὀὕ πιοτά. δπὰ οἰμβοῦβ. ΘΟ τίθι, 86 [οτὰ 
δη} Κίπρ οὔ (μ6 Κίηράοπι, δι πιϊ8 ἰηίο ἰδ δηὰ οχ- 
οἰαάε5 ἔσομαι 10 (Ὀδιοτά., Ηδηζεὶ., δηὰ οἰ 618). 
εν. 8. 1 Ἰσηονν ΤΥ “ψοΣΪκ8.---ο ἀο ποί, τ ῖιἢ 

Βεηκ6] πὰ οἰ ΓΒ, Ῥᾳ88 οὐδὺ (9 ποχὲ νογὰ ἰδοὺ, 
εἰς., διὰ πὰ ἃ βροοϊδοδίϊοη οὗἨ (9 ψουκβ ἴῃ (89 

4 [{᾿ χτί!. 22. (ὩΧΧ.) Δώσω αντῷ τὴν κλεῖδα οἶκον Δανὶδ 
Τῷ μὲ αὐτον͵ καὶ ἀνοιξει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποκλείων͵ καὶ 

κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνοιγων.---, Β. Ὁ.) 
Ἐ [ΤΠ οτο ἰδ Ὧ0 σοπηθοϊίοι Ὀθίνγοθη [Ὁ 16 ΚΟΥ απὰ “ ἐδ ΚΘ 
Κρονίθκε," δροόίκθῃ οὗ ἱψῃϊο χί. δῶ. ---Ε, Η.. 0.) . 

υ 
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Β Ὀϑροαυθηί ὅτε, δίο.; Ὀυὺ ποῖ 6 ̓ Ατὸ (ΒΟΥ “ ἀ6βὲϊ- 
ἰαἰ8 οὐἨ ατίμ ον αυ Δ) Ποαιτίοι ᾿ [{Ὀβιογαὰ. 1; οἡ 188 
ΘΟΠΓΓΔΓΥ͂, Π6Υ οοπίδὶη 16 τηοίνο οἵ (8 Το] ον - 
ἴῃς: ΒΘΒΟΙΩ͂Ι Βανθ δίνῃ [ὀέδωκα, εἰς.}; Ἀγ 
ΔΓῸ ΘΟ ΒΘ ΘΠΙΠΥ 8 ΟΣ βϑίοη Οὐ [}}} γοσομῃϊίιοη, 

Βοίοστθ ἴ)899 8 ἄοοΣς οΡϑῃηϑᾶ. ---]0ὲ5 (δὲ 
Ἰῶθδη: Τ6 ἀοοΥ ἰπίο [6 Κιιχάοια οὗ οὰ 15 
οροηθρὰ ἴον (δ6 οἰαγοὶι, ἐδοιυρὰι (6 δ 4 15915 του] 
κα δῖ 1ἴ, ον 18 1 ἃ ἀοοῦ (0 Ββυ σορβϑία! δου νιν ΚΝ 
Το ΓΟΓΙΙΘΥ Δρργοοηϑίοη, ν 1 συ ϊουβ πιο! δα- 
ἰἸοη8, 8 Βιρροτιοα Ὁ Βοηροὶ, Πο ρβιεὈοΥς 8η8 
οἰ τϑ (869 υ"ἀϑιογά.), τοῖν 188 πλοϑὲ σοι ΔΙΟΥΒ 
ἔλνοῦ [16 ἰαῖῖον σοπσορίϊοη, ἱηιογριοθιίηρ {᾿16 ρη8- 
Βῶβο ἃ ΓΟ ΓΤ (ὁ 0119 σατο} 5 Ὀρρου τ Υ̓͂ [ῸΓ 
ΤῊ ΒΒ ΟΠΔΕΥ ἰδοῦ. δ ϑιογάϊοοῖκ. ἀφοϊα 9. ἰὴ 
ἴαγνον οἵ τὰθ Ἰατον σίου, ψίι Το σΘ. ἰὼ ΨΟΓ, 
9. Το Θοῃῃθοίΐ 0. ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 ἰ})ι9 σομϑίγιιοα, 
ΠΟΤΘΥΟΓ: δο ΓἊΓ ἔγοιῃ ὑμῖηθ δ νογβαγίεθ Ὀδίπς 
ΔΌΪο ἴο δβίιὼν (86 ἄοοῦ ὕροη (ἰ66, {ΠπἸῸΥ 81}} ὉΘ 
δοηβιγαϊποὰ ἰὸ ἰατπ ἰο (Βΐηθ οροῆ ἀοοῦ (Β6πι- 
βοῖνοβ. [{{πνὸ γα πδὶαίο 8: Βοιιοϊὰ, 1 ᾿ᾶνο ἀ6- 
ἰοτϊηθα {Πδὺ 1Ἐ66 ἀΟΟΥ 8}8}} βίαπαά ὀρθὴ ὈδΙῸΓΘ 
66, ψ9 ἱποϊιιάθ οι Ῥδυ σα] Γ8, δὰ ἰν σοη- 
ΘΡΔΙῪ ῥσόνο8 (πα {παΐ οι Γο τν 16} 1(86} Θη (6.8 
ἰμῖο {116 Κιαράοιη οὗ ἀοὐ ἀταν8 ἱπ Ομ .8 νυ τι 1.7} 

Εοσ ἴΒουὺ αδὶ 11{0|]0 δ᾽ σϑη ρι.---ΤΊ|}8 πιαϑὺ 
Ὡοὺ Ὀ6 ππιάἀδγβίοοιυ 85 μἀϊοδιϊνο οὐ Βρι τ] ν οΔ Κ- 
088 (8 ΙδοΚ οὗ χη για οι αἰ8, ων γα), θαι οὗ {110 
ΘχίθΡ δ] Βηι}}} 6885 ΟΥ ἰηβί ΖΪ σα ηο6 οἵ {ἶ6 ΘΟ ΓΟΙὰ 
(Ὀ  ϑιονα,, εἰ αἰ. [516 ψογὰϑ᾽ “1110 Βιγοι σι’ 
ΠΥ ΤΟΥ ΘΕ Π6Γ ἴὸ (80 Β)8}] 1088 οὗἩ Κ[6 πμηὶ- 
δὲῦ; ... . ΟΥ 1ῸΤΏΔΥ Τοίον ἰοὸ [Π)6 δρ᾿ γι] Ἰἰ}6. 
Δηα ΘΠΟΓΔῪ οὗ (ἢ) οἰτο]}--αιοηῖης; τΠδἴ, (ἰοαρὶι 
ΓΘ6Ό]0, {ΠΥ Ὑ114] ΘΏΘΓΩΥ Ῥγ͵ὰΒ ποὺ ΜΠ ΟΪΥ ΖΟΠΘ. 
ΤιιΘ ποῦ Ὡϑίυγαὶ ἱπι γργΓοίδ 0. ΒΘΘΙ5 ἴ0 Ὁθ 
ἰο τοῖον ἰξ ἰο 86 Ἰωιϊίοτ." ΒΑΒΝΕΒ. [Ι τ ΝΥ 
ΤΟΙΟΡ (ὁ οἰ ν οὗὁὨ {)686, οὐ Ὀοι ; δοπ͵]οϊηθὰ 
ἢ ἀπ οῖν Ἰδοῖς οὗἨ ὑθπιρογα] τ 4 }.---Εἰ. αὶ. 0.7). 
Τποῦρ το Βαϑί 11{010 βίγου μι [Ὁ ποὺ 438 Εἰ, 
γ., “8 {|16 βίγοηρίὶν,, { ΥΘΌΥ σἰγι αι} }ν σον βίης 
{Π|Ὸ0 Β6η86 οὗ {Π|ὸ ψουὰ 3: μικρὰν ἔχεις δὺν. Ἰπαρογῖ- 
πω “τὴν δἰτεηισέλ ἰδ δὶ δηναϊ!,᾽ ἀνὰ τ6 ΒΕ’ Υ. 1π- 
φνονίίηρ “λοι ἠαδέ 8οηιὲ δἰγεηψίλ,, (10 οἱ οὗ 108 
810 }}} 6998 γΘῺ Βϊηρ ἀπάογ {116 ἰπἀθῆπιια ότι ὦ 
ἐμεἰ6,) . ., δ (υβίπς ἴμπᾶὺ }}π|1|6 νν 611). Δυ- 
ΕΟΒ}.--Ε. .ΟὉ ].-- 10 βοη86 15, ἱβοι σι ἰοὺ Πα 8ὲ 
εἶἰπι16 ϑίγοηρία, Του αἰά δι Κθ6ρ, εἰς. [1818 1466 οἵ 
10 στα, θα θα ὈΥ̓͂ [} 8 ΡΔΓΘῺ 6818, τη 18 
06 ργοβοσυϑα. 
Του ἀϊᾶδβι᾽ 'ἴζϑὸρ ΜῪ νοσᾶ, εἰο.---Τ 6 

οἰιαγοῖ 88 δἰγοδαὰγν ρῥγογυθὰ 118 ζδὶ τ Γ] 688. ὉΥ͂ 
σοη οβδίηρ Οἰγῖδὲὶ ἴῃ ἰτγιθυϊαίϊοι ; {Πογοίογο {16 
[οτὰ ν}}} ζγϑηὶ 10 βρ᾽ 18] διοοοββ οχοθθαάϊηρ (16 
ΤΠ 806 οἵ (8 ΟΧΊΘΓΩΑΙ ΡΟ ΟΡ. ἢ 

γον. 9. ΒΘΒοΙᾶ, Σ νν1}} πὶ }κθ ἵπϑ τ [}ληρο : 
Ι οσἷνοθ (διδωμι) ἴΒαὶῖ δοι29)] οὗ ἴμ9 δνυ:δ- 
ξορυθ οὗ δεΐδη.---ΠΠογο αἷ8δο ἐμαὶ δοιαπ 1 

4 ΓΡτοῦ Βιτασί δἀνοοδίοθ ἃ {πγὰ ᾿ἰηἰογργοίβιίοη, νἱζ. : (48 
Ῥτοδϑοηϊοα ὈΥ͂ ΒΑΓΏ68) “πὲ ΠΟΥ πὰ Ὀοΐογο {Ποῖ 8 ΟΡΘΏ 
ἩΦΔΥ οἵ ΟρσΎΟ 88 γοπὶ ἀμ μῸΓ δηὰ ρογηθουςοι." --Ε. ΒΗ. Ο.} 

{ΤΠ νίον οὗ Ὀιϊιογά, (ΑἸοτα, Τγοη6}})} δηὰ ΟἰΠΘΓΒ τὸ» 
φυΐγοβ πιογθ {πὴ ἘΠ |5-|ὸῷᾷὴ ἀομη8. (Ὁ 1Π0 ἀοογῦ ορεηθά 
δου ἃ ὈῸ6 ὑθῖν θη {Π|ὸ σΠ ΓΟ ἀπ ἔπ ποομῃγνογίοη ; σΟΙΏΡ. 
(45 ΓοΟΌσγοὶ ἴὸ Ὁ Ἐτοπολ) ἱ Οογ, χτὶ. 9. 2 ον. χί. 12. Αοἰϑ 
χίν. 21. ΟΟ]. ἱν. ἃ. 10 ἰδ ἴγπα μδὸ ΟἸ τί  ἀὐθ5. ὁρόι ἴ{ε|8 
ἀοοῦ: υῖ ἰ5 ἠοῖ [9 ἀοοῦ ὙΠίοΝ Η6 π]υοΐκα ἢ [119 ΚῸΥ οἵ 
Ὁανία τῆλὲ ψ ἩἰΟἢ Ἰοκὰβ ἰηο ἦη9 Κημάυπ, οὗ Πυλνοη 7 Α8 
Κίηρ, Ηκ θυγδῖ ρθη ἴδ 6 χηῖεϑ οὔ Ηΐα ϑηθ οι, ΥὙΓ. 9 σδη 
Βαγάγ μὸ τοχηγι θα 85 βιρμογίίης (6 νἱονν οἱ πὸ ἴοχις ὑθ- 
ἰῶς “τάδ οὐ {πη ϑγπαρομαο οὗ διῖλη,᾽" διά “ἸΑΠρς ἀοννα 
Ὀοίογο 109 οἰ γοὶ ᾽ (ποῖ ψνοΥἰρΡίπς Ποογο 04}, τὸ Ὠοῖ [89 
ΥΟΡΌΪ 5 Οὗ ἐδα οργ»π ἀδον ἴο ἰῺ6 πσοοηγοτίοα, τοίογγοὰ ἴο ἰῃ 1 
Οὐογ, χυὶἱ. 9, εἰο...-Ε. Β.0.} 
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οἵ Τυάαΐβηι τ} ο ἢ ἀϑϑυτηθ8 ἴο 6 (Πο ἰγὰ6 [5γϑοὶ, Κὶ 

8 ἀδποιαϊ πδίοἂ ἃ βυπάροβαθ οὗ ϑδίδη, Ὑχῖα (ἢ 6 

88:1η6 ΘΠΟΥΡΥ͂ Ὑἱ ἢ παἰσὰ (16 Φοβαπηθδη (108ρ9) 

ΟΡΡοϑ08 υΔλαΐϑη), Ενδα ἔγοπι {818 δοταπλιιη ΕΥ̓ οἵ 
ἀοιποηΐο κά νογβαγίθδ, ἰπ6 ΘΒ ΌΣΟΙ 81}Ν}} πὶ ΒΟΠῚΘ 

8019. Ηδστγαο, ἰοο, (6 διδῶμε 15 τότ {80 ΔΡΡΘδΥ- 
ΔΏΟ6Θ οὔ δη οπποίιαοοηῖ (δὴ οὗ ἃ γί. ΗΘ τρδ,κ685 8 
ἀἰϊβροϑίιιοη οΥ̓́ {8:980 Το Υ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ; δ ΒΘΑΌΘΏΓΙΥ 
Ηα οδι1565 (μη ἴ0 60Ώ190. 
Δῃᾶ [4}]} ἄοννἢ Ἰϑίοσϑ ᾿Ὦγ [θοϊ.--- Ἢ τναϑ 

Ῥτορὶνοϑιθα ἴῃ (μ 9] Τ᾿ οδίδι οὶ {Παὺ 16 Ο 6 η 1168 
βῃουϊὰ ὍΘ σοπγογίθα δηα οοπ ὑπίο Ζίου ἰο [6 
Φον5, 80 ἰἰϑῦθ ἰΐ 18 ὑγοάϊ οι οὐ (δὶ (86 ΦυάαϊΣσϊ ες 
Φον" ΔΗ Δ}} ἴῃ τ οἷν σοηγογϑίοη σοῖο ἰο ὑῃ6 Ομ Γαὶὶ 
οἴ Οἰιγῖϑὴ δα (6 ρα Ζίοη. Εἔνοη πὸ προσκυνεῖν, 
8ἃ5 ΔῊ ΘΟΧΡΓΘππ]0η οὗ Βοηῆρο. δΔηι, δἰ {Π0 Βατηο 
ἀἰπλα, διιαι  ᾿αἰίοη Ὀοίοτγθ (ἢ 6 ΟἸει οι οὗ δ ναι θη 
δηῃὰ οὗἩ [6 ργόϑδησα οὗ (ἰ6 οτιὶ, 15. θαγὰ ἴῃ (ἢ 
Το] ον πη ς ργορ ιθοἰ68: Ῥ8. ᾿ἰχχὶϊ. 9; 15. 11. 8; ΧΙ ῖχ. 
28. Ἰχ. 14; Ζ66)). νἱϊῖ. 206. Ου {ἰτὸ τι ϑ᾽ πίογρτο- 
ἰδιΐοη οἵ 014 ροδηρα ἰπ ἕανου οἵ {86 Οδίβο]}]ο 
ἩΙογαγοΙΥ, 8066 ποτά, Ρ. 192.7 
Δπᾶ ἴο Ἰκονν ὑπ 1 δανϑ Ἰονθᾶ ἴ8ῃ696.--- 

Ἠγάπησα ἀςσποίε68 8. Θοπίϊπιιοὰβ ἰόν, θαρσαπ πη (ἢ 9 
Ραβϑῖ, δ ϑιίογά. τοΐοτϑ (19 ἀθπιοηβίγδιίίοη οὔ]ονθ 
ἰο (6 ἀοαῖ οὗὨ Οδνίϑι, ἰὰ νι ἶσον σα80 Ρ]]Ν 1 6]- 
Ρ 8 σπου ὰ ΟΠΙΥ͂ Τοργοϑοπΐ (86 ΟἸναΓΟὨ ἰοἰα]. 
Οὐδ ον ἱπιουργοῦ [η6 ψοτὰ 48 ἱπιϊολίίνο οὐ 1116 
ΒῈΡΟΥΪΟΥΥ ΟΥ Θχσοί!θηοα οὗ ἐμθ Ρ)ΣἸδοἸ ρ ἴδῃ 
ουγοῦ. δὲ ἥοίιο: ΤΊ|Δ} 1 αν Κηονη {1.60 [0 
Ὅοα ἃ [Δἴ ουγοῆ. οί σοπβί ἀγα 005 τχιιεΐ, 

Βοιννονοῦ, Ὀ6 γοοοχηϊζοα ἴα {Ποῖν αὶ : Τῆι ΜΥ 
Ἰονθ ἴο {896 [88 ὈΘΟΟΠπῚΘ τηϑη δ8ὺ ἰὼ (ὮΥ 116 οὗ 
αἰ. 
ψῖὰ. (Ἰ6 γασοχηίοα οΥ͂ (89 οἰαγο, ἀπ 89 
(6 γ68] τηοϊϊνο οὗ ἰἰθ ἰαίίοσ. δ ἀϑιογαϊ θοὶς 
αἰνο8 Ὀγοπιΐμδποθ ἰὸ πο ἐπυσρηὶ ἐμαὶ [9 960} 
Β[}} Καον (6 ἴογο οὗ Οἰιτῖθὶ 88. τηδηϊ οβί θα ἴῃ 
Π|8 ἀσαῖ ἢ προ ἔμ 9 ὁγοϑ8, ὙΥ  ἢἰϑὺ ΠΟῪ ΠΟΥ 8ι}}} 
Ὀ]αΒρ θη 6 Ηἰπὶ 848 8 γα οἷ οι} τπλ] οἴδοί ον. 

γον. 10. Βθοδβο ἴδοι. ἄϊᾶεις 'ζσϑοὸρ ἴ86 
νυοτᾶ οὗ ΜΥ μΡεϊίϑῃοθ [ϑη πτ8 09] .---Ὁ 8- 
ἰοτάἀϊοοῖς τὰ κο8 ἔπ 6 Ῥγοποῦῃ μοὺ τοΐαίο, μοἱ (ο τῆς 
ὑὕπομ. αἴουο (Κὸ Εἰναϊὰ, 6 δ οἰί6, δ ρϑίοπΌοτς 
δηκᾷ οἱ] γ8). δαὶ ἰο {89 ψἢοϊο οοποορίϊοι τὸν λόγ., 
εἰς. (“ἰτὰ ατοῖ., ΕἸσΒΒοτη δηα οἱμθτ8). Βαῦ {0 
γοαθίης : Ἦν υοτὰ οΓ βαίϊεποο, σἶνοβ τἶβθ ἴο οὔὗ- 
ΒΟΌΓΙΥ, Βασρσοϑίίης (6. ᾿ουχιὶ {πὲ (6 ποτὰ 
οὗ οἰον ἰδοιοτβ μαγνὸ ρσἰοτιβοἀ ρμαιίθηοθ. ΤΠ 6 ΓῸ 

4 [ὅρ ἰὈοἵ-ποίο ἴο οδαρῖον ||. 9.---Ε, Β. Ο.] 

1 [ΤΏ ΘτΘ σα "6 πὸ οι τπαλὲ ἔπογὸ ἰθ Βροοίαϊ τοίθτοησθ 
ἢθιΘ ἴο [πΠ6 ρῥγορμοοῖος οὗ 18. χιῇχ. 2}, 1χ. ἥὕ16: δηᾷά τ}ὸτθ θη 
ὍΘ 88 ἢ{π||6 ἀσαθε τι τ αὶ σοπρογκίοπ ἰ8 ἱπιρ|}6.} ἰῃ τόθ ρΓὺ- 
μῃοοίοα. ΤῊ 6 σοηγοῦηι ἢ, ΟΜ ΟΥΘΓ, 5. ποῖ {πη οὗ ἢ μγοπομξ 
Πλἱ ἸπἸ ΟΠΑΓΥ͂ ΘΓᾺ οὗ ἴ9. Οδαγο ποῖα ἈΠΟ. Ὅ]]Ονγ 8. [ἰπἸῸ 
Ῥ"ομοἸ πα οἵ τὸ ΦΔοάμοῖ ἴο {ἰἰὸ ἀποοηγογιο ἘὨγουμἢ τὸ 
ομθη ἄοοῦ ᾿ δ΄] υδοὰ ἴὸ ἰη 1 Οὐγ. χΥί. 9, εἰσι; -ὰυτίης ψὨΐτῃ 

τίπλο (6 σοι ογὶπ ἄγ δῖ οὐο9 Αἰ Ππητοὰ ἐπἴυ τ ΟΠ τοῖ. 1 
4. ἃ στοπνογβίου ψ σἢ 8 σοπηθησσηῦ προὸπ {πὸ δη οςτίοη οὗ 
{16 ἀμ τίθη5 τὸ 6 αν Ὁ] }9Π.α Δα! ]οἷα.-τ- η 15. ΧΙ Χ, υ8, 4. Α. 
ΑἸ ΧΆΝΡΕΕΒ {ΠῈ1 σοι 64. “ ΤῊΘ δἰ το οἵ {Π|οὴο Ὑοτιῖα, 
“ἢεσο τυνα γιὰ [16 ΘΆΡΙ,᾽ ἀρτογταῖπθ8. τὸ πηλαπὶπις οὗ 1Π6 μγο- 
οϑήΐϊις τἡογὺ (ΠΧ Χ, προσκυνήσουσι) ΒΑ ἠοπῃοῖίης δοῖπ} ρτοΝ9- 
«τγαιτίοη, Μ ἰ ἃ [4 ἀπὸ οἰολν ἔγυιῃ [Π6 ποχῖ «]0.86. νΠογΘ ἴ}}6 
ιἰοκιηρ οΥ̓͂ [6 ἴ σλη οἴ ὕθ6. παΐηγη ΓΚ ππάογκίυοα ΔΒ 8 
βίγοη»»Σ ΟΧρτγολθίοη [0Γ ἰἰὸ Κἰ δίς οὗ 10 ἰρ6 Ὁ ΟΓ ΟΥ̓́ 16 δαγίῃ, 
ἴῃ τοίΐζοῃ οὗ μυπιαχρι δα ἐκ γι ὁ Πρ {τὸ υἱεἰης οὗ Πα ἀκ. 
ἴῃ Ἠοιλογ, 8 μοοὶ οαἹ ἀοβογίρτίου οὗ σοπιρί οἴο νην ΘΟ Ρ ΨΟΓΥ 
τγοπίγκυη, ποῖ πιοῦν (τ οὗ Βα] οἴη [0 το βογοτείμη, 
ὕυπῖ οΥ̓͂ γληᾳ" 8Π 04 οηριηίοῦ ὑθίοτο {πεῖ σΟΠΑΠΘΓΟΓῚ (ΠΟΙ. 
Μίονῃ νἱ!, 17; Ῥ5. Ιχχίϊὶ 9). :Α. οὐπυεγείο ἰ8. ᾿ταρ] ἃ ἰῃ 
το 8 μϑβακθ υπήεγ σοπεϊογτίοπ, 1 [5 γα: τ ΤΠ ψ Ὠϊσἢ 
Ὑ{4. Οἰγοο σοητοτηρμ! εἴθ ἰὰ τιῖδβ ἑλτεαξ οὗἩ [Πὸ ἔοτὰ ἴ86. διρὺ- 
ἡκσδθοι: 866 αἷσο ργοοράϊηρ Ὠοΐθ, Δὺὰ ἴΠ9 ἔχου ΟἹ 86 

.Ἰοἷα, ΡΡ. 98 βη4ᾳ. --Ε, Β. Ο.] 

ΤῸ τοσοκπιτίοη οὗἁ ΟἸιγίϑί ἰ8 ἱπιρὶοάὰ. 

ΓΘ 8180 ἀϊβογθηί οχρδηδίϊοηϑ οὗὨ {818 δρρυθββϑη- 
βίοῃ οὗ (9 βθῃίθποθο. Τ7μθ τογὰ ψῖ6}, βιυμοηξ 
οἴ ἐῖη 8, ργθϑοῦὶθε8 ραίΐθηοο (Η οἰ ὨΣΊ Ὠ); ΤῊΘ 
ψοῦὰ ψἰ]οἢ Ὀοϑίονθ δηὶ ἀοιηλμὰβ θαι θποθ 
(Ὀσι6τ.). [ΪΙφοϊαϊοαὰ υὐνογβῆσοβ οὗ Ομ γὶβί, σο- 
οοιμμηθηάϊηρ Ρ8(16η66---Ο γιδίϊαη ραιΐοπσα (Ηδδρ- 
ΒΘ ΘΓ. Τ18 οἰ γργοίδιϊοη δρργοσί δί689 188 
οἰ ου). 

[ΒΑΚΝΕΒ: “ΜΥ νογὰ οοπιηληάίηρ ΟΥ ΘΠ)οϊῃ- 
ἰη Ραἰίϑποα, ἐπὰν 18, ἰθοα Βαβὲ τηδηϊοβί οἱ [86 
Ῥαϊίσπσα ἩΜ]οἢ 1 Τοαι 6." ἸἘΒΕΧΟΗ͂ : 4 Βοίϊος, 
ονγόνογ, ἴο ἔκκοὸ (16 ψ ΒοΪ6 αἀοβροὶ 85 “ἐλε τοοτὰ 
9 Οἠτιίδι' 5 ραιϊϊδησεο,, ΘΥΘΥΥΜ ΆΘΓΘ (ΘΘΟὨ ρ΄. ἃ5 ἰΐ 
4οὐ8, {8 πορὰ οὗ 8 ρϑιϊεπί ναϊϊϊης ἴον ΟἸιγῖϑβι, 
11} Πα, (Ὰ9 πναϊιθ -ἰὉ 8ὸ Ἰοῃζ, 8.)4}} δἱ Ἰδηχίὰ 
ἌΡΡΟΑΥ.᾽" Το ἰγδηβίδι θη, σοπδίαπον ΟΥ ἐπήα- 
Ταησθ, ΟΥ̓ δίεαάίαδίπε85, 16 ΔΙ(οροίΓ ἴὸ ὍΘ ῥγα- 
[ογγοα ; (μ6 1ἀδα οὗ μαΐϊίδηοδ 18 Τα "6 {μαι οὗ μη- 
σοπιρίαἰπὶπο δὀηιίδδίοη τριθγ ἐτιαἰί-ποὶη τ 19. 6680 
1 18 8 ΠυΪΒΠΟΠΊΟΥ ἰ0 βρθδὶς οὗ ἴ:6 ὑπομονή οὗ Φοῦ, 
δα. ν. 1].--Ο Β. Ο.] 

Τλε ὡωοτγὰ οΥ ἰλε ραίϊίεποε ὁ. Ολτγιὶδί 15 αἶβὸ τατὶ- 
ΟἸΒΙΥ ἱπίογργείοα δ8 (6 ποτὰ οὗὁὨ δΔγ μαξββίοῃ, 
ΔΙΥ σομβιϑηςοΥ͂ (ΟΑ]07.). Τμ6 πνογὰ ν)ιὶσὶι, 45 (88 
ψοτὰ σοπσογηΐϊης (ἢ6 οΓΟ88, ἀοιηδηᾶβ, ἰὰ χοβρϑοί 
οὔ 18 Ρυτροῦὶ δῃἃὰ ἴῃ γοϑρϑοὶ οἵ {[|ὸ ΟὈἸ χαϊίοη 
ψἰἰσῖν ἀ0 ἔπι ρο568, δία 8 λϑι 655 διιο} 8. 15. Ῥ6δα- 
᾿ΐὰν ἰο Ομ γὶδὲ δὰ ἢ ρϑορὶα (ΥἹ στ σα). 9 
τορδα: ΤῈ νοτὰ σροηοὰ ἴῃ ρογβοσυιου ἰπίο 8 
ὙγΟΓὰ οὗ Ροσβϑύρθγδῃοο, ἰο {86 ΤΥ ΥΓΒ᾽ [51] ΠΟΙ͂ 
[᾿παγίψτί.}, ἴἰο σοηοϑϑίοη. Ἡδξησο: Τμοὺ Βαβι 
Κορὶ ΠΙΥ͂ Μψοτὰ ἰπ (89 ονΥ ἰτγὶδὶ οὗ ἱδιρίδιϊοι 
δ ἃ ορροβι(ου, στοὰ (6 ψογὰ οοποογη πη (ἢ 9 
ΟΡΟΒ8 Ὀθοδᾶπι6 8 οτὰ οὗ (ἢ ΟΥΟΒ8 ;--ἰἰ(ἢ6 ποτά 
ἴῃ (6 ὈΘΑΙΥ͂ δηὰ Ρόν ΡΥ οὗ 6 ογσόοϑ8. 118 
ΠΟΙῪ ϑοτιρίυγοθ οοπίδίη σα] ἰ ρ᾽]ο ὦ Υούουθ  ο8 
(ο ὑπομονὴ; ῬΑΓΡ(ΙΟΟΪΔΙΪ Βον. 1ϊ. 2, 8, 9; 
χὶϊ!. 10: χίν. 12 [Κα σι. 18; χχὶ. 19: οπι. 
ἴι. 7; γ. 8, 4: νἱῖϊ. 2δ; χνυ. 4, δ; 1 ΤΊιοβ8. ἱ. 8; 
2 ΤΊιοββ. 111]. δ; 110Ὁ. χ. 86: χὶὶ. 1; Φδῃιοβ ἱ, 8, 
4, εἰς.---Ἑ,. Β. Ὁ. 
Ι[1δὸ 111 ΙτθοΡ [8Π9696.--- ΓΘ ..1014 ἰηίοτ- 

Ῥτοίαιου: [1] Του 84} Ὀ6 ὀχοορίοὰ ἔγοπι {116 
ἤμουν οὗ ἰοιηρίαιοη. [2] Τοιι, πῖςἢ 41 1τἢ9 
ζαΓΠ7Ὁ], δἰ} Ὀ6 Ῥτοβογνυοὶ ἔγοια ἰμ6 ρἰασαοθ8 οἴ 
ὈΠΌε]ενογθ. [8] Του δα} Ὀ6 Κορὶ (ἐγουρὰ 
οχίογῖονῦ ἰομρίδιϊου ; 1ὑ 814}} ποὶ Ὀδσοηιο ἰο 1 66 
δὴ ἰηΐοτπαὶ ἰριηρίαιϊο ἰ0 ΒΡΟΒίϑϑΥ (ΥἸΥη χα, 
ἢ ἐπ ζβίθη., δηὰὶ οἰΐι6γ8)., Ὀἀδίοτϊοοῖκ : 4“ ΤῸΘ 
ΒΧΡΙ Θβϑίοῃ τὴρ. ἐκ τουδὶ 6 ἀϊδιϊη κυ! δ οὦ ἔγοπι 
τὴρ. ἀπό." 
Ἐτοτ ἴΠ6 ΒουΣ οὗ τοι ρῖδί ου.---Τ 6. ἀοὶγ 

ΟΥ̓ ἰεπιρίαίἰοπ 8 ἴ6 οὐ] ηδιϊης Ῥοϊπὶ ἴθ (ἢ 9 
{ἰπι0 οὗ ἰοπηρίδιίοι (μυκθ χχὶϊ. δ8), (86 τηοτεθηὶ 
ΟΥ̓ (Πὸ ΟΥβ8. [ἢ ρϑιθγαὶ, ἀου Ὀ11685, [0.6 ΒΟΥ ΓΘ 
σομὶοίβ οὗὁὨ ἔδ᾽ (ἢ το ἴπ6 ΟΠ υΓΟῦ ταυδὺ πη οτσὸ 
Ῥτγονίουβ ἴο (9 Οοτπΐηρς οἵ [86 οτὰ (866 τεῦ. 1})} 
το ἤθτο ἰηἰοπαρα, 88 Ὀγϊηρίης τἱΐ πὰ μοὶ ἐδ 6 
ἀδηον οὗ δροβίδϑυ. 

Μοτδ ραγιίίσυϊαν ἀοδηϊ οηδ: Τῆς ργυοβογναίῖοι 
τοργθβοηῖϊθά ΟἈ. Υἱῖ. 8 δαᾳῳ. (ΒἙ πταϊὰ, 6 εί(6); 
(6 ἐγ θυϊ]αι ἢ 5 οὗ Απιἰογὶϑὺ (ΡΥΣ 4818) ; 1π 
δι ἴοι ἴο {Π 656, 10 οἰαρυθβ οὗ (μ9 βἰχί ἃ δ ζοὶ 
(Β646).---Ν 6 419598 ᾿ἰπη ἰδ 1 108. 

ΕΔ]56 τηοαιβοδιΐομϑ: ΤῸ ρογϑϑοι ϊοηβ ὉΠ6 ΘΕ 
Νετο (ατοί 8), θοπιίλη (78), Τταήδη (Α1ς8- 
ΒΔΓ δ Οἱ 6Γ8). 

[ἃ πειρασμός 8 δυαρῶς {πΠδὲ ἰ6π45 [ὁ οδῦυ8θ ἰο 
ΒΎΘΓΥΘ ἤγοιῃ 86 τοῦ (ΘΙ ΠῸΡ ἴῃ ὕϑο]η ΟΥ δο- 
1108}, ΒΘ 6 ἰΐ ὈΘ ἃ ῬΓοπιΐ88, δὰ Δ᾽] υγειμοϊ, 8 
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ῬΓΟΡἝΘΟΥ οἵ 6Υ]}, ἃ ἰγϑϑῖ, ἃ ρεγβοουζίοη, οὐ δῇ 
δ οἰΐοα (800 υΐίᾳ ἵν, 18. γἱϊ!. 18 - χχὶϊ. 28, 40, 
40; Αοὶ8 χχ. 19: 1 Οογ. χ. 18; 6]. ἱν. 14.11 
Τίπι. νἱ, 9... 1 Ῥοίορ ἱ. 6; ἵν. 12, είς.). [ὁ 18 80 
βίγίοιὶ Ὀρσδα86 ἰὶ 15 ἃ (γίαἰ, ἃ ἐέεί, οὗἨ αὶ! ἢ ΟΥ 186 
βρίτιὶ οὗ οὐδάϊθησθ με λοὼν οἵ ἱεπερίαἰΐοπ, ({68ὲ- 
ἐμ4) 18 ἀου Ὁ11695 {πδὲ Βροαοία] ρογὶοα σγοΐογγοά ἴο, 
1 Ρει. ἰν. 13 (τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 
ὑμῖν γινομένη), δη ὉΥ οὐν οτὰ, Μαιι. χχῖν, 2], 
22; (ἃ ροτὶοά Ὀο(ἢ οἵ ἐέδέϊπφ δὰ οὗ ρωπίδληπιεηί---: 
Ῥεϊπιδ γι γ, ον υΓ, οὐ ἰμλ6 ἔογπιθῦ). 718 δρεοίαἷ 
Ῥετίοι, Ὀ6 ἐὲ οὐβογνο, 15 αἰδβιϊηρι θα ἔγοπι [89 
Ῥετγιοα οἵ οὐ τυ πειρασμοί τοίεττοά το 1 Ῥοίογ 
', θ, δηά Μαῖιι. χχίν. 4-18. Τὶ 18 8180 ἰο 6 οὔ- 
δβεγυϑὰ {πδὲ {116 Ῥτοπλἶ86 18 ποὶ οὗἩ ργοϑογυδιΐοη ἐπ 
ἰσῖδὶ, 88 τἀ (68 Ῥτοιπιΐδβο ἰο Ροίον, ζυΚὸ χχὶϊ. 82: 
θαὺ οἵ ρτγοβογγναίίοη ἤγοπι (ἐκ) 06 ον οὐ ρογϊοά 
οὗ (Υ8] (δσοιρ. 2 Ῥοίον ἰϊ. 9). Τ|ιθ θα οὗἨ (δὶ5 
Ῥτοπιΐ86 Βθοῖη8 ἴ0 06, (δὲ 88 ὑπ 6 ΡΛ 6] ρ 8 Π8 
δοὰ οοπἰϊπιιοὰ διθδαϊαβὶ ἐβτουρίιοαν [6 ρογίοά 
οὗ οτἀϊ ΠΥ ἰοϑιϊρς;, {Π6Υ το ἰο Ὀ6 Θχοιιρίοὰ 
ἕτουι (090 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΥΥ πειρασμοί ἩὮΟ ὙΓ6ΓΘ 
ἴο ὁΘοαλθ ρου ἰδ ψο7}..---Εἰ, Β. Ο.] 
ὙΜΏΪΟΒ ἰδ αροιὶ ἴο οοσθ προ 811 τ 9 

ὙοΥ]ᾶ [οἱκουμένη].--- Του ἢ ἰδ 18 το] δι νοὶν ἰγὰθ 
ἰδδ (6 Βουχιδὴ θιηρίσο γὰ8 {86 οἰκουμένη [ατοί., 
ΥὙιιν., δίοτη, οἰαέ.]. Ἐ ἰδ πιαβὲ ἈΘΓΘ ΒΥ πα 0}126 {86 
8016 οὗ [Π6 ἱπμαδ θὰ του] ἁ. 118 18 ᾿παϊοαίοα 
Ὁγ (6 ποχὶ οἴδιβ6. 

Ἴὸο ὮΥ τδθι δεῖ ἅνγ6}} προῦ ἴ86 ϑασιδ. 
--οοονάϊης ἐο Ὀπιοταϊοοῖκ, “(6 τηα88 οὗὅὨ τη8η- 
κιπὰ ἴῃ δηι 6815 ἰο Ὀ6] ον ΓΒ, τοἀοοιηρὰ οαἱ οὗ 
8}} ρθορ ο58.᾽ Τδο [ΟἹ] οἵη; Ραββα τὸ οἰ(ἰοὰ 
ἴα Εἰἰυϑιταϊϊοι οὐ {1118 υἱοῦ : 6}. νἱ. 10; χὶ. 10; 
χὶϊ. 8, 14. [ὑ τοβ} 8 ἔγουα οἷ. χὶΐὶ. 8, πο ΟΥ̓ΟΓ, 
ἐμδὶ (1.6 ἐπι δὈϊδη18 οὗ (160 Θαγί ἢ ΔΓΘ τῇογθ ΟΥ̓ 
ε88 ἰἀοη ἃ τυ ἈΠΌ ΘΙ αν 9 ΟὨΪΥ οἢ δοοοιηΐ 
οὔ (88 σγοαῖ τ) Ύ Ὁ} οὗ 1116 Ἰατ6 Ὁ οΥον Ὀ6᾽ ἸΘΎΘΥΒ. 
τ 15 τγὰϑ τπδὶ (89 ἰοτηρίϑιϊοη ΘΟΠ.68, 88 ἃ }υ4Ϊ- 
οἶδ] ἱπῆ]οιοη, ΟὨΪΥ Ὡροῦ (86 ππθοϊϊονίης; γοΐ 
ἴδ ἰδπιρίϊης ἰδοὺ ΘΟ 68, 88 ἃ Υἱχοτοὺβ γα], αροη 
ὈΟΙΙοΥογΒ 4180, ἰὼ οὐ ἰοὸ (οὶ οσσηδνιμηαίίοη. 
Τοῖθ Το] (ΒΟΥ οὐ ἰο Ὀινίη 6 ργοϑογυαίίοη. 

γεν. 11. 1 οοἵὴϑ αυΐοῖϊκεῖν .--- Ομ βίδηι] το- 
δαττίης δΔηποπῃσοιμθηί, ἀοϑίχηοα ἴον (ἢ 6 ἀνα κοη- 
Κεοηΐης δηὰ (ον γίπς οὗὨ ἔοθϑ δη ὦ (6 δομιβο]α  ἴοη 
δ εἰοναῖῖοη οὗ 6 ρίουβυ ὁ νουϊά ἀρηΐη ἰη- 
δἰβὶ θροῖ (6 ἤαοΐ, {π8. Σὺ 186 πὸ ἀεδηϊιίοη οὗὨ (αι 
ἴῃ [9 δσοιηηοη δ Γοποϊοζίοαὶ 86Π86: ἰὃ ἰ8 ἰο Ὀ6 
ΔΡΡγοδοπι δα ἴῃ δὴ οσχαϊ δὰ τοὶ] σίοιιβ8 βεοῆβθ. ΤῊΘ 
ἰδγὰ ταχύ ΔἸ ΑΥ8 ᾿ΔΥΟΙΪΥ 5 {110 ΒΓ ΡΥ ΙΒ ρη 688 οἴ 
δε σοί, ἃ5 ἀποχροσιοα, ϑυλάοι, ἰοΥΓῚ Ὁ]Υ ΘΑΡΥ 
δηὰ (ΟΥΓΙ Ὁ χτϑαί. 
, Ἐοϊὰ δεῖ ἔαδὶ υυβίοι ἴμου Βαβῖ.---β66 οἷ. 
1, ὃ; 11, 2δ; χχὶϊ. 7. Ομογίβῃ {86 σῃδτίϑηι ρ6- 
οὐ] τ ἴο 1866. 186 ΟΥΟΡ πον τοργοἀποίΐου δά 
ΠΠΟΓΘ (Βοτου ἢ δοαιυϊβ᾽ ἰἰοη οὗὨ 1116 ἐμΐης Ροβϑοββοὰ 
15 ὀσρτοβϑοὰ, ἰοχϑίμον τ (ἢ ἰη6 ποϊάϊης οὗὨ ἰ( ἴαϑι 
(δίδιι. χχὶν. 18). Ηδθτο (δθ οδιαγίβπι οὗ βιϑδα κβί- 
6885 ἴα (89 ἴα! ἢ 18 ἀδποίοα. [“ Βαίονον οὔ (γαιῃ 
80 ΡΙεΙΥ γοὺ ΠΟΥ ῬΟΒΒ688᾿ ΒΑΒΝΕΒ.--Ε. Β. 6] 
Ἔπαϊ ΩῸ ἤδη ἴδὶςθ ΣΕΥ͂ οσονσ.---Τ]Πλὶ πὸ 

ΔΩ ἀθ68ρ011} (ῃ66 οὗ (6 τνἱοίοτ᾽ 5 ψγθλίμ, ἡ ταὶ 
δπδί(εἢ ἰμ60 δὲ (6 608]; ἑ. 6. {(ππὸὲ ποθ δδι138 
ἰμδς ἴο 1οβαὲ ἰ(. Νοὶ, ἐπογούοτγθ, ἰπ 16 Β6Ὡ 89 οὔ 

. [Τετο (9 πὸ ΔΌΙΠΟΥΙῪ τῸγ ἢ 9. 1ἰπιϊ δτίοη οὗ ἐπθ μυῖπιθ 
τοίεγσο οἵ οἰκουμένη (σοπρ. Μαίϊ. χχίν. 14; [μ|κὸ ἐν. ὁ; 
Ἐ6Ρ Στοσ: Βοια. χ. 18; Ησϑῦ. ἰ. 6: ον. χίί. 19; χνὶ. 14). 

φ [Στόφανος τοι αὶ ἩὙΠΠΟΉ ἰδ δὲ ὁποο πο Ἰτογραίδ, 27 ἐδλε υἱοίον 
διδιδ 10 ὁγοῦν ᾳ (λε κίπρ. 8.00 ποῖδ οὐ ςὮ ἰἰ. 10.-- Β.6.} 

δηΟ ἢ ΟΥἾ 8 οομηΐηρ Ὀοίοτο δηά νἱηπὶηρ ἰὑ ἰπ ἐΠ0 
οἰ αγ ἢ 8 δβιίοδα (ατοὶ.). Μηδείς, ΒΟΥ ΘΥ͂ΘΓ, ΓΟΡΓΟ- 
86η18 (1) ΡΟΟΥ οὗ ἰθπιρίατοπ, ἤπ}}ν ΘΟὨΟΘἢ- 
ἰγαϊθὰ ἰῃ ἀπο σηγϑί, νῖϊτὰ τοίογθοσο ίο ἰἰι9 σοῃ- 
ροιἰἶτνϑ σοπίθδιβ οὗ δηι(ᾳυϊίγ. 

γον. 12. Α ρμὲ]δσ ἱπ [89 ΘΙ:Ρ]96.---ΤῊ ἀ18- 
εἰηοὺ Ργοιἶθθ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΒ ἀραΐϊη ἰὸ 9 ἀἰδιϊηοί 
σοπαυοί οὗ (6 σἰατοῖι : 1. Α ΡΠ ΠΑΡ ἴα ἰη6 Βρὶ εἰ - 
08] Τοιιρίο οὔ οἱ; 2. Αἢ οἴογη}}ν Θομβοογαίθ 
ἱπιηδίθ οὗ (6 Τοιρὶα; 8. Δἀογηθα νι {1190 
{γθ6- 1 Ἰηβοτγιρίίοη : α. Π Εἰν τὰ 6 ἤλπη6 οἵ ἀοά ; 
{μΠ6 σομῃρ οί Θχργαβϑϑίοη οὗ ρογίδοϊ τοὶ βου Βη 688. 
ὁ. ΊΝ ἐ6 πο οἴ (6 Οἷτν οὗἩ αοα ; 6 σοιμ- 
Ὀἱοίθ οχργοββίοη οὗ ρογίροι ἰάθδὶ οἰ γ ἢ 688. 
ο.  ΙΠ τ 6 δθ οὔ Ογῖϑί ; 116 σοπιρ]οΐ 6 αχργθδ- 
βϑίοῃ οὗ ρογίοου Ογἰβι θ88, νυ σὰ οι Ὀγ8 665 ἴῃ 
οὯθ δοίῃ {6 Τοτοχοίης, σοῃϑβί ἀογαϊοηθ. Τ}}}8 
ΡΓομλΐϑο πῖ]}, οὗὁἩ ὁοαγβα, ηοΐ Ὀ6 ρογίθοι Υ {]18]16 ἃ 
811} {πΠ 0 Οοαλίπς οὔ ἱπ6 οτὰ ἢ γοὶ ψὸ σϑηποῦ, 
ψἰτ Ὁ ἀϑιοταϊοἴς, τορατγὰ 108 Τα} ]}Ἰπιθηΐ ἃ8 ὀχοὶα- 
βἰν ον βασβοαιδηΐ ἰο ἴ86 βοοομῃὰ Αάγϑηι. ἢ) 8- 
ἰογαἰοοὶς ποὺ ΟὨΪΥ ἀδηΐο8 (86 Γοίεγθποθ οὗ ἰπ6. 
Ῥτομλῖβο ἰο ἐδ Οματο ΜΙΝ πὶ αἰοπα (ἴντα, 
ατοιῖ., δηά οἱ Βογβ)ὴ, Ὀπὶ 6 δυθῇ αἰβρυϊοβ 118. δ }0- 
Ρ᾽ϊοαιίοι ἴο ἰὑ απά (6 Οματοῖ ΤυϊαρΒδηὶ {(ΥὙ|}- 
τίηρα ηπὰ οὐμΒθγ8). [ΤΟ Ὀγοιηἶβοιὶ γονγαγὰ οὗ 
αὶ] 658 οτα 18, {μὲ δὸ 110 18. υἱοσίουϊουβ 
σου 0 Βοποχοα 88 ἰἢ 1.0 6 ΓΘ 6 ρἸ αν οὐ 60]- 
ἀτπηη ἰη 16 Τορὶο οὗ αοα. ὅ.6}]) ἃ ΡΠ] ΔΓ ΟΣ 
δοἸαπιη γ88 ῬΑΤΕΥ ΓῸΓΣ ογηδιηθηί, 8η11 ΡΔΥΓΥ͂ [ῸΓ 
Βιρρογί, δὰ (6 ἰάφα ἤδγο ἰ8, ὑμπδὶ ἴπ {Π|ὰὺ Τ ετὰ- 
οἷθ 6 του]Ἱὰ οοπίγίδαία ἰο 118 Ὀθαυΐϊν δπὰ [89 
͵αβίπ685 οὗὨ ἰΐἰ8 ργοροτγιίοηβ, δὰ νψουϊὰ δἱ (110 
ΒΉΆΠῚ6 ἰἰπι6 ὍΘ ἰἰοηογοὰ 88 ἱ [6 ΟΥΘ 8. ΡΣ ΩΡ 
ΒΟ Β ͵Ὃδ8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ [ῸΓ (6 Βυρροτί οὗἉ (10 1'6πι- 
Ρ16." -- ΒΆΝ Ε8. ΑΨΡΟΒΡ ᾿υ]ἹοἸΟΟΒ]Υ ΟΌΒΟΥΨΘΒ: 
“1Ὸ 8 πο οδ͵θοίίοη ἰο 18 τίενν (8. υ5[ 8} 18}}7 
[ἢ οὴ9 Βοί ἕο ἢ δθουθ) (Βαϊ ἰπ (1.6 ᾿ΙΘ Ύ ΘὨΪῪ 96- 
Τυβαϊοῖχλ ἰμογο 8 πὸ ΤΘΏΡΪΟ, οἷν. χχὶ. ὁ; δαὶ 
Τδί ΒΓ 8 δογγοθοτγαίίοη οὗ ἰ. Τ]αὶ ρσ]οτγίοιϑ ΟἿΥ 
18 411 Τοῖαρῖο, απὰ ΟἸιγ δι᾽ 8 υἱοίουϊοϑ ὁ 68 ΔΓΘ (8 
Ἀν πα βίομϑϑθ ἀπά ρἰἸϊὰτθ. ΤΊ5, 18 Ὁ ϑιογαϊθοὶς 

ν6}} γοῖπαγκϑ, [116 πη 6 ὙΥ οὗ (9 Οαγοἢ ΜΠ δΔηῖ 
1 Οον χἰϊὶ. 10 εαᾳ.; Ερὶι. 11. 19 8α4.; 1 ΡῬοίον 1ἰ, 
ὃ 844ᾳ., 8 ἐγδηβίεγγο ἰο {1:6 Ομ τοὶ ΤΥ Ϊαπρμδῃϊ, 
αι υνὶτ ἐ(ἷ8 αἰ ότοπσο, ὑπαὶ ἰδ 6 Βα ηἰ8 ΔΥ6 0 
Ἰοῆζον [86 Βίοῃο8 τρϑγοὶγ, θὰ πον 86 Ρ1Π1Δ 8 
{ποπιβαῖνοβ, βίδπαΐϊης ου ἰδ οὶγ ἱπιιπ ον Ὁ. ἢτι- 
Π685,᾽) ΤΆ ΐβ ράββαρο '8Β Ὀὰΐ ὁπ6 οὗὁὨ τῃηδὴν Μ᾽ ἶσ6 ἢ 
8οὺ ἤοστί (9 Ῥγθ- ϑιίηθηοθ οἵ ἰμ6 υἱοίογϊουϑ 
βαϊηί8 οὗ ἴῃ ῥΤεβοπὶ ἀϊδβροπβαίίοῃ, πὶ 86 ἔμτιΓῸ 
ξθο0η οὗ ὈΪοββοάμποαϑ δηὰ ρἷουυ. ΤΠΟΥ τὸ [ἢ 9 
ἀπαρχή, 6 ἢγδί 7γωΐ8, 28. ἱ. 18; εν. χῖν. 4; 
(6 ὀγίαε, ον. χχὶ. 9; ἀΐίπρα ἴθ (9 Κἰηράοιῃ 
{6 ἰο Ὀ6 οβια] ἰϑοά, Εν. ἰἰ. 26: 11}. 22; τίου 8 

ἰπ {π6 ΠΟΙΥ οοηφτοξαίίοα, ον. ἱ. 6; γν. 10; χχ. 
6; ρέϊϊατα ἴῃ (6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ Τορ]θ. (869 8180 
ποῖθ οὔ 6Ἀ. ἰΐ, 26.)---Ε. Β. 6.} 
Δηᾶ ΒΘ 58|8}} πονϑυῆοσθ βὸ οὔϊ. (Καὶ 

ἔξω οὐ μὴ ἐξέλϑη ἔτι.)---Τ 6 ρέϊαν 811Ὰ}} ποὶ 09 

Ραϊ ουἱΐ, Δοοοτάϊηρ ἰο Επα] ἃ δπά οἵμιοσβ. Βαὺῦ 

(Πότ ἰ8 ἀουθι]688 ἃ οβδπρο οὗ ἄσυγο. Τὸ υἱο- 

(ογ᾽ ΘΆἢ ὯΟ τπογῸ [ἈΠ᾿ ΔΎΔΥ ΟΥ 0 Βοραγϑίθά [γοῦὶ 

{16 Ὀ᾽οβθθα Ἐν ΒΕ] οὗ αοά. ΗΪ8 βθοῦγθ ροβὶ- 

ἰἰοα ἴῃ 16 οἴ θγθαὶ Το ρ]Ὲ 88 ἃ οἰ αν, ἴοὸγ δτγηι- 

Π6538 δηὰ ὈοϑυΐΥ, 8 ΟΠ δαυλ}}]6ὰ ὈΥ [5 Βα γ6 
δϑί δ Ὁ] ἰδαταοαί {πθγεΐη 88 πὶ ἰμππαῖθ. [Οοπίἰπαδὰ 

Ρατιέγ, δηὰ οχοωρίϊου ἴγοαι βϑβεοοίϊδιϊοα ὙΠ} 

δηγίίηρ ἱπιρυγο, βθθαὶ ἰ0 ὃ6 οαρ ϑἰσζοὰ ὈΥ {}}9 

189 οὗὨἨ ἑξω; οορ. οἷ. χχίὶΐ. 10.--ἱἰι ᾿. Ο,] 



182 ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΣ 51. ΨΦΟΗΝ, 

Ηδηρϑίοποτα 0501} 88 γ8, ὑπαὺ 818 ΔΡΡΙ168. ἔο 
ΘΥΘΡΥ͂ Ομ γἰϑιίδη, ἴον ἰο Ὀ9 8 Ομ ΓΙ ϑιΐδῃ 18 ἴο Ὀ6 8 
Υἱοίογσ. ΤῸ ἰπϑογί ριΐοη 8130 Γϑῖογβ [0 [0 νἱοσίοτ, 
ποῖ ἰο 86 ρ᾽ τ, 860 οἷ. χίῦ. 1. Οπ {πο τεοΐον- 
δηοα οὔ (δ πδιὴρ οὔ 9688 ἰο Φοβυδηὶ, Φ6 8118, 
806 πέσον φο κ᾽ 8 ποία, Ρ. 197. 

ΑἩ δηδίορας οὗἨ ἴὸ ἴθ γθ0 ὩδΙ.6Β ἴῃ 0.18} 
ΤΠ ΘΟΙΟΣΥ͂, 866 ἴῃ Ὀὑϑιογάϊθοὶς, Ὁ. 18. 
ΨΥ ΒΪΟΙ οοτϑῖΒ ἄονσῃ οὐἱ οὗ ὨΘανΘΏ.--- 

8.0 οἢ. χχὶ. Α5 (6 Ομ αγοἢ ἴῃ {818 ἡγοῦ] 18 δυο ν 
τοίη ΠΟΓΘ Βρί για], 80 16 ΟἸγΟΝ ἴῃ ὑπ6 
οἴδον νψογὶ ἃ 18 δοῃβϑίδη! ἘΠ Ὀσσοπιΐηβ τΔΟΓΘῸ ΓΘ], 
ΤΏΟΓΘ ΘοΥΓροΓΘδὶ, υπ1}} 158 Ῥοτέδοι νου] ἀ} Υ ΔρΡϑιν- 
8690 18 σοηβυμηπηαίοα ἴῃ ἰλ6 τοϑαγγοοίίοα. [866 
υὑπᾶον οἷν. χχὶ. 1-.-Ε. ΒΕ. 6. 

ΑΞ93 {86 ἰῃτοθ Ὠλη68, ἴῃ οἷοϑο σοοπποοίϊοη πὶ ἢ 
(0 ΤΎΪΠΙΥ͂, ΔΓΘ ἜΧργοβϑῖγο οὗ 8 {Π γο 6- [014 ταδη]- 
[οϑίαιΐοη οὗἩἨ (6 Ὀίνίπο ἱπαμο ἴῃ (Π6 Ὀφδιβοα 
016, 80 (ον 4180 ἀδποίθ ἃ {Π ὴγ66- 0} ἃ ΔΡΡΘΟΡ ΠΘὨΟΥ͂ 
ΟΥ ΘΟΠΒΟΟΓΒ ΘΏ659 ΟἿ 8 ΡΑΓί. 
[Διὰ ϊ νι} υυτ ἴθ προ ἰπὶ ἴ86 Ὡδ8Πὶ0 

οὗ ν σοῦ. --- ΟὨγβὲ ψι}} τυὶθ ἐπὶ8 ἢδπὶθ οὗ 
18 αοὐ υρου λὲπ {μδὲ ΟΥ̓ σοι 6. }---ηοῦ ἀΡΟῺ ἐν, 
(1.6 Ρ᾿Π ΔΓ, [18 ἴσαθ, ᾿ἰπ.66., ἐπὶ {6 γ0 ὙῸΓΘ 
Βοπιοί  Π05 ποτ ριοη9 οἡ Ὀἰϊΐαγθ, Ὑβὶοἢ γοὶ 
πουϊὰ Ὀο στῆλαι, ΓΆΙΟΣ ἰπλη στῦλοι; Ὀὺπὶ {116 
ἰπηᾶρσο οὗ {π6 ΡΠ ΔΥ 18. ΠΟΥ͂ ἀἰβη) 1589, δηαἃ ΟἹ] 
(86 σοηη τ ΓΟΓ τοπλαΐη8. ἴα σοπῇτγηαιίου οὗ {{|18, 
ἰδδὺ ἰΐ ἰϑ. 1Π6 ρούβοη, ὅπ ποὶ (8 ΡΠΠ|Δγ, ν]ιοῖα 
ἴ6 Ποτγὰ σοπιριηρ ϑι689 πον, ͵ὸ πὰ, ἔτ ῃ6τ οὐ, 
(88 τοἀοοιηρά ᾶανὶπρ ἰἢ6 παπὶ8 οὗἨ οά, οΥ (Π6 
808] οὗ ἀοὐ οη (δεὶν ἴογοιοιὰθ (νι}. ὃ; ἰχ. 4; 
χῖν. 1; χχὶϊ. 4), χὰ ῬυοῦΔὉ]6 8}}πΙϑίοη ἴο {16 
Ζοϊάσδη ρα α ἰῃβουτὶ 6 ἃ ψ ἢ (6 πδ8 οὗ 6 ον ἢ 
ψαϊσὰ (6 Ηἰχὶ Ῥυίοθὶ σοσθ ἀροῦ .ι1ϊ8Β (Εχοά, 
Χχυὶὶ, 830-88), [πῃ τ᾿ “ Κίπράοιι οὗ ῥγίθϑιβ᾽ {115 
αἰ χα Υ 8}4}} ποὶ Ὀ6 ΔΩΥ͂ πιοῦθ ἰἢ6 δἰηχυϊαῦ ᾿το- 
τοχαίίνο οὗ οὔο, Ὀπύ (6 σοιῃηοῃ αἱ σηὶν οὗὨ 4]].᾽" 
Τπενοη.- -αηᾶ ἴ86 π 8126 οὗ ἴδ Οἰῖν οὗ ΤΥ 
60ά.---Ὑδὺ (Π6 πδῆιθ οὗ (15 ΟἿ 15, γγΆα 8ΓΘ 
ἰοἷ Ετοῖκ. χ]ν!. 8δ: «ΤὩς μοτὰ 18 18 γα.) ΑἿΥ 
ΟΡ πᾶπ|6 οι] Ὀυΐὺ ΓᾺΪΏΕΠΠΥ͂ ΟΧΡΓΘ55 1.6 ΦΊΟΥΥ͂ 
οΟὔἶς ; ὁ μανίης ἴπ6 ρίονΥ οΥΓ αΟοά᾽ (Βν. χχὶ. 1], 
28). ἮἨὸ ἰδλῖ Β45 0.6 πδπι9 οὗἩ (δι}8 ΟἸίγ τγιί θη 
Ὅροι μἷτα 18 ΒΟΥΘΌΥ ἀοοϊαγοὰ ἴσγοο οὗ ἴ. Εἔνϑθῃ 
Μϊϊο οα. δαγίῃ! ὃ6 8δὰ ἷ8 ἔσθ πολίτευμα ἐν 
οὐρανοὶς (ῬὨΪ]. 111. 20; 866 ΕἸ] σοι ἐβογθοη), {116 
εἰηῖα, ΟἸΓΥ̓ οὐ σου ΤΥ ἴὸ Μ᾽ ἈΪσἢ ἢ6 Ὀοϊοηροά 788 
8 ΠΘΑΥΘΗΪΥ οὔθ; Ὀπι 80}}} 18 οἱ ΣΘΠ ΒΡ γ85 ἴὰ- 
ἰοηί; 6 νγὰ8 ὁπ6 οὗ (οι ̓5 ἰάθη οθ8:; Ὀὰυὺ ΠΟΥ 
Ὧ6 18 ΟΡΟΙΪΥ δυουο θά, δὰ [148 4 Υἰρῆν 0 Θη ΟΡ 
ἴῃ ὈΥ͂ {ἰνπὸ σαίο5 ἴοὸ (16 ΟἿἐγ (χχὶϊ. 14). ὙΈΚΝΟΗ. 
--ΔΑδᾶ.... ΜΥ ποῦ ΠΒ16.--- ΤῊ 8. ὁ πεῖο 
παηιδ᾽ 186 ηοῦ “Τ9 ἥροτά οὗ ἀοἀ᾽ (χῖχ. 18), ΠΟΡ 
γοὶ “Κὶπρ οὗ Κἰπσϑ δπὰ ἴογὰ οὗ ἰογὰ5᾽ (χὶχ. 16). 
ἴι ἴθ ἴσο (μα Ὀοιἢ οΥ̓͂ {8696 Δρροαν ἰπ [19 Βοοῖς 
85 ὨΒΠ1659 οὗ ΟΠ ἰδὲ  Ὀύὺΐ αὖ (ἢ 6 8ηπὶ0 (ἴπ|6 μοὶ ἢ ον 
οὔ ἰῃσοτ σου]ὰ Ὀ6 σα] Θὰ 1115 πεῖ πλπλ6: 89 δίς ἢ - 
Τὰ αν ὈοΘ ἔλ τα Πα Ρ τ ἢ ἈΠ 6πὶ Γτοτὰ (86 Ὀ6- 
κἰπηΐϊηρ; θα (6 “πεῖσ παπιδ᾽ 5 () ὃ τη γβίο τ] Οὰ 8 
δα, ἴα [Π0 ΠΟΘΟΒΒΙΥ͂ οὗ {πἰη 59, ππαοοτηπιηἰδδῖο 
δηά, ἴον (6 ρτοϑοηῦ {1π|6, ᾿ποοτητηθη σΔ 6 ΠΆΤΏΘ, 
ψἰϊο, ἢ τ δι κπιο Βα ὉΠ πγοβὶ ΟΥἮὨἨἁ 4}} νυἱϑίοῃϑ, 15 
τοίοτγοά ἰο: 4116 πὰ ἃ πδὰ ὙΓΙ[Ὰ6η, {Ππ8: ὯῸ 
τδη πον, Ὀυϊ Πο ΗΪπ86 1 Γ᾿ (χὶχ. 12) ; ἴο Ὁ ἢοπ6 
Ὀυν αὐ ολη βϑατοῖ οἂἱΐίδο ἀθορ (πἰηρβ οὗὁἨ Θοὰ 
(1 ον. 1.13; οἵ, Μίδιι. χὶ. 27; Φπὰρ. χὶ!. 18). 
Βαὺ (16 πιγβίοτΥ οὗ [}18 ΘΙ πᾶπιθ, ΜΕΘ ΠΟ 
τηλη ὈΥ̓͂ Βοατοβίης σου]ὰ Βπά ουἱ, ννϊοῖ ἴθ (}}}5 
Ῥτοβοηὶ σοπάϊ:!]οῃ ὯὨ0 πιδὴ 8 80 τι] 8ἃ59 ΘΔΡ8Ὁ]Θ 

οὔ το ῖΥ  η , 8.18}} ὍΘ ἱπιραγίοα ἰο (6 Βαϊ 8 δηὰ 
οἰ(ἰσθη8 οὗ (6 ΝοῪ Φογιυβαίθα. ΤΊ ΟΥ 88 8}} Κη 
οΥ̓Θμ ἃ8 (ποὺ δγὸ Κποῦῃ (1 ΟὟΓ, χίϊ!, 12)."» 
ΤΒΈΝΟΗ.---Ε, Β.. Ὁ. 
[16 Το] οι ς; οχίταοὶ ὕγοιῃ Οἱ ΟΣ ̓ 5 Ζεοϊ πε 

απ δαὶ! (εἶν. Ἰχὶν.) τ }} Ὀ6 τοαὰ ψί ἰπογαϑί ἴῃ 
{|8 σδοπηθοιίοα:: ὙἼΨο ΤΥ ἰδ δ] οὔ αἴ ἢ, 86- 
χὰ Κηδὴ δὰ Αἰάϊῃ, ον (μον πα ο8 ἴο ὑπ οὶν σοη- 
41 68.8, δηι {πο]Ρ σοπαιο88 (0 {Π6 Ὁ Ροβίθυγ. 
μα σαρι τ οὗ σαΐα οὗἨ 6 δόυεῆ σατο 65 οἵ 
Α581ῖ8 τνῖβ σοῃδαιημαίοι  δηἀ (6 ὈΔΡΌΒΓοι 5 Ἰογὰ 5 
οἵ [Ιοπίδ δη γι 18 511}} ἰγϑίῶρ]6 οἡὐ ἰδ ᾿ποπὰ- 
ΤῊ η(8 οὗἁ οἰαβηὶο διὰ Ομ τἸβιΐδη δος ἰχαΐϊγ. [ἢ τὴ0 
1059 οὗ Βρμθβι5, (ὴὩ9 ΟὨ γι βϑιίδηβ ἀορίοτοι {Π6 14}} 
οὗ (8 ἔἤγϑι δηῆροὶ, (9 οχιϊποιΐοη οἵ {μ6 ἢ ϑιὶ δδη- 
Ἰοϑυῖοῖς, οὐὗἩ τὴ6 Βαογρ]αιίοη: (6 ἀοβοϊ το 15 
σοιηρίοία; δηἀ ἰδ ἰθπρὶο οὗὐὨἨ θίδῃμδ, οἵ ἰδ 
σαν οὗ ΜΙΆΓΥ, νν}}} Θαῦ δ }}} οἶσθα {86 βοδγοὰ 
οὔ {|| οαυτγίουϑ ὑγάνοῖ ον. ΤῊὴθ οἴγου8ϑ δηἃ ἰἢγοο 
δίδι οἱ Υ {Ποῖ Γο5 οὐ δοάϊδοθ ΔΓῈ ΠΟῪ φοορίοὰ 
στὴ ψοἶγο8 πὰ ἴοχοι» ϑϑ'αγαἶβ 5 βοὰάιυοοὰ ἴο 8 
Τα ΒΟ Ὁ]6 τ] ]αρα; ἐμ αοἀ οὗ Μϑμοιμοί, πους 
ἃ Τἰν] ΟΥ 8 8011, 18. ἰηγοκοὰ ἴῃ {Π9 τηοβαιι68 οὗἁ 
ΤΙ γαίτα δὰ Ῥοτγζϑπλι; δῃἃ 186 ῬΟΡυ]ουδΒη655 
οὗ διηυτηα 18 Βαρρογιοά Ὀγ ΧΆἈλ6 ἴογοῖχη ἔσαάς οὔ 
μ6 ΕΠ ΚΒ8 ἀπά Αγιπθηΐϊαπϑ. ῬΒἢ]Ἰαἀ ΘΙ ρα, Δ] 0 η 6 
88 Ὀ6Θη Βηγρα ὈΥ͂ ΡΓΟΡΒΟΟΥ͂, ΟΥ οουτᾶχα. Αἱ 
ἃ ἀϊϑίδῃοθ ἵγου) (ἢ 8 868, ἰογροίίθη ΕΥ̓ ἐπα δι ρθ- 
ΤΟΓΒ, ΘΠ ΘΟΙΏΡΆ 556} ὁ0ἢ 8}} δ 6 5 Ὀγ (6 ΤΌΣ, ΒῸΓ 
γα] ληΐ αἰτἰ 26 η5 ἀδίσηεὰ {Π6ῖν σοὶ ρίοη δὰ ἤγοο- 
ἀοιη δΌον ΓΟ ΒΟΟΥΘ Ὑ688; δηὰ δἱ Ἰοῃ σί ο8- 
Ρἰτ[]αϊοὰ πῖῖ ἐλ ργοιάοδὶ οὐὗἩ [6 Οἰϊοϊηδῃ8. 
Απιοπρ ἴα ατϑοκ οοϊοηἶοϑ δηὰ οἰ γο 68 οὗὨ ΑΒἰδ, 
ῬΒΠ Δ οΙρ δ 158 511] οτοοί, ἃ σοϊαμη ἴῃ 8. Βσθὴδ 
οὗ τυ 8; ἃ ῬΪ βίη ἐχϑρῖο {μαὺ {86 Ῥδίἢ 9 οἵ 
Ἰιομοῦ πὰ βαίοι Υ ΙΏΔΥ δβοιμθί 68 6 ἐμ6 Βδιπθ." 
-Β.-ἢ.06.] 

ΒΈΨΕΝΤΗ ἘΡΙΒΤΙΒ. ΙΔΟΘΡΙΟΒΑ. 
ΟἿ. {ἰϊ. 14-22, 

Οὐυν ᾿ποάΐοοα νγὰ8 δ᾽ ἰυδιϑὰ ὁ (ἢ Υἶτον Γγσυϑ 
ἴῃ ΡΠγΥ ρα Δι )ον, ἰὰ ἰλ9 ποῖ θοσῃοοὰ οἵ Ὅ6Οο- 
Ἰοϑβὸ δὰ ἨΪΟγρο 8; ἰδ 88 ἃ ἰασβο δηὰ χὶοδ 
'σοιπτηθγοὶδὶ οἷν. Βοαγίηςς δυο (16 Ὡδίηθ οὗ 
θιοΒΡο 9, δηὰ ἤθη οὗ Βἰιοδβ, ἰΐ γοοοϊγοι 15 βυῦ- 
πραυθηΐ δΡρεο]αιϊου ἱπ Ομ οὗ [ζδοάΐσα, ἴδ 6 
Φυδθθη οὗ Κίηρ Απιϊοσμαβ 11. Ι͂Ὼ ἰμ6 γϑὰνρ 63 
11.}18 οἱΐν, 11Κ Οο]οθβθ δπὰ Ηἰοταρο δ, ντα8 ἀθ6- 
δίγογοα ὈΥ δὴ δαγίπαυακο, θαΐ τγὰβ Βρϑϑανγ Σο- 
Ὀμ811. Αἢ ἰηβὶρηϊβοδηῖ ἰόντ οα]] θὰ Ε53ΚΙ δ 95 ν, 
ΒΌΓΓΟΘΠΑ ΘΑ ὈΥ Τυΐη8, ποῦν ἔογη8 [δα ιἰχΔ8ὲ ἔγϑδοθ 
οὗ (8 οχίϑίθῃδο. 1 .δοάϊσοα τγὰϑ ἰδ ἰαϑὲ οὐ {86 
ΒΟΥΘῺ ΟἸ ΓΟὮ6Β.: Ἀ6η66, 8 οἰγουϊαν ἰο ον ἰο ἐμ 686 
([η9 Ερί 8.16 ἰο 16 Ερ!ιδβϑίδπβ) δά, οὰ σοδοδβίης 
{Πὶ8 ΟΥ̓, δυγίντοά δἱ 119 ἢπαὶϊ ἀοϑιϊπαίίοπ, δηὰ 
ἔγοπι {6 Γγ6 δὴ Ἔσχομδηρο σοι] τοδὶ ὃ οἴοςσιοά 
Ὀοίπψοθη 1 δηὰ ἰδ Ερίβϑιϊο ἰο ἐδ Οο]Ἱοββὶ δῇ 
(Οοἱ. ἱν. 10). Νοιν  ϑιδηάίηρ (18, ΤΊ ΠΟΥ 5111} 
ἴα} Κ8 οὗ ἃ Ἰοδύ Ἰοιίον ἔγσοᾳῃἨἘἙ Ῥδὺ] ἰο ἰδ [,δοάϊςο- 
8Π5. Τὸ ὈΘΑΓΟΣ Οὗ [88 ΒοΥθη δρ 5.168, αυΐηρ; 
βοπο βορίπητσὰ ἔγουι Ἐρἢ 6βὺ85 ἐπγουρσὶι δ Υ τηὰ 

4 [ΤΉ ΟΤΡ ἌΓ ΤΓΘΘ ΟΡ] ΠΙΟΠΒ σοησογη πε ς [6 ἀρσιἐ πιο οὗ 
τὸ Ερίβι19 το [η9 Βρῃοαίαπ: 1, Τπδῖ ἰτ δ δή γυβεοὰ αρὸ- 
ΟἸΘΟΛΠΥ͂ ἴο τη 9 σα γο ἢ ἰπ Ερβαληδ; 2, ΤΏ [ἢ ἰδ ἴ[ὴ6 Ἐρίδε} ὁ 
ο ιἴτοπι-όκ) δοάίσρα πριτιοποή 6(Ὁ]. ἐν. 16: 3. ΤὭαϊ ἐξ πο 
ἃ οἰγοῦϊαν Ἰοίῖοτ (οΓ Αἰ} εἶν πη γοἣοθβ οὗ Αδία Μίηοσ. Μοὸς αὶ 
ἀποικίην οὗ ἴπο ϑετῖγο δυι Ὀ]θοῖ 666 τὰ ὁ των διά ἐἰον- 
05 δὶν απὰ δρίείες οΓ δὲ. Πα, ΑἸτοτὰ, ἰ6, ΗΠ σάρκο, το 
σὸ Ονητα, πὶ ρὴλεξίαπε (Αιη. ΕΔ.), σέ. πὸ ον άθησος ἰδ 

᾿ βιτογ ΓΈ 6 ̓ ς ἵπο ορίπίοηδ ἰς οἵ (89 ταοϑὲ πλόαστο οασαο- 
ἴογ.-  Ιἰ. 0. 

πᾶσι Μη δα 
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ἰο Ῥοεγζαῦγαϑ, ἰστηοὰ βου παγτὰ ἰο Ταγαίΐτα, 
βαγῖβ, Ῥ.] Δ αἸρἷα δὰ Ποάΐσθα; ἐδιι5 ἰτῶ- 
γογοίης ἃ γι νίπὶ δηα ἃ αἰδάτγινἼιπι. Ἐ 

Βὸν γον ρῬαγιϊουϊανϑ, δοὸθ Επογοϊορθαΐαβ, 
Βοοὶ8 οὗ Τγανοὶ δηὰ ἀοοκγαρ ἶσα] νν οὐ 8. 

“ΑΔ ὈΙβιιοΡ δηὰ ππαγίγν οὗ [αοίάΐοθ8, οα]]οα 
βαρατὶ9 (Δ. Ὁ. 110), ἰδ πιϑῃτοηο Ὀγ ΕΠ ΒΟΡ118, 
Η. Ε. ἵν. 28; νυ. 214; Ἵδυδὴ ἀγολίρρυδβ (Ὁ]. ἱν. 
17) ἰβ πλπιθὰ 859 Ὀίϑιορ ((ὐπδί. 4 }οεί. υἱλϊ. 40). 
ΒΔΟΪ δὼ8 Ὀδοὴ τοσαγάρα 88 (9 δηροὶ οὗ (9 
σπυγοῖ ς δοιὰ ἰπ {9 οχργοβϑίοη ἡ ἀρχὴ τ. κτ΄, 
τοῦ. 12, ΗΠ η σϑίθ ον 85 ουύθη αἰβοονοσθά δὰ 
δἰ Ππἰο ἰο {6 πδπια οὗ Αὐο]--ἰρρυ8 85. {6 πιοϑὺ 
ἱηθισειῖπὶ Ἰολάογ οὐ ὑπὸ οἰυτοι δὺ 1δοάϊσθα.᾽᾽ 
(δυεβτεπνικοκ.) Αἰ σασίουϑ ἀἰΞοοΥ ΓΥ͂, σογίαϊηΥ ἱ 
(οἰοβῖδης ἰϊ. ἀοο8 ηἡοὺ αἰ: ΠΟ} 77 ΡῬτόνο, ἃ8 

Ὁϊοιοτ Ἰοοῖς ἀφο, ἰπαὺ ἰπ Ῥα}5 ἰΐπιθ {116 
Γαοάϊδοαὰ ουγοῖ, 898 γὸὰ}} δ5. ἰμπαὶ αὐ (Ο]ο586, 
πδϑ απ ἀδροῦ ἴτοπὶ ΘΥγοηοοῦ9 {ΠΠοΒορ]ιο ἀοο- 
ἰτΐηοα, ἐϊοιχσὰ Υἱ τίη χα, τ ἢ ϑιοιἰϑίης δουῖο- 
π6:9, ᾿ηϑἰηἰαἰηοα {Δι (Π 6 Γ0 ΟΙΘ ἰγδθο8 οὗ βυσἢ 
(θη φῳ ἴθ {Π|6 ΥὙΘΥΥ ΘΡί8119 ἐμαὺ ψγ͵Ὃο ΓΘ ΘΣΧδιη- 
ἴῃς (Ὀ ἀβιοναΐοοῖκ, Ρ. 199). Το βρίγιΐαδὶ οοηάϊὶ- 
εἶἰοῃ οὗ ἐμ9 συγ Ὦ ΙΔΔΥ̓ ὈΘ οἰ αΥΥ χαϊῃογοα ἔγοιλ 
(18 ορίβιϊο δαιἰγεββοὰ ἰο ἱΐ, θαὶ δαπηοί Ὀ6 6χ- 
γἰδιηοὰ ἔγοπλ ἐμ δσίθσγῃδὶ οἰγσυϊηθίδποοθ οὗ 16 
αδυγοὶ (56 ] . 

γεν. 14. 1.989 [1685 δαὶ ἢ [6 Δ 1191 .--- 
δτθ 4130 ἃ μδυηοηῦ οὗ 411} ρασίβ Πρ Ὀ6 ὑπο 
ἴογ ριδηϊοά δὺ ἰδ ΥΘΥΥ ουΐϑοί. ΤΠὸ σθηίγαὶ 
Ροΐπι οὗ «αἱἱ (89 ἰοτ5 σοπίαἰποά ἴῃ (ἰἸ6 σρίδβι}9 
1168, τοδηΐθϑίὶγ, ἴῃ ἴῃς ζν]86 βο] ἔ-σγαίυ]αϊοὴ οὗ 
ἐδο ΟΒυτοῦ αἃ8 Θχργοϑϑοὰ ἰῃ τον. 17. [ἴῃ {110 ἢτϑὶ 
Ῥίαδο, βΆσΒ ἃ πιου υἱὰ ἀϑϑῦγϑηοθ οὗὨ ΘΟ Ρ] ΘΙ ΘΠ 038, 
Ἰηγοϊνὶ ης 84 σοββαϊίοη ἔγοιῃ βίγι νης, δηὰ οὐϑῇ 
τοτη δορὶ γαίίοη---βασ ἃ οοηγνίοιϊοα οὗὨ δανίπς 
δισϊνοά οἱ 8, βίαίθ ἴῃ ποὺ 8}} ποοὰ 18 ἀοῃθ 
ΔΉΛΔΥ ὙΪΠῈ (πεπλούτηκα) [---ὰο88 ποί διίβθ ἱῃ 8 
Βα ἢν σοπάϊτἰοη οΥ̓ ζαϊιι, ἔοῦ ὄν οα ἰδ 6 ἤγιῃ 
Κτουηι οὗ ἰἰὸ ρόϑδοθ οὗ τοοομοὶ!διΐοη, Βα ἢ 8 
οοπάϊιίοη πη 1165 το ΔΎ, 5. 1156] τὸ Ἰοασίηρ δὰ 
διε τίη δίιον ρογίβοιί οι (186 ἔταο τὶ) θουΒῃ 683 
οΥ̓͂ ἑδιι, 8δὴ διροηϊζίης δἴιον σἰ ζὨϊθουϑη 88. οὗ 
116). 

Βυϊ, αζαΐα, (818 δηεβυγδῆσθ οὗἨ δοπιρί οί 658 
8πά4 σοπποχποπὶ Βίορραρο οὗἉ 8}} ὀχϑγίΐου ἀοθ8 ποὶ 
Βρτγίης ἰηῖο οχίβίθπσθ 6 Γ0 {Π6γ6 18 8 6 γ6 Ἰοραὶ 
μοϊταυ58 οὔ ψονῖκβ; {Π6 ρσοαδὰ οὗἉὨ (ἴα ἰᾶνν 18. οοη- 
δίδι ΠΥ τουδίηρ, [086 ὉΠΟΥ͂ 15 Βοπάμρο---οῦ, δἱ 
Ἰραβί, το ποσί ίον ρογιίοα οἵ {ποπι---ἰγοπλ {110 
(ΑΪθ6 ΤΕΡΟΒ6 ἰὸ Μ᾿ οὶ {ΠΟ Ὺ, ὋΤ 8ἃ τηοτῃηρπί, τηὰ 
ανο φίο] 6], ἀπ ατνρίης τι πὶ οα. ὥρὶ εἰ] 1κπὶ 
[δρμαϊ πππω5},8 ἈΟΎΟνΟΡ, 18. Δ᾽ Υ 8 Υ5 Δα ΘΥ̓́ΘΤΥ- 
---«-ἰοονν.. Ὁῦᾷᾶνϑν......Ὁὖϑ ..ὁὃὖῦὖὐῤὈ.-το΄5ς.-.ν... .... .νὕ... -ςὨ....ὕ..-.-ς-ς.-.-.-.-.--.-. 

Ἔα Δ} τἷα {ποτ ἰ8 ποξ ομὸ ρμαζγίίοϊθ οἵ ονϊάθιιοθ.-- 
[ 

ἡ (0 τἢ4 δηὰ βονϑσγαῖ (οἱ]ονίης ραχοθ, ἴπρθ ὈΓΟΒΘΠΙΑ 8 
ΕΘΌοΓαΙ τίου οὔ τ ορίθι1», ϑμοοία! ὀχορηζοδὶ σοτῃτλο!ῖβ 
τὲ αἸάϊτίοησ ταῦ θὈ6 ἑοῃηά ρῃρΡ. 192. δι ---. [ἢ Ὁ 
Σ (ΤῊ πιαγτο! σοῦ σοσι ρο τ ΠΟ ΒΏ085 οὗ [Π6 ἀδγαιλη [πἢ- 

ξιυλν ἴᾳ (οτοιΥ ΠῚ παϊτιῦοιὶ πόσο. δῖχ ψογϑ ῃγονοέ 8] 
ἴδιαι οἂν ἱγκηβίδιίοη μδ5 κίνοι ἰπ [πὸ δρήδὸ σομηργίθοα τ ΠΩ 
τὴν [λκἴ μογίοι 5ηη πεπλούτηκα, ἢ τῃ6 οχοθρίίυη οὗ “ἴῃ 
ἴῃς ἥγαϊ μίασο," πο ἐπ τὸ Οογπιθα οσύπγα {ΓΕ ΠΟΥ ΟἿ. 
ν᾽ ε σεῖο 1π6 ργωχιπηῖ σἰχ; Εὐπ ϑοίοὴσε Κταπκλα ες εν ίρερίπ 
"αὶ βοὴ ἢ Γαϊκαιοερσισογιίφηεειπ. Ῥογῆδμη [ἴ ἷἰα Ὀπΐ αἰγὶ ἴο 
γεπδεῖς τηκὶ [πὸ 84] οςἴοοσνΥυ δῃἴὰ [45 σοι ροποῖ οὔ ἃ βαυδίδῃη- 
ὮὭνο, πὴ αἰοσίϊτο, ἃ μαγεείρ!ο, ἐηἀ δὴ ἰηπ εἰ ἶνθ. --ΤᾺ. 
δ ἰάχεο ἐκοπιδ ἴ9 ἤπνο δι} ]υγοῖ τμΐ4. ποτά, οοιποὰ ἔγοτῃ 

τηρ τ 809. 8 βοποτίο ἴδεγπι γοργοδβθοίδιγθ οὐ (16 εἴοο- 
τ» οἵ ἴθ μὴῸ δὴγ ἰδ6 πϑοραδιν οἵ δὴ οχίθγιαϊὶ 
δ᾽υδοτ νηΐ, γενοίδιίοη δου ογάἀϊηδηοοη---δὐ᾽ λίης ἰπαὶ 10 
δτγίτ οἵα πιδα ἰη δἰ δείαηξ ἀηἴο ἰ180},͵ [Ιἢ ΕἾ115 δόϑο ἰδ [ἢ- 
εἰτμῖρα τῃὸ π| θεῖ αγβίίοδ δὰ [6 6] 6θ8 Γαεοπα 5πι. ὍΠ9 
ΟὉ}} Βηκ οι νον ΡῈ νυ ἰσἢ ἐς ὁλπ "6 τοι ογαὶ ἰβ. ἐρίγίξεα]- 
ἕεδι. ἴς αϑὸ οἵ τμἷ9 ἴόγαι, μοθνυοσ, 5 Οὐοοτ ΘΔ Ό1Θ, 45 [1 [8 

ΠΟΤ ὑπογου ὮΪΥ Βα 8864, τ ΒΟ ΟΥ 1ὸ ΔΡΡΘΟΡ 
ἷπ ἃ τγϑιϊσὰ] ἔογπι, ἀφοϊανγίηρ, 1 ἰοο δηλ 8. ΒΟ0Ὰ 
οὔ ἀοίἕ, οἵ ἴῃ ἃ γδιϊομα δεῖ σι 86, ΔΙ γαίης (μαὶ 
(6 το 18 πὸ ϑυσὶν (ἰης 88 8 βοὴ οἵ ἀοὰ, πο βιιο ἢ 
(ἰης 85 (1. Αἰοποιμοηί. ϑρὶ νι 4]15πὶ [δρίγ ίω- 
αἰΐδηι8} Βὰ8 (16 ΡΥΟΡΟΥΓ οὗ ποῖ Ὀοΐηρ ψδΥΊΩ, 
Ὀθόλιι86 ἐὺ 18 Ὧ0 βρί γί] [σεις Ὀϊοοά, πὸ 
8Βο6ἷ4), ἰδίοτ᾽σ8] ΟΥὗΡ' Ῥϑυβϑοῃδὶ ᾿ἰ[6; Ὀαΐ ποῖ μον ἰ8 
ἀν 6014, ἔον ἰϊ 88 18 ΡοΪ σίου γΥἱ9}}8 δηὰ οΟρὶ ἢ ΟΏ8Β, 
118 ῬΑΓΡΙΥ ουθῃ, 9 ν ἰἰοὶ ἰ σΔη, ΤὉῸΓ 8 ἰΐπὴθ, ὉὈΘ 
Θηὐ υϑἰαϑι16.}}} οὐ ἔδηδίϊοαγΥ ποὺ. [10 ἀο68 ποῖ, 
Βονονοῦ, ΧΡΟΥ ΔΓ [0 ἰπ6 ᾿ἰνίηρ [610 78} 
οὗ ἀοἀ διὰ ἰδ Οτοῖ οὗ αοά. Νον (1}19 Βρὶ- 
τὶ 8] 8πὶ [δρίγε μα  ἐδπιμ8} τλᾶν, ἴῃ 1 ,Δοάΐοοδ, 88 
Ὑ6}} 88 δἰβονν βθγο, πανοὸ Ὀσθα ὈαΒς ὑροη {116 8 - 
ἰεσοαάοηίβ οὗ (μδοτοίϊοαὶ, ἐμ οϑορΐο ΘΓ 68: δῦ 
(86 νυϊτὶης οὗ ἰδ ορῖ8119, ἢονονον, (6850 Π6Γ0- 
Β108 ΘΓ 8 γδηἸϑἰηρ ρμοϊπὲ ἴῃ {116 Ὀδοκρτοιηά ; 
{16 δηλ 5]. 8.16 Βοδυη.8Β ἴῃ {116 οοα ἀ5 μαἃ ὈΘ6α 
Βασσοράοὰ ὈΥ [0 ΓΟΔΟΙΙΟΠΑΓΥ ἴΔ}}] οὗ βαιθΥ δηὰ 
Ἰ  ΑΥΙη688, Ηρθηοθ (86 ψοτὰ οἵ τουθἰδίϊοῃ 
ἀοο8 ποῖ αἰ ΘΕΟΥ͂ αἰίδοὶς (μοοτοίϊοαὶ ΘΥΡΟΥΒ οὗ (9 
οἰαγ οι, δὰ 1ϊ8 ΡΓΔΟΙΪ68) ΔρΡροδγαποο, 80 βρ6οὶβ- 
ΟΔΙΥ πιοἀϊῆρά, Ὠονγονον, ὑπαὺ ψγΜ6 ρογοοῖσο [110 
δρίβιϊο ἰο ὈΘ6 8180 δαἰιηϑὰ δὖ ἴΠ6 ρεῦ9 οὗ (110 
σμυτο 8 σοσγαρίϊοη Ἰδίοπὲ ἴῃ ὑμ6 Ὀιοκρτγουηά. 

Τιιλο 86]1-ἀοϑὶ σηδίίοη οὗ ΟἸιγ δι 18 (110 ἤγϑι ἰῃ- 
Βίγιυτηοπῦ [0 Ὁ ἐπ 9 Βοσορ] δἰιχοῦ οὗ (6 ἀοβὶ χα 
Ὑ0 ᾿ἰᾶνθὸ 8ὲ βἰαίϊοά. 70 Ατηρ, ἰδ [Αἰ 81] 
δηά ἰγὰθ [θη ἷη6} τ π655, {6 Ογὶχίηδλίοῦ 
(ἀρχῆ, 5690 (οἱ. ἱ. 18) οὗ ἱμ8 ογϑαίίου δῃὰ γϑι θῃρ- 
ιἰοη.Ὁ Ηο 18 (10 Απιέὴ ἃ8 ἴμ6 ρογίοος δὰ οοπὶ- 
Ρὶαὲθ ρογϑοῃδὶ δοποϊ βίο οὗ (6 σϑυοϊδίϊουϑ οὗ 
αοά, Ὀθανοπὰ  οηι ἔπ ΓῸ δδὴ 6 ὩῸ 8ῃᾳε)1}6 ΟΥ̓ 
ΡὮΪ]ΟΒΟΡ 6 οὐ Βρὶ Υἰ 8] 18{16 [8ρὶγί(μαἰιϑι86}.} γ6- 
γοϊδιϊοηπ, [--τῖ 6 ἔοσυβ οὗ ἰδ )᾽νίηθ δὰ οἵ Γανο- 
ἰαϊίοη, ἰπτοιυρὶ Ἦ οπὶ δἴοπο ἰγ νυἱϊαὶ ἤθαΐ 15. ἰ0 
Ὀθ χοὺ. οι ἴβ 86 ἔδι(} απ ϑδβθηιὶ, ρ6Γ- 
ΤΘοΟΥ ἰδίονῖοαὶ δά στθὰ] ἢ ιίπ685 οἵ ὑμ6 σα}, 
ἴῃ ἔδλοο οὗ οια ἰμδ6 ἰηδείεαά 1}Πιβΐοηϑ, ἱπιὰρο8 
δηὰ βγϑίθιῃβ οὗ βρὶ γιὰ} 18πὶ ΕΠ ΠΡΟ ΗΜ με] 
τηιϑὲ υη] δὴ ΔΎΔΥ. Ηὸο ἴἰΒ {6 ᾿ἰνίη, Ρουβοῦς 
ῬΡνὶπεῖϊρίε οὔ ἴμ 9 8010 ογοδίίοῃ ; βεποθ ἴθ γ 18 
ΠΟ ρῥυϊῃοὶρὶαὶ ἰδ οὗ βρὶτ 8 οὐ βρί γὶῦ οαϊβῖα οἴ 
δῦ οοδμι 68] ογον οὗ 0 Κἰηράοιχ ψ ἰσὶ ἰδ 
σοιμρτγοϊιοηᾶοι ἰη Ηΐη. 
11} ἐ15 ἀοβοτιρίϊοα οὗ Ομγίδί, (19 ἀδβονὶρ- 

(ἰοῦ οὗἁἨὨ {ὁ σατο ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ8. [(8 ἬΟΥΚΒ ΔΙῸ 
ΒΡΟΟΙ ΠΟΔΙΥ τποτροὰ ἴῃ ἰΐ8 ομδγδοίοῦ, δηὰ {118 
οἰαταοίον 18 ΚΟΥ ἢ 688---ὴὔοῦ Ἰ0]κ 6 ΥΠιΠ 688 
88 Ροβιἰνίβη), ΒΟΥ Γ, Ὀπὲ 88 ἃ ἀου ὶα ποραίϊοῃ : 
ποῖ. οο]ὰ ποῦ γα. [1 ἐμθ οαἰναγοὶ Τ6ΓΘ 
σοΪὰ, ΔΗ͂ 1 γγοῦο 8ἃ βίγδηχον ίο Οἰιγῖϑί, Πκὸ (89 
ποδί θη, ΟΥἩ αΥΘὴ ἰἶ 10 ΟΠ ΘΥΙΒμ ἃ ἃ. ροβιίϊνα δῃιςὶ- 
ῬΑΙΠΥ πραϊηδὶ Ηΐπι, ΗΠ 9 ψου!ὰ ποὺ ἀρΡΡσοδοὶ ἰΐ ἴῃ 
(6 οἰαγοί ον οὗ 6 Φυάγσο; ἰΐ πριν γοῖ ὈδσοΙῃΘ 
Γι, [Ιὑ μΒὰ8 ἦυ8ι Θποιρὶι ΟΣ Ἰ κι Δ} Υ [0 Θοπιθ 
πίον σοηιἰοπιηδίίοη, θυ ποί βυιοϊοπὶ (ὁ δἰἰδίη 
ἴῖο Ὀ]αϑβθίηθθθ, 7Ὁ5 (89 σόβϑβϑοῃ ἰδαὶ ἰΐ 8 ποὶ 
ὙΔΓΏ. 

δἰγολὰγ οπιρϊογοά ἴῃ Ἐημ} 8} ἰῃ ἔνσο οὐ ἴξτοο αἰ ΠΈΓΘΩἢ ἔ ΒΟΉ 568, 
ΑΔ ΤᾺΓ ᾿Β βονϑί 10 ἴο ανοϊὰ σοπδημίοη, ]θΏονοῦ ἰξ δηᾶ 89 
δἰ 1161 ποῦν «ρεγίμαϊ, ερίτίζμαϊϊ ει, οὐσαγ, 1.6 οΥγἰ αἰ μδ]8 νν}}} 
νυ ὑγίπίρα ἴῃ ὑτηοκοῖβ ΔΛ8 δῦονο.---Εἰ ΒΕ. 1 

4 (ἄρο σοτηπιρηῖβ ἀπα Δ 008 Οὐ Ῥρ. 185 5η4.--Ἐ. Τ᾿. Ο.] 
{ {Π|||Ξ2 σοι πιθῃ Βθ6Πὶ5 ἴ0 ὕθ θη ἃ 186 οὗ 19 

ἕογπι ἄπιπ. ΑΔ ἰϊ [ὑγδ [ἢ6 ορμοϊμείοπ οὗ οὔτ ῬγΆνοΟΓΕ, [ζ 
8: οὐπιθ ἴο 6 οι ρ] οὐϑά, ἰοῦ. ἰῃ αογίδὴ δηὰ Επμ]ἰκἢ, κ8 
ἃ Μυτὰ ἐχρηοαθίνο οὐ οοποδίοπ, ΝῸ δύσῃ πιρρπίηρ, ΠοΟΥ,- 
οΥετ, ΒΓΟΡΟΓΙΪΥ ὈΡΙ ΟΡ Ά (0 11. ΝΥ [5 16 ΓΘ ΔΏΥ ΓΘΒΒΟΙ ἴω πι}ρ- 
γον {πεῖ ἐπ {πὸ ἀπ γ8 οὗ 6 Αροβῦ!θδ, τ γνῶ ΟΥΘΓ οἰ υἷο) οά 
ἴα (εἰ8 σμοοίαι! ὁοανοητουμ! 56 889.--Ε. ΚΕ. Ο.] 



184 ΤῊΒΕ ΒΕΥΕΙΓΑΤΊΙΟΝ ΟΡ 51. 590ΗΝ. 

Ταῖΐα δοηάϊιΐοη, ἰὰ 118 Δρρυοχὶ πηδίΐϊοι (0 οί ΓΙΑ] 
Βοροίθϑϑηθῦθ, τγηρθ ἔγοια (9 Φυαάρο ΗἸϊπιδο]ΐ, 
ἴῃ Ηἷ8 Ὁ] 586 τῃηλ) 5.7, 8 βίῃ (δὲ θθθπ|8 ἰδάθη 
απἰϊ ἢ 8 δυηδη ρυϊοῖ: Ο (δαὶ ποὺ ψοτγὶ οο]ὰ οὗ 
ψατηι! --αρσαίη, (Π6 σοπάϊιίοη οΥ͂ (6 οδαγοὶ 18 
ἐΠαϑιταιϊοὰ ὈΥ {μ6 ἤχυγο οὗ Ἰυκονατῦπι τϑίογ, 
μι ῖσῃ, τ θη ἀγυηϊ, σλυ808 Ὠδιι8οα: 79. απὶ αδομῖΐ 
ἰο (ποί γεῖ: 1 ν}}}} δρδὶσ ἰλεε οἱ οΓ πιν πιομίὴ ; 
ἐ. 6. τοὐοσί ψὶι ἢ ΠΥ ΙΥ ἱπαϊρσπδίίοη δηὰ σϑρυ]- 
δἰ οῦ. 

Νοί οοἹά, ποὶ ταγῆι, Ὀαὶ ᾿υκονδτ, 118 δί- 
ἐϊαα τονατὰ ἰδ οτὰ, Ηἰ8 νογτάὰ δηὰ Η3 
Ομυγοῖν, 18 Ὀλθ6 4 ὑροὰ ἐπθ οὨυγοὶ 5 σοηάαοὶ 
ἰοννατὰ 5617. ἀροῃ 118 Βρί για α] [φειδιςλ] ὑσὶ ο. 
ΤῊ 5 ργῖ 6 ἰ8 κα ν89 ὀχργοββοὰ τγθο- ἔθ αν: 1 
ἀτὴ τὶ οὶ --ἰ αν ὈΘΟΟΙΊΘ σἱσ ἰοΟΟΧΟΘΒΒ ΟΥ̓ ΒΔΙἰΘΙΥ͂ 
--Ἰἰ ανο ηδρα οὗ ποί(μίηρ, (ΟΥ̓, 85 ἰΐ πιδὺ 8180 ὈΘ 
ΤΟΠογοί, πὸ ᾿έγδοη, 0 ϑϑυϊοαγ, ΒῸ ἔθ ον 881). 
ΤὴῈ6 ἤγϑθι ἀδφοϊαγδιίΐοῦ ἰβ οχργοϑϑίγο οὐὗἡἨ (δθ 
οἰ υτο ̓Β 861. ἀσοορίίοα ἴῃ ἱπιαρίπἰης ἐμαὶ ᾿ὁ δὴ 
6 τὶοῖι ἱπάοροη θην, [ἢ {Π|ὸ βασοπα ἀθοϊανᾶ- 
ἰἴοη, (86 οἰαγοῖ ἸἰἸπη8ῖ68, ὑπαὶ ἴῃ ΒΟΙ.Θ ὙΔΥ͂ ΟΥ̓ 
οἰμοῦ (ὈΥ̓͂ Δ ἀγολη πη ΟΥἹ 8 ουΪἀ-Ὅ6 ΠΟῪ 1.168) 
ἐξ δ Ὀσσοιαο τὶ οἷν, δηὰ (ἰδὲ 118 νγυοδ! ἢ 15 ΤΌΓΟΥΟΥ 
Δ Δοσοιπρ᾽ βιοι μοί, [πα [86 (λιτὰ ἀδοϊατγδίϊοη, 
(89 φαγία] σοπϑοαιθησθ ἰ8 δηπουησρα; ἰὰ [Δ5 
Ὠ661] οΥ̓ ποι ὩΣ τμο0Γγ0; ἐξ ἰ8 βυ] οι γον ἔτοο 
ἔγοπι ἃ1}} ϑαυθηγ δηἀ θαυ 7 ΡῬΤΟΡΘ; ἰ(59 
δΑιΪΟΙΥ ἰ8 ἰμ9 δομρίοίθ οδυϊσαίαγο οὔ ἰδθ 
Ὀ]οϑϑοίη685 οὗἨ ἰτγὰθ ἤδλι(, Βανί δὲ ἰηδ- 
αἰθλγ Θχα] δίϊοῦ ἰῇ 8 ἱπηαὶ ὩΆΓΥ Ομ] Βοΐθ 06. 

[15 ἴᾳ 1946 856] -ΔΡΡΓαΙ βοιηθηί 8 τηθῦ ὈΥ̓͂ ) 6 δῃηὶ- 
δΙ]αιΐης βοπίθησο οὕ 6 μοτὰ : 
Του τμονσθβῖ ποὶ.---ἰζποόυδῆσο, δπᾶά ὑμπαί 

ἐπ τοϊδιοη ἰο ἐμ πηοϑὺ ἰιππιοάϊδὶθ ἃπὰ ΠΟΟΘΒΒΗΓΥ͂ 
Κηον θα μ9--οὶ αογάησο οὗ 118 οὐ σομαάϊίοη ; ἐρ- 
πογάησο ἰῃ [118 τηοϑὲ δρργαυδίθἁ [ὉΓη1---86]}- 
ὈΪ πάϊς, σοπϑιϊ(αἰθ8 ἐμ Ὀδ4818 οὗὁἨὨ 1.8 ᾿δηίβ. 
Το οἰυγοῖὶι (τοργοϑοαίθα ὈΥ Ποὺ οΠαγδοίοσ, ΒΘΓ 
ΤΑ ΒΟ. η9 11{6- οἱ οἰ Γ6) πον8 ποί ἐμ α΄ 880 15, οἢ 
{86 οὔθ δαπάὰ, ἐῃὴ6 Ἡγοίομοὰ οὔθ, ἰῃ9 Ββρθϑοϊῆσο 
Ὀθδτον οὗ {0 θυτάθηβ οὗ ἃ βα᾽ γαϊ 0η]058 βίδίο: 
δηά, οὐ ἰδ οἰμογ, (89 οὔθ μ᾽ (4016 αΌονο 8]] 
οὐλθγβ, οα ἤθη, αἾ80, [6 μοτὰ νν}}}}8 γοί (ο δ Ὺϑ 
ΡΙΓΥ ἴῃ σοηβι ὀγδιῖοι οὗ Ἀθὺ ἱβηογᾶποθ (869 00 
χχὶϊ!. 84. Τὴ 6 τμγθ6 Γππαδιημθῃία)ὶ γα 18 οὗ (18 
νοΐ! ρμἱοίυτο ἃγο: φοοὸῦ δῃμὰ ὀέϊπά δπὰ παζεά; 
»Ῥοογ ἷὰῃ τοίθγθῃοο ἰο ἰ89 ἰγὰθ τἱοῦθϑ οὗ Ἰϊἴ; 
ὀέέπά ἴῃ τοίδγθποο ἴο ἐγαιῃ δηὰ Καον]θᾶρο; παζεά 
Ὼ τοίογοποο ἰο ἰμ6 αἱἱοῦ ψϑηὶ οἵὨ ἃ ἰγῪ Ββρὶ τὶ δ] 
[σεἰδιἰολ}] ἈΡρθδύδῃδο ἴῃ ζοῃυΐηθ σοοὰ ΟΥΚΒ ΟΓ 
Βίζη8 δη δυϊάθῃ6608 Οὗ (ἢ 9 ἱπηο} 1106. 

ΤᾺΘ σουη89] οὗ ἱἰπ9 [μογὰ 8. 'ῃὰ ΒΑΓΙΠΟΩΥ͂ ψ]1 ἢ 
(0 5ἰιιααιίοη. 79 δἰ υτοῖῦ 18 δάἀπιοηϊβῃρά (ο 
ὈΌΥ͂ 8}1} ἰδὲ 8ὴ60 8018 οὔ Ηἰω. Εν οἵ Πῖηὶ 
8ΙΟηΘ σ8 69 ὈορχδΡ ὈυΥ--- Ὁ Υ ἴοῦ πουρθὶ ([3. 
Ἶν. 1), πῃὰ γοῦ δωψ, ᾿παϑιη οὶ 88 ἰ( 18 ΟὨΥ πον 
ΤΆΟΓΆ] [ΟΥ̓ ΠῚ8 ἃπα οοηάἰ(Ἰοη8 {πᾶ (Π0 ἔτοο οἱ Γι 18 
ταοσοῖνοα ; 118 τϑσδρίϊοι ᾿πὴρ 1168 ἐμ 6 Βυγγοηίίον οὗ 
8 019 ψονὶὰ οὗ σουηϊονίοϊς γα]ὰθ, δὰ {δ 8 
{6 γὸ 18. ἃ αἰ ογθησο Ὀοίνγθοη (8 Ὀοδίονναὶ δηΐ 
ἰμ6 δοίαδ] ρἰνίηρς οὗ 81π|8 ἰο ἃ Ὀορζαγ. Το ὅτϑι 
τοῖον 8 {αὶ οὗ σοϊα---- 0] 4 νυν βοὰ Ὀγ ἢτγο: 
80 ΒΟΔΥΘΗΪΥ τίσ 65 οὗ γἰ χης Θου8η 658, ἢ ἢ 6 βίο τ- 
Ἰΐπρς υδ}ῖν οὗ ἐμ 461} οὐἁ ζαϊτ ἢ ; ραν οα Ὁγ 
10 ὅτο οἵ γι θυϊαιίοη, δηὰ ἰμὰ8 Ῥτοόυθη ἴο δ6 
Κουυΐπο χο] Δ. 189 βρὶνἰι4}18ὲ [δρίγη μα} 
ἀδγο8 ποὺ ἘΧροβθ μἷ8 αἱ] θὰ 8 πο168 ἰο ἰῃ0 ὅτο οὗ 
ἐγ θυ]αιϊοη. 19 σμυγο ̓ ΒΒ ὨΔΚΟάη688 18. (ἢ 9 
βοοοῃὰ (μη ῥσγουϊὰθα ἔον---ἰὰ δάνδησθ οὗ ΒῸΡ 

Ὀ]ἸἀΠ6585:; δΔηὰ (158 15, ἀου 1685, ὈσοΔυ.96 8. πιο- 
ἀϊσαπι οὗ βίον 8 Ῥγθ- δα ρροβοά ἰῃ (6 δγϑβί δπὰ 
δοοοηᾶ δοίβ, δὰ Ὀθοδυδο ἰΐ 8 ἶσα ἰἴτ6 (δ 4. (ἢ9 
τηϑδηϊοϑίδίΐοη οὗἨ ἕλε δλαιιὲ οΓ εν παζεάπηεει, 
ΔΡΡΟΑΥΙ ΠΩ, 85 ἐΐ ΠΟΟΘΒΒΑΡῚΪΥ ἩΠΠΡΟρ ἰῃ ποτὶ δβοδῃ- 
ἀμὶα, 8ιιοαϊὰ 6 δυογίοἀἃ ὈΥ ἀοιῃοηϑίγαι 008 οὗ 
Οἰινϊβείδη 11ἴο, ἴῃ τσλίίε σαγταξηίδ, τ ἰσὶὶ τὸ σοὴ- 
ποοίοὰ ψ|}} (6 ζοϊὰ οὗ ἔδι ἢ. Τ θη δομθ5 (ἢ9 
ἐνε-δαίυε οὗ ἰταΐ, ἰπ οΥάΘΡ 0 (80 ραϊηΐης οἵ 
ἰγὰθ δῃηὰ ρογίδοί βοῦν πὰ Ομ γι βι δὴ Ἰηοι] οὶ, 
ἴγτοιῃ ψ ΐο (6 δρί γἰϊ 818. [ϑρισμαϊ 4], ἴα 
818 {8180 δοηοοὶϊ οὗἩ Κηον θ ζα, 15 πηοβί Σοιγοίθ, 
Τὸ ΒΕΥ͂ΘΓΘ υὐΐοΓδη090 οὗ (80 [μογὰ 18 ποχὶ 6χ- 

οηρίοα ἔγοταῃ 8}1 βαβρίσίοῃ οὗ ραγίγίβαι, ρϑτγὶγ- 
Βίγ 6 οὐ βοῃοοὶ- Υδορ) η. 86 σαι οὗ ΘΟ τῖβί, 
ἈΠΟ Ρ ΜΔίΟΥΟΥ δϑρθοὶ 1 18 γἱανγο, αἱ σαν 5 (ἈΤῺΒ 
ἰο του τ θὴ ἐξ ΘΟ Γ6ΥΒ Γ4ϑομβοοί - διὰ (ἢ 6 
ὙΘΓΥ͂ ἔδοί οὗ 118 το υϊείηρ; δηὰ ομαβίθηΐϊην ἰ8 ἀ6- 
βίχποϑα ἰο ἰθϑδοὶ (89 ρούβοῃ ἰμὺ5 δχογοϊβοα, ἐδιδὶ 
ὑμὸ ἰονθ οὗ Ομ γἶϑὺ μ88 πού γοί σίνοη τη ἀρ, δυά 
(παὶ, οὐ {110 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ἰΐ που] δῖα τΐὶη ἷπὶ Ὁγ 
{8680 πη68η8 οὗἩὨ ΤΟΌΌΚΟ θη οδαβιοηϊηρ---ἰ αὶ ἱἱ 
8 ὑπο ΓΘΌΥ͂ σΑ]Π[ἶπρ Ηἷπὶ ο Ταροπίδασθδ. 

γεν. 20υ. ΒοΟΒοΙΑ͂,Ι βἰαηᾶ δ 186 ἅοο: .--- 
ὙΠῊ 6 Ρδου] αν Βρθοὶθϑ οὗ βἰαἴμϊ ποθϑ ἴῃ (89 
σομα "198 οὗ ἰμ6 ομαγοῖ, ἰμ 9 ρμοουϊίατ ἴογπι οὗ Γο- 
Ρθηΐϑησθ δουγεϑροηβι Απ οὐ] ογδίίοη οὗ (ἢ9 
ΘΟΠΒΟΪΟυ 5655 ΟΥ̓͂ ΤΠ Β ̓ ΙΌΘΥΓΓΥ οΥὗὨ οαἰοοσοίΐοη ἐδ 
Ῥαταγ ἰἢ 9 σα86, ΡΑΥΟΥ (86 οἴἶοοϊ οὗ Βρὶ εἶτα δ᾽} 188 
[δριτεξμαζέδπι4}; 119 ΠοῦΥθ οὗ τηογδὶ ἔγοράοαι 
18. ῬΑγΊγ 26, δηὰ ἐμ 9 Β6Ώ80 Οὗ Ιηοτα] χυύθδί δ, 
88 ΟΣΧΟΙΡΙΙΠοα ἴῃ ἰδ6 ἰδΒίοΟΥΥ οὗ {μΠ8 νοῦ], 15 
οὐϑουγοά, ὙἘὙδοτοίοτο Ομ τἰϑί-- ὁ ἢΔ8 οὶ [ῸΓ 8 
Ἰοης τἰπ|ὸ 66 ἐπὶ (18 εἰσ - δ γίηζ Ββρί Γι (14 15π| 
[διριγιἐμαϊβηι57--τϑί Δ 19 δὴ (6 ἀοον οὗ {.ὸ βοαϊ 
ἀπ Κηοσκϑ. Ηρ ἤπαβ ἰδ ἀοὸν βδαι: βι}]}] ΗΘ 
ἀοο8 ποὺ Ὀυγχδὶ ἰξ ἰπ ; Ηδθ Κποοῖκβ δηὰ Ὀδθσβ [ὉὉ 
ΔαμλϊὯη690. ἴπ ἤμοθ οὗὨ {18 δορλάποί οὗ (ἰτα τον- 
ΔΙΪν Ετθο, {86 ἀπῆγοθ βου] ΓοΒ86 ἷτπι ἔγοσῃ }}}5 
ΡΆΪ9Υ. 77} αην πιαη.---Ἐ 18, ἱπ ορὰ, 18 ποῖ το Ὁδ 
ἐχρεοίεἄ οὗ 1χ0 πιὰ88 οἵ δ] πάρα οὁμ65, γοὶ ἐΐ τηδῦ 
ὍΘ λυρεα οὗ ἱπάϊνί 8}. 

ΣΙ ΔῺΥ 8 Βθδσ ΜΙ͂Υ νοἱΐοο.---ΤΊιοτο 18 Βοῖρ 
ἴοῸΥ ΒΥ Οη6 νγὲ0 8{}}} 85 δὴ δἂν [ὉΓ ἐἰιἾ5----ἴοτν (μ ὃ 
αἰδοοοιϊοηδίο ἰοηα, [10 Ἰονίης; 68]}} οὗ Ψ68.83᾽ τοῖοο. 
Απιϊὰ 18 βρί γι] [σεὶδί 5} πναυογίηρα Ὀοινῖσὶ 
Ἰκι δηὰ ἀάγκηθ88, 818 ἰιδαγί, σοηβίβϑηιγ ἀθ- 
οἰ ἰ ἢ, 88 ἐϊ 18, ἰηἴο δὴ ἱπα θγθησο ἴ0 ρογβοπαὶ 
ἴον, 18 ποί γοέ αυἰΐϊθ ἀοδα. Τιὶβ ἴβ ῥγτογοὰ ὃγ 
{89 ἔδοί οὗ μῖβ ορθῃΐηρ (10 ἀοοῦ ἰο ἰ6 Κοτγά, ὮὉΓ 
Ὠ18 τοσθρίϊοη οὗ {ἰπ0 ρουβουδὶ ΟἿ γ δί 85 5 Εσ πα 
δηα ϑανίουτ. Απὰ νδὶ μοι ἢ 1 (μ6 Ραου- 
Ἰίαν τησαϊβοδίϊοη οὗ τοροηΐδπσο, ὑδ6 ῥθοι αν 
τοῦ βοαίίοη οἵ χζτϑοθ δογγαεβροπάϑ. Τ8ο βδυ ῦβο- 
αυδηΐ ψνογὰ οὗ ῥγοιηἶβθ 18, Ἀϑϑγοαϊν, τοδὶ ΚῸΓ 
411 ψῖῖ9 αὐ δοηγοτγίθα, Ὀαὺ οϑρθοία!ν ἰ5 1ὶ ἰη- 
ἰοπἰοαἃ ἴῸΡ {16 τοίαγπίηρ δρ γι δ} 186 [ϑρέσέξω- 
αἰ}. 

Ι[ντ11}}] οουθ ἰπ ἴο Εἰ δ ἃ τυνἱ]}} ΒῸΡ σῖτα 
ἰτα.-Ἰὴ {116 6188 οὗ {10 Βρ᾽ Υἰτι8}181 [δρίγ ἐπ αἐϊ], 
ΔΌοΥΟΘ 8]}}, {π6 πον 11{ 6 πειιϑὲ ἰ4,κα {6 ΤΌΓπι ΟΥ̓ {}18 
τηοϑὲ ἱπιϊ δύο σομγηλΐοιι, οὗἨ ΡΘΥΒΟΠΆΙ ΓΟ] ον Βα 
νὰ (μη6 ᾿οτά. Τ δ δουμτη πίοι 18 ῬΥΙ ΑΓ 
ΟἸιτ 88 βυρρίης τὶ ἴαι; ἷ8. ᾿θδαγί, εἷς. Ῥγο- 
Ροτίγ, μὶ8 Ὀτοια αποοίογι Βοϊοηρ ἰο 6 (Ἰ τὶϑ- 
εἰ [6] ον Βῃρ. Βαῦ (10 ἰσῆον ἔογτπὶ οὗ εἰ15 
πον 116 15 ἐμαὶ λέ, ὁ ἷ8 ρϑριῖ, βΒι}05 ψῖ Ομ τἰβὶ, 
(πὶ 6 Ὀθαδοηθ8 ἃ ΡΑΥ οἰ ρδηῖ ἴῃ Ηἰ85 Ὀ]οεβϑὰ, 
ὨΟΔΥΘΏΪΥ ᾿ἴ6. Απά τδουρὰ 116 σοποῦὶ γοῖοτ- 
ΘΩ60 ΒΕ6ΥΘ 5 ἴο ἰδ 6 τηθ8] οὗ υἱίαϊ σοιιμυίοι, τ} 6 
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Τεβίοταϊίοη οὐ (9 βρὶ γι α8}18. [δριγμαζι8ι1 Ὑὶ]]} 
880 6 ῬΔΥ συ] ΔΥΙΥ οΥἹ ἀθησθα πῃ ἃ ΡΓΟΡΘΟΡ ΔΡΡΓΟ- 
οἰδιϊοῃ οὗἩἉ (π6 [ψοτὰ᾿Β βιρρον, [19 βοσὶ8] Ομ γὶϑί, 
ἃ ϑδογδιηθηί τ σὰ Β6 88 Ὀοζοτο ἀθδβρίβοα ἴῃ ἰδ 
ἱππδρίπ δ δο] -βυ οἰ ΘΏΟΥ͂. 

16 (18 Θρίβι16, ἂἃ8 ἴῃ αἱ ἐμ οἰ! 678, (8 6 δοη- 
εἰυάϊπ ες, Ῥγοιῖβθ ἰο ἐδ τυἱοίον 8 ῃ Ῥογίθοί μὰ γ- 
ἸΔΟΩΥ Υἱ ἢ 41} (Π αἱ ἢ88 ροΠ6 ὈθδίοΓΘ. : 

γεν. 31. 7ο δΒίπι ᾿τ88ὶ ΟΘΟΠαπΠΘστοἢ ὙἹ11Ι 
εταπῖὶ ἴο δἰῖ συ ἢ Νῖο οὐ ΜῪ τΏΣΟΏΘ.--- 9 
ἱάγοπε οἵ Οεἶϑὲ 15 16 καίἴοσυ οὗ Ηἰ8 Κιηράοιῃ --- 
(6 εἰζἐπ.7 οπ 15 ἰἦγοηδ, (ὁ ῬΟΥΒΟΠ ΑΙ νἱτ1] Ρο5- 
βοβϑίοῃ οὗ ἐϊπ8 κΙΟΥΥ ; (86 διιυηρς τοἱέλ ΠΠιἐπὶ οὴ 
ἐδ (γοῦθ ἴθ, ὑπο Υ οτΘ, 1.6 6ο-Θηῃ)ογιηθηΐ οὗὨ 
(18 ἰσιιοδὶ ἀοβηϊαπ688 οὗ ρογίδθοϊθα ΡΘΓΒΟἢ ΑΙ 
"ἴοὸ. ΤῊ]18 ζαίατο ἔονπιβ (6 οχιγοπιοϑὺ σοηίΓαϑί 
ἰο (π6 Ἔχρβοίαἰίοη οὗὨ (9 δβρὶ γ( ]18ἰ16 [δρίγέίω- 
αἰ εἰϊδολ] ᾿παΠξον θη δὲ τεμοὸ πο ἀ8 ὑμαὺ ΒΘ 18 ἰο ὉΘ 
ΒΟ οὰ ἂρ ἴῃ ἰδ0 πάτο οὗ ὑμ9 φζθῆθυ), ἐτ- 
Ῥοσϑοηδὶ γον] ἀ-οβ8θῃ66, 

Βυὶ (16 ρτοπιὶθθ ἀπ ἴ01418 8ὲ1}}} σγθαίθν ρίοτίθϑ: 
Αμπᾶ δαὶ ἄονσεῃ υυνἱ τ ΝΙ͂γ Ε'αἰΒΘΣ.--- ο οΔη 

ἱππασίπϑ πο εἴης σοπσογηΐηρ ἃ [6110 9} ᾽ὰ αοὐ 8 
Ῥετβοηδὶ οχϑ διίοα δῦουθ ἐμ6 νοῦ], δῦονθ ἐδ9 
ἐξα βἰ ΠΟΤῚ 655, ἈΠ ἔγϑϑηθδθ, δηά ᾿προτγίοοίίοη οὗ 
ἐ!6 νουϊὰ. ΤῸ ψοσ 8 δὖ ἰλ9 μοηά οὗ (18 ρατὰ- 
ξιϑρὶι, ΒΟΎΘΥΘΡ, ὈΠπιϊβ Δ ΚΑΌΪΥ ἴογπι {110 συ]αιὶ- 
Βδιϊη ροΐϊπὶ οὗ (ῃ6 οοπίγαϑῦ (ὁ ἰδθ ὨΪ81]18{]ς 
γἱοσϑ οὔ (πὸ 10 γΘ Οἰ8.164}}γ Ἰυ κοντα τηϊηὰ, 
ἐδ ροβίεῖνα σοππίογρασὲ οὗ 86 ποραϊϊγο Βυάὰά- 
δίδεϊο ΝΊγνυδ πῃ. 

Τὴο πβοϊδιπη δοποϊυϑῖου ΔΡΡ6819 ζὉΡ ἰ6 1δ89ὲ 
ἐπι ἰο (6 ογχδηϊζαίίοα, {8:6 σΔΡΘΟΙΥ, ἰδ 9 ἀο8ι1- 
παοιΐοη οὗἩ τηδῇ ; [ὉΓ (6 148ὺ (ἴω ἰ9 πιϑη᾽ 8 ἴγϑο- 
ἀοπι δὰ ἰο (6 ἄγβι βιἰγτίηρϑ οὗ ἔγοϑάοαι ἴῃ 6 Ὑ- 
ἱπρσ ἀπὰ οδουίης; [0Γ {110 Ἰαϑὺ ἰἴ6 ἰο (86 Βρὲ 
ΔΙ οὗ ἐἴΣ6 Ομ γἰϑιϊδη---ἰο λέαν τολαί (λ6 ϑρίτι 
δαΐὰ ἰο ἰλὲ ολωγεδεα. ἸΤὴθ ψγοΓὰ 8 {Π|18 (1π|9 αὺθ 
ἃ βούϑη- [11 νγοὶραῖ, ἴοσ (ΠΥ ἔοτια [16 δοῃο᾽ α910ῃ 
ποὶ οὨΪΥ οὗἩἨ (ἢ 181 Ἰοίίον, Ὀαΐ οὗ 8}} ὑπο ἴογοξο- 
πς ορ ϑε] 65 ΠῚ Κονν 86. 
Τὴ πιοτὸ σϑπογα) ρον οὗ Ομ ἰϑι᾽ 6 ἀθοΐατγα- 

ἄοη, [βο οϊά, 1 βίδῃηἃ αὖ 86 ἀοονῦ, 18. (8, υἱΖ., 
ἰδαι {Π6 115ὲ ορίϑι1 9 βἰκοίοθϑ {89 ἰαϑὺ ἴοόγηι οὗὨ ἰδ 
διυτοῖ, δηπὰὰ ἰοιοῖο5 ἀροὶ ἴδ Ῥατοιιβῖα. 

Αἴον (ἷ8 σαπογὰὶ οοηϑιἀογαίοη οὗ ἐμθ Άπα] 
ορίϑι]., ψὸ Ῥγεβθηί, Ὀγιοῆν, (ἰδ 101] οὶ πρ οχορθ- 
δἷ8 οἵ ραγιϊσαΐϊαν ροϊηί8: 

γεν. 11. ῬΒ6 Δτ291. 2 Οον. ἱ. 20.---“οΐον- 
τίη, 48 158 (9 689 ἴπ ΘΥΘΡΥ͂ Θρί8.10, (9 Βοπηθ δ- 
ἐσίδυϊα οὐὗὁἨ τ 6 Βρϑᾶκοῦ δἀδρίοἀ ἰὸ ἱπργο 885 ἐμ 6 Ὁ 
ταὶῃ 15, οΥ ἴο μίνο ροσυϊΐϊαν ἔοτοῦ ἰο πᾶ Ηθ ν88 
δυουξ ἰο 5Β8Υ ἴο ὑδμαὺ ρϑυιϊσυ]δν οδυγοι,. ,, ΤῈθ 
ψοτὰ ἀπιση πο 8 ἔγμό, σεγίαϊπ, ζαϊλζωεΐ; δα, 8.94 
τιϑοά ἤογο, ἰὸ πιθλπ8 (μὲ Ηθ ἰο σοπὶ ἰΐ 8 δρ- 
Ῥ᾽Ϊοὰ 15. δα ΠΟ ΠΕΥ ἔσο δηὰ ζαϊι ἴα], πῶ Ηθ 
Δίἤτγι9 ἰ8 ἰγυα; τ παὶ Η6. Ῥγοπι 868 ΟΥ ἰδτοαίθη 
ἷβ οοτίδίη. ἨἩϊἰτ 96] οἰαγβοίθγισοα ΟΥ̓ ΒΙΠΟΟΡΙ(Υ 
διὰ ἰγαιὰ (3 Οοτ. ἱ. 20), Η6 ὁδῃ Ἰοοὸῖκ υἱτἢ δρρτο- 
Ὀδιϊο ΟΠἸΥ͂ οἡ (116 Βᾶτη9 ἰῃ ΟΥ̓ ΒΟΥΙΒ ; δη θη Η9 
Ἰοοῖ9 πῖτὰ αἰδβρίοαϑασο οὐ {80 ᾿υ ΚΟΎΔΥΙΏΠ 685 
πθϊοῖι, Τγοὰ 1.9 ΥΘΕΥ͂ ΠαίαΓο, ΔΙΑ γ8 ΔΡΡτοχὶ- 
Ἰορίοδ ἰπϑηοογιγ.᾽" ΒΑΆΝΕΒ. [0 ΠΙΑΥ͂ 8150 Ὀθ0 
ΟΌΘΟΥτο ὑθδὶ ἃ διδίθ οὗ ᾿υΚὸ ΨΒΓΥΓΠΠ 658 18 ἃ Βί8 6 
οΥ̓͂ ἱπα οτοηϊϑια, οὗ Ῥαυιΐλὶ ὩΏ ΘΙ ἸΘΥ ἢ ΖΉ 685. 
ΤῊ6 ἸυκοναγΣ 6 ΘΓ 88 ἰδουρσὴ (δ 6 Ργοι 808 δὰ 
ἰδτοαδίβ οἵ ἐμποὶν ἰοδοιογβ ΟΥΘ 88 Υδ ̓ὴ 8ἃ5 ἰἢθ 
ψἰηά, [10 να8 πιοϑί δρργοργίδιθ ἰδαῦὺ (9 ατγϑαὶ 
ΤΈΔΟΙΟΡ 5ῃο} 1 οπμάρανου ἴ0 δγοῦβο 9 [ἱπο(]- 
ξΕδὴ8 (0 ιιοριὶ 1118 νογβ, ὈΥ δὰ ορὶ ἰοὺ ἀθοϊαΓὰ- 

- 

ἰϊνο οἵ Ηΐδ8 βίῃοουῖ ἐγ, δηα (16 ἰσα ἢ δηα οογίαϊ πὲ 
οὗ Ηἰΐ59 ἀφοϊαγαιο5.--Ε. ΒΒ. 6.1 ΤῸ Ηθοτον 
οσχργοββίοῃ 18, ἀου Ὀ.1988, ὑπουοῦ ΪΥ αἰκὶα ἰο (86 
δι Ὀ8θα αθηΐ ατθοὶς ἔθσϑ (Βοηροὶ δηὰ οἰ 68); γοὶ 
{Π|6Γ0 18 8 ἀἰϑιϊ ποίου Ὀοίνγθοῃ δβοϊαΐο δογίδἰ ΠίΥ 
δηἀ ΔΌ5Βο] αἱ δι  ] 658 ἀηα δοίυδ)γ, δὰ τγ6 
ΠΑΥ͂Θ 6 γ6 ΠΟ τη γ0 Οἰϊπιαχ (Ὀ ἀϑέογ ἰ661).--τοϑθθ 
θἀϑίοτα, οη ππϑαρροτίοα ἰηἰοτρτγοια 08. 
[Ἐ6 αἰτ ἔα] δηᾶ ἔσυϑ Ὁ 686 ---Ηθ ἷθ 

“(ἠὲ Ἠγίί(πιο65, ἰλ6 κα μεΐ απ ἐλ ἰσιι6,᾽ ἰὼ (μ8ὲ Ηθ 
ΒΡΘΔΚΒ δῦ Πα Κπόνθ, δηὰ ἰθβιϊῆο5 ψῃαὶ Ηρ 88 
8θ0η. Τμὸο ἐδουρὰύ ἰ8 ἃ δυογῖὶθ δὰ ον γ- ΓΟΟΌΥ- 
της 009 ἴῃ (86 ο8ρ6ὶ οὗ 8:1, Φοῖιη (ἰϊ. 11, 82, 
88); Ὀυὺ ἀο68 ποὺ ΑρΡΡΘΔΡ ἰῃ δὴν οἰμοσ. .. Οἵ 
(86 το θρ ἐπ οὲβ, {6 τϑί, πιστός, ΧΡ γ688085 Ηΐβ 
Θηί το ἰγυϑι γον ίηθ98β.. Τ0 ψοσγὰ 15 οιρ]ογοὰ 
ἰη ἐπ Νὸνν ἸΤοϑίαμπηθηΐ, ἃ59 Θ᾽ 80 ΠΟΥ Θ- ΠΟΥ 88 
ἰγυϑίϊηρς οΥὐ Ὀο]ϊονίηρς (Φοΐῃ χχ. 27; Αοἰϑ χίγν. 1), 
ΠΟΥ͂ 88 ἰΓΑΒΙΜΟΡΙΓΏΥ οὐ ἰο Ὀ6 Ὀο]ογοα (2 Τίια. 1. 
22: 1 Τ.688. τ. 27; 1 Φοβῃ ἱ. 9). Μϑὴ πιΔΥ ὉΘ 
πιστοί ἰᾷ Ὀοἢ Β6η568, ἐμ δΔοϊΐνο δπὰ {6 Ῥαββῖγθ, 
88 Θχϑγοϊβϑίηρ δὶ (ἢ, δηἃ 88 Ὀοΐηρ ΤΟΥΓΠΥ ἴ0 Βα ΥΘ 
ἴδ οχογοῖϑοά ὑροὰ ἰπο. αοα δὰπ Ὁ6 ΟὨΪΥ͂ 
πιστός ἴῃ ἴδ Ἰαϊίογ. . .. 1 ψ1}] Ὀ6 866 ἰδιδῦ (ἢ 6 
ἐγ λ μέπεδα οἵ ΟἸγῖϑὶ 88 ἃ ΤΥ Π 688 15 δϑβογίθα ἰῃ 
86 πιστός, Ὡοΐ, 88 τηϊχῃΐ δὶ ἄγβι βἰχιιὶ Ὅ6 88- 
Βιαπγχοά, ἰὼ {6 ἀληθινός ἰἰιαῦὺ Γ0]10 718, οΥἩ δἱ Ἰϑαϑὺ ἴῃ 
10 ΟἿΪΥ 88 ὁη6 4} 7 διῃοὴῦ ᾿ΔΥ. ΟἸιγϑ 18 8 
μάρτυς ἀληθινός (ποὶ ἀληθής), ἴὰ (δαὶ Ηδ γχοα]ζοὰ 
δηὰ {1]8]16ἀ ἰὼ ἐδ 6 Εἰσί θϑὶ Β6}86 4}} ἐμαὶ Ὀο]ουκοὰ 
ἰο ἃ νίίη685ὅ. ΤΆ τοθ (ΒΙηκ5,5 ΔΘ ΠΟΟΟΒΒΔΓΥ͂ (Π6Γ0- 
ἰο. Ἦθ πιυϑὲ μᾶγὸ Ὀθθη αὐτόπτης ; πανϊης Β66ἢ 
ἢ Β18 ΟὟ ΟΥ68 (δὶ τυ 16 ἢ} 6 ρσγοΐεββοβ ἰὸ δὺ- 
ἰ68., Ηθ πιυϑὺ Ὀθ9 σοιπροίθῃηϊ ἰο Σα]Αίε δηἀ ΓΕΡΓΟ- 
ἄπο9 {118 ἴὉΓ οἰογβ. {6 τηυϑὲ Ὀ6 τ ἔτη [118- 
ΓᾺΠῪ δηὰ ἰγαις }}}Ὶ ἰοὸ ἀο (μ18β.Ὀ 6886 {8 γ06 
ἰΐηρ8 πιθοιίης ἰπ ΟΠ γϑί, δηὰ ποί ἐΐ Ργβϑθῆ6θ 
οὗ (Π9 αδβὲὶ οὔἶν, δσοηϑίϊίαια Ηἰπι ἃ ὁ ἐγώ Ἐ ἢ πε8ὲ," 
οὕ οὔθ ἰῃ Ὑ]οΙῺ δἰ} ἰμ9 δἰ σίιθϑὺ οοπ ἰἰἴοπβ οὗ ἃ 
ὙΥΪΓΠ 698 τηρί.᾿ ΤΒΕΝΟΗ.--Ε. ΒΕ. (Ο. ᾿ 

[Ἐ1Π6 Ὀθρίηηΐπε (ἀρχῆ) οὗ Γ89 οσϑαϊίοι οὗ 
Οαοἁ.1--[1] 16. ρμείποιρίε οὗ 6 σγθαίίοι ; 860 
60]. 1. 10.---Ε189 ἰηἰονγργοίαιοηβ: [2] Τ86 
Ῥγΐποο [ἢ ἄγδί, ἢγ8.] οὗ 186 ογοδίίοη; [8] Τδ9 
Εουπάον οὗ {)60 ποὺ ογϑαίίοη, {86 ΟἸαγοι; [4] 
Το ἄγβὺ δηἀ πιοϑὺ σίογίοιϑ Ογοαίαγο οὗ (ἰμ 6 ογθα- 
ἰοῦ, 8366 Φοθη ἱ. 18ᾳᾷᾳβ. [116 ἢτβι οὗ ἐμ ρτϑ- 
οοαϊης σίοινβ, [6 οπο ]ορίοα ὈΥ δηρθ, 18 10 
οη6 δἀνοσαῖοιὶ ὃν ΑἸοτὰ δὰ Ττοημοθ, ΤΟΙ ἂν- 
Βυπιοηῖβ 88 ἀραϊηβὶ 16 4ιἢ, ΟΥ Ατγίϑῃ, υἱθνν, ΓΘ 
οἰ οι ρα ἰπ (9 ζοϊοννίης οχίγδοί ἔσοπι Βασ ἢ 68. 
Βοιὰ {1686 ἀϊδιῖη σα θ 6 ὰ σοιμμπιοηϊαίοῦνβ οἰΐθ, 88 
Βυρρογιίης (οἷν ΟΡΙὨΐΟΏ5 88 ἰοὸ ἐΐθ 86 οὗ ἐ]10 
ἴογια ἀρχῆ, ΤΔΠΥ͂ Ραϑβαζοβ ἔγοηι Δροσγυρμαὶ δὰ 
ΘΔΥΪΥ Ομ γι βιίδη δυΐϊμοῦθ, ἸἘΒΈΝΟΗ ψΓΙ68. 88. 10]- 
Ἰονϑ: “ΕῸΥ (160 050 οὗὨ ἀρχή ἴῃ ἰμ6 δθη80 δηὰ 
ὙΠ (86 ἴοτοθ τ ϊοῖὶ τὸ Βογο ἀδαιδηὰ [0Γ 1 ἃ85 
«ρτγιποὶρίμπι,, ποὺ “ἐππωπι" (ἰΒουρ {μ686 1,δι1ῃ 
ΟΣ 8 ἀὁ οὐ βἀδαμαίοὶΥ γαρτοάσοο ἰῃ6 αἰδβ(ἰη0- 
(10η}, δοῃρ. (6 Οἷοβρ. οΓ ΟΝϊεοά. 6. 20, ἴῃ πΙΘΒ " 
Ηδι)959 Δἀάγοθ868 δυίδη 85 ἡ τοῦ θανάτου ἀρχὴ καὶ 
ῥίζη τῆς ἁμαρτίας; ἀὐὰ ἔαγίμον, ΘΙοηγ βία, {80 
Ατοοραρὶίθο (6. 10) : ὁ Θεὸς ἐστὶν πάντων αἰἱτὶα καὶ 
ἀρχῆ; δυὰ δρκεΐη, ΟἸεηοαῦ οὗ ΑἸοχ. (δίσοηι. ἰν. 
20) : ὁ Θεὸς δὲ ἄναρχος, ἀρχὴ τῶν ὅλων παντελής. 
ΤΠ οθ6, δι ᾿π Π]ΟΓΔ Ὁ]6 Οἵ ΟΣ Ραϑ8ῆ 565, δυυηά- 
Δ νἱηϊσαίο ἔον ἀρχῇ (Βαὶ δοίγο 8688. τὶ ἢ 

φ [Τ|ῖῸ νοτῇ σοπιρείρηξ [8 ἃ Ὀρεϊον ἰγαπϑϊδτίο,. Το [ἀ68 οὗ 
{ἢ ΟΥ̓ ΧΙΒΆΪ δορὰ ἴὸ ὕθ. υοϑὲ γοῦν οὐέ ἴπ [Π6 ΡὮΓΒϑο ; δά 
Ἡγέηεες, ἐκε ζι  έμ απὰ ἐλιε σοπερείδη..--. Ἐ. Ὁ.) 
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Ἧ 6 Ιηυϑὲ ἡδοἀβ οἷαὶπιὶ ἴῸὸγ ἰ μοτο.᾽" ΒΑΠΧΕΒ, ὙΠῸ 
δὰορίϑ 6 2ἀ οὗ 9 ΔΌΟΥΘ υἱθ 8, ῬΥΘϑθηϊδ ἴἰ16 
θηΐγθ βυ)]οοὺ ἰπ ἰδ 10] ον ρΡονονί} ]8ῃ- 
διάαρο: ΤῈ 9 Ργ886 Β6Γ6 564 15 Βυβοορί  Ὁ]6, ὕΤΟ- 
ῬΟΙΥ, οὗὨ ΟὨΪΥ ομδ οὔ πο Το] ον βία βοαίί ἢ 8, 

. ΥἱΖ. : οἰἴΠοὸν (α) ὑπαὶ "9 νλβ (6 Ὀορὶ πηΐης οὗ (ἢ 9 
ογθδίϊοη ἰῃὰ (96 50η86 (δαί 16 σλτι5θ4 (η6 ἀπίτουθ0 
ἰο Ὀορσίη ἰο δχίβὺ, {Πα 15, {πὶ Ηα ννᾶϑ [6 διαί οῦ 
οὗ δ}} (πη σϑ; οὐ (ὁ) {πὶ 16 ψα8 9 ἄγϑι οτοὸ- 
δἰοὰ Ὀοίῃς ; οΓ (6) ὑπαὶ Π9 Βο] ὰ8 ἰδ6 ῬγΠΔοΥ 
ΟΥ̓́ΘΡ: 81}, δΔη!ι 14 αἱ ἰῃ6 Παλὰ οΥ̓͂ {86 ὉπΊνΟΓΞΟ. 
8 ποῦ ΠΟΟΟΒΒΔΓΥ (0 ΘΧΑΙηΪ 96 ΒΔΩΥ͂ ΟἰΟΥ Ῥγοροβοά, 
ἱπιογρυοίδιίοηϑ, 0. {6 ΟὨΪΥ͂ ὁΓΠ|6Ὲ Ὁ Β6Π5368 ΒΡ -᾿ 
Ῥοβοὰ ἰο Ὀ6 σοηγογοά ὮὈΥ ἰδ6 νος, (αὶ Ηδ [5 
ἴῃ ὁ θορσίππίης οὗ (6 ογραίοη ἴῃ (6 Βοηαθ. ἐϊπιαῖ 

ΗΒ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΚἉ1. 90ΗΝ. 

{Π6 56η80 ἐμαὶ Πο6 15 ἰ80 Ἠξεδαδὰ οὐ Ῥγίπμσο οὗ (89 
ογθδιΐοη ; {ἰναΐ 18, ἐιδὺ Ηθ ρυοβί θ5 οὐδοῦ 1ϊ 80 δι 
Ἀ5 1 6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ γοἀθιρίϊοη Δ. ἴοὸ Ὀ6 δοοοῖι- 
Ρ ἰβιιθὰ, μὰ 8ὸ ΔΓ 88 ἰὰ 18 ΠοΟΟΒΒΒΡΥ͂ 01 (8059 
ΡΆΓΡοΒο9. 18 18 (α ἴῃ βοοογάϑησθ ΨΠ8Ε (δ9 
ιηϑαπίης οὔ ἰδ 6 ψογὰ, ᾿ᾳΚοὸ χἰϊ, 11; χχ. 20, εἰ αἱ., 
μὲ δρτα, διὰ (δ) ἰῃ δοοογάδῃοθ τι {6 ΠῚ ότι 
Βιδιομηθηΐθ γοϑροοίϊηρςρ ἰΠ0 Βοάῤοιμον, ἰδὲ “8)} 
ῬΟΤΟΡ ἰβ σίγοαι ὑπο ἢ τὰ ἴῃ Ηθατνοὴ δηὰ πῃ ἐσ δ᾿ 
(Μαιι, χσχνῖὶ. 18); ἰδὲ ΘΟοάἂ 88 " σίτει. Ηἴτω 

ΠῚ ΡΟ ΟΥ̓ΘΡ 8}]} Πεβῃ᾽ (90) χυὶϊ. 3); (δὲ δ)] 
(δ ηρ8 το “ραῦ απάονῦ Ηἰἶδ ἔροι ̓  (ΠΠ|6Ὁ. 1]. 8:1 
Οοτ. χν. 27) ; ἔμδὲ Η 8 ὀχαϊιειὶ οὐοῦ 8}} ιΒίηρε, 
ΕρΒ. 1. 20-22, Ἡανίηρ {818 σαῖς, 1 γγ88 ῬΓΟΡΕῈΡ 
{παὺ Ηθ. βἰιου] βροαὶῖκ τὸς δ ΒΟΥ τὸ ἐδθ 

Ηδθ Γγοϑ9 ἔγοιη {116 ἀολὰ 83 (6 Ε τεϊ- ἔγα 18. οὐἉ {Ἰιοῖι  σαΟἢ δὲ ᾿δο]οοα."--Ε. ΒΕ. 6. 
ὑμαὺ 8]66 0}, οὐ {(ἰν 19 15 {6 Ὠολὰ οΥὗὨ {89 δρίγέῤιαϊ 
ογοαίίου οὗ 604, ἃγὸ 50 ἔογοίϊχη ἴο {{|ὸ παίιιγὴ] 
τροδηϊηςβ οὔ {110 γγ ῸΥ 119 858 ἰ0 ποοιὶ η0 Βρ6614] τοῖι- 
ἐαιοη. Α8 ἰο (1:6 ἰἰτ66 β χηὶ βοαί οἢ8 βυσροθιοά 
ΔΌΟΥΘ, ἰὑ ΙΠΔΥ̓͂ 6. ΟΌΒοΓγοι,, (αὐ 19 32 γ8ὲ ὁ} 6--α 
ἰδ Ηδ 18 τ(μ9 αμέλον οὗ ()} 8 σγοαίίοη, δη4 ἴῃ (δὶ 
Β6η389 [16 δεσίπηΐπγ, (Ἀο σΣἢ Οχργοβϑίης 8 ὅοτὶρ- 
ἰαταὶ ἀοοίγι πα (Τολπ 1. 8 ; Ερὶι. 111. 9 ; Οο]. 1. 16), 
ὶβ ποΐί ἰὴ δοδογίδηοθ τὶ ἢ ἐἰὸ ῬΓΟΡΟΥ πιθδηϊηρ οὗ 
9 τυογὰ μοτϑ υπξοιϊ-πἀρχή. ΤῈ ποτὰ Ῥγορουγ 
ΤΟΙΌΓΒ (0 {16 σοπμποηοοόπιεηί οὗ ἃ ὑπ ἰηρ, μοί ἰ18 αὐὦ- 
ἐλογδλίρ, διὰ ἀσηοίθ8 ῬΥΟΡΟΥΙΥ Ῥυϊπιλοῦ ἰπ ἰἶτπι6, 
δηα ῥΓΙΏΔΟΥ ἴῃ σαὶ, Ὀυαΐ ποῖ ῥΥΪΠπιλοΥ ἴῃ (6 
ΒΘΏΒΘ ΟΥ̓ οὐυβίηρ δηγίμίηρ (ὁ οχίβϑί. Τῆι ἔννο 
1Ἰάθ88 σοι σαὰῃ [πγουχὰ (μ6 ποτὰ, 88 ἴὰ ἰ8 οι] 
ἵπ (6 Νοιν Τ᾽ οϑιδιαθηΐ, ἂρ ἰμο89 7.80 βαρ χοπίοά, 
ΕῸΡ ὑπ ἤου οΥ--ρτὶ ΔΟΥ ἴῃ σοραγὰ ἰο {ἰη6---ἰ Ἰδὲ 
8 ῬΓΟΡΟΥΪΥ (6 δοπιπμοποοιηθηῦ οὗ 8 (βίης, 860 
ὑπ (]Π]ονης; ραϑβαροθ ῃογ9 ἱἰμη6 σογὰ ΟσΟΌΓΒ: 
Μαιέ. χὶχ. 4, 8; χχῖν. 8, 91 : Μανῖς ἰ. 1; χ. 6; 
χὶϊ!. 8, 19; [μκῸ}}. 2; Φοιη ἱ. 1, 2; ἰἰ. 11; νἱ. 
θ4: τιϊ!. ωῦ, 44; χν. 17: χνὶ. 4: Αςἰβ χὶ. 18: 1] 
Φοιη ἰ. 1 ; ἰἰ. 7, 18, 14, 24: ιιἰ. 8,11, 242οη δ, 
6. ΕδΣ (μ9 Ἰδίίογ β χηϊδοαί! οη---ὈΓΪ ΠΠΔΟΥ οὗἉἨ τϑηὶς 
οὗ 8.{Π  ΟΥ͵1}.---τ866 (6 ΓΟ] ον Ρυ] 8668: [ματα χῖϊ. 
11: χχ. 20: οια, υἱῖ, 38; 1 ΟοΥν. χυ. 21; Ερῆ. 
ἱ. 21. 111. 10; νἱ. 12 ς Οο]. ἰ. 16, 18; 11,10, 15; 
τι, ἢ. 1. 6 ψογά 18 ηοί, τποτγαίοτγο, οαπά ἴῃ 
{Π6 Β6η88 οὗ αμλυγδἠϊρ, ἃ8 ἀθποίϊπα ἐδαΐ οὯθ 158 
186 δεσίπηίπσ οὗ δηγυίης ἴῃ (86 86ηὴ80 ἰπαὺ ἢ6 
ολυβοὰ ἰΐϊ ἰο ἢδΥθ δὴ οχίϑίθηθθι, ΑΒ ἴο [89 ϑεοοηή 
οὗ (10 βἰρηϊβοιαίίοηΒ βυχροβίοά, (αὐ 1 Ππη68 8 (ἰδ. 
Ηδς ναβ (6 Πγδὲ ογεαίεα δείηφ, ᾿ῇ ΤΥ ὈΘ οὐϑογνοὰ 
(α) {πππὶ {Π18 18 ποί ἃ πεοέϑδαγ δὶ σαὶ σαί οι οὗἉ {110 
ΡΉγΓαΒ86, Βίη69 ὯὨῸ Οη6 68 80 }7 (ἰϊαὺ (8 15 (ἢ 9 
οπῖψ Ῥτόοροῦ πιορδηΐϊπρ Μ 6} σουϊὰ 6 ρσίνοῃ ἰο [ἢ 
ψνορὰ9, δη ἰΠοΡοοσο [86 Ρἤτηβθ9 οδπηοὺ Ὀ6 8ά- 
ἀυπσοὰ ἰο ρτονο {(Παὺ Ηο ἰ8 Ηἰπλ86] ἃ ογοδίθὰ Ὀ6- 
ἴῃ. {ΠῚ σοτα ἀαπιοπϑίγαίοα ἔγοπι οἱ ἢ Θ᾽ ΒΟΌΓΟΘϑ 
ἴὰλι Οτῖκὲ ψη8, ἴῃ ἔδοῖ, ἃ ογοηϊθα Ὀοίηρ, δπὰ (Π 6 
δτγϑι ἐμαὶ αοὐ δὰ πηδάο, ᾽ὑ δαηηοί Ὀ6 ἀσπίοά Βαΐ 
(18 ΙἸαπρυιαρα ψοιϊὰ ΔρΡΡυοργ δ οἷν ὀαρτοδα τ δὺ 
ἴαοί, λα. 10 σαῃπποὶ θ6 πιδάϑ οαὐ ἔγοτη (6 Τῃ6Υ0 
180 οὗἨ [6 Ἰδληχύυσκο μ6γ0; δηὰ 88 {9 ἰδηρσύαρο 
18. Βα 80 (1 }]6 οὗἨ οἰὸν Ἰηἰογρτοίδι ο8, ἰΉ ὀδηποὶ 
ὯὍθ θυ ρ]ογοά ἰο Ῥγουθ ἐμαὶ ΟἸΥἰϑὶ 18 ἃ σγϑαίθ ὃ6- 
πᾳ. (ὁ) ϑ οι δὰ ἰηἰογργοίαἰίοη σου] Ὀθ δὐ νἃ- 
τίδησο ἩΪΓῈ 4}} {πο80 ραββϑᾶχεβ δον βροαὶς οὗ 
Ηἰπὶ 88 υποτοδίθὰ δηὰ οἰδγηδὶ : Ὑ ῃϊοἢ δβουὶ 9 
Ὀϊνίηο αἰἰγ α ο5 ἰο Ηΐπ ; τ αῖοῖ ϑρθαῖκ οἵ ΗΠ 
88 Ηἰπιβ6ὶ ἰΠ0 Οτγθδίου οὗ αἱ] (ἰσβ. ΟΟΙΏΡΆΓΘ 
Φοιη ἱ. 1-3 ; (ο]. ἱ. 16: ΗδφὉ. ἱ. 2, 6, 8, 10-12, 
Τιιθ ἐλίγά βἰρηϊ δορίίοη, {μου οΐογθ, γοηιηΐη8. {Ππ|8 
Ηδ ἰ8 ἰδ εκ παΐηρ οὗἨ (86 ογθαίίου οὗ αοα; ἴῃ 

γερ. 186. ΤΥ σσουϊκ.-- Του κΚ9 τὸ οὗ σαὶηθ 
ΟὨΪΥ͂ 88 ἱπάϊσαί: 0η8 οὗἩ [πὸ ΟΠδτασίου οὗἉ 186 ροτ- 
ΒΟ.Β ῬΟΓΓΟΤΙ ΠΩ (ἰὼ. Γυ ΚΟ ΏΣΙΩ ΒΟΆΓΙΒ, ]ς 6- 
ὙὙΔΓΙᾺ ΜΌΓΚΒ, διὰ υἱοὲ υεγῶ. [ὅδ Θοιηπιθηῖβ Οἢ 
αἰ. 1. 2.--ΗΑἸ. ΒΗ. 6.]--ἰ αὶ ἴμοὺ ατὶ πο ῖῆθσ 
οοἹᾶ ἢοτ Βοῖ (158: ὙΨΤΘΣΙΙ)].---Ἴ πὸ ΔΡΡ] Ϊοδ- 
ἴοι ἰο {8 Ραββαρο οὗἩ ἐμὰ αἰδβιϊησιίΐοι οι θα 
(86 Ῥογίθοι  Υ σἱριίοουθ, (86 ρογίδοι ν ἀησί κπί- 
6ου.8, 8Π4 {Ἰ|ο080 Οσσυρ Υἱπῷ 8 τηϊαὶς μΡοβίιϊου, 18 
ταἸϑ] δάϊηρ ; ΚΓ ΠΟΘ ΒΡΡΙΪσΔ 010 ἰ8 δηῖθ᾽ Β ἀ6- 
βουϊρβίοη οὗ (8.6 βίπῃθυβ Ῥβορ] Ὡς ἰδ ρογίϊοι οὗ 
Η6}1 ναοὶ 1165 ᾿τατηο ἀἰαίοΙγ Ὀογοπὰ με ἀΐγοίωϊ 
ῬοΥί4]---  Γοίο 95 ἰο0 ὈδΔα ἴοΥ Ἠφᾶνθη, δηὰ ούϑθὴ 910 Ὁ 
[16}}; ἃ. 6., (0 ρτοβϑηΐ ρᾶββαΆμθ οἵ ϑοτὶ ρίυτο ΞΡΘΘ ΚΒ 
οὗ αι! ἰ4ἰἶνα ποῖ οὗ αυαπιῖαιῖνο ἐΒίηρβ. Μοϑβί οου- 
(Δ᾽ η}ν ἐλ τοαγπὶ οπο 18 ΒῈ ὙΠῸ ΠΔΠΡ8 ΡΟΣ (6 μογὰ, 
ἴῸΤ ΟΠΪΥ͂ ἃ ΡΟΥΒΟΠΔ] Γαδ ΟΠ ΒΒΙρ οὗ Ἰογθ ἰο 76 βιδ, 
δη σοπα οί δοίυδίοα Ὀγ {μαὶ Ἰονο, Τη8}6 τγδσἢ ᾿ἶζα. 
ἩΓΒΠ|91 06 οιί6 δηὰ οὐ οσβ γοργὰ ψυχρός 8889 
ΔΏΓ6515 ἰο ζεστός, Ὁ ἀβίονα 6 ο κ, τ} } Ηεηρσβίρῃ. 
8 πὰ οἰμογδ, ιι50}γ ἰπδὶβὲ (μδὲ ἰὴ δ Π{Π65818 5 8 
Υδο Πα ἰπρ τα ϊ 416 οΘοπάυοσί, Ὠ διοταϊεο κ᾿ 8 ροαὶ- 
ἐϊνο ἀοβηϊίοη οὗὨ δοοζάπεδα ΔΒ ΘὨΠΩΪΥ δηα τοβὶβέ- 
ΔΠ0Θ ἰο (ῃ0 1μοτὰ, Βυ0} δἃΒ ἜΡΓΟ τημβῃϊοδί θα ὉΥ͂ 
δδυϊ οἵὕ Τάγβυδβ, 8, ΒΟΥΟΥ͂ΘΥ, 8Δ8 ἱποουγροῖ 85 
δα ρβ βίο γρ᾽ 8 ἐπ ΘΟΓΥ͂ ΘΟ ΠΟΟΓΐἢ ἃ σο]ὰ ῬΟΥΒΟῚ 
ΨΓ 00 18 Ρα ΠΥ Βόμδι Ϊθ οὗὨ 8'8Β οοϊάμοβξββάε.. ΤῈθ 
ἈΠΕ ΘΒ6Β 8ΓΘ: ἰἰἸ0 Ὀ6] 16 γ6.---ἰ 6 ποη- Ὀο]ΐονοσ..-- 
ἈΠ4 ἴῃ (86 πιϊἀδί, (6 Β41- Βο] ονορ, τη ἴῃ Ηἷκ 
ἰῃπιοβὺ Β0] 18 ΔΙ ΓΟΘΑΥ Δ ὉΠΌο]ονον. [1 τσου]ᾶ, 
δἰ6.--οιο "Οῴελον, ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἰΠ6 ΒβΒοοοῃὰ δογῖὶβίὶ οὗ 
ὀῤφείλω, Ὀὰχὺ ΠΟῪ ργοῦγῃ ἰηΐο δὴ δα του 8} ὉΞ6 [{ΞΞ 
᾿ἱηαπι)}, 88 80 18Ὁ Τογροίί οι τ]αὶ αἱ (16 ἄγβί ἱξ 
ΑΒ, Ὧ8 ἰο ὯΘ Θπιρ]ογθα ῬΧΤΟμΪΒΟΙΟΌΒΙΥ͂ ἴῃ δ) 
ὨΌΠΛΌΘΥΒ δη ΡΘΥΒΟῺΒ; οἵ. 1 (ογ. νυ. 8; 2. (ον. χὶ. 
1. [τ ξούθγηβ δὴ ἱπαϊοσαίἑνο, ποὶ πὰ ορίκιϊτο, 
όσα (ἧς, ποὶ εἴης, 18 {868 τί σι στοδάϊη ρα), ̓ μδβιυ ἢ - 
85 (8:0 οτὰ ἴβ ποί ἀθβίσίπρ (μδὶ βοιηοι βίης οτεα 
ὩΟΥ͂ πιὶσ ἀξ ὃς, θὰϊ ΟὨἸΥ ἐπαὺ ϑοτρϑιθ τς ρεσλί ἀαθδ 
δέεπ. ἴῃ ἴοτπι ἃ ὑγΐβῃ, 1ΐ 18 ἴῃ Υθϑ γ 8 τορτοῖ.᾽" 
ΤΒΕΝΟΗ. ΒΒ ἴῃ ψμδὶ Τοβρθοὶ ἰδ 8 ἐμ ειρατη 
ΤΟΥΒΘ Τἤ8η ἃ σοἰά σοπαϊ οι Τ|6 δΌΒΟΡ 708ὲ 
αυοϊοα ϑηβνουβ (Π6 αυοϑίϊοη ἐμδὰ8: “Βεδβι, 1 
(ἴπκ, . . ὉΥ τοραγάϊηρ {μ6 “ εοἰ ̓  88 οὨ6 δἰ μι 6- 
ἰο απιουσμοα ὈΥ (89 ρον οὗ ᾳτδοθ. ΤθοΓο ἰδ 
ΔΙ ΔΥΒ ΠΒΟΡΟ οὗ δυ6 ἢ; 8 026, ἐπαῖ, το Β6 ἀοεβ 
ὁο0π10 ἈΠΔΘΓ (086 ῬΡΟΎΘΥΒ, Π6 ΤΩΔῪ ὈΘΟΌΙΩΘ ἃ Ζϑαὶ- 
Οὐδ δηα θαγποϑὶ ΟΠ γἰβιΐδη. Ηθ ἴβ ποῖ ὁῃη6 οὴ Ῥ ΒΟτα 
886 φγδπαὰ οχρογτηθηΐ οὗ 86 αοβρ6ὶ δῶ8 Ὅδθεπ 
ἰγἰθὰ, δῃὰ ἢ88 [8]]1ὁ. Βαΐ (8 “ ἐωζειρασηε᾽ 15 006 
Ὑ ΒΟ Β88 ἰϑπιρα οὗἉ 116 φορὰ ρἸ, ἀπ οὗ (Ὡ 6 ρονγοῖϑ 
οὗ ὑπ ψου]ὰ ἰο δοῦιθ, γῆο ἢ88 Ὀθθη 8 βα ]θοὶ οἵ 
Ὀινίπο στλσο, Ὀαὺ ἴῃ τ μοπὶ ἐδαὶ σῦᾶσο 888 7αϊ]]οἃ 
ἴο εἰπά]6 πιοῦθ (μα [86 ζϑ6Ὀ]θϑί βρασι. ΤῊ ρυὺ- 
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᾿σδὴ8 δηὰ δδυὺ]οΐβ ΓΘ “ οοἱα,᾽ (6 Αροϑὶ]ς8 “ λοί.᾽ 
Τῦο δογι 68 διὰ ῬΒΔΓΙ5668, 8.6} διηοηρ ἰμθ ἢ8 
ἰβαὶ δίο ἰὰ Ὑὰοθθ Βοιδθ (80 [οΤὰα Ββεὺ διὰ 
Ἔρϑ 6 [16 ΡΑΓΔΌΪΘ οὗ ἰμ6 δἔιν δηά {μ6 γε μιη- 
ἀγορά ροῦσθ (μὰ Υἱὶ. 860-47), (ΠΥ σψοτὸ “ ἐκζε- 
κατα. [ἴἰ νν 88 ἔγοπι ἁπηοὴς ἴδ “ οοὐα ̓  δηἀ ποί [86 
«ἰμζεισαγπι, ἰμαὺ Ηδ ἀγονν γϑογι 8." -Ε. ΒΕ. Ὁ. 

γεν. 16. Το ἤχυγο 8 ὑππιϊβί  ΚΑΌΪΥ ἀογῖνα 
ἤτοι (86 ἡϑυδοδιίηςς οἴοοί οὗ Ἰυκονατὰ ψαίοῦ 
πθθη ἰΔκοὴ ἰπίο ὑμ6 πιουϊῃ. [11 ὅγχυτγθ 18 ἴῃ- 
ἀϊοαιῖνα οἵ πιοϑί ἔδαγίι νγοθ, ΔΙ ΟἾΥ, αὐ Ὁ Γα}6ο- 
οη ὉΥῪ Ομγίϑὶ 88 Ἰοδί]ιβοπιο.---Ε. ἢ. 6.1 ΤῈθ 
μέλλειν λαβὲ Ὧθ αἰδιϊη κυ δηθὰ ἔγομι 8 ῬΟΒΙΓΥΘ 
βέλειν, 

γον. 17. 1 8 τὶ 98.--- ΤῊ 15 19 ηοΐ, 85 8. ΠΌΠΟΙ 
οὗ σοπμηδξῖογ8 ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰο Ὀ6 τοΐογγοὰ ἰο {9 
ΘΔΓΙΒΙΥ τ δ] τ οὗ {116 βου ϑς; οαιροτίατα οὗ 
[δοάϊοοα, μου 86 σοημηδοίίοι Ὀοίνγοθη οχίοτ- 
οδἱ τσῃο5 δη τη ἀδληχοῦ οὗ δὴ ἰηιναγὰ οοηοοὶΐ 
οὔ τίς 58 σδῃποὶ ὈὉΘ ἱσηογθὰ, Οοπιρ. ἐμ ΟΪὰ δηὰ 
Νὲν Το διαθηίθ. ΤῈ ἰδηοὶ οἀ τ Δ} 0} οὗἉ βρ᾽ για] 
ξοοα ἰ9., (Βοτοίοτθ, 89 ἐπὶ ἰπιοηἀοά, ἴῃ 86- 
οογάδποθ ὑΥϊ0 ἢ} πιοϑὶ σοι πιθηίδίοΓβ. [6 80 [ΔΓ 88 
16 ἰαησμασε ἈΘΓΘ 18 σοησθγηθι, (8 ΤΑΥ͂ Τοίοτ 
δἰ μον τὸ τί 68 ΠΙ 6 ΥΔΙΪΎ, ΟΥἨ 1 εαρί γι 4} ΣἹΟ 1169. 

ον 1ε|8 ποὺ ΘΑΒΥ ἰο ἀοίογηηΐϊηθ τολίολ 18 {Π6 
{π|6 80η80, Ὀσχϊ ΙΔ ἰὑ ποὺ ᾶνο Ὀδθοη ἐμαὶ ἐβόα 
πδ8 λῃ [50 ἰο0 δοίή, δηὰ ἐμδὶ, ἐπ ἐὐοόγῳ τοβρεοί, 
1867 Ὀυδβὶοα ἰμδὺ {Π6Υ 8) δηουσῃ ἢ" ΒΑΕΝΕΒ. 
-“Ἑ.Β. 6.] Νοὶῖθ (δ6 οἰδηαχ : πλόυσιός εἰμι, εἰο., 
[26 ν. 184: 
Απᾶ Ἰἰσμοννοδῖ ηοἷ.---ΤῊ8 18. Π0 Τῆθ γ0 δἰ πη ρῖὶθ 

δβοἰ [-ἀοἸαβίοι ; ἰδ 15 τιᾶῦῖκοὰ ἴῃ [(8 ομαγδοίον, Ὀ6- 
ἰηξ δῃῃ ἀρχταγαιοαὰ Ἰρῃοτγδηοθ, ΟΥ̓ΘΡ ἃρδίηϑὶ 8 80- 
Ροβεὰ πὰ 0116 ἃ ἱκπον ] θὰ ᾳ9.---Ταὺ τοῦ, ον 
ἴδου. ---ὁ ταλαίπωρος --ἰὰο προίομοα οη6, »Ψα» ἐ- 
ἐεἰίεποα. 

γεν. 18. Ζ οοὔδοὶ [Π609.--ΤῊο “« 449} οἵ 
ἴσον " ποι ΕὈναΤα ἀἰβοονοῦθ ἱπ ἰμΐ8 οχργοϑ- 
δ οΏ, ΠΙΔΥ͂ 6Οτι5ϊ18ὺ ἴῃ (Π0 [δΔοὺ ἰδαὺ ΟΠ τίπι ἀοο8 ποὶ 
Βεγα ΔΡρυΌΘΟΒ (86 Βρ᾽ τὶ 8]18116 [δρίγεμα ἰσ{ϊ66}}} 
ἱπαϊδεγοῦι θὰ Η18 ἰδίογ σαὶ δι ον γ, Ὀθοδιι85 
δυο 8ὴ ΟὯΘ 89 Ἰοοϑοά (6 Ὀοπά οὗ ]βίοτγὶοα)] 
οδοάΐεποθ. Ηο πιϑοίδ ἷπι ὁπ 186 χγουῃᾶ οὗὨ μ15 
ἴαϊ50 ἸἸθοτίγ. ΠΥ Βο Μ 1} πο ΟΌΘΥ͂ (ὴ9 γοΐοθ οὗὕὨ 
86 ᾿ογὰ, 6 τουδὶ 8(1}} Βθαῦ (ῃ9 Ἰδηζυαχο οὗ 
ἰσυϊ.7 Ῥασγίρθοι Υ δηδίορουβ (ο {ἢ }8 ΤΌ τ πὶ 18. {ἢ 6 
{τί πον ἀροϊαγαιίοη : ἘΒΘΒο]ά, 1 κεἰδῃᾶ αἱ τ89 
ἅοο:ι--ἃ λϊπὶ ἰο 89 ΟἸ τοῦ ἴῃ Β6Υ ἀθδ]ῖης σὰ 
[591{-1 ἐπια οὶ ρα θα βρί τ 8 [ἐπιαησίρέτίε Οἱ δίογ]. ὦ 

Ἐξοσ πε κεσις εεσ στο ς τ νοῦ το Τὸ 

5 {Τοῦτ ποῦ] σοηποοξ {8 ΤΟΓΒ6 ψ 1} [6 πτσοεάϊηρ; 
“ ριδοίηκ ἃ οοἱοῦ κἴ [80 ὁπὰ οἵ γϑσ. 16, διὰ ἃ 1} δίορ δι (μπὲ 
οἵ τος. 11. -- Ε  Β. Ο.} 
Ἐ{“ Τίνοτο [6 ἃ σογίδί ἢ ἴγοῦν, Βαξ (ἢ ἰτοῦγ οὔ Ὀἰνίηθ ἴονο, 

ἦπ ἴδσ9ε ποτίδ. Ηο γῆ τοὶ ζίνε Πᾶν σοΙητηβιη οί, μγυΐοΓβ. Γι» 
ἴδιος ἰὸ οσυηκοῖ, δ νο πἰμκῆϊ μανὸ βροίκοη 848. ἔγοῖὰα ἢδῃ- 
τεῦ, Θσ Ὀγ8 Η ἰπλφο] ἴ, θὸ ἴα μ5 ἰὴ6 ουϊναγὰ ἔογαν οὗ {5 
ψογὸν γοϑοῖθα, ἰ0 [6 ἰαηκυσρσο οὔ οαγί. Τὸ [Π0 Σογο πῃ 
δικὶ ἐποίοτε οὔ {Ππ|6 πΡΑῚΓΠΥ ΤΑΟΓΟΒ 6 ΟἿΥ. 16 δαἀάγροκθοθ 
ΠίηφρΙ ἴω ἐπ οἷγ ον ἰώ}. οἱ." ὙΚΈΝΟη. “ΤΏΟΓΟ [5 6. ἰθορ 
ἰγοὴν ἰἃ [π|6 σοτᾶ, Οτδ ψἢο λας πισεά 4 ποιλίπρ, γοῖ ποιοῖς 
ὁὐθηεοὶ οὐ ἴδ νὴ [2] ΡοΟΪ 5 οἵ 86] -ργοβοσυ βίη." ΑΠΡΟκΡ. [6 
10 ηἱ ματοΥ, ἃΦ ἸογῸ σοῃδίαίθηϊ τἰτἢ {Π1|ὸ δαγπεοίοῦ οὗ {Π9 
τοιηρεαδείοπαοίδ δηὰ ᾿ἰοῃρ-8 ἤσοτγίης ϑανίοαγ, ἴω διιρρύηθ τπϑὶ 
ἴδε ἱ6 πὸ ἰΓΟΏΥ Βοτο 7 ΤΏ ἱπηχῆαρο, οὐποῆοῦ ἐπ ἰδοί ἴῃ ἐδ 6 
οομδαιογοίαὶ (ἰἰα] ες οἵὗἨ ἐϊιοπω λἀήγούδοι!, [5. 5110}}: πϑ αὶ Ἰουιης 
ἔειμετ, γελταίπς οτοῦ ἰπὐϊοτθηῖ απᾶ πη ρτγαίθα! Το Πάγθπ, 
παι! ὅε6 1.» ψίῃ τῆ πὶ ἴο ὑδίζοτ τῆΐηρη.---Εἰ Η. Ο.} 
ΒΥ Πμ|6 ὀοχργεασίοη, [ΔΌρ9 ἀου δε1665 τοῦ  ἐπάἰςαῖο [ῃοκο 

πο. ἰπ πἰ3 οὐ ἰαημῦλζο, τοΐχξ Ὀυεῖοῦ, 6 δῖ γ]ο 4 (5610. 
ἐπιαπι ἐμαί αρίτξκαϊ είς. ὙΠῸ αὐἠ͵θοιῖϊνο “παησίρίγί ἢμα, 
πὰ ἢ δα )γ δήὴ ἐπ σογίηΐ σοποοοιίοηβ, οὐἰαί πο (ἢ. Ἰηρρἢ- 
ἱπα οἵ ,»7 ἐπιπποίραξ»"--- τσ πὸ δηιαηείμέγια ἔγαι, ἰδ Ὁ 
ποιλῃ πο Πα ἰτυθὰ πο γρο]  ἴγοῖη σοηΥ ΘΠ ΟΠ! ἰδ Γλ8---Ὁ}8 Ἧ9 
Δ. τὸ Βηκ δι, α ; τοοιαῖ.---Βὶ Κι, Ο.] 
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Το ὈυγΥ.--ΤΏοτο δὴ 0 5οὸ αποβίϊου οὗ 85 
Δοί41 Ρυγοθα8ο ΟΥ̓͂ ἃ πιεγιίμηι δ σου ΥΩ ; ἴοῸ 
1,δοαϊσθᾶ 18 ΡΟΟΥ δπὰ πδίκοα, δά {}ι6 (ἰὴ ἰο ὉΘ 
Ῥτγοσυγρα 18 ρο]Ϊά,. Υοῦ {μὸ ἀβυλὶ Ῥτοίοδίδηί ἰά θα, 
-οπἰθὸ οδυγοῦ ταυϑὲ δ ΡῚΥ ΒΌΓΓΘΠΟΥ ΒΥ 86]- 
οοπορὶς ἢ ἐῤλαέ 8 80 Ῥυγσβάβο-Ῥγῖοο (γ ἰγίημα, 
Βοηροὶ, δῃὰ οἱ 6.8)--οσο 608}8 ἴῃ ΒΟῺΔΘ ΠΙΘΆΒΌΓΘ 
(86 ἴγυθ τοἰδιΐοη οὗ ἰμίμρ8. ϑιιοδ 8 ΒυΣΓΘ 6 Ρ 
ἸΏΨΑΓΙΔΌΪΥ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ 8ὴ δάνδποο ἰονγαγὰ {89 
ϑαγίουν ἴῃ Ροηϊίοησ6 Δηἀ δβΒε][- ἀδηἶα). ἡ Αοσοτά- 
ἴῃς ἰο ΕΌτατγα, (6 ον 8 δοιη8οὶ βδιιουϊὰ 6 ἴο]- 
Ἰοννοὰ ἱμνογίοΥ ; ἢγβί, ογθ-βα]νο, ἰμο γαϊποηΐ, 
6 η κοϊὰ, Τθογθ δγθ δα δίδη(.] σγοιη 8, ονγ- 
ΟΡ̓ΟΡ, ἴον (0 οὐδεν ρίνγθρη. μὲ χοϊὰ ρῥυτνγὶδοά ἴῃ 
19 ὅτο, (8:0 διο}} Ὁ οὗἁἩ ΓἈ1ΠῚ}, (686 πῃ ἰδ ρίαί οι 
8η4 ἰγῖα] (ΗΘ ρβιθΆΌοΓς, ἤάεε; ἃ ̓ δρὶα6, σαγιίίαδ; 
υδβιογά., βϑρίσιίαδὶ σοοά ἰἰΐηρϑ; ΕὈγατγά, σοοὰ 
ἔγα 18). [15 1 ποῦ {πὸ σὶρ θουϑῆθβθ οἵ Οδγὶβὲ, 
ἱδιραϊεα ἴἰο ἷπι ΒΟ Ὀ6] ον 65, ὈΥῪ υἱτίυθ οὐ νι δἰ οἢ 
[89 ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ ὈΘΟΟΙΊ68 ΓΙοὶΔ (οομΡ. Βοπι, γ. 1ὅ- 
18; 2 Ὅον. νυἱΐΐ. 9) ἴ--Ε᾿ὄ. Β. 6. 

ΜῈ θ και ϑηῖδ.--- Τγουρπου ἐπ 6 ΑΡροσδ- 
ἴγρβθ, 8686 σεργοβϑϑηΐ ἐδ υἱοϊογι ουϑ δι οσ πη θηξ 
οἴ (παῖ τἰφἰ θουϑη 688 οὗἉ 18 νη πἰ οἷν ἰδ θαβρα ὑροὰ 
Π9 γἱ κε θουΒη688 οὗ δι}. Ἠσησο ὑπὸν δγὸ ποῖ 
ΟΥΙΚΟ πιθδηΐηρ ἢ ἐλ 9 ροϊὰ ( ὕβίογα,), ποῦ 40 
{Π6 ν ἀδποίο ἰδ βα δ᾽ δοἰ ἴγθ Ρυνὶ δοδίί οι οὗ {6 Ἀοαγξ 
(ΒΕ τγαγὰ), ναῖσ οδηηοί 6 Β6Θη 88 ὅδ Ὑ ἈΪ16 κΆΥ- 
τμχθηίθ. [΄αΥ ποὶ (86 τϑίβγθηοθ Ὀ6 (ὁ (118 δη(ἰγθ 
τὶ σἰθουβη 688 Οὗ βαποιϊ βοείου (8011. 658 οὗ μοαγὶ 
δηἀ 11{0) ῥγοάυσοα ὃγ {πο ϑρίτιῦ ΤῸ σαυπιαπίβ 
οὔ {86 βεϊη(β ἃτὸ νϊῖο εοὐίλὲπ 88 ὑγοὶ] 8.8 το (λοι. τ 
[πᾶ ΒΕΓΘ ὃ6 τοιῃηδικοά, ἰμδι 1ζ 18 ἱΓΟΥῚῪ ναΐῃ 
ἰο ὀχροοὺὶ ὑδαΐ ΔΗΥ͂ 006 πιαίονϊὶ ἤρυτγο δβιουϊά 
Βαύ ἔογ ἃ βρί ἰδ] ἰσαϊὰ ἴῃ 84}} 118 Ρ8868.-- 
Ε. Β. 0.1 
ΤῊ Ἔγθ-Βαῖνο, κολλοίριον ((:6 οἰαββῖο ἤογιι ἷβ 

κολλύριον), ἰ8 ᾿Κονν 86 αἰ ογηΥ Θχρ]αϊποα (88 
116 νογὰ οὗ ἀοά, ἐδο ρα οὗ ἐλ ΗΒό]γ δρίγιι ἯΔῸὸ 
Θ] ]χ[6 9). 

γεν. 190. Ἐγώ.--πΑἴϊον (19 Τογ ΒΒ δρρδγοηὺ 
Βο](-οοὐγαϊηδίϊου τι ῖ{᾿.}6 σμ σοι, ΗἾ8. εἰρὰ δά 
Βουθυοὶρῃ ῬΟΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ ΘΙΙΟΓῈΒ ΟΠ6Θ ΙΠ0Γ9 ἰὸ 
Υἱὸν. ΤὨΪθ 18 (89 6889 ΒΟΙΘ, ΒοΟΎΘΥΟΥ, ΘΒ ρ6 ΟἾΔ} 
'π ογάϑτν ἰο ἰἰὸ οχρσοββίοη οὗὁὨ ἰδ ἴδοί, {αι 2102 
ΤΟΌυΚΘ δηὰ οπαβίθηϊη ΔΥῸ ῬυγΘ ἰονο, δ {μὲ 
ΗἰβΒ Ἰονθ σαπ διδβίθη δηά ριι}15]} ; δηᾷ δ] (18 ἴῃ 
οουίγηβί ἰο {{|0 0056 δηῃἀ δῃ ϊ -ρογβοδὶ πδίατο οὗ 
ἐπα ξουθη θα, τυ αἰ ο ἢ Ῥογυοσί8 ἰουα ἰηΐο Ἰαχὶ(γ, 
δοσοιπίδβ Ραμ ἰΒμ θη 88 ΒΑΥΒΆΠ658, διὰ υἰ(οΥἹΥ 
ΒΆΠ(ΔΘΥΒ (6 ὑνο. [Οομρ. ΗΘ5. χΧἰϊ. δὅ-18 ; Ῥχονγ. 
1. 12.-κ. Β.. Ὁ.] 

Δε ὭΔΩΥ 88 1 ]ονο.--- βίο 16 0}Κ 50} ἰῃ- 
δἰβίβ, ἰῃ ορροϑί(ΐοη ἰο Μὶιτίηρα, (μδὺ 118 ἀ068 
πού ΔΡΡΙΥ ΙΔΟΡΟΙΪΥ ἰο ἐμο Ὀοίτοσ ρῥοχίΐοῃ οὗ (δ6 
σδυτοὶ. 

[το ΌυϊτΘ δ ἃ ομδβῖθῃ. - Τὴ τοϊαι οι οὗ 
ἐλέγχειν δΔῃᾷ παιδεύειν ἴθ ἴῃ ΠΔΤΙΠΟΠΥ 1} ΟἸτ 5- 
ἰδ ἰθΟΡΥγ. ΤῈ6 ΒΙΏΠΟΡ τὺ γϑὺ βυ ον 1 τ- 
8617 ἰο Ὅθ σοηγνὶοἰοα, ἰηἰο]] οἰ} οογτοοϊοά - 
{68 ζγδοθ Ὀορίηβ ἰο ἜἘχϑυοὶβθ Δ δῇαοιί: οηδίθ ἀΪ8- 
οἷ! 6 ΟΥ̓ΘΡ δοῃδβοΐθῃοθ δπᾶ 1176. 

4 [Απὰ 50 [ζ πιϊρμ!ξ Ὧο δαϊᾷ, [Δι ΔΏΥ δάτηησθ ῬΓΟΒΌΡΡΟδΟΘ 
δ Ῥτονίοῦϑ δβήνβησο, Ἴῃοτγο πλϑῖ ἵκὸ αὶ νεμ᾽ πἰπς οἵ βρί γί ταὶ 
ΒοΙΥ Ὑ κοπιοῃογο. ΤῊ Ϊ δι γγοη ον, {Π|5 σι νίηχ 0 186 {{Π- 
86] πη Γῶρ5 οὔ οἠδϑϑ ονῇ χὐμιι δοιβηθεα, ἰ8. Βα Εἰ 8 }}ν ἰπ- 
γυϊνοά ἴῃ τ Πἰνὶπρ ὑκ εἶ πὶ ίοἷν γραῖα ἀροη ΟΠ γ᾽ αἴοπα [ῸΡ 
ΕΥ̓ ΩΝΝ δηραὰ ὙὨϊο ἰδ [16 δεσίπηεπο οὗ δρί για] δοινγ.-- 

ἷ ᾿ 
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188 ΤΗῊῈ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 81. 90ΗΝ. 

[Εοτ ἃ {0.11 ἀϊβοιβϑϑίοι οὗἩ (0 ζοτοοῦ οὗ ἐλέγχειν, 
Βεὲ66 ἤαπσε οπ ὕοὴλπ χυὶ. 8 (Δ. Εὰ., ὑρ. 472 
Β44ᾳ.). ΤγομοΒ τγίίοβ {παὺ 1. 8 ὭΟΤΟ {μ8π 
ἐπιτιμᾶν, ψιλὴ πὶ σἢ ἰῦ 8 οἴθη ῥοϊποά; 566 ΤΥ 
(815) ϑγπ. οΓ τλὲ Ν. Τ., 4. [Ι᾿ ἴβ δο ἰο σεῦυϊκο, 
ἐμαὶ {Π9 Ῥθῦβοι σϑθικρὰ ἰ8 Ὀγουρσὶ ἰο ἐμὸ δο- 
Κυοπ]οὐροηῦ οὗὐ ἷ8 ἤδυϊί, 18 σοῃηνϊηοϑά, 88 
αν τὰ8 ὙΠ θη ΓΟ υϊςοα ὈγΥ Ναί δ (2 ὅδ. χίϊ. 
18). ΤΠὶ9 ἀοβηϊιίοι Μ}}} βοατοθ Ὀθαγ ἴμ6 ἰδδί 
οὔ ἰβοτοι οχοροδίθ. [0 18 τηδηϊίοβδέ (δ ἴῃ 1.19 
1536 οὗ (6 ἰογὰ Δία, χυὶὶ. δ; [ζακ6 111. 19, δὰ 
αοἰποιοίοασπιοπέ οὗὨ βὶῃ 18 ποΐ σοπίοαιρ]δί οα, δι 
[8:6 σοΠΙΓΑΥΥ. Το πογὰ 1ἰϑ ομ9 τσ ἢ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β 
{1:6 δοὶ οὗ 8ὴ δροηΐ, δῃὰ ποί ἐἰμ6 οἴἘοι οὗ ἐμαὶ 
δοῦ ὩρΡΟῺ ἰζ5 ΟὈ͵οοῖ ; ἰΐ 'β βιιο ἃ ργοβοηίαίϊοη οὗ 
116 να (ἢ 88 Ἰοανοβ {16 οΟὈ͵οοὶ τ ῖὶιουῦ Ἔχοῦβα [ῸΓ 
ποῖ Ὀο] ον (σορΡ. Ψοιιη Υἱῖϊ. 46; χνὶ. 8; 1 
ον. χίν. 21; Ἐρῖι. συ. 11, 18;1]1 Τί. υ. 950: 3 
Τίαι. ἱν. 2; Τιιαϑ ἐ. 9, 18; 1ἰ. 1δ; ΗςὉ. χὶϊ. δ: 
48. 11. 9). ΤῊ ποσοββΆΣΥ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ Οὗ τέ- 
διικα τλ9 ἀοδηοά πλΥ, ποθ, Ὀ6 8 ἀΐτῃ, ἴποπο- 
δίο ροτγοορίίοη οὗὅὨ (6 τίσμιῖ, αὶ πού ΠΘΟΘΒΒΑΣΊΥ 
ἐμδῖ σοιμρϊοί οι ἡμαγπιεηί, {μαὺ δοπυϊοίίοη, σὑ ἈἸΟῚι 
ὑπγόϊνοθ δὴ αοἰποιοίοάσηιοπέ ον ἴο 56]; δηὶϊ 
ΟΥ̓́Θ {118 Ρογσογρίίοα 18 ποὺ ΠΘΟΟΒΒΑΥΠΥ͂ σομΐ Πι- 
Ῥ]αἰο ἴὰ {16 α56 οὗ (πΠ9 ἔογπι. (1 “Ψο μη 11}. 20 ; 
ὙἱϊΣ. 9; (10 ΟΠἿΥ ΟΥΟΙ Ῥαβϑϑᾶροθ ἰὴ ψ ἢ ἐἢ 9 
θγπὶ ΟσΟΌ 5, 18 1186 15 ΡοσυΪ αν. ἴῃ ()86]Δ 6 {πὸ 
Τοῦ ννὰ8 ἰἷ5 οὐη ΤτοὈυκον---σοπυϊοέίοπ, Ῥτοσοα οὶ 
γοδιιζε; ἴθ τὰ Τοτπιογ, [6 ἀραὶ 15 δοιπονν δὶ 
δἰ τα Ϊατ--τότο ἃ, ἀἴπὶ ρΡογοορίϊοη οὗ {9 ἔδοὶ οὗὨ βίη 
16λι15 (ἢ 6 (ΓΕ, ΟΒΒΟΥ, ἐπδιποίιοοῖψ, ἰοὸ δνυοϊὰ {1196 
Ἰἰσὶνε νος ἢ Μ0}}} ΟἹ ΑΥΙΥ πηαμ ἴοϑῦὺ πἷ8 ἀμνόν ἢἰ- 
Ὧ655.) Το ἰοτπι παιδείειν 18 50 00 τηχοῖ Το- 
διγϊοιοά ὮὈΥ Ττοποῦ, δηᾷ ΔΡΡΆΣΟΠΑΪΥ ὈΥ̓͂ ΟἿΓ 
αυΐποντ. ΤΊιθ ἔουπιον ἩΥΐΓ65: “ὁ Παιδείεειν, Ὀοὶπρ 
ἐῃ οἸαϑοίσαὶ Οστοοῖς ἴο Σπϑιγαοί, ἴο οἀυσαῖο, 15 ἷπ 
βδοτγοιὶ ατοοῖ ἴο ἰηϑίγαοί οΥ δἀϊιοαΐθ ὃν πιδαηϑ ὁ 
ἐογγεοσίϊοπ, (τοι ρ]ν {1}.0 ΒΟΥ ΘΓΘ αἰ 50] }}}πὴ 6 οἵ ἰονο,᾽; 
εἰς. Τ}15 18 (116 τηϑδηϊηρ οὗ ἰἰ6 ΕΠ Ρ 8} πονὰ 
ολαξίεπ, νυ]λ16 }} 8 ἀϑοὰ ΟΥ̓ ΟἿΣ ἰγαηΒ]λΟΥ8 ἴῸ 
Χο ον 6 ννοτὰ ψ]όπουοῦ, ἴῃ ἐἰιοὶν ἡ ρτποηῖ, 
{0 παιδεία ννὰ8 Θαϑιϊ ας ΟΥ̓ (1 ΟὐΥ. χὶϊ. 82: 2 
Οοτ. τὶ. 9; ΠῸῸ., χὶϊ. ὁ, 7, 10; 860 αἷ3ϑο πωδεία 
πη Ποῦ. χὶΐ. ὅ, 7, 8, 11; δηἀ παιδευτῆς, ΠΙοὉ, χὶϊΐ. 
9); Ῥυὺ ἰν 18. ὈΥ͂ Πὺ ΠΛ {ἢ} 0 651 Δ 0} }8}64 βΒασγοα 
ὑδᾶρο οὗ {{Ππ|ε οΥγἱ αἰπαὶ ἰθσ. Ταῦ Μμωίλεγίῳ οοΥ- 
Τοσίϊοα γὰ8 πού αἰιναγα σοπὐθιῃραἰθα, 866 [μι 6 
χχὶϊ!. 10, 22 (απὰ »εγλαρὲ 1 Τίπι. ἱ. 20) ; {μὲ} 
οαεἰἰγαίϊίοπ ἃ ποῖ ΔΙΤΑΥΒ πὰ ρ]1 6, 866 Αςἰβ νἱ]. 
22; χχὶϊ. 8: 2 Τί). 1ϊ. 20., Τὰ 1ἰ. 12; 8190 
παιδεία, Τὰ ρὶι. γἱ. 4; 2 Τίαι. 111. 16; δπὰ παιδευτής 
Ἔσο. ἰἱ. 20. Αἢ ἀρρατγεηΐ ἴοτοθ 18 ρίγθῃ ἰο {}16 
τοδὶ οὗ ΤΎΠΟΙ ἔγοτῃ ἰη6 ἔγοαοηΐ ΓΘΟΌΓΡΓΘΏΘΘ 
οὔ {()ὸ ννογὰ (πὰ 118 811}168) ἴῃ [{6Ὁ. χὶϊ., ὙὮΘΓΘ 
ἢῦ ΔΡΡΘΌΓΣΒ εἰψλὲ (ἰτη68 οὔξ οΥ̓͂ {πὸ {ισοπίψ-οπε ἴῃ- 

. Βίδῃησοϑ οὗ 19 Νὸνν Τ᾽ οδίδιηθηϊ 86. ΤΉ 656, μον- 
ουϑῦ, ἰῇ δὴ χοροί 8) ροϊηϊ οὗ υἱὸν, δοπβίϊαίϊθ 
Ῥυΐ οπ6 ΔρΡροάγαποθ. [1 ἈΡΡΘΆΓΒ ἰῃ ΟἿΪΥ ἐλίγίξοη 
ἡπάορθυάοπὺ ῬΆΒΒΆΡΘΒ; ἴῃ γε οὗἨ 886. ΟἿΪΥ 40 
6 σοηίοχίβ ΓΟΛυΪΓΘ 18 ἴ0 ᾿ἰπι}4 119 Βροοὶ6 πηθηη- 
ἱης ἴο ἰδ) ἰγληϊηρ οὗἉ σαφίσαίίοη (ΠΠ6Ὁ. χὶϊ. 5-10 ; 
1 (ον. χὶ. “2: 2 ον. νἱ. 9--οροββι ΟΪῪ 7οιτ, αἴ το 
Ἰηοϊαάο 1 Τίῃ. ἱ. 30); δπὰ ἴῃ φευόπ [818 βρϑοϊῆς 
τηοδηϊηρ 8 ὁσοϊπἀ θὰ ὈΥ {1160 σοηἰοχί (866 ΔΌΟΥοΟ). 
ΤΊ ΟἸ] 5816] ἴογοθ οὗ 16 ποτὰ 8. στοίαϊηθα ἴῃ 
ἐμ δου ρίαγοθ. [118 ΡΓΟΡΟΡ τπιρδηΐηρς 18 (ο αἰδεῖ- 
»ἱϊπε, ἴο οὐμοαίε; δπϑπὰ ἱπίο (8 Θἀπισδίλοη ΘΏΪΟΥ 
8}] {1|6 οἸπιϑὶδ οὗ βρί 4] ἐγαϊ πη. Παιδεύειν 
ἡποϊιά 68 ἐλέγχειν. Α ςσοπίοχί δΥ, ἰηάροοά, ᾿ϊπιὶι 

{π9 οὐποδίΐοῃ Βροίζοη οὗ ἰο οὔθ βρεοςοὶβο κΚἰηὰ. 
Ιῃ βυοὶλ Θ180 ΟὨΪΥ͂ ἰᾶγθ ἯΘ 8 σἰρὸΐ ἰο τεζαγὰ ἴὲ 
ἃ8 Ἰ᾿ἰταἰϊϊθὰ. [πὰ (80 Ῥαββαβᾷθὸ ὕὑπάοσ δοηβίε. 
ταϊϊου, ἴῃ Ὑδσὴ 55 8 ΓΧοΐοσγοὰ ἰο, ἀουῦι- 
1.88, Θμαδιἰβοιηθηῦλ Ὑδ8 δοῃίοιηρΙαίοα ; δὰ πὸ 
Βιου]ἃ ποὺ Βυρροβθο {ἰιαὺ οἰμδϑιϊβοπχθηΐ αἱόπὲ 
ἯΔ5 ἷἱπ ἰ)9 ΥἱἹΟῪ οὗ 100 Ὀἰνηὴθ δροΆΚΟΓ, 
ΤῊΪΒ. ὙΘΥΥ͂ Θρ 5110 δῃἰοσοὰ ἱηΐο (9 παιόεία. ---- 
ΒΕ. Β. 0.] 

[ΒΘ πϑαΐϊοιιβ, ᾿μοσϑίοσθ, δῃηὰἃ σϑρϑῃῖ.-- 
“«7}}}8 ποτὰ (ζηλεῦε), τὰσόῦρ ζῆλος σοηπεοιοὰ 
18 ζέω ἀπά 8 ψ 2} ζεστός (νον. 15). 18 σμοβοα 
83 [6 Βρ6οἷα] ψογά οὗ Ἄδσχβογίδίϊ οι, ψις ἢ Βροοὶαὶ 
ΤΟίΟΓΘΠΟΘ (0 ἰδ Ἰυ ΘΓ ΠΙΏ985,᾽ εἰς. ἘΒΕΚΝΟΗ. 
ΡΒ Θαγῃοβί, βίγοῃυουβ, δυάοπί, πῃ ὙΟΟΥ ῥΡυτ- 
ῬΟΒΘ ἰο δχογοῖὶβο ἰγ8 σΤορθηΐϑηοθ, δητ ἴο ἴυγη 
ἴγοπι {89 Οὐσο οὗ γοόὺνῦ ΜΆγ5." ΒΑΒΝΚ5.-- Ε. 
Ἀ.0.] 

γον. 20. --- ΤῊΪΒ σοῦϑθ 8180 τη8ῖο5 Ῥατὶ οἵ 
(86 βροοὶϊδὶ νογὰ ἰο [Ϊμδοίίοοα; ἰΐ 5 Βοί, 
ἐμβογοίοσο, δὴ ορίϊορυθ ἰο τ9 σ]ιοῖὶ6 (Υ|.- 
τῖηρα). Ὑοὺ ἐμ6 Θη(ἰγθ Ῥγοσοράϊηρ ΠΟσΘ ἀ6- 
Βουϊ θοὰ ὕουτ8 8 ρἰοίαγο ΜΔΊοΐ Ο]ο565 {116 ῬΓθ- 
οοὐϊπηρ ἀρ βιϊοβ δὰ ἰουσθ8 Ὁροπ (8.8 ΒΡΌΡΓΟΔΟΝ- 
ἱηρ Ῥαγουβἷ. 

ΤΏΘ ἅοοτν .---ΟΘΠΟΥΑΙΥ ἱπίογρσοίοα, (ἢ 6 ἀΟΟΣ 
οὔ τἰνὸ Ἰιοατί, (116 ΚαοσκιηςΣ Ὀοϊης; Γοΐοτυσοα τὸ {868 
τνοτὰ οὗἉὨ αοά, {6 ΠΟΙ αΠοβί, Βρ6ο 18] νυ]81 4110}8. 
[Οοηρατο ϑοης οὗ 85]. ν. 2-0.----΄ἰο ποιεῖς ἴῃ 
ΟΥ̓́ΟΡΥῪ ἱποϊιοηὶ ΟΥ̓ ργονι ἀθηοο---οἰὶη ΟΥΟΤΥ οὶ οὗ 
παιδεία---ἰλαῦ ργοάτσο8 (6 ἰουρν οὗἨ [{{1πη|56 1 
ἴῃ {πο ταϊηὰ.---Ε. Β. Ο.1 Τὶνο ἀοον οὗ 186 Βοιτί 
μον ΟΥΟΓ, 18 {λό μεγδοπαΐ ἰἰετίψ. Τὸ διϑδηάϊης 
Ὀοῦοτο {1118 ἀοοΣ 18 Ἔχ ργθβϑίο οὔ ἴὮγθο τἰϊῃρβ: 1. 
Οσμγὶδὶ 5 ποὺ ἴῃ (1.6 μοανὶ οὗ μ6 Ἰυ κΚονᾶται ; 2. 
ΗΠ γϑοορηΐζοβ {μ6 ΠΙΘΟΓΙΥ οὗὨ βἰια!ρς Η πὶ ουἱ 
ποσὰ 06. ΚΘ ΊνΑσΣ ῬΟΥΒΟῚ ῬΟΒΞ 6 568; ὃ. Ηδθ 
ΤῊ ΚΚΟΒ ἃ ΡοΟΒιςΐγ6 δβϑδϊῦ ροπ (ἰὰϊλ ὑπίγθθ 658 
ψ]ι σὰ 1165 ἰὴ 16 δΌυ86 οὗ ᾿ἰδογῖγ, Τμο 1 ογὰ 8 
Κποοϊκίηρ ἴα ἐἶα 148. {ἰπ|ὸ 18 ἃ ΒΥ ἢ 6ϑὶβ. οὗὨἨ (88 
{γα  ΘηἸη ῬΓΟΒΆρ68 οὗ λυάρπιοπί αηὰ 1118 ποτὰ. 
Λοσοτάϊης ἰο Βοηρθὶ, {86 ῃτγοπιῖδο, 7 εοὐἱ τηρ 
εὐ (ἢ ἀἰπι, πιαβὲ Ὀ6 υπογβίοοα οὗἁὨ ἰδ οαγίἷν Εἰ: 
λὸ ωοἱϊὰ Με, οὔἔ (86 Βοιυγθηϊγυ. Τα Ῥχγοιμπῖξο, 
ον όνον, ἀϊβιϊ σα θο8. ἰΏ 8 ΡΌΠΟΓΑΙ ΤὨΛΉΠΕΓ 8 
Ιοινον δηά συ ον στδάο οὗ Βρί γἰτπ4} 16 (Δαν Βα, 
ΔΙλγγ). Οὐ ραβϑβᾶβθ 88 ποι Ἰϊηρ ἴο ἀο νεῖ ἢ [ἢ 
ἄσυτγο οὗ (9 Μαγσχίαρο; ἰὺ ἰγολὶβ οὐ [06 δϑιδὉ- 
Ἰι9]ππθὴΐ οὗὁὨ 8. Ῥογβο}8] ᾿π|1π|δῖθ σοϊα! Ομ ὶρ δ6- 
ἀν θοὴ Ογϑὶ δηὰ (8ο ᾿ηἀϊνί τα] Ομ γα ἢ, οΥ, Ὀοῖ- 
ἰοσ, {16 ἱπάϊνί 8] βοὰ]. [Οοαιραγθ ΦοΒα χὶν. 
21--28.--.θΕκἧἔςς ΚΒ. Ὁ.] 

Ψον. 21. Το ῥτοπἶβο, ἰη 1.8 Βρϑοΐδὶ ργϑδίῃθεϑβ, 
σογί δἰ ΠἸΥ ΘΟΓΓΡΘΒΡΟΠΑΒ (0 (8 Βρεοῖθὶ σγοδίηθϑϑ 
οὗ (μο νἱοίουυ ἰο Ὀ0 ρεαϊηρὰ ΌΥ ἰὸ 1,δοάίοεδη 
(ΕΡταγὰ):; ἴὰ ἴθ Ῥϑου αν πϑίαγθ, μουν Υοῦ, 
4130 ΤΟΥ ΠῚ5 ἃ σοπίΓαδὶ ἰο ἰδ6 ἀοδι γι οῖοη τ θη σα 
μῸ τηινϑί ἰθαν ἰη86}1. Ασδουτάϊηρς ἰο )βιογ- 
αἰδοῖ, (818 ργοπιῖϑο 18 ἸΏ ΤΟΥ ἰμὸ σγοιῖοπί δηᾶ 
Ιαϑίέ. Βυῖ 858 (6 8η4] ῥχγοπλὶβρ ἰὑ ρμοϊῃῖβ, ν]τὶὰ 
ῬΘΟΙΪΑΡ Θχργοββίοπ, ἴ0 [6 η}1- ΘΔ οίηζ, 60Π}- 

καὐππηδῖθ σἱσίογί ουΒ ἔογπὶ οὗἩἨ [)}6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ΡΊΟΓΥ. 
Ὀαιοτάϊοοῖκ ϑ]γ ἀϊδοαγὰ5 (Π6. αἰδιϊοίϊοι οὗ 
ἀγα ἱμγοῦοβ οὗἩ 6 Δίποῦ ἀπὰ 186 ὅϑιαμ 
(Ο41ογ.}, τοίνυν ηρ ἴ0 1.10 ΟὨΘΏ 658 οὗ {Π6 {ΠΓ0 8 
ἴῃ οἷν. χχὶὶ. 1. [1810 ποὺ 8 Ῥγοπιΐβο οἵ ἀέησεολρ 
ἴῃ (6 δα β᾽] οἶα (σοπρ. θδη. Υἱῖ. 27; Μαίι. χσνυ. 

21: [Ιακὸ χχὶϊ. 90; δῃηὰ 186 Εχουνβὰϑ οὐ ἰδ 
Βαβι ]οῖα, Ρ. 98 βᾳη.) ἴ-ΕΟαἂἘ. Ἀ.. 0.1 
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ΒΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒῪ ἘΞΜΑΒΕΒ ΟΥΝἩἨὨ ΤῊΞ ΒΙΒΤΟΒΙΟΑΙΣ, 
ΒΕΑΙΙΖΑΤΙΟΝ ΟΥ̓  ΤΗΒ ΡῬΕΟΡΗΒΕΤΙΟ 

ΟΗΒΟΗ-ΡΙΟΤΌΒΕΒ. 

Ἧι πῖβι, ἄγϑὶ οὗ δ]}1, ἴο θϑίδ Ὁ] 188 (89 70] οίης 
Ῥοϊηί8: 

Ἰ. Το βουθῃ ϑρίβϑί 68 δγ6 ὉΥ͂ ΠΟ ΘΔ 8 ἐρίδοοραϊ 
Ἰεῖῖοτ9 ἀοϑὶ σηθα ἃ8 δὴ ἱπιγοάποιίου 0 (6 Αγροσδ- 
Ἰγρβθ: ἐΠ6} 8τϑ φτορλείὶς Ἰοῖ(6γ8, σοηϑιϊταιῖπρ {86 
ἢτει ρατὶ οὗ (89 Αρο δ γ 089 1186], δπὰ ζογηλϊης ἃ 
[υσσἀδιῖοι ον {πὸ τ ΠΟ]6." 

), Βεποο, ἰμ6 {{{6-ροἴαγοβ οΟΥ͂ 6 βούϑθῃ 
ΘΠ ΓΟἢ 69 Δ΄ΓΘ Ποῦ ΤΩ ΘΓΟΙΥ ΙΒ. 0Ὁ0168] ΡΟΓΙΓΑΙ8. οἵ 
(89 Δροπίοι!ὶς σα γοἃ (88 του ρ ἢ δὴ θρίβοο- 
ρδὶ ωράϊαπι, θα οΥ Ῥγορμοιὶο ἀθρι} δηὰ ἴογπι) ; 
ἸΔΟΥ͂ δΓΘ 450 ῬγορΒδὶϊα ἰγὙ068 οὗ ΟΠ ΌΡΟΙΥ οοηάϊὶ- 
τἰοη8. το 8881} μο]4 χοοὰ ππιῖ] (89 Θῃὰ οἵ ἰδ6 
ποτὶ ὰ, 

8. 5.11, τὸ ΒΒοιυ]ὰ Ὀἱηἃ οὐγβοῖνθβ ἴο ἐμ ροῃ- 
6ΘΓᾺ] ΘῃτοηαΙοσὶοα] ΟΠ ΌΓΟὨ - ἰϑίοτῖ 8] ΘομΟΘΡΙΟἢ 
οὔ (86 Αροσαυρ3θ ἵΐ, ἰῃ (6 βυσοθβϑίοη οὗ {689 
ῬἰοίυΓ63, τγ1Ὃ 670 ἴο ργοϊοηὰ ἰο ἀΙΒΟΟΥ͂ΟΣ αἰδιϊποὶ 
Ρεγῖοι 5 οὐ ΟΒαγοῖ- Β βίου 

4, Νοιπὶϑιδηάϊης (19, (6 Ῥγορμοίίο ϑρινιὶ 
..ι38, ουἱὐ οὗὁἨ {9 ϑγποιιγοηϊβιὶο οοδναϊ παι οι οἵ {Δ 
βού Αϑἰαιΐσ οἰνατοίθα, ἱπἀα ὉΠ ΔΌΪΥ τὰδὰθ δ 
ἰάοαὶ φιυσοοβϑίο ποῖ, ἰπ 118 Ὀορσίηῃΐης δηὰ 6πά, 
ἴθ δὲ (8 8 Βα 18 {ἴπλ6 τϑη τα 19 Δ ΚΔ ὈΪΥ ἰνίον σαὶ]. ΕΌΡ 
Ἐρμοβὰβ ἰ8. πιδη 6 5}γ7 ἃ ρῥἱοίαγο οὗἩ ἔμ Ομ αγοΣ 
ἰοπατα τμ6 δπα οὗ {110 δροϑίο!ο {ἰπη6, 8118 ωΔ0- 
ἀΐοθα ῥἰοία Γοβ 'ῦ ἃ8 Ὁ Β)}841}} Ὀ6 ἴῃ {11|ὸ ἴα8ὲ (ἰπ16, 
δοοογίης (ὁ {π6 πα διηοηίαὶ ὑΓδ}18 οὗ [πα] (ἴπ|6, 
88 ῥγοι ἰοιοὰ Μαῖι. χχὶν. 87 βαα. Απὶ ἰπ8 πὰ ]- 
τὶ 4] δἰἰοιαρὶβ δ οχροβιίοη, δοποθίνιηρ οὗἉ [Π9 
ΔΟΥΘΠ ΘὨΏΓΟΒΟΒ 885. δἰ ἰϑίογ 681 Ῥουϊοβ, ἸΏΒΥ ὉΘ 
ΟΤΙΩΥ οὗ ἡοίΐ66 ; ἴῃ ΔῺΥ 6886, [ἢ 9 1168] Του πηδ- 
(ἰοῦ, {6 ργορμοίϊο νον οὗ ἃ βρί ἰδ] τον] α- ἰ8- 
ἰοΓῖ 64] ργοδθϑβ οὗ ἀονοὶοριμθηῖ, βυοὶλ ἃ8 »γχάχο ἢδ Υ6 
δοιὰ ΔΌονΘ, πηϑί Ὀ6 τοιαἰποα, Το αἰθιιρίβ8 
ἰπδϑεῖνοθ, μοῦσουοῦ, ἃτο ΟΥ̓ (οἷν ἀἰβαγοθηχθηὶ 
ἙΒαγδοί τ σοὰ 68 τοῦ δἰἰθιηρῖϑ. ᾿ 
ΤΡ σοηϑίγασίίοη οὗ ὑ86 ΟδίΒο]ο Τμοοϊορίδη 

Ηοϊσμαυβον ἰ5 ἰπσογρογαίοα ὉΥ ΗλΠΟΌΘΥς ἴῃ 8 
Ἡδιίοτῳ οΓ Βιδέϊοαί Πευείαίίοη, ». θ90 : 

1. Ερηεϑῦυβ: πὰ οὔ (86 δροβϑίοϊ!σ δζ8. 2. 
ϑχτηνα: Τίηθ οὗἩ [09 ΤΑ γγ8.. 8. ῬΗΒαΑΜῦΒ 
--οηΓδνϑῖοι οὗἨὨ Γ410}}: ΤΊ πγ6 οὗ (δ 6 στοδαὺ Ομ αγοὶ 
Τλιθογθ, ἴγοτα ἢ 6 Γοὐτγί ἢ τὸ (6 Β'χὶ οί αγΥ. 4. 
ΤητατιΒΑ--- Δ Ὁ]9 σοηάϊιίοα : Τληθ οὗ ἰδ6 
ΟματοΙ 8 ἀοτηϊηδιίοη, ἴγομι 5318 ἰο ΟἸι47γ16- 
ἸΔΤΏΘ; ὙΒΡΓΠΪΩΣ (7) δρδ᾽ηδϑὲ ψοΡΙ 1} 6858---ὖ 62Ζ6- 
νεῖ, δι ΒΑΒΡΌΙΒ: ϑιαπιθίδηοθ οὗὨ (δ Υ ϑιϊδηϊ ; [86 

᾿ ΡΟΥΘ ες οοπεϊτίοη οἵ (ἢ 9 ΟἸαΓοῦ αὐ [89 ρυϑδβϑηὶ 
ἴθ. 6. ῬΗΙΚΑΌΕΙΡΗΙΑ--οβιϊαίο ΟΥ̓ Ἔχίουΐοῦ 
Ρονσοτ, γαῖ ψἱποϑϑίηρ ἃ ἴδ {8} 70] σοπἤεβϑίοπ: ῬΘΥ- 
ΒΔΡ5 οὔν πη αὺθ ἔαϊαγθ. 7. ΑΟΡΊΙΟΕΒΑ, ἕ. 6.. 
Ρδορὶε᾽ 8. Ἰυάριηοηῖ: Τῇ οηά. 

ΦΊΑΙΟ ἘΠΕ Ὲ ποῖ, ὁοἢ ἔζη μο δ οὐ ὨΥροϊποβία, θοΪ ορίϑοο- 
Τα] ἀπά ργορῆοτίο) ρίπσοΟμΑΙ, 18 σοπιίηρ ἔγοπλ πὸ ρτεδὶ 
δμορηῃογα μπὰ ΒΒ οὔ κοιυὶᾷ (1 Ροῖ. ἢ. 25) ἴο {πὸ ἰηἀί  ἀτ|4] 
ἙἘΡατοῦδα ἰθὰ Απία Μίπον Ὀγι πιασῖὶν δα ἀγοιδβοα: πα 8180 ἴο 
ἰδύδδ ροτίοπ5 οὐὁ πὸ ΟΠ πτοῖν τπτουρῃουξ [6 265 ΓΡΘΡΘΟΓΥΘΙΥ 
γτορδονίοᾷ ςοποογηίπρ, ΚΠ του ἢ 9. τιοάϊὰ οἵ [080 ἰηαἷ- 
τί τα] ΠαγΟ Θα 15 ἴγρεα.---, ΒΗ. Ο. 
Ἐ ΓΝ ἁποῦ 5ὺὸ ὈϊΠη4 οὔγκοῖγνου, {{ξ 'θτὸ Ῥτοϊοη θα (ΟΥ Θῃ- 

ἀκανοταὶ, ἴὸ ἀἰβοογον οπὶν Βαοὶι ἀἰδίϊ ον ρογοθ. ΙΓ ἰτ Ὀ6 τοὸ- 
τοκηΐϊδε {πὰ ἢ] τ.6 ΤΥ̓ΡῸδ ΠΊΔΥ Ὀ6 οχροιῃρ]  δοή αἴ ΔΎ ΟἿ6 
ἱ πιο, ΑΓ ἢυπ σὰ ΟἾἸΥ Οπθ ῥγεθουῃ ΠΏ. {ΠῸΓῸ 15. ΠῸ 800} 
μος. ΜαπίΒΕΙΥ πΠιθὴ ΤΠ 686. Θρ [108 περγὸ υντ  ἴθῃ, Ν]] 
ἴλο ἴγροα ἐχίκεθ! 5 ΓΡΆ 68 "αὶ, ΑἹ οθὲ σογίμ ὨἾΥ, 1ἢ 6 6Χ- 
πιο ΕΡ ἢ σφ ηᾳ τοργοδϑοηῖϊοα {Ππ|0 ργραοπιϊπαπὲ σπσγηοῖου οὗ 1ῃ}6 
ἴδρῃ φχῖϊληῖ σπυτο. ὅθ. ΑΘΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ, πορί πηΐης ἰη [9 
[ο]ονσίης οὐἰπιηη, ἀπὰ ρϑΡγιςταρ ὁ ΔΌΟΥ͂ς.--Ε. ΒΕ. Ὁ.) 

βδηᾶον Γαγηΐἶβλ985 ἃ Ῥγοίοβϑίδηϊ ροπαάδηϊ ἰὸ {118 
1. ΕΡηεβῦϑ: 1κὸ Ηοϊζηδυθοῦ. 2. Ξ'ΜΥΒΧΑ: 

ΑΒ ρουθ. 8. Ρεπολμῦϑ: Ρογιοά ἔγοηι Οοπβίδῃ- 
ἰπη0 86 στοαὶ ἰο {μ6 τοὶ ]9 οὗ 86 εἰριι ὁθη- 
ἰᾳγγ. 4. Τηυάτιβα: Ετοὰ 186 ταΐ 19 οὗ [86 
οἰφδίῃ οϑηίανΥ ἰο {89 Βοἰογηαίοη. ὅ. Θ3΄ΑΚΌΙΒ: 
Τίηηο οὗ ἀοαδὰ ογιμοάοχυ, ἔγομι (6 ϑηὰ οἵ (9 
βἰχίϑοηι σομίνΥ ἰο ἀθουΐ (9 Ἰδί (ον ΙΔ] οὗἁ 1116 
οἰρμίθοηι. 6. ῬΗΙΚΑΡΘΕΨΡΗΙΑ: Ομαγοθ οἵ 
Βγοι ΠΟΥ Πόνυθ, βρη! θὰ Υ (86 ρθοποιαθηα οὗ 
Ῥιοιΐίθηι, ΗΘ γγη αι δαὶ, ΜΙ οι μοάΐϑιη. 7Ἢ. 1ωμ.0- 
ΡΙσΒΕΑ: Ρίοίαγο οὗ {10 ΠΑ] ρμοτγίοα, 

Ὗ ὁ σϑῃ αϑῆγιι νυνὶ ἢ σοΥ ΔἸ ἢ Υ ὑμδὺ [ἢ 9 βουὴ 11{6- 
Ρἱοίατοβ το οοηιϊημοα δἰὰθ ἈΥ̓ 8:16 ἱμτουρὰ 4}} 
5685 οὗ πὸ Οἰυγοῦ ; ΠΟΥ ΟΠ6, 8ηἃ ΠΟΥ͂ ΔΠΟΙΙΟΓ, 
Ργϑἀομιϊπαίϊης ; ὁη6 Ργϑυδιϊϊηρς δὶ {1.18 Ῥ]λοθ πὰ 
ΔΏΟΙΒ6Γ δύ (μαι, ΤΆ Θτο αν Β6θη 1] 91 γα 1 008 οὗ 
16 ἄχυγο οὗ 76 2Θ0Ὁ6] ἰῃ 4}} αζ98. Απηὰ νοῦ 60 
Ὧ0 ΡΠ ΠΙΔάοΙρμΐα ἴθ 0 ΥὙΘΡΥ͂ ἰΔϑὶ (ἐτ6, Ὑ ΔΘΣΘ 
νου] ἰμ9 Τοτὰ πὰ Η18 Βείάο ἢ 

ΓΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΕ ΗΙΒΤΟΕΒΙΟΟ-ΡΒΟ- 
ΡΗΕΤΙΟ ΟΒΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΥ̓ ΤΗΒΕ ΞΕ ΕΝ ΟΗΥΒΟΗΕΒ. 
“-πιλ5 ἴο ἐμ6 παίυτο οὗὁὨ ἐμ6 ϑδϑυοη Ομ γο 68, [ἢ 6 ΓΘ0 

ΔΓΘ ἰ γ89 (Ἰορίο4}1γΥγ) Ροββί ὉΪ9 υροίμεβθβ. 1. ΤῊθ 
Ηἰβιοτὶο--ἰαῦ (ΒΟΥ Ἰνογο πιογοίψ 8Βαύθὴ Ο ΚΟ6Β 
ἴῃ Αβία Μίιου ; 11. 18ὸ Ρτγορβμειϊο---οἰῃ δῦ (Πανιης 
ὯΟ ῬτΌΡΟΡ ἰϑίουϊο οὨδυϑοίον, 88 ὀχ βιῖπρ ] 16 
[86 ΑΡΟσΔΙΥΡ896 τ)ὰϑ ὑγγὶ((6η}, (6 Υ. Γορτοϑοηΐ 
πιϑγοῖν 56 ἢ 8468 οὗ ἰμο Οματοι ; 1{{. Το ΗΪ8- 
ἰοτσο- ρυορ θι16--ι μαὺ (ΠΟΥ ἡ 6γῈ Β6ΥΘῺ ΟἸ ΓΟ] 68 
ἐπ θη οχἰ βϑιΐης, δὰ} 4180 ἰγρὶθαὶ οὗὨἨ βούϑθῃ ρϑυϊοὰϑ 
ΟΥ̓ ΟΒατοὶ ἰδίοῦυγ. ὙΤὰ0 ρομογίο Ηϊβιοτίοο- ργο- 
Ρμοίίο Βγροί 815 18 αἰ β: 016 ἰαίο ἱννο ΒΡΘΟΙΕΒ: 
1. ΤΙ εἰπιρίς Ηἰϑιονίσο- ργορθι10-τῦ χδὺ ΤῊ ΘΓΘΙΥ͂ 
ϑθύθῃ Ῥγορίιοιϊο ρϑγιοὰβ ψοσς ἱπαϊοαίθὰ ; 2, ΤῊΘ 
εοπιρίεζ Ηϊἰβιοτίο- ρσορ μοί 6---τὐ δὶ ϑουθπ ΘΓ 8 
ὑγ 6.6 ᾿παϊσαίδα ἴῃ νυ ἱ οἷν 81} 6 ἐγ ρὸβ βου] Ὀ6 6χ- 
θα ρ 864, οηο Θχ Ρ]βοαίίοι ονγοτον Ὀοΐηρ ΡΓΘ- 
ἀοπαϊπδηὲ ἴῃ οδοὶ ροσὶοά, ἱπ 86 ογά ον ἐπα ϊοείοα. 
ΤΏΘΓΟ ᾶγο Ὀθ6ὴ ἤον, ᾿ἢ ΒΥ, ΒΌΡΡΟΓΙὁΓΒ οὗ ἐδ 11]. 
ΠΥΡΟΙ 6518: ΠΟΒΥΪΥ 81} σομπιη ἢ ϑίΟΥ8 7 }}0 ΠαΥο δὰ- 
γοσαιοα ἐμ ργχορβοίϊο σμαγδοίον οὗ (} 8 ΘΒ ΓΟ ΒΘ8, 
Ἰιαν δά 6 ἐμαὶ (9 {γ068 γγΧ1ῖγθ ταδὶ σϑ ἴῃ (89 
οΒυτοιθ8 τηρηϊἰοπθά. [1ὑ 18 ῬτΟῦΆὉ]6, αἷβο, ἐμαὶ 

{6 γ9 8.9 πὸ δά ινοσαίθϑβ οὔ ἐμ ἴ., ον Ηἰβίοτγίο, ἔγρο- 
{Π 6818, ΨΏΟ ἀο ποὶ 8180 δάιηϊῦ {80 {Π9 Βαύθῃ }}}8- 

ἰοτὶο δ ασοῖ 68 γ6ΓΘ, ἴῃ Βοῖηρ δΒουΐ, ΓΘρΥΘϑθη 8079 
οἵ ΘΠ ΟΕΪΥ σοπαϊεϊοηβ ὑπαὶ Βμο] ἃ Ὀ6 ΘΧΘΙΠΡΙ}- 
β64 ἐπτουρδουΐ Δ}} ροτίοάβ οὗ 9 ργόβϑϑηΐ ἀἷβ- 
ροηβαίίΐοη. Τυ5 ΤΎοηο (γ 0, ἴθ 8ῃ οχοθϑά- 
ἸΏ ΖῚῪ 8016 Εχουτδιβ δἱ (89 οπὰ οὗ 18 σου οἱ 
Τὰς Ερίδιϊοα ἰο ἰδ6 δευεη, ΟἸωγολεδ, ΟΡῬΟΒ68 (80 {Π]., 
ΟΥ ψμδὶ 6 βίυ]θϑ 86 ““ Ῥογίοαϊϑι,"᾿ ΒΥρου 68ἰ8, 
δάπαι 18 ἱμαὶ 1. ““Τ 6890 βϑούδθῃ θρίϑί]68, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ῬΤΠΏΔΡΙΥ δαἀάτοββοα ἴο {ἴι6860 Βαύθη σα ΓΟ 68 οὗ 
Αϑία, ὑγοῦο αδἷϑο τὺυϊίθῃ ον {π6 οἀϊβοδίϊου οὗ ἰμ6 

τ ηαΐνονβαὶ ΟΒυτοῦ ;᾽) 2. ““Ἴ686. Βούθῃ Οἰ ἈΓΟὮ 68 
οὗ Αβἰϑ δζὸ ποὶ δὴ δοοϊἀϑηίβὶ δρργεραιίίοη, ν υἱσ ἢ 
τἶ σις 78ὲ 88 ΘΟΙΥΘΗΪΘΠΟΥ͂ τ Ὀδοα οἰ ρὶιί, ΟΥ 
δἰσ, ΟἹ ΔΗΥ͂ ΟΥΠΒΟΣ ὨΌΓΑΌΘΓ : ἰμδί, 05 116 ΘΟΠΙΓΣΆΓΥ, 

1 γα ἰδ ἃ δίηα88 ἴῃ {18 Ὡα)οτ, δὰ ἰδ αὶ {Π 686 

β6ύθὴ ἀο ἴῃ βοῖηθ βογὶ σϑργοβϑοιΐὶ (6 ΤΠηΐνογβαὶ 
σμαγοῖ ; (δδὺ ψγ͵ὸ ἢδΥ6 ἃ γεἰρ ἴο δοπίθιαρδίθ (ἢ 9 
Βούϑθη 859 οἴογϊηρ ἰὸ ὺϑ (6 σγῦοδῦ δπά Ἰολαϊηρ 885- 
Ρϑοίβ, τηογδὶ ππα βρί τ 8], ἡ οι Θ ΆτΟ 69 ΚΑ ἃ- 
ούϑὰ ἴῃ ἴμ6 ἤδη) οὗ ΘΟ σίϑὺ οαἱ ὁ τἈπ6 ψογ]ὰ ν}}} 
ἀΒΒΌ 6. - «-.« (Βα) (Βουσὰ ποῖ ὁχδδυϑιῖνο,. 
{ΠΥ αἷνθ 8 ΟὨ ἃ δΒΙ14}}6 Ὁ 808]0 ὡς ἐν τύπῳ, (ἢ 9 

ΖΥΆΠΟΡ Δηὦ ΤΟΥ τϑσυγγίης ἔοβίαΓο9 ΟΥ̓Χ (}181 1} 

((89 πϑὶν ᾿ἰθ σι αῖον Οἰγίϑι Ὀτοῦ σι ἀπίο {λιθ 
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ὙΓΟΥΪΑ) : 8 γα ποί ἔγδαρτη ΔΎ, ἰοτγί αἰ ΟὉ5}Υ δίταης 
ἰοσοίμοῦ; Ὀὰὶ πᾶν 8 σοιῃροίθη688, 8 ἸΤηΔηΥ- 
δἰ ἀφ η 658, Ὀοΐηρ βοϊϑοίοὰ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴον {118 ὙΘΥῪ 
σαυϑο: Π6Γ6, ΟΡ ΆΡΒ, Ὀθη ἰδ 6 Ταα805 ΨΥ 
ῬΒΠΔαοΙρΡΐα 14 ἱποϊαἀοὰ δθὰ ΜΙιΙοῖαΒ ρδβί ὉγΥ ; 
Τιυγαιϊνα, ουϊναγαΥ 80ὸ ἰπϑιρηϊδοληΐ, οἤόβθῃ, 
ὙΠ6 ΟὯΘ6 ἴαἰρὶι ἤκγθ δσχροοιθὰ δίαριοβιδ οὗ 
ΤγΆ 168... Ἴαὺ {Π686 οἰ ΛΟ 68. ΓΘ ΙΠΟΓΘ ΟΥ̓ 
1688 τοργοβοπίαίἰυ6 ΘΟ ΥΟὨ69, δηὰ ψγ6γ0 8ο]οοίοάα 
Ὀοσϑαδθ {Π6Υ̓ ΓΘ Βο: ἴδϑὲ (ΠΟΥ͂ ἔΌΤι ἃ ΘΟΙΡΙΟΣ 
ψὶϊ θη δη διηοης μοι Ἶνο 8, τηυἱ8}}γ ἔμ} ἢ]]- 
ηκς δηὰ σοιῃρ! οι οη6 δηοίο Ὁ ; ἰμπδὺ {6 ρσγοδὶ 
Ἠεδὰ οὗ (9 Οἰιαγοῖῦ δοηἰεοιαρί αἴθ {ἢ 6 πὶ ΤῸΡ ἴδ 
(ἰπη6 Ὀοϊης ἃΒ ΒΥπιοὶϊο οὔ ἰμ6 Ὁ ηΐνουβαὶ ΟΠ ἢ, 
ΩΡΙ Υ ἢ 88. πιιοῦ ἴῃ {μὲ πη γβιῖὶο δευόπ, δηα ρὶν- 
ἰη ΙΩΔΗΥ͂ οἴοΓ ἰπἀϊ σαι οἢ.8 οὗ {110 Β8π|6.᾽ [0 18 
880 ῬγοθαὈἷο ἰδ ἰμογθ το ἴον, ἰἴ δγ, ὙΠ0 
δορί 116 ἤγϑί ἀροοίο8 οὗἉὨ (186 Η βίογί σο- ργορ δ ο 
Υἱόν, α1 1186 δα νοσαίοϑ οὗ (}}8 σοηοτίο ΒΥΡΟΙ 6518 
δ οριϊης πιοῦθ ΟΥΓ 1688 ΘΟΙΏΡΙΘΙΟΙΥ ἰπθ 8εσοῃά--- 
6 ὁη9 ἀοβπὶ ζῃίοα ἰη (Π}8 Ὠοΐθ 88 σοπιρίετ. 118 
Ἰαίίον βροοϊᾶς νΥἱθοτν, 15 ἐἰνο οὔθ ἐπαῦ ψ1}} Ὀ6 δάγνο- 
σαίοά ἴῃ {115 ῬΆρΡΟΥ; 88 ἴθ γ0 18 Ὧ0 ἀδηῆρον οὗ 
σοηςαβίοι ἰδ τ 1}} Ὀ6 βἰγίϑαὰ ΒΡ, Πιδίοτίεο-»το- 

λείιο. 
᾿ Ια οτάον ἰο ἐδ σοπιρ]οίθ οβίϑ Ὁ} 19τηθηὶ οὗ (ἢ 18 
Βυροί ο5815, (ἢ γ66 ροΐῃίβ τηϑί θ6 Ῥγογνρὰ: 1. ΤΊ δὶ 
(6 ϑονθη ΟἸιγο 68 ἀΓ6 σγοργοβοηίαίίνο οὗ {Π6 
ὕεΐνονβαὶ Οαγο. 2. ΤὨαί (ΠΟΥ ἃτὸ σϑρτόβϑη- 
(αἰἶνο οὗἩ αἰ οτοηὶ ΤΟΥ 5 οὗἁἨ Ομ το - ἴδ, ΘΔ 6 οὗ 
ψσἢ 18. ΔΙ ΔΥ58 οχίβίθηϊ, (ο ἃ ζΥΟδίου Οὐ 1658 ἀ6- 
ἔτοα, 'π ΘΥΟΥῪ Ρονγὶοά οὗ Ογο}1- ἰδίοτυ. 8, Τηδί 
(ΠΥ ἃτγο, ἰὼ {μοῖρ οτάον, τοργοβϑοηίδίσο οὗὁὨ 186 
Ῥιθἀοιηϊπαπῦ οπατδοί ον 0168 οὗ {86 ΟἸατο ἴῃ 
ΒΟΥΘῊ ΡΘΓΪΟαΒ οὗ ΠΟΥ ἢ ΒΟΥ Ὀοί 66 (6 νυ ϊἰης 
οὔτ 6 ἀβοσαῖγρβα δηὰ ἰΠὸ βεοοπὰ Αἀγϑηὶ οὗ ΟἸιτί εἰ. 

1, Τὴς ρτοοῖ οὗ 19 γβὺ οὔ ἰδ ροϊηϊβ 18 
ΔΌΪΥ δβοί ἤογί ἢ ἴῃ (6 Ἰδηρύαρο οὗ ΤΊοποὶιν, αποιθα 
δῦονο. Το ἔο]ο η, μοιν νον, 15 ργθβοηϊο ἃ8 
ἃ ἸΏΟΓΘ σοΙμρΐοῖο ἐχροδό οἴ (᾿6 ἔδοῖ 5 ἀροῖ {}|6 τἱοῦν 
οὔ πῇϊοῖ (6 ἐγαϊ οὗἩἨ ἰδ 18 ῬτΟροβι0η. ΤΑΥ͂ Ὀ6 
σοποϊαά οα, υἱΖι: ΤΠ πδίυσο οὔ (6 ΑῬΡοΟΟΔΙΥΡΒα 
85 πὶ Βοοκ ἴον {τς σηΐνοτβαὶ Ομ τ οἢ ((}ι8. ἱ. 1-8 ; 
χχὶϊ. ὑ- 20 [16]}); ἴ)6 πιρηιΐοη οἵ (6 δεῦρη 
ελιγολρα ἴῃ ἱπυποαάίαίς σοπποοίϊοπ ᾿ ᾿υἢΐ δὴ Τπἰσοάπα- 
(οι οΘοη! οπιρϊατηρ {πΠ6 Πηϊνονβαὶ ΟΠ αγο (σοι. 
ἱ. 1- ννἱτν 4) : (6 αἰιοῖσα οὗ (86 πυμπιῦοῦ δόῦοπ 
(πὸ βαογοιὶ, πι γι] 6 Πα ΠῚ ὈΟΓ, ΒΥ πη 0}16 οἵ δοτηρ] εἰ6- 
Π.655). Μία ΤΠογΘ ψγοῦο ΟΠ: οτ, δπαὰ ἷπ βοθμ!θ 1ῃ- 
ΒΑ σο68,. ἸΏΟΓῸ Ῥγομιϊοηΐ, οἰ τ οἶλ 5 ἢ [ἢ 6 σοορτα- 
» νιοὶ ἀἰβινιοῦ ; 1.9 τηδηϊοϑι Δ ΓΆ]16} 8 οὗ (Π0 
δευση ΘΠ ΟΒΕΊΟΚ5 ΔΩ (ἢ6 δόυοπ μίατϑ, τὶ (6 
δευεπ ϑριγίί8 οἵ αἀο{4, οἷ. ἰ. 4; 1.1 (616 ΗοΪγ 
αμιοϑὺ βονϑηξοϊά ἴῃ Ηϊθ. ορογδίϊοηϑ᾽" ἱπ (16 
ΟΒατΟ ), ἀπὰ ψ ἢ {Π0 δουοη οἱ ἀφβαοτίρίϊοι οὗἉ {ἰ6 
Ῥογβοι οὗ ΟΠ εγἰβί, οἷν. ἱ. 14-16 ; μοῖν Ὀαϊης ΒΥπι- 
Ὀο ρα ὈΥ (ἢ 6 Βουοη- ὈΓΆ ΠΟΘ σδηοϊὈτιπι οὗ 
(0 ΤαὈογηδοῖο (1861 Ὁ, ἀοι Ὀ11658. 8. ΒΥ πὶ 0] οὗ [Π6 
οπο Ἰἰρχυ - ρινὶπρ ΟΠ σοι, πιδηϊζο] ἃ ἰῃ 118 ὈΓΆ ΠΟ} 1695) 
ἰϑηἀοὰ ὈΥ (6 ἀτοαι Ηἰσ Ῥυΐοβϑί, οἂ. 1. 18: ἴ.. 1] 
(869 Νοίθ8); (89 ομαγδοί ου [1608 οὐὗἉ {Π6 τοβρϑοίίνο 
ΘΠ γο6 5 Μ ὮΙ Οἢ βοὶ ογι ἢ ΘΥΟΡΥ͂ σΟΠΘο  γ 80] 6 ἔΟὑπὶ 
οἵ Ομ γο- "6, θα Ὀοΐϊηρ [ἢ 6 σοτηρ]οπρηὶϊ οὗ Α|} 
{6 ΟἰΠΟΥΒ, 88 18. 646} Ὀδαπ οὗἩ (6 βαύϑῃ δσοϊογοά 
ΥΔΙΠΌΟΥ ; (ἢ 6. δοπϑίϑδηϊ 68}} (Βτοιρμοιυΐ (ἢ 6 δρὶ8- 
(105 ἴοῦ αἱξ ἴἰο Βοῶῦ (απὰ Ὺλεοα) (πὸ (δΐηρ5 βαεαϊά 
ἀηΐο {ἢ ΘΠ ΓΟὮ 65, ἃ 64}} τη ἢ 1 6 801} ΘΟὨ ΤΟ] ά, 
δΔῃ ᾿ἢ ΘΑΒ6Π66 γοϑιτηρᾶ, ἰὼ ἰΠ6 σδοπο]αδίοη οὗ 186 
Βοοῖς, ψμογθ (09 δαάγοεδβθ '8 Ὁπαιθϑιϊ ΟὨΔΌΪ ἴο 
με σμίνογβαὶ Οβασγοι (οἷ. χχὶϊ. 6-20) ; 8}} (}656 

ἰΐηρβ Ἀτὸ ἱποομβίβίθηί τ ἢ (Π6 1464. (Βεαὶ «ἢ. ἱ, 
4-Ἰ}}, 22, 18 δὴ απηοίοα ορίβοάςρ, ἴῃ τν ἢ ἴοἷ προγεὶν 
ΒΟΥΘῺ ΘΒ υΣΟ 98 (Δπὰ (ἢ 686 οί, 811} οὗἩ ἰποιη, ([}6 
τηοϑὺ Ῥτγοιμἰηθηΐ οὐθ ἰπ ἐμοὶ οὕ φοοζτγαρ ὶοϑὶ 
αἰδβιγὶοι) βοι]ὰ δδυθ Ὀθ6Θὴ δ άγεββοι  ὕμωι, οἢ 
(89 οἶμον μδηά, σϑαυΐγο ἐμ νυ ροιοκῖ8 {μι], 
Ὑ118ὺ (86 Βουθὴ σῃ ΓΟ 68 Βροοϊβδοὰ ψογὸ βροοὶβο 
ΟΔΙΥ δαἀάτγοβϑοά, {ΠΥ ΜΟΙ Βοϊεςίοἀ βδηὰ 86- 
ἀγοββοὰ δ8 ἰγρε8 οὔ Ομβυγσο -} 6 ἐμ 6 οχἰβιθηί, 
δῃὰ δαὶ δου ] ἃ οσοπίίπυθ ἰ0 οσὶβδί ὑπ} ΟὨ γιδὶ 
Βῃου ἃ σο1190 διζαΐῃ. 

2. Δ ἃ »γίογί ῬυοΌΔΌΙ ΠΥ 85 ἴο {π6 ἰσα ἢ οἵ 
(86 βΒοοοπά ρμοϊιῖ---ὐἱΖι, (μαΐ 686}} οὗ (686 ἴοσΙΩΒ 
ἰγρίβοα 4 ἔοτπι οσχ βίθῃὶ ἢ ΘυοΡΎΥ ρογίοὰ οἵ Ομυ τοῦ 
ὨΒ0ΟΥΥ --ο ΓΙ 868 ἴσοι 81} ἰμΒαὶ Πὰ5 Ὀθ6ὴ 8811 ἀμ 60 Ὁ 
89 ργβοθάϊηρ ἰδ. Μδῃ ΓΟΒΕΥ, {807 τ τὸ 4]] 
οχἰβιοηΐ, ἰὼ ἴμ6 Δροβίοϊσ ἃρε, ἱπ (6 σΒ ΌσΟ 68 
Βρεοϊῆθα ; 8η4 (16 τηοβὺ ΘΕ ΓΒΟΥΥ͂ υἱον οὗὁὨ ἢ Ἰδ᾽ΟΥΥ 
15 βδυβησίοηί ἴο Βοῦν (Παΐ (π 686 οι γεῖ 68 το δἷ]- 
ΜΨΆΥΒ Δὲ ἐπ 6 8 Δ]ΟΚ1168---ἰη ΟΥ̓́ΟΓΥ δἃχο, (Βογὰ 
885 Ὀ66ῃ δοηιεισεγε, ἃ ΡΒ Δα οΙΡΒΐα, 8 δαγα 8, ὃ 
[ἱδοάϊςεδ. 

8. ΤῊ φῬγοοῦ οὗὁὨ (8ο (μἰτὰ ροϊηί---ὐῖΖ., (88. 186 
ϑόνοη Ομ τοὶ 658 τα, ἐη {μοἷν οσ θυ, Γοργοβθι Δ 170 
οὔ (ὴ6 Ῥτγοἀοπιϊπϑηὶ σμαγδοί συ βι 165 οἵ ἐπ 6 ΟΒ ΓΝ 
ἴὰ (86 βούθῇ ροῦὶοαβ οὗὁ ὮΘΥΡ ἢ ἸΒίΟΥΥ ----ἶϑ Ὀδαοα 6ῃ- 
ΕἸΓΟΙΥ οὐ οὐϑογγυδίίοη οὗ ᾿ἰβίοσυ. Οἡ {}}}8 μρφί αὶ 
ΤΒΕΝΟΗ, δἴϊος βίαι ἰπρ ΟὈ͵ οι ὁ 5 ἰο0 [16 ΒΥΡοΙδε- 
Βἷδ, ΓΟΙΠΆΓΚΒ: “ Βυΐ 84}} δυο ΟὈ] οἰ ὁ 8, τ ἢ 8]]} 
{Π088 οἱ ΒοΓ8 ΜΆΘΩ ἰΐ νουϊὰ ΟὨΪΥ ὈῈ ἴθο0 ΦΑ57 ἴο 
8 6, πρὶν ἱπάοοὰ Ὀ6 βεὶ δβὶἀθ οὐ οὐυθγθοτῃσ, ἴἴ 
ΔῺΥ ΠΊΔΡΥΘΙ]οΙ18 σοϊποϊάοησο Ὀοίοο (ἢ 6586 60 Ϊ9- 
{168 δῃὰ (6 δἰζογ-θοιιγβο οὔ ἴῃ ΟΒΌΓΟ 8 ἀοτοὶ- 
οΡπιοηί σου]ὰ Ὀ6 τηϑ46 ουΐ; 1 ἸΒΙΟΥΥ Βεῖ 115 868] 
ἴἰο 1μ686, δῃά αἰαβίεἀ (ἰδὲ [ΠΟΥ ΓΟ ΡΥΟΡΘΟΥ͂ 
ἰῃηάορα ; ἴον θη ἃ ΚΕΥ ἢίβ ρουίθοι ἵΥ νι 6 }} (Βα 
ΓΒ οὗὨ ἃ σοιῃρ] !οδἰοιὶ Ἰοοὶς, ἀμἃ ΟΡΘἢ5 ἰΐ πῖι- 
οὔν δὴ οβοτί, ἴὸ 16 αἸΒουϊ. ποίΐ ἰο Ὀοϊΐονγα {ἢ δὶ 
(Β6Υ ΨΟΥΘ ΤὩΔ0 ἴθ Οὴ6 β8ποίμβογυ. Βυϊῖ {Π6Γὸ 15 
ποις ἰογο οὗ ἰμὸ ἰεἰπὰ." δ δια (δαὶ 
“Π6ΓῸ ΓΘ {π͵|0Ὸ ΟΥ̓ ΤΠΓΘΘ Τοτίπαῖο σοϊπςϊ ἀοὨ668 
Βογϑ Ὀοίνψοοη ἰ(Π6 δϑϑιπιοὰ ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ δηα τ86 
ἴδοι. . .. ΒΏΥΓΠδ, ἴον ἰμῃδίδηοσο, ΓΟ ΓΒ 8 ΟΧ- 
οοΙ ΘΠ ΟἸΥ̓ 61} {110 ἐσοίεδία Ῥγεδδα ἰῺ ἰ(8 τὸ Ἰαϑβὶ 
δηἀ πιοβῖ ἰογγ Ὁ] βίσιιρςὶοθ ἢ Βοδιὶ ο Βοπιο; 
80 ἴ00 ἔοῦ δας ἢ Ῥχοίοβίϑι ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ 88 8566 (8 
ῬΆΡΠΟΥ ἴῃ (ἰ βοαυ]εὶ ποιηδὴ οὗ δ Όν]οη, (ἢ 8 
ΨοΖο 6] οὗ ΤΙ γδιΐγα ΔΡΡΘΑΥΒ ἜΧΘΟΙΪΥ δι (Π6 σίας 
{ἰπ|6,᾿ εἴ6. 1115 ρσὶποὶραὶ οὈ]θοι οι ---τῦῖζο, {881 
ΤΟΒΟΙΩὈΪδπ66 [8118 Ὀοίγοοη (Π6 ΠΌΣΟ οἱ ΡΒ114- 
ἀοὶρμἶα δη4 {}ν6 ἢ Γ6}165 οὗ (ἢ 6 Ἐἰοτπικιίος, ἴῃ 
πδᾶὺ (ἰνο Ἰαιίον βυ το ἰὴ 6 “ὑρεπ ἀἄοοτ ἡ βοὶ Ὀ6- 
ἴογα ὑβθτὶ “10 80 σγοαΐ δὴ οχίοηὶ ἴο ὃθ οἱοβοὰ 
ἀρδὶη ᾿᾿---ἰἷβ θαβειὶ ΔἸ ιο ΟΊ 6. πρΟῺ 158 οὐγη ᾿μἴον- 
Ῥτγοίδιϊοη οὔ (6 ορεπ ἀοογ---ἰῃ αὶ 0 8 (0 ἐλε ἀξεα- 
ἰλοη. [1 ὉΥ (ἰιἰ8 6 ὑπἀογβίοοα δὴ ορόη ἄρον ἴο 
[86 Κἰηχάοπι οὐ ἤφθανοθη (60 Νοῖθ οὐ οἷ. ᾿ἰἰ. 8), 
Μ᾿ ἢ δὰ Ὀδ6η ῬΓΟΥΪΟι 5} ΚῪ οἱοβοὰ Ὁ τ ο86 το 
τὰ8άο γοϊὰ {Π6 ἰᾶὰνν οὗ αοἂ ὈΥ ἰμοὶγ ἰγβα 08 
(δοαΡ. Μαῖι. χσχὶϊ!. 18; Γακο χὶ. δ2), (πὲ οοϊπςὶ- 
ἀσῆσο ὈοσοΟΙΏ6Β ΠΟ 6588 βΒίΥΙΚίπς ἰὕδη ἰὴ [Π6 ς8856 
οὗ διγγηδ. Απηάὰ 1 ὈΥ̓ ΨοΖζοῦοὶ 18 υπάἀογβίοοί, 
ποὺ ἴἰϊὸ Βοδυ]οῦ ψοδῃ οὗ (ἢ09 ῬΆΡΔΟΥ, δυϊ ἃ 
νον] ἀ-οἱοπηθπὶ Ὀγοῦραι Ἰηἰ0 ἃ Ροβιιοη οἱ ΡΟΥΤΟΓ 
ἴα (186 ΟΒγΟΙ ὉΥ 188 πΏ ΠΟΥ τηδττίδρε οἵ ΟἸ το 
δηα ϑιδιο--οἰη (πὸ αϑϑυτμΐηρ ἰἰ6 Ῥοβιτίοα οὗ 8 
(8 μον δηὰ ἱπίγοἀυοσίηρ Βοδί θη δὈοα παῖ 0 ἢ8 
(866 Νοῖο οη οἷ. ἰἱ. 20), (868 οσοἰποϊάδῃιδο Ὀοὶ ΕΘ 
Τηγαῖίγα δηά {Π 9 ρουγὶοά (ο]] οί τπ6 υπΐοη Ὀ6- 
ΘΟΙΏΘΒ ΙΠ0Γ0 Βι ΓΙ Κίης 8 88 ρῥιδβρηίοι ἃθονο. 



ΟΗΑΡ. 11. 1---Πυῷ. 22. 

Το Βοῦθτηθ βοὲ ζογὶ ἃ ἴῃ ἰμ6 0] τίη Ρατα- 
σιδρὰ, σι ϊοῖ,, ἃ5 ἴο (10 χτοδῦ ρουϊοὰβ ἱπαϊοαίαά, 
8 Βι δϑίδη.18}}ν ἐμαὶ οὗ γιιγίηρσα, ἰ8 βυρραοϑιθα 
(05 οοηϑἰἀογαιϊίοῦ. [ὑ ΠΥ θγὸ Ὁὃθ ΓΣοιμδγκοὰ 
ιδδί, ἀροῦ 86 Βυρροδβί(οι οὗ ἰΐθ ἐγας οὗ ἐδ 
Βγροϊμαβία, 1 ἀο089 ποὺ ΠΟΟΟΘΒΑΥΙΪΥ ζΟ]ΟῪ {μαι 
116 αἰ δογοηὺ ρογιοὰβ βου] ἃ δνς αἰϑυϊμοι  ἀ6- 
βηοὰ ἐογιϊ πὶ : ἰὲ 18 ΣαίμΡ ἰο ὈΘ Θχρθοίοα ἰδαί, 
᾿κο (86 δοϊοῦβ οὗ (89 γϑϊ πον, (ἢ 6 ΘΟ Υδοίο βίο 8 
οἵ Δι] δορί ρογὶ οάβ, δὴ 680} ἀϊδιϊποὶ 1 (Ποὶν 
σοα ΓΑ] ρονγίϊοηθ, βου ἃ ὈΪοηὰ ἱπίο ὁὴ9 8ποίδ ον 
δὶ δ ἢ Ὀορίπηΐϊηρσ δπα οπὰ. 
Ἐρηξϑῦβϑ: Τὰ Ομυτοῦ οὗ ὅτϑιί ἴοτθ, δαὶ ἀο- 

οἸϊαϊη σ---ἰ 6 ρτὶ αὶ ἶνθ σα οχίθηάϊης ἰο 8 ἰΐτλθ 
δείσοο (Π6 ἀαίθ οὗἩἨ (89 Αροσαῖγρϑο δὰ ἐμ θ6- 
αἶδῃ ρογϑθουτίοη, Α. Ὦ. 200.0ὡ. ϑ'νύανα: (ἢ 
Οδατοὶ δι ι ἢ [Ὁ] ἴὰ ἐγ 14]---τἰμ Ρουϊοά οὗἉ ρεγϑϑουϊίοη 
ἐσ θη ΐηρ ἴγοῦι Π 68. (9 Ὀορίηπίηρς οὗἨ (πὸ ἐδίγνα 
δοδίυγν (0 δροαὶ ΔΑ. Ὁ. 812. Ῥεπαάχῦθϑ: 16 
Ομυγοὶ Ὀοσίπηῖης ἴῃ Ρογβοουίΐο (πανί υτάοπι οὗ 
ΑΒΕΡΔ8Β), Β. Ὀ56 α ἈΘΉΠΥ Ὀτουχηῦ ἀπάοθν (6 ῥγο- 
ἰεοἰίοη οὐὗὨἩ {89 'υσου]ά - ρον (ἀισοξέϊησ [κατοικεῖνεες 
δέτε γ6 λαδιίαίϊοπ } ν θ το Βδίϑιι᾽ Β [ΠΏ ΓΟΩΘ 18), ΘΔΤῺ- 
68. ἴῃ του κίηςς 8δη4 δ᾽ ἴα] ἴῃ (ἢ 6 οοηΐρββϑίοη οὗ 
536 π 18] ἰγαῖῃ, γοῦ παυίηρ (Βο96 ψῆο, ᾿ἰκο Βδ- 
ἴδδαι, δυσὶ (8 6 Μοῦ] -ῬΟΥΟΥ ἰο βοάυοο ἰο 68- 
ἰδθῃ ουϑίοπι5---Π6 ρον οά Ὀορσὶπηΐηρ δὺ (8 6 οἷοβθ 
οἵ ρεγβοουῖίοι, Α. Ὁ. 812, δηὰ οχιθηάίης ἰγουρὶι 
186 γᾷ οἵ Οοηϑιδηϊίηθ ἴο δρουαί Α. Ὁ. 700. (Τὶ 
ὙΔ8 ἰὴ6 ρογὶοά οὗ Αἰ δηλ 8108, 6491}, ΑὐρΌτοβο, 
δογοιο, Αὐραϑίϊηα, ΟΠ γγϑοβίοτη ; οὗ ὑ8α ῥγοίοβίϑβ 
δρηϊηϑὶ Ατἰα πα δα Ροϊαρί ηΐδβηι; οὗὨ (μ6 ἢτϑβί 
ἅν (ξσασπιοηϊοσαὶ Οουποίϊβ, δηὰ 4180 οὗ δ ἰηΐτο- 
ἀποίίοα οὗ ροϊῃροῦβ Θογθπιοηΐθβ δηι ᾿λρθ Ὑγ7τ- 
δ.10, ΔΙ᾽ 18:8 ΤΠ Π6Ρ ΟὗἩἨὨ [.)0 θα 6η). ΤΉγα- 
τίμα: Το ΟΒυτοΙ οὗ ϑατηθϑῦ ονυκίηρ, γοί οὗ 
080] παΐοῦ ὑγῖἢ ἰθδ0 σου] ά-ροῖνογ, ἰὰ ψϊο ἢ 
(86 ϑίδιο 156], 8439 δὴ δΌΪΒΟΣΙΥ ἀπὰ ἃ ροτγπηϊιἰςα 
(0 ΟὮ 6 Ρ, δϑίϑ Ὁ} 156 μοδί θη σἰ068---ἃ ροτγοα ἱπιὶ- 
πιεῖν οοπηοοίσϑα νεῖν 116 ΤΟΥ ΘΓ, γαῖ ἰῃ 18 σα]- 
τηϊππἰῖοη ἀἰοτοηὶ ; Βανίης 18 τοοίβ, ἰηἀορά, ἴῃ 
[80 δζβ οὐὗὁἨἩἨ Οοπβίδηϊηθ, Ὀυΐ, 48 ἃ αἰδιϊηοῦ ρογίοά, 
ΤΟΆ ΠΥ Ὀοχί πη 118 ὑπ 9 ἰγαπϑίογμηδιϊοη οὐ αἰ- 
ἐίαπεο ἰηΐο πιαγτίασο τ} {89 διαί, ου]ταϊηδίϊης 
ἴα [86 ὁτὰ οὗ Οαυϊθιθηρηο, πὰ σταπηΐϊηρ οἡ υὑπι]] 
Ισϑὶ ἴθ [ῃ6 Ῥογὶοά ἰγρὶδεοα Ὀγ δι τ 15, αὖ βοῖῃβ {1Π}90 
δεΐοτο Α, ἢ. 1300. (Τΐβ νγὰ8 ἃ ρουϊοὰ οὗ σγϑαὶ 
σΒατε168 δη ἃ ΟΧ(ΘΏΒΙΥΘ ΠῚ ΒΘΙΟΏΔΤΥ ΟΡΟΥΔΙΪΟἢ8 ἴῃ 
Βειιιδίη δά ἐμγουσιουί πογίμογη, σθηΐγα] δηά 
θ43. 6 ΕΌΓΟΡΘ, δῃὰ γοὶ οὗ 88 ο}γ πηΐοι τ ἰτἢ, δηὰ 
Βα )εοϊΐοα ἴο, ἔλ6 ΟἾΥ] ΡΟ Ρ. ἴῃ 86 Ἢ ε8ι, ἐλ 
γι)λΐ οὗ ῬαίγοπαΖο ἃ 5 ἀογθ]οροά, {89 τι οὗ Κίπζ8 
ἴ0 ορηἥγπε ἀπά ἱποεδέ δίιϑῆορε 88 Θδιδ Ὁ 5164, ἀπηὰ 
τοδὶ οὔ {6 ΘΙ ΡΟΓΟΥ (0 ΘΟΒΗ͂Γπι ἰδ ο]οοἰΐοη οὗὨ {6 
Ῥορο; ἱπ ίο Εαϑὶ [86 δι ὈΒογυΐθηοο οἵ ἴλ9 ΟΒυ τοὶ 
ΔΒ 5.}}} ΤΟΣΓΘ ΘΟ ρ]ο.θ. ΗΘ ΒΒ σαβίοιμηϑ, 
πΒϊοὰ δὺ ἐμ9 σι δϑοιμθα ἰοὸ ἤδυθ Ὅθοι δἀορίος 
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οὔ οὗἩὨ σομῃρ]ΐαησθ τ {10 γον, ΠΟῪ Ὀθοδτηθ, 
Θϑρθοίδ!ν ἴῃ (10 Εδϑβί, ἃ πηδίίϑυ οὗἁἩ βίδί 6 δοῃηίγοὶ. 
Οη ιΒ9 δβι07εοἱ οὗ ἐπεαφεέ τοογδλΐ», Οἱθβϑῖον τν 6]] γτὸ- 
ΤΔΓΚ8. ἰπαὶ “ΟΥΙΠΒΟΘΟΧΥ͂ Θμδηροα δοοοτάϊηρ ἴ0 
σουγὶ ΘΔΡΥΪΘΟ : ἰὺ 8 8001158 6 ὈΥ [,60 ᾿ϑαυγὶ- 
ου8, Α. 1). 728.7180, θυὶ τοβίογβα Ὀγ λ0 ᾿πἴμπι ου8 
ἴσθηθ, ὅγἴο, Δ. }). 787, βυαμημηουθά 86 Ξγηοὰ δἱ 
ΝΙοθ, νοι, ἀπᾶάθν Β6Γ δυϊ μοῦ" δὴ ἰπῆμοποο, 
ἀθοτγθϑά ἴῃ 1.8 ἔβ νοῦ ; δρηΐῃ, ἘΠΘΥ ἐπ ρ6 ΓΔ] 8ὰ- 
ἰμογιν, ἰῦ νγγὰ8 8ΌΟ]18164, δη ἀρχαί γοϑίογοά Ὁγ 
(9 Ερτο98 Τμθοάογα, νῖο, Α. Ὁ. 840, 1ηϑιἰ- 
ἰυϊοα ἃ ὙΟΑΥΪΥῪ ἤδϑεϊνα [ἡ κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας 
ἴῃ Θοτητηθλογη 10} ΟΥ̓ 1183 Ἔϑἐα ὉΠ Β πηθηι [8ὲ6 αἴθκο- 
ον Β Οὐμγοὶ Πιξίοτψ, Ῥαγὶοὰ {Π1. ἱν. 1; διὰ 118- 
ἰον δ 9 ΖΟΠΟΓΔΙΥ οὐ ΟοπιίυτΥ Ὑ111 1. ΤῊ 8 τνὰ8 
δὴ οχίϑηἀεοά ρουϊοά ἰὴ ψ ϊοῖ δα! Ρ]9 Εραδο τ 8 
νη [0 σϑρϑηίϑῃ6θ.) ὅ’ἉΒΌ18: Τ86 Ομ τοὶ οΥ 
μποοπιρίείεαὦ ὍὝΟΥΚ8, ΟΥ̓ πέτα Υἱτ8] ΟὈΒΟΙ ΝΠ 6685, 
οὗ βρι γἰυαὶ ἀδαῖὰ : ἰὰ τνϊοῖ, ΒΟ ΘΥΘΡ, ἃ [6 
᾿Ἰϊνίης ϑοὺϊβδ σγογο ουηά---6 ρογϊοά Ὀ]επάϊπρ 
ΜΐῚἢ ἐπ0 Βρὶ γ 14] ἀ οο] ΘΒ: ἢ 8. οὗ {11Ὸ ργθοθάϊημ, 
δης οχἰρηαϊηρ (του (16 ἀλτκ ἀζο8 (0 {116 116- 
Γογιδιΐοη. Τ|}18 89 8 μογὶοά ἴῃ νν 1 6}} ἔστι χ- 
Ἰἰκίοη ψὰϑ σοῃῇῆῇηοα αδ]τηομῦ θη γ Υ ἴο βιμδιὶ 
δα Τορρύοββθα οι θη, 88 106 Ῥαιοῖϑηα, ΑἸδ]- 
ξοΏ9968 δῃὰ ολαϊἀοηβοβ. ΡΜΊΠΑΡΕΈΠΡΗΙΑ:; Το Λείλ- 
ἱμὲ ΟἸατσῖ, ἰὸ 6 Ῥγθϑογνοα, ὈΘΙΌΓΘ ᾿ν}} 956 τη 61- 
ὈΟΙΒ ΜὲλΛ8 86ὺ δἃΠ ΟΡΘΠ αἀοοΥ ἴο (6 Κίηριοπηι),---ἃ 
Ρουῖϊοὰ Ὀορίπηϊηρ τ τ (0 6. “4 πγ΄ 514. οὗ (80 
Βοἰογτα δῖοι, ᾿ ἡ πθὰν Α. ἢ. 1400, πὰ εχιίθη ϊηρς ἴῃ 
ΒΡΡτοσοίΔ ὉΪ6 ἀορτοο ἰο [ἢ 6 ργθϑοπί τἰη6. [μΑου]- 
σα; 186 ομίέισαγαϊν »τοδροόγοιϑδ, Ὀὰαὺ ἐμἐειξατπι 
Ομυτοῦ, Ηὰβ ποὶ ([}8 ρογὶοὰ δἰγοδῖνγ όχι 
Τμαὺ {μῖ8 18 8 ἀν οὗ ἀπεραυδ]οα ουϊν τὰ μΓΟΒ- 
ΡΟΥΪῪ ον {86 Οματοῖν 18 δοκηον θα χο ὉΥ 4}. [8 
0 ποῖ 480 ἃ μογιοὰ οὗ ἸυΚονν ΔΓ 658 θύῃ ἰὴ "ΓΤῸ- 
ἰοϑίδηϊ Ἰαηἀβ ἢ [ ἴθ ἔγσὰθ {μαϊ {1:19 15. ἃ ἰἶἰπη6 ἴῃ 
ἢ), 88 Θομιραγοὰ ψἱἢ (6 δΌΒοΪα 6 ̓ νοῦ ΚΒ οὗ 
ΤΌΓΙΟΥ ἀ8 Υ8, σγεαί Βο᾽"θη]68 οὗ Ομ μι γϊβιίδη Ὀοποῦ- 
6666 δ1ῖΘ ἴῃ ορογαίϊοη. ὥὸρ᾽ γἰ(4] ταγτἢ, ον - 
ΟΥΘΡ, 18 0 6 οβιϊπιαίθα, μοὶ ΟΥ̓ 15:86 ΔΌβοϊαίθ 
διιρφιηΐ οἵ νοῦς ρογίογιηθα, Ὀὰὺ ὈΥ [Π6 Ῥγοροτ- 
(ἴοι νοι {πδὺ διηοιηι Ὀθαγβ (0 ΔΌ}}}Υγ. 189 
οχ βίης βοθθπλθ8 οὗ θοηθἤοοποθ ΔΥῸ ϑ08.εἰποὰ 
ἈΠ οροτγϑι οὶ ὈΥ ΟΥ̓ 8 Ρονγίΐοη οὗ (88 πομἶΠα] 
Οπυγοἢ ; πὰ 8ι}}} ΤᾺγι Π τ, {ΠΠ| 6 Ὁ ὈΘᾺΓ 8 ΒΟΔΤΟΘ δ0- 
ῬΓΘΟΙΆΌΪ6 Ργορομίοι (ὁ {Π68 ΔΌΪΠΠὙ ὄυθη οὗ 9 
Ῥογυΐοι ΠΟΣῚ ΠΥ δηρσηρχεοὰ ἴῃ {6 ἢ. [ἢ ροϊηὶ οὗὨ 
ἕμλοῖ, ΑΥΘ ποί (686 Βα 6 Πη168 116 νόον οὗ ἰμιὸ ΙΧ 111- 
ἀεἰρῃΐα νμΐοῖ, 8}}}} ργοβογυθά, ἰβ δπι δοβοιιθᾶ, 
τὶν εἶπ ἰἢ 9 ἱπογθαβίηρ δοαίοθα 1"---ΕΑ Η. Ο.] 

4 [Β15 ΙΒ..0 ΝΕΊΤΟΝ Ῥγοδβοητοι αὶ ῬΘΟΌΠΑΥ ῬΤΟΡΒ οἵἷς ΒΟ αγ6. 
Ἠδ τγυΐοσγγοὰ 106 βρνοῆ σΒΌΓΟΙΟΒ Τὸ 1806 Ἂ(ἰπλρ5 οὗὁἨ τ9 κηδλ 
δυὰ ξέσέλ θὰ ῖα, ψ}σ ἢ 6 ρμΙδορα Ὀοῖνθοῃ ἴθ μογὶοῦς. οὗ 89 
ἀϊνϊβίου οὗ ἔπ Επιρίγθ ὑπάογ Ὠἰοοσ!οβίδη, Α. 1). 2δῦ, "πὰ Α. 
}). 818. ΑἸ] {πό80ὸ σΠ ΠΓΟΠ 64, 0 ἢυ], ογο ἀδείγογοι, ψ ἢ 
ἴδὸ οχσοορίίοη οὗ βηιυγοδ δὰ ΡΒΪΠΔαοΙρἶα, τ ΙΓ ᾿ΘγΘ Θ0Ὰ- 
παρὰ 89 [πο ἔγγο Ἦ ἰζχοῦδοδ οἵ οἷ), Σὶ. 8.-.-Ε. ΒΕ. Ο.] 
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ΞΕΟΤΊΟΝ ΒΕΟΟΝΩ. 

η6 ον θ 8661. 

σπβαρ. ΙΥ͂. 1---ςῦι. 17. --- 

Α.--ΙΡΕᾺΛΙ͂, ΠΕΑΥΨΕΝΤΥ ΜΟΒΙΠΌ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΟΝΟΕΒΕΝΙΝΟ ΤῊΝ ΒΕΝῈΝ ΒΕΑΙ,5. ΚΗΤΑΝῸ. 
ΡΟΙΝΤ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΕΒΕ ΙΝ ΗΕΡΑΨΕΝ. ΤΗΕ ΗΕΑΨΕΝΙΥ ΟΝ ΑΒ ΤῊΒ 

ΑΒΟΗΒΕΤΥΡΕ ΑΝῸ ΕἸΝΔΙ, αΟΔ], ΟΕ ΤῊΒ ἘΒΑΒΤΗΙΥ ΝΟΒΙΕΡ. 

Οβλν. ᾿Υ͂. 1-ῷῦ. 14. 

α. Τταπείαίίοη ο7 ἐλε δέον ἰο Πεαύεη. 

1 Αἴἶοῦ {18 [08.686 μ] 05] 1 Ἰοοϊκοά [βανν}], δα, Ὀ6ἢ014, ἃ ἀοοῦ τα [οπῖ|. 10α8] 
ΟΡΘῃΘα [ββὺ ορϑῃ] ἴῃ ἤθᾶνϑῃ : δῃὰ [86 [[π860] ἤγβί νοϊοθ ψβῖοἢ 1 Βοαγὰ ὡαϑ [οπὶ. 
10α8} 83 ἰῦ ΜΈΓ οἵ [ὁπ|. ἴῦ ψογο οὗ ἃ ἰγιπιροί (Δ |Κῖηρ [Βρρϑϑῖηρ] νΊ ἢ τλα; [4] π ]οὰ 
βαὶα [βαγιηρ], ὕὐπιο Ἂρ αἰμογ, δμὰ 1 Μ1Π'ϑῆον [ῃ60 Τπϊηρβ ΜΏΙΟΩ τηυβὺ 06. ᾿61Ὸ0- 

2 αἰτοῦ [ἰῦοῦ {1686 Τ] 05]. Αμά [ογπ. Απα"] [πιϑαϊαίθ! Υ 1 γγᾶ8 ἴῃ [86 ρ᾽ ειὺ [ρ|Χ}0]: 

ὃ. 7} ΤΆτοηπε, ἰδέ δἐζίον ἰ(εγέοη, ἀπά Η Ἶ ΟαΟουεγηπιεηί. 

Απά, Ὀοβο]ά, ἃ {Ἀγοημο νγ88 βοὺ [βἰοοα 5] 'π ϑᾶύϑῃ, δπὰ οπθ δα οἡ {86 ὑμγοπθ [ρθη 
9 ἴμ6 ἐμγομοῦ οπδ δἰζ1η0].. Απάὰ δΠο πᾶ βαί [6 οηθ 5:00} 88 [οην. νυ 51] ἴο ἰοοῖ 
ροη [ἴῃ ἈρΡρΘδγΘΠ66)] [{{3 ἃ Ἰάθροῦ δῃὰ ἃ [οὁη᾿. 8] βαγάϊηθ βίοῃβ ̓  δῃὰ ἐΐδγδ τϑαϑ 
[οπ|. ἐμοῦ τυα8} 8. ΥΆΪΠ ὈΟΥ τουηὰ δθουῦ {}16 (Πτοηθ, 1ῃ βιρσιῦ [ρρϑϑγαῆςθ] {1Κ6 ἀμῖ0 

4 [ογι. αη00}] 8 ϑιλθγαὰ. Απὰ τουπὰ δρουΐ 116 {ΠγΟηΘ τὐεῦ6 [οὁηπ. 10606} [ΟΡ δηὰ 
ΘΕ [ὑνϑηῖγ- 7] Βα {{ΠἸΓΟῸΠ68] : δα ἀροὴ 0}|6 θα ϑ [ὉΠ ΓΟΠ68] 1 5807 [7 8α} 
ἴουγ δηὰ ὑνοητν [ὑσϑαίγ- γ᾽] ΘΙ ἀ6 ΓΒ βιυἱπρ', οΪοι θα ἴῃ ΜΘ ταϊπλθηὶ, [σΑΓΙΔΘΩ(δ] ; 
Δ {ΠΥ δὰ [οην. {ΠΥ 8.10] οὐ {Π61Γ 688 ογόηβ οὗὁἨ ρο]α [φρο] θη ΟΓΟΥΤΏΒ]. 

δ Αμπὰ οιἱὖ οὗ (μ6 Τγομα ργοοθοαθα [ρὸ ἴον] Πρ ΡΒ δηα τ ἀοΥηρΒ δ η νοΐ οβ 
[νοΐο65 διὰ {λπά6185] ἢ δηὰ ἑόγο ὑὐογ6 [οπιὶ. {ἰνγ6 ι066} Βαν Θὰ 18}}}3 οὗἩ ἅτ Ὀυγηϊην 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 νον. 1. [85, χσίνοι εἶδων.-Ἐ. Ε.0.) 
1 Ψον, 1. ποιοὶ οἵ λέγουσα [Βο0., Ρ. δὲϑδι,}, τοι λέγων, [π|ϊ δὲ.1 Α. Β"., ΙΔοῖ., οτάη. ΑἸΙ,, Ττορ., διὰ Τίς. -Ὁ 

Ἐ-ἃ.Ὁ. : 
δ ΝᾺ 2. Τῆι καὶ Ὀοίοτο εὐθέως ἰδ ποΐ ἤΓΠΑΪΥ οδί}}}81104., δοοογάϊηρς ἴο ἐξ. Α. [Β“΄᾿. εἴο.; Ῥ. εκἰνοδ ἰδ, [δοὩ., γοτγαδ., ΑἸίς, 

Ττορ., ἀπ Τίϑο!ι., οἴη ἑτ.--ἰ ΒΕ. Ὁ. 
4 γογ, ἃ. [Ἐπ οταίηδι ἰα ἔκειτο, ἔι16 {ΠΟ ΓΑ] ἐγαῃϑ]αιίου οὗ πῃ οι του] Ὀ6 ἴαν ; ἴὸ ἘὨκ18} ἰἀΐοπι τοαᾳαίεοαῦ δέοοά.-- 

Ἐ.Ἀ.Ὁ. : 
δ ἫΝ 2. ᾿Επὶ τὸν θρόνον, σοηῖρ. Ὠϑιοτγάϊθοϊς, Ρ. 2090. [Β96.. τὶ τὰ Ῥ., εἰνοθ τὸν θρόνον ; ἐξ. Α. ΒΡ. ὑΔοᾺ., ογαδβ., ΑἸ, 

Ττορ., δὰ Τίβομ.., τὸν θρόνον.---ἹὦΒ. ΒΕ, Ὁ. . 
ὁ γογ. 2. [“ Ἑμὶδ ογάογ [5 τοιαϊ πϑὰ ὑγ (Π9 [Καιίη δηὰ ἀοεθλη ὕοτγβδ. βγτ, 1ἰ. Ἐν. Β., -- ασῦ., Ἡ᾽ οοάμ., Βπασρ., τος. Εϑηγ." 

(ΑΙοτά). θκ. 111.115.---ξΕ9Ὁ. Β.. Ὁ.] 
ΤΥ ογ. 8, Αφαίϊηβε {Ππ|ὸ ἦν, Ὀοίοτο ὅμοιος [κί το ὉΥ Ἐοο., Ῥ. ἀπά συκ., σοάά. δὲ. Α. 85. 
8 γον. 4. ΒΘ {ἰπηθ9 εἴκοσι τέσσαρες ΜὶτΠουΐ καὶ. [Γ [6 ἃ ρογρ!) οχίπρ χυδβίίοη ὙὙΠΟΙΒΟΡ (6 Βροου ἃ ἐισεψ-. ΟΣ 18. οὐδ" 

ποοῖοι υἱτῆ τη6 ἐλγοηδς οὐ ψ ὶ}ὲ [Π0 εἰαονα. Ὁ ἐλγοῆδα, Ὠοσονοῦ, ἤαγὸ τσ Ὁ ὨαΠ ΌΘΓ ἔγοπι ἴο εἰα,2}2---οῖ σὰς τεγεᾶ. Τὴ 
τοὺς ὑυοίοτο ἴἸτ ἐισεηέψ- Ὅν εἰάενε [πὶτἢ ΒΑ} νου] σοΥΙὨΥ ὕὉ6 ργοπιιταγθ ἤόγο. [Τ}19 σοττοοῖ γοδάτῃρ οἵ {118 Θῃεἶτε ρϑαδαϑθ ἰδ 
ΘΧουδα παχὶν ἀουυταὶ!. ὙΠῸ ΒΗθο. χίνοθ καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνον θρόνοι εἴκοσι καὶ τέσσαρες" καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἶδον τοῦς 
εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρονς καθημένονς. ΑἸΪ {π6 δ ς Βογί(ἰας. οὐ καί Ὀρίοτο τέσσαρες ἸῺ ὕοΐπ ἱππέδποον, απ δἰδὸ 
εἶδον. ἴῃ {π0 ἥτε βοηΐϊθησοο ἴοῃ. δὰ Τὶμοῆ,, τ "ἢ δὲ. ἀπὰ Α., σίνο θρόνους, οτάβ., ΑἸΓ,, Ττος., ἢ ΒΆ. χίντο θρόνοι. 
Ὑγοτάα., ΤΊΒοἢ., πὰ Τοος. τ Β.5, κίνο (89 βοσοπάὰ οἱι180 88 ἴμ6 β6ο., χε ἢ 1λ6 οπι βαίοη οὗ εἶδον Δῃὰ καὶ (Ττος. δὰ ΤίφοΝ., 
αἷϑὸ νἱ ἢ Ῥ., οὐλίυ πὸ βοσοῃᾷ τοὺς); ἢ. διὰ ΑἸΓογά, νυ τἢ Α.., γϑϑὰ ἐπὶ τοὺς εἴκ. τέσσ. θρόνους πρεσ. καθ. Οὐοά. ἐξ. οἰ ῖτα Δ} 
ἄπο ψοτάβ μοϊψοθη ἐπὶ Δη τέσσαρες ἱποἰ πδῖίνο. [Ι͂Ιἢ {πο ἑαάρηχοηΐϊ οὔ ἴπ6 Ατὰ. Κα. (δο τοιάίηρς οὗἩὨ δᾷξ. ἰδ ἴο Ὅδ6 φτοίογτοα ; 1ἢ 
1:0 [86 οὗ τ στοαῖ ογἰ ἶσα! ἡ Πογὶ ἐθ9 οι [Π6 ΟἿ ΘΓ δἰ ἀο, ἢ Ύοσ, ἣθ σαπηοὶ γϑηΐιγο 0 γϑθλονθ [Ὠἷ8 οἰάῦδο ἔγοτα [16 ἰοχί. 
16 τοράϊης οὗ Τγοχρι]ο5 (ὙὨΙοἢ δηχζο δαρροτίδ) ἰα δἀοριοά ἰὰ 6 ἐγαηϑ)αἰίου.--Ε. Εὶ. Ο.] 

9 γοτγ, 4. [“ΑἸ| 116 γοσϑαῖ οἀϊοτᾷ γοϊθοῦ εἶδον οὐ [88 ΔαϊΠοτΥ̓ οὐ Α. Β.,. .. 1 τοοοπιπιϑηὰ ἐπαΐ Ἐπ 8 τον ΐϊης Ὀ6 ἔο!- 
Ἰοτγοά, ὑαἱ, ἰὰ οτάογ ἴὸ παγὶς [6 οἴϑδαζο οὗ σοποϊγιοίίοι, που] ἰθανο 7 φαῖσ ἰπ ἐδ} 109, 85 ἃ δυρρίοταθηῖ, οχιγροῖθα ἔτοια [19 
ἰδού οἵ νοῦ. 2, 860 Υίη. ὃ 64.3.1." ὄ δ. 111.1.18᾿8 ΔΙοίξε, εἰο.---Ἑ. Βὶ Ο.] 

10 Ψογ. 4. Το ἔσχον Ῥείοτο ἐπὶ τ. κ΄ ππίοαηάοφα, [1| [5 ομα  εἰθὰ ὉΥ ὃδξ. Α. ΒΝ. Ῥ., κηὰ οΥτἰοα] δα ϊοτα ΚΟ ΓΑ Πγ.--ΕΒ Β.0.} 
1 Ψοτ, δ. [18 ογύογ φωναὶ καὶ βρονταί ἰδ κἰνθα ὈΥ ὼ808., ἤοτάϑ., ΑἸΖ, Ττος., Τίδοι., ἰὰ δοοογάδπου πίϊὰ δὲ. Α. ΒΡ. Ρ.- 

Ἑ.Ἀ.0.] 
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6 Ὀοίογο {86 ῃτοηθ,." τ ΙΟὮ τὸ ὑπο βανθὴ ὥρ᾽ γι οὐ Οαοά. [1 Δπα [884] Ὀαοΐοσο {Π6 
[γοὴα ἔλεγα ὡὐσαϑ [οἱη. ἐΐογδ τυαϑ--ἶγι8. ἃ8. ῦ 676] 8. βοὰ οἵ ρ᾽α88 [ρ] 855} 568 .}}" {|κ 
Ἐπίο ογγϑίδὶ : δῃηά ἴῃ {16 τηϊαοὐ οὗὨ [Π6 {ὨτΌΠοΘ, 8Πα. τοῦ δρουῦ (6 ἴΓΟΠΘ, 106 78 

Ἰ [οην. 10676} ἴσου Ὀθαβίϑ [Πἰν]ηρ-ο  ηρ5.5] 1}} οὐὗἨ ογοϑ Ὀδθίοσο δμὰ Ὀδ μη, Απαὰ {86 
ἢγαὺ θοδϑί [Πϊνὶηρ- θ᾽] 1τοαϑ [ο). ᾿τ0α8] 1{|κὸ ἃ ἸΙοη, πὰ {Π6 βοοοπα Ὀοδβί [Πἰνὶπρ-Ὀ6- 
15} {ΠΚ6 ἃ ο] [Ὀ}}]οοκ}6] ; πὰ {116 {π|γὰ Ὀθαϑὺ [Πνἱηρ-Ὀοἰηρ] δα [Παν]ηρ] ἃ [1Π6] 
ἴᾳοα Δ5}} [ἐπ8. οὔ] 8 τηϑῃ, δπὰ ἴμο ἔσυγίῃ Ὀθαϑὺ [Πϊνίηρ- θη} τυαϑ [ὁηι. τ0α5} Ι1Κ6 8 

8 ἡγίησ οι 5]16. Αηᾷ {Π6᾽5 ἔουν Ὀοαϑίβ [ΠΠἸν]ηρ- Ὀ6ΙΏρ5] Πα 6δοἢ οὗὨ ὑΠποπὶ [680}} 916 οἴ 
{πόπὶ αν] ηρ7}9 ΒῚΧ ΜΠ] Πρ8 [17η,8. ΔΡΙΘΟ63] δροιΐ δύ [οπι. ἀυουΐ ἀΐη 7" ; δηα ἐἠι δ᾽} υὐθ 6 

οτα. ἔμεν τυοτό--ἰη8. του δρθουῦ αηα ΜΠ] 6 Γ6 5 1.11 οἵ ογοβ ψελ]1η [οηι. ΠΩ] : 
δα {ΠΥ [οπι. {Π6Υ] τοϑὺ [ὑη8. {6 Ὁ μᾶγ8] πού [π8. ὈΥ] ἀδΥ δηά [ὕη8. ὈΥ7 πὶσαῦ, βὰγ- 
ἴησ, Ηοῖΐγ, Βοὶ]γ, μοὶγ, Ὁ Τογὰ Οοά [ὑ}8. 086] ΑἸπιρῦγ [ον Α.11- τὰ] 6 55], ν μοι [{}0] 

9 νᾶϑ, δηὰ [ἐη8. ὙΠ0]7 18, 8ηα [ἐη,8. Μ|1107] 15 ἴο σοταθ [σοπιοί]]. Απα ἤθη [ὙΠ 6Π80- 
6Υ6Ὑ]} 1886 [{Π6] ααβίβ [ΠἸἰνὶπρ ὈοΙΠρ5] [ὑη8. 814}}] σῖνα σ]οΥΥ δηᾶ ΒΟΠΟΥ δηα {Π|8 8 
ἴο πὶ ὑπαὺ κα΄ [8:60] οὐ [προ] (μ6 ᾿γομθ, πὸ [0 τὰ {180} ᾿νοῦ ΓῸΓ ΘΥΟΥ 

10 δπὰ δνϑγ [ἰΐο [6 8068 οὗἩ [Π6 8063], [Π6 Ὁ δπὰ ὑνθηῦν δ] άθγα [ὑη8. 44} 1Ἀ]} 
ὄονι οίῦτο δἴμα {μᾶὺ βαὺ [5:0060}} οὐ [ἀροη] 86 ἑτοπο, δηα [,)8. 8118]}} ᾿γουβὶ 
δὲτα ἐδαῦ νοῦ} ΤΌΣ ουοὺ δῃηὰ ὄνϑὺ [πο {Π6 ἀρ88 οὗ [86 8065], δῃᾺ [{58. 8η415] οαϑί 

11 (Π6 1] ΟΥΟΎΤΏΒ Ὀοΐογο 86 ὑΏγοηΘ, βαγίηρ, Του αγὶ πουίῃυ, Ὁ Τμοτὰ [οὐν Τοτα δηά 
ἀοα17,5 ἰο γϑοοῖνα [{8|1κ6] [ἐπ8. [86] ρίοτγ δῃᾷ [15η3. {16} ἸΟΠΟΥ δηα [{)8, [Π6] ΡΟΜΟΓ: 
ἴογ τῃοὰ μαϑύ ογοαῖθα [ἀϊαϑ8ὺ ογβαίβ]) 8}} ἐμ! ησβ, δηα [ῸΓ {ΠΥ ρῥ]θάϑασγο [οὰ δοοουηὺ οὗ 
(Δγ Μ1}}} [Β6Υ δτὸ [Ὑ6Σ6] δηὰ ψγ6 ΓΘ ογθαΐβα. 

; βαρ. Υ. 1---14. 

ἐ. Τὴε ϑεαϊεά δοοῖ οΥ λὲ Ἡγογί 8 Οὐμγδο. Ζαπιεπίαίΐοπ απα Οοηιξοτί ἰομολίπ 7 ἰλὲ δεαϊει Βοοῖ υἱιὴ (ἢ 6 
αγᾷ Επισπεαϑ οὗ ἰλε Ἡδογὶ 4 Πίοτν. 

1 Απα] δῖ ἴῃ [ὰρο0η] ἰδ τρις μαπα οὗ Ὠἰπι (μδὺ βαῦ [β {608} οα [προ] [9 
(δτοηθ 8 Ὀοοϊκς [867Γ0}}} ψυϊίθα τι πα οὐ (86 Ὀδοὶς [ογ, ἰοῦ 35] 5146. [ὁηι. 

Ν πος δ. [Αὐτὰ Ὀτδοϊκκοῖβ αὐτοῦ δΐοσ θρόνου, ἴῃ δοοογάλησο ὙΠ ΒΝ. 1,λοῖ., Ττορ., δηὰ Τίθος., οπιῖτ ἢ ἢ Ν δ, Α. Ρ.-- 

Ἐν ἣν ΑἸίογὰ ὈὑὈτσγδοῖκοίδ τὰ ἴῃ γοαροοΐ οἵ [18 οζηϊδϑίοη ὉΥ ΒΆ.: 1.8260ῃ., Ποτάπ., Ττος., Τίθοη. κἰνο τ ἢ Ν᾿ δ. Α, Ρ. δὰ 
Ε. 6. ν᾿ 

16 γεν. δ. “106 δαάϊοςξίγνο ἰ5 γοίδαποὰ ἤογο ὈΥ [1δἰἷη δὰ Θοὀγπια Ὗογδα, Ὁϊ.; Ὑ͵αϊκοῖ,, Ἱοοαϊι., φίσ. (Οοπιρ. Πογδοο, 
ἀραμο εἰς 2. "Ῥέγεο.. . Ῥυπΐο;" δὰ Μ|ηίοη, Ῥὶ ὦ. Υ[1. 619 : “ΤΠ εἸθὰγ λψαξέηε, ἴδ σίαδεν Βοὰ.᾽)β. 8. {1|1μ.Ὲ᾽8 (Δοίεδ, εἰς. 

ἰω στ, 6. [ΤῊ ἘΞ. Υ͂, " ὁσαφσία᾽ ἰ5 (6 τηοσὲ απίογίππαϊο ποτὰ ἰπαΐ σου] Ὀ6 ᾿πηαρίὶ ποᾶ. Α ἔλν ᾿οὲίου ὁπὸ ἰ5. παῖ ΠΟῪ 
ΕΡΒΕΤΔΙΥ αὐορίοά, " ἰἰεἐπ)-ογεαίαγες ;᾿ τῦΘ ΟὨΪῪΥ οὈἠοοσίοι ἴο ἰτ υϑίης {πα 0 6 σοπλθ ἴο ΥΟΊΉ. 9,11. ννὸ μίνο πὸ ἰάθη, ἰπῃ 
ἀπ ι8Ὲ "νέου χ- σγοκίυγοδ᾽ δἃ ογεαίεα (ἔκτισας), οἵ 6 οἴοθο τοῖο Ὁ ΐοδ ἰθ. οὐ [Ὀππὰ ἰπ τπὸ γε κ." ΑἸΡΟΠΌ.-- 

ΙΦ ον. 7. [“ Μόσχος ἰδ ποῖ ΠρορβδασίὙ ἴο Ὀ6 ργρδβοᾶ ἰο [18 ὈΓΌΡΟΥ ὈΓΪΤΠΔΤΥ τηθδηΐης, ἃ8 ἰπαϊολτπρς ἴπ6 τουὴρσ σα [ἢ 
ἀϊσιἰοςτιοη ἔγογα τὸ χγον ὈΠΙΟΟΚ : τ9 ΕΥ̓ Χ, 9 ἰς ἴοῖ ἀπ ΟΧ ΖΟΏΘΓΩΙΥ, ἰῃ χοά. χχὶΐ. 1: ον. χχὶϊ. 25; δἷσο Εχυὰ. χχίχ, 
10, κοά ὑδρη. χὶϊ. 10,, ΑἰνροκΡ.---Εἰ ΚΒ. 6.] : 

ἘΣ Υρτ, Τ. ΤΌΘ τρλμ ὡς ἀνθρώπου, ἴῃ δοοογήθποο τί Α.., ες. Οοά. ἀξ. γοδ 8 οὔδπιογυγίνο, δι}}}]. [(οά, δὲ, τοιὰϑ: ὡς 
ὅμοιον ἀνθρώπου : Ὑ οτάϑνοττ:, ψ|Πὶ Β.Ά, ον ὡς ; ΔΙυτὰ ὈΓαοΙκοΙΒ; κδοῖ., Τίβοι., δηὰ Ὑτος. τοι νν ἢ Α.---Εἰ 1κ.0.} 

3 ον, 5. [ΒΡ ἀπά Κος. οπιί! τὰ. --Ε. Ἐ. (( - 
1 Ὑδγ, 8. Ὁμὸ τυ ϊημ: ἐν καθ᾽ ἐν αὐτῶν ἔχον. [ΠΟ πιαῃη. 85. ᾿Δηρο. ΑἸέογά, αηὰ ΤΊβο., μκῖνο ὃν καθ' ἐν αὐτῶν, ΜΙΝ 

Α. Ῥ.; (Β5. δ1.ὸ μκίνϑς ὃν καθ᾽ ἂν, υὐνἱ υμἱτη αὐτῶν); Ἦ ογαν ψόγίἢ {0]]οΟνν5 ἔΠ6 ἔθο., ἔν καθ᾽ ἑαντὸ ; ΤΤΟΒΟ]]οη, τ ἐξ. κηὰ 
μα. σινθη ὃν ἕκαστον αὐτῶν. ΑἸ,, Ττοζ., πὰ Τίβο!ν,, ψ τ} Α., σῖνο ἔχων : ἰφλο᾿. δὰ ἤογαδ., ψ 10} ΡῈ, ἔχον ; ἐξ. Βόυ. 
γοκ.. εἶχον. Τμπὸο τοαάϊηρμη οὐ Τγος. ἀτὸ Ἀὐορίθά ἐπ ἴἸὸ ἐγληδ τίοη.---". ᾿ἰ. Ο.} 

Ἅ γος 8. [Ξ᾽0ΥὉ ἴ})6 ἴογοθ οὗ ἀνά, Βοὺ ὙΥΪηΘς, ὃ 49. ὑ.--Εἰ Κ. Ο.] 
Ὦ εις, 8. ἀθαννι ἰ στοαὶ ἀἰδοΐοηοο ἀπλοημκε ογ εἰσ} δ ἢ γΒ 859 ἴο [6 Θοπποοίίοη οἵ κυκλόθεν. Ττορ, ἀρστοοβ ἢ Βα. 

ἰὰ ουθηδττίος τ πῖτῆ [Π6 ῥτοοοάϊημ πτέρυγας ἐξ ; [,Δοἢ!., γ]οτάδ., ΑἸίοταὰ, [,1}16, Τίδοι., ἢ Ψ ας. δὰ ᾿μιησο, οομηοοῖ τ ἢ 
καὶ ὅσωθεν. Ἵκιτιε υ15|5 δι ρροεῖν ἢ ἸΔτ τοῦ ἀγγαηχοπιθηξ ((ΝΜοίδε, εἰσ.) “ (1) Αϑϑαηλίης ὄχον ΟΥ ἔχων ἅπι] γέμονσιν ἴο ὑὕθ 
186 ἴγτ2.» χε χα, ἰῆ6 δίτισίατο οἵ [Π16 Ὑ016 ΥΟΓΒΘ 8 ΒΡ} }Π6(] ; (2). {πὸ οἴοῦ ἀγγαπροπιοημὶ ἄσθα ηοΐἩ ᾿ατπηοιΐζο ἡ ἢ [ἢ 9 
σδογαδὶς ἀρρολζησοι Ὀρίοτγο γοζοσγϑα ἴο, γϑγ. 7: (23), δηὰ ταὶ βιι πᾶν ργθοϊποα πὸ βοογ᾽ δ τηἰπιιΐο οὐνοτυμτοη οὐ [86 ΟἸΘΓ 
Ῥϑίωγεθ (Ὑ τε. δ, 7). ἱ ἰσἢ ἦγθὲ σαυχῆὶ Ηἶκ οΥΘ; Ὑ{|16. (4). {16 οομοϊγυσςίοη ργορυϑθὰ 8. ἀρρΡΑΓΘΠΕΙΥ τοχαϊγθα ὈΥ [16 ἔμ- 
προσθὲεν κοὰ ὄπισθεν οἵ τοτ. ὁ: ἀπὲ, (δ), [5 (πὲ δἀορίοά Ὀγ Υυ]κ.. Εν. 8., αἀτοῖ., Πλαλαλ., Βθακ., δ.ὰ., Υ ογάν ογιὶ." Οοά, 
Β5, ὅπ, αἴγοῖ κύκλοθεν, καὶ ἔξωθεν.---Ε. Β. Ο, 

Ἔ νος. 8. "0 ς Ὧ πηαστμογίζοι γέμοντα οὗ ἢ 6 Εθα6., ΔΙ} [Π6 τοοάστγῃ οΥ σαὶ οὐϊέοτη, τ τ ἐξ. Α. ΒΒ", Ρ., ΥΠῈ., εἰς., τοκὰ 
γέρονσιν.---Ἑ. ἴ 

51: Ψος ἢ. [1.6 ἅ οσοῦτα πῦϊς {{τ.ο65 ἰη ΒΞ"... δηὰ εἰσλέ εἰπηοα [πὶ δδϊ,--Ε. Ε. 6.] 
ἅ4. ὕοτ. 8. [8.0 Ἰἀὐαϊιοπαὶ οοπιπιεπὶ οὐ οἷκ. ἰ. 8, Ρ. 93.-- Εἰ Β.0.} 
ὁ Ὑογ. 10. [[1}4εἢ., ογάθ., ΑἸΙ,, Ττος., Τίϑο, σίνο βαλοῦσι (ν) σι τ δ 5, Α., Απὰ., Ἐπ]. ; βαλλοῦσι ͵8 κίνοη ὮΥ δὲ". ΒΦ; 

γαῖα. (ὉἹ.) τοιάδ πείεδαπί.--Ἐ. Β. ὁ] 
εν. 11. Ασοοτάΐηρ ἴο Α. Β5,, εἰσ, [1αλοἢ., Ῥγοτάπ., ΑἸΖ, Ὑτορ,., Τίθος., ἢ δὲ, Α, ΒΦ, γοδά ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν (ἐξ. 

Ῥεεῆτεν κύριε, Δηὰ Β΄“. δυ]οΐη8 ὁ ἅγιος) : Ρ. μίνοθ κύριε ὁ θεὸς ἡἥμων. ἴκδηρο γα πϑὶθίοδ: οἱ ζογὰ απὰ ὁμν' Οοιί.---Ε, Ἐ, Ο.] 
Φ; Ψεν, 11. [7}πμὸ δα. εἰσι ἀχῦοοῖ ψἱτἢ Ρ., [ι0ἢ., γυτά., ΑἸΙ,, Ττος,, Τίβοιν,, τὶ ἢ ἐξ. Α. ΒΡ. κῖίνο ἦσαν. ἢ". κἴνοθ οὐκ 

ἦσαν; οὐ τῆϊπ ΑἸΡΟΒΌ σοτηλτα: “ ΤῊΝ ΓΘ ΓΔ Ό]6 γοδά πς οὐκ ἧσαν 5 ποτ ποϊίοσ, " ΟΥ̓ γϑαδοι οὗ ΤῊΥ {11 ΠΟῪ οτῸ ποῖ, . 
δι πόσο σγολῖοα,᾿ ἰ, ἐ.. “ΠΟΥ͂ οτῸ ογοαιϑά ουὔϊ οἵ ποϊπίηκ.᾽ Βιιῖ ὑὈοπίἀ 68 ἴῃ ργοροηάθγαησο οἵ δυϊποῦῖν (Π6 ΟἾΠΟΓ ΜΆΑΥ͂, 
ἔδετο ἐς 1η60 ἀου δῖ οσὮδησο ἔπδῖ οὐκ ΔῪ αν ἀνθ ἔγομι [)0 ργοσοάϊης ον (σον), δὰ [Ππ"8Ὁ ἐξ ΠΥ ανὸ ὑὈθοῺ ἢ Θβοιρο γοῦλ 
τα ἀ 3 στ} οἵ ἦσαν."---Ε. ΒΕ. 6, 

Ἥ (ἢ νι ]. Το τοδί: ὄπισθεν. 60 ἴατ Δ8 (ἢ 8 5086 [4 ΠΟΠσοΓηθή, (ἢ Β8Π|0 85 ἔξωθεν. [Τλοῖ., ὕὔογάα,, ΑἸΓ., Τυθαε!]οα, 
Τίβεε.. ν ΔῸΣ ̓  Α., εκἶνο ὄπισθεν; ἔξωθεν ἰδ κἴγο ὉΥ ΒΡ, Ῥ, γαΐς., εἰς. ; [6 τοιλάΐης : ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν ἴῃ δὲ. Ογίκση, 
ας.-.-Β. Ἡ.{ς. 
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2 5814.67, Β68164 [ὑη8. ὉΡ] Μῖἢ Βουθη 86815.. Απὰ 1 ΒΔ} 8 βίγοηρ' δῆροὶ Ῥγοοϊ αἰ ταϊησ 
ἢ [139] ἃ Ἰουὰ [ρτο80] γοϊοα, Υ Βο 15 [82] ου ΠΎ ἴο ὀρθὴ 186 ῬοοΘΚ [8610]}], δὰ 

8. ἴο ἰοοβα {Π|6 8688 ὑμογοοῦ [οὐ 1] ἢ Απᾶ μὸ ἤδη [0}6] ἰπ ΠΘΒΥΘΠ, ΠΟΙ ἴῃ [ΡΟ] ϑασίῃ, 
ΠΟΙ ἐΠ6Γ [Π0ΓὙ] ἈΠά 6 Γ {86 ΘΑτίῃ, γ85 8016 ἴο ὀρθὴ {86 ὈοΟΪ [86Γ01}], ΠΟΙ ΓΠ6Γ [ποῦ θνθη ὴ 

4 ἴο Ἰοοῖκ ὑπόγθοι [ὰροὰ 11]. ΑΠπᾷ 1 παρῦ το, 5 Ὀθοδυβα ἢῸ τῆδη [086] ψγ͵ἃ8 ζυυπά 
ΜΟΥ ἴο ὀρθὴ 8δηκ ἴο τοδά [οην. ἃπα ἴο σθ8α 75 [16 ὈοοΪΚκ [8070]]], ΠΟΙ 6 Γ [ποὺ 6 νυ θη] 

ὃ ἰο ἴοοῖς ὑβογθοὶ [ὑροη 10]. Αμά οπθ οὗ [6 6] ἀθγβ βΒδ 1: (ἢ ἀπῖἴο τηρ, ΘῈ Ρ ποῖ: 6 Βο]ὰ, 
[π6 οι [ὑπ8. {Πδὺ 187} οὗὁἨ ἴῃ ὑτῖῦ6 οἵ ὅπά44, [88 Βοοῦ οἵἨ Πεανια, βαίῃ [οπι. Π61}]} 
Ῥτανδ}] θα [οομααθγθα} ὅ0 Οροη (μ6 ῬοοΪκ [86Γ0}}], δῃηά ἰο Ϊοφρββ [ονμ. ἴο ]οο0386]5 186 
ΒΕΥΘῺ 56815 (μογοοῦ [οὐ 1]. 

ἃ. Τᾶε ΠΣ ίοη αδ ἰλε απ. 

6 Απᾶὰῖ ΡῬοποϊᾷ [83400}, δηά, 1ο, [οπι., ἃπά, 10,757 ἴῃ. {Π6 τι ϊαϑι5 Οὗ [6 ΤὩτοπΘ πᾶ οὗ 
{μ6 γ᾽ ἰγοιϑίβ [Πἰν]ηρ- 6 ηρ8], δη 1η {116 ταϊἀ3ὺ οὗἩ [Π6 6] ἀ615, βίοοα [οπι. βίοοα] 8 
ΤαΑΛΔΌ [ὧϊ3. Βἰδῃ ἀρ], 85. [η8. 15] 10 ἢδὰ Ὀθθὰ [οπι. ᾿ μ864 Ὀ86}] 58]4ῖπ, μανὶηρ 
ΒΘΝΘΏ ΒΟΙΓΠΒ 8Π6 Βϑνϑῆ δυύθϑϑ, ΠΟ} ἄγ [ἢ6 βανθὴ ὥὸριγιβ οὗ αοα βοηΐ ΦΟυ ἢ ἴητο 

7 8}} {π6 οαυ. Απὰ 6 οδιηθ 8ηα ἴοοϊκ {118 ὈοΟΚ [οπι. (86 ὈοΟ 55] ουὐ οὗὨ [86 τῖρδι 
Βεαπά οὗ δηλ ἐμδὺ βαὺ [βιὑὉ60}] ἀροῖὰ ὑμ6 ὑβΓΟΙΘ. 

4. Ἡγογδὴλ οΓ ἰδὲ 7, απιδ. 

8 Απᾶ ψ]θη ἢ Πα (δ]κθη {πὸ Ὀοοῖΐκ [80γ0}1], (86 ἔθ Ὀθαϑίβ [Π᾿ν]ηρ- θ6᾽Πρ5] απ [ἐπ5. 
[86] ἴσαν απ ὑνγθηῦν [ὑνγοηῦγ- Ὁ] 6] ἀ6γβ [611 ἀοσσῃ Ὀδίογθ [86 18}, παν ηρ' Θν ΘΓ 
οη6 [680}}] οὗἩ 1Π6πὶ [οὗ ἐδιδην} ἈδΥρβ" [ἃ ΠΔΓΡ], δμὰ φρο] άθῃ νἱ8]8 [}] οὐ οἄουγβ [1π- 

9. ο6η56], ΜΉΪΟΙ ἀγα {88 ὈΓΔΥΘΓΒ οὗ [1η8. [88] βΒαη 5, Αηά {ΠΟΥ͂ Βυπηρ᾽ [51Π06] ἃ ΠΟΙ Βοησ, 
βαγίηρ, Τῇοα ἀγὺ ΜΟΓΙΒΥ͂ ὕο τΆ]Κ6 ὑΠ6 Ὀοοὶς [56γ0}17, ἀμ ἕο ὀρθὰ (6 86415 ἐβογθοῦ 
[οὗ 10}: ον ὕΛοὰὰ ψαβῦ βίαι, δῃὰ μαϑὺ γράθοηγθα [αἰαάβδῦ θὰ] 8 [07 οπι. 55} ἰο σά 
Ὀγ [108] (ΠΥ Ὀ]οοα ουῦ οὗἁὨ δνϑυὺ Κιἰπατοα [{{106], ἀμ ἐοηραθ, ἀπ ῬΘΟΡ]ο, ἀπὰ ἢ8- 

10 {ἴοη; Αῃᾷά μαϑῦ τηδάβ [4 ἀ80 τηδὶς6] ἃ8 [ποτὰ] απο ουὐν αὐ Ἰηρβ [ἃ Κιηραοπ) 
8Π ΡὈΓΙΕΒΌ :5. δηα ψὰ [{Π6Υ] 5841} [ογ" οπι. Β181}] σϑῖρῃ οὐ [ΠἸΡΟᾺ οὐ ΟΥ̓ΟΓ]Ρ (86 

11 φαγί !. Απαὶ ᾿686]4, ἀπὰ 1 μοαγὰ [07 1η8. 885] [86 [07 8 γοΐθθ οὗ ᾿ἸπϑῃΥ͂ ΔηρῈΪ5 

Ὁ Ὑον. 3. Τὴ ποσοτάπηοοθ ψΠῊ Α.. ΒΝ. [2 3.], εέσ., ἐνί(φωνῃ). [80 δ4δο 1ΔοὩ., οτγάμ., ΑἸογὰ, τος. δὰ ΤΊβος. - Ἐδο. πιῆ 
Ῥ,, Του κς., οίσ., οὐ 5. ἐν, ῦ, Β.Ὁ.} - 

8) γον, 2. ΤΊιο ἐστιν δου τίς [4 οὐ το, ψΠΙΟὮ ἐπ τοντΒ ἃ ΒίΓΟΠ ΤΟΥ Θτλ Ρἢ 8515 οἢ ἄξιος, [Π0 [5 οτα {δα ὃν στ 08] οὐξέοτα 
ΞοπόγΆ ΠΥ, ἐπ πσουγάλησθ νὴ ἢ δᾷ. Α. Ρ,.. εἰς.; ρος, πεῖ Ῥ ῊΪᾳ.., Πϑϑτία ἢ δοῦν ἄξιος, ἃ ΒΚ. α ΕΥ̓ {πῶ ντοτγὰ.---Ὦ. ΒΕ. ΟῚ 

81 γον, 9, [)όογάαψόγίῃ δηὰ ΑἸέογ ρὶνϑ οὐδέ {Π γοθ Εἰ πλ68 ; Τλο μηχα δὰ ἜγομθΙ]οΝ ρῖνθ οὐδέ οὐδέ, οὔτε, πεϊ ἢ Α..; Τί ΟΣ. 
σῖἢ 85, χκίνοι οὔτε [Πτίοθ; ἀπῇ δᾷ., οὔτε ἔπίςο, οὐ τίς; [86 ἰπἰθγμο αἴθ. 866 αἰϑὸ ἩΓ ποΥ, ἢ δὅ Ὁ. (4.)- -ΕΑἾ ΒΟ! 

88 γαὰγ, 4. ΙΙολὺ ἰηϑέθαι οὗὨἨ πολλά, ἴῃ βοσογά ιποθ πιῖτὰ 35. [πολυνν], δὲ. [Ὀ.]. εἰς. 
δ᾽ Ὑοῦ, 4, Καὶ ἀναγνῶναι ἰδ οῃί9ἅ. [80 κοῃ,, οτια,, ΑἸΐογά, Τγος., Τίβοι., τ ἢ δ, ΒΦ, Ῥ,, εἕς.---Ε Β. Ο.] 
δὲ γον. ὃ. ΤΙ ὧν ἰᾳ οπιίεο. [ο 41} {6 γϑοοϑηΐϊ οὐ 6 Ἀ] οἀϊζοτα, ἢ δδ, Α. ΒΡ». Ρ., εἰς.- ἢ Β. Ο.] 
86 γον. ὅ. Το γολάϊης ἀνοίξαᾳι, ἰπ δοσογάμλοοοῦ ψν τἢ Α. [}8.}] απ ΠΙ ΠΥ ΟΠ οΥΆ, ἀρκεῖ δὲ ἀνοίγων [Β5.]. 
δὲ Ὑοτ, ὅ. ἴθ ογιῳ., ΑἸ΄, Ττος., Τίϑοι., ἢ Α. τὶ Ῥ., Αὐλίδι, εἰσ... ὁπ λῦσαι, νι οἢ ἰδ σίγο ὉΥ͂ Βδς., "Ν᾿. Ψ αΙς. 

Οσ.).---. Ἀ. Ὁ. 
( " γον. 6. 9 οἴαι)80 καὶ ἰδού, δῃρροτίοα ὈΥ Β, [Ὁ], ἐσ.. [5 4150 δπρροτίθα ΕΥ̓ ἔπη οοηἴοχί. ΤῊΘ θοῦ τγίβῃηθι ἴο ργθματο 
ὯΪ5 γοϑιΐουν [ὉΓ δὲ απο χρροίθά, σγοθῖ μπᾶ πὸν υἱηΐο. [{ ϑθοπὶβ5 πγοϑὺ ΠΆΖΊΓΔΟΙῸ9 ἴο ογάλο [16 ἔτσὸ ψογ9. [Β5. ἄσοξ ποῖ βῶ- 
μοτί 1Π6 ἸΠΙΟΝΣ 11 ἰβ οἰα 04 ὉΥ ᾿ϑδοπιαπη, οτάσσογ, ΑἸΙΓοτ, Το 6 }168, ΤΊ δοι,, σε ἢ δὲ. Β᾽. Ῥ΄, εἰΘ. Α. διὰ Υαις. χὶν 
:.--  Β.6. Η 

88 Τόν, ὁ. [πη ρὸ γα πα] δίοα : “(ἢ 8 τὰ 116 ροΐηϊ.᾽" ΑἸ(Ογά ἐγδη]αΐοβ : “ ἐὴο τι ὐἶδέ,᾽" οοταπιοηζίπης : “0 πτογὰδ δοεῖσι ἕο 
[πα ἰσαῖο [9 ταΐ .1}6 ροϊηξ θοΐοτγο ἐμ. 6 {Ππ τοπο."--ἢ ΒΕ. Ο, 

89 Μεγ, ὅ. [Εὐτ [Π9 ἐγαϑ]δτίοη ας ὑΐ 560 Βονίηδοη πηᾶδοῦ ὡς, Β. 4; ΕΠ ηοΥ, ἢ 512, 6.--Ε. Ε. Ο.] 
ἐπ θ. Ὀπϊπμρογίαηξ ναγίδιίοηβ, 860 ἰῃ Ὀϑιοτὰ, [ξ. Α. δἀπὰ γυϊχαῖο μίνο οἱ; Τἰθομβοράοι; Ὑ ἢ ΒΦ, σίτου ἀἁ.-- 

Ἐ.Ἐ.Ὁ. 
41 γον. 6, ΤῊο το ἀποστελλόμενα ἮδΝ Β.., πὰ (ἢ δ6Ππ50, ἰῃ [15 ίαγοσυ. [80 ἥΖογάσπογιί ; ΑἸογὰ δὰ Τἰκξοβοηδοχῆ 

τοδὰ ἀπεσταλμένα, νὶῖ} δξι ̓  ἑοῦ, δὴ Τθα., ἀπεσταλμένοι, τ Α.--Ε, ΒΕ. Ο, 
4. γον. 1. Μ τποῦς βιβλίον. [1οἢ.. ΑἸίογά, Τγϑροὶ θα, απἃ ΤΊβολ., υῖτὰ δξ. Α.. οταἱς τὸ βιβλίον; οτγάσνοτι κἰνοα ἐξ: 

Β", Εἰνοὺ τήν.---, Κὶ. 6.] 
νον, 8. [ΜΜοήϑγη οὐϊοτη, ἢ δξ. Α. ΒΦ. Ῥ. ρἶγο κιθάραν.--Ἐ. Ππ. Ο.] 

4 Μόν. 9. Αμαϊπβ [}9 ἰδογίίοη οὐ ἡμᾶς δτὸ (οὐ, Κ.. [7], σέο. 5811 πῆοτο ορροπεὰ ἴο [{ἰ ἰ8 πο σοπίοχε, ὉΥ ἡμᾶς τοῦ χοῖδε ἴὸ 
40 {{ν|π|- Ὀοί ἢ χ9 9 Μ}6}} ὃ ἴο ἴΠτὸ οάογα. Ἡρῆσθ νγγὸ Βῃοιι ἢ τοδὶ αὐτούς ἰῃ νοτ, 10 αἴδὸ, ἢ δοσοτάδησο Μὶτἢ Οοἀ!!. Α. π ὩΡ 
[{μλοταπηη, ΥΥ ογιαυσοτῃ, ΑἸΙογά, ἀπὰ Τίβολ,, τ ἢ Α.., οαιΐε ἡμᾶς ; ΤΤΟμΟ61168, 1} ἐξ. ΒΦ. Ρ., Υυϊμαῖο, εέα., αἰνοα ἰϊ. τ ἰο 
τραγκοά αὔύτνὸ 85. ΤυπΌλϊδι]}.-. ΚΕ. Ὁ. 

46 Ἄγ. 10, ΓΟτί το ἢ οὐΐτογα, τ τ δᾷ, Α. ΒΦ5., κῖνο αὐτούς. ---Ἐ. ΒΗ. Ο] 
46 Ὑόογ. 10. Τῷ Θεῷ ἡμῶν, οὔ το Ὁ’ Α,, ἰθ ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ σοπηθοίοα νεῖ ἢ ἔδο ἰοτγοροίπρ ναγίδιίοηϑ. [δ ο πιᾶπη δοιὰ ΑἸζογά, 

σὶτ Α.., οπιὶς ; δ͵ογαβ οσΒ, Τ͵ΟΘΘ]168, ΤΊ Βοποπἀοτῦ, νυ γῇ δ. ΒΒ. Ρ,, Ψα]Ε., οἰο., σίνϑ [6 ὀχ ρυοδοίοη.- αὶ Ἐ. ΟἹ] 
41 ὕογ. 10. Βασιλείαν. [κοππιληῦ, ΑἸ ογὰ, Ττορθ! 68, δὰ Τίϑοι., ν᾿ ἢ δὲ. Α., κρίνο βασιλείαν ; Ῥοτγάδ., ΜΠ} ΒΦ αἕο,, 

τοδβ βασιλεῖς.---Ε. Β. Ο.] 
48 γοτ, 10. [(Ὁ4, δὲ. γορθ ἱερατείαν.---Ἑ. Ἡ. Ο.] 
49 Ὑογ, 10. Βασιλεύουσιν. [{μισππλαπῃ, ͵οτ ποτ, ΑἸ ογᾷ, ΤΎΘ 6 1196, τ ἢ Α. ΒΦ. τονὰ λ5 ζϑδῆμο. Τιβοποηδος, πεῖτὰ 

Οοά. δᾷ.. Δ»εὲα!., Εἰᾳ., Τοῖ., αΥΊ., αἰνοϑ βασιλεύσουσιν. ἴπο Ψηϊχηῖο (Οἴεηι.) τοηἶγοθ βασιλεύσομεν. Το πεῖχπξ οὗ δ΄. 
οἰοηΐ δα ΠΟΥ ΕΥ̓͂ δοοτῃ5 ἢ) π|6 ἴο ὈὉ6 αὐὔουὶ δαιδ}ν ἀἰν ἀοαὰ Ὀοΐγϑοη (πὸ ργοτρηΐ ἰδὲ [8 Κμξωνα ΤΟΥ 5 ; ἴῃ οοπάϊξση οὗ ἐμοῦ 
ψῆυ αὐἴον {Π|ὸ βοηρ (1π ἀδαῦεη), ἰομοῖθον νυ [ἢ ἘΠ6 Ὀγοαιχίϑθ ἴο [})}0 Βαϊ πί8 οἵὨ γεύμγκ Δα ΠΟΥ προὰ δῃ ἃ ΟΥ̓́Θ ἴμ6 οαγιὮ, ἐπ ΣΟΥ͂ 
ὁαἀκπινοΐ, τοαηῖγθ ἴΠ9 ζεζιω"6.-.-- Εἰ Β. Ο. 

γον, 10. ΓΕῸτ [πὸ ὕογορ οὔ ἐπί ἢ (δ6 σοη., 860 ὙΥΪΠΟΓ, Ὁ 47, 8.---Ὲ. Ἀ. 61] 
δ᾽ ΜΓ. 11. [Ττοκο] 165 πὰ ΤΙ πο ποηάοτῆ, ψ ὰ ἐξ,, σῖνο ὡς Ὀοΐοτο φωνήν ; [ΔοΒτηΔηη δηὰ ογθισογία, πεῖ Α. ΒΦ. (δφοατ), 

Ῥ., Ὑαυϊκαῖο, εἰο., οὐὶτ; ΑἸογὰ Ὀὑτδοϊκοίῖδ.--Ε. ΒΕ. Ο.] 



ΟΗΑΡ. ἸΤΥ͂. 1---. 14. 14ὅ 

ΤΟυΠα δοὺξ [Δγουη 5] {Π6 [ΠΓΤΟΌΠΘ, 8πα {μ6 Ὀοαβίβ Πινίπρ- 6195], δΔηα {6 6] ἀ618: πὰ 
186 αι Γ οὗ ὑμθλ 88 ἴθῃ ὑμουβδηα {1π|68 ἴθη ὑμουβαηα [τ γγῖδα 8 οὗ Π γΥγ1845], δηὰ 

12 τῃουβαῃάβ οὗ ἱμβουδβδηάβ; ϑδγίηρ πὶ ἃ Ἰουά νοΐϊοο, ΥΥ ΟΥΤΏΥ 15 [6 Τ,Δ Ὁ (μδὺ νγὰ8 
[μ8} Ὀ66] 58] απ ἴο τϑοοῖνα [[Ἀ1.6] [π8. [86] ΡΟΥΘ, 8ηα ΤΟΙ 68, ἀπα τίβάομ, δηὰ 

18 βιγοηρίη, δῃὰ ΒΟΠΟΥ, δηα ΡΊΟΤΥ, 8πα Ὀ]οβϑίηρ. Απα ΘνΘΣῪ ογοϑίυσο ψ]οἢ [{Π4] 85 Ἰη 
Βοάνθη, 8ηα οἡ [ὕρ0}]} (86 οαγίἢ, 5" δηα πᾶ οῦ (6 ΘΑ, ὁ 8Πἃ Βυ ἢ 859 δγ6 ἴὴ [ροπῦ] 
[86 868, 8ηα 8]} Πβίηχο (μα ἀγὸ ἴῃ μθιη, βοαγα 1 βαυίῃρ, [π8. ΤῸ Ὠῖπλ (Πδὺ Βι 060} 
ὍΡοη [86 Τγοπ δπὰ ἴο 86 180, δ6] ΒΙοθϑίηρ [06 Ὀ]οΒβιηρ], αι α΄ [ὑπ8. [86] ΠΟΙΟΥ͂, 
8η6 [η8. {867 ΡΊΟΣΥ, δπὰ [π8. 86] ρον [τιϊρ Ὁ], δ6 ἀπίο ᾿ἷπὶ ὑμαὺ βιὑοῦ ἢ ἀροὰ 
ἴΠ6 ἰῇτομθ, δπὰ υπίο {86 18:10 [οπι. δδ αηΐο ἷπὶ ἰμδὺ δι ὑοῦ ἢ ἀροῖ {86 ἱμγοπθ, 8ηα 

14 υπίο 86 [.4π|07 [ὉΓ Ἔν ὺ δῃὰ ονὸσ [᾿πίο {86 ἄρεοϑ οἵ [86 δρ68]. Απὰ {Π6 ἔοιιν Ὀοδβίϑ 
[Πἰνἱηρ- ορ5) βα]4, Απῆθη. Απᾶὰ (86 ἔουῦ απα ὑγθηςν [οπὶ|. ἴουγῦ απα ὑπθηΐν ]Ρ 
6] άθγβ [811] ἀογγπ δὰ νουβῃϊρροϑα ἷπὶ ὑμδὺ ᾿ἰνϑί ἴῸΓ ουοσ δηὰ ονὸσ [οην. πὶ τα 
᾿νοῦ ΤΣ ΟυΥ̓οσ δῃηὰ ουβυ]δ". 

δ᾽ οι, 11. 
8 γοῖ. 13, ἩΓουΣ ἐστιν. 

ἰ οὐϊίοτα, δξ. Α. Β5, Ῥ., Του] ζαῖα. εἰο., κἵτο χύκλῳ.--Ἑ, Β. Ο.] 
{[διοπππδδη, ογάνσοζίῃ, ΑἸίοτά, Ἷ, ΓΕΩΘΠ108, Τὶ ϑοοπάοτγί, τ δῷ. Α. ΒΡ. οαίὶ ἐστιν αἾΟΥ ὃ 

Ν τό); Ἰτοόρο! !  δηὰ ΤΙ δοβ͵οηδοτγί ομμἱῦ ἰἰ αἰ80 δογ θαλάσσης σιἴδ δὲ. ; 1Δὲεδδηη απὰ ΑἸίοσγὰ καἷτὸ ἰδ ἰπ [}16 Ἰδίζου μ]δοῦ 
ΒΞ. Ρ; οτγαάθπυσ, ί ΒΡ. Ρ᾿. τοδ ἅ ὁστι.---Β. ΒΗ. Ο.] 

Η τες, 13. [Βϑοϑαὶς οὐϊοιβ, πὰ ῖ Ν᾿. Α. Β5. Ρ᾽, εἰσ. χίνο ἐπὶ τῆς γῆς 
(6 ὕογ, 1δ. [λὲ. οπι δ ὑποκάτω τῆς γῆς. ἩἈΙςὮ [8 αἴγοη ὮΥ̓ Α. 
[4 Υογ, 18, οἱ οὐἀϊΐογη ρίνο ἐπὶ τῆς θαλάσσης, πὶ Α. 
μι γον. 13. 

Ὑοκο  οβ εἰδίπιδ Α. ἴον πάντα, ΑἸίοτὰ οἶδοθ ἰξ 86 τοδἰηρ 

ῆς.--Β. ΒΟ] 
ν᾿ Υηϊκαῦο, εἰ6.---Β. ΒΕ. Ο.] 

ΒΨ Ρ.; χε. ἀηὰά γυἱκ. μκίνο ἐν τῇ τελέση. Ε. Ἐ.6. άσσης 
[οὐ πληη, ΑἸίοτγά, ΤΊΘΚο 1 6, Τὶ οιάοτῆ, τ [ἢ δὲ. Ρ., τορ πάντα . Ἢ ογάϑυογίἢ θὰ Δῆκχο γοδὰ πέντας, πὶ 

πάντας); Β", Τορβ πάντα καὶ πάντας.--Ἑ. Β. 
ες. (4, [Εἴκοσι τέσσαρες, ΜὨϊοἢ ἰδ δαρρογίοα ὑγ ἴμ6 γαϊκαίο (Οἴεην.), οἰς., ἰ6 οπα εὐθά ὉΥ οΥίείοαὶ δαϊίοσϑ, μὰ δὲ. Α. 

ΒΡῬ, Ανίαξ,, Ῥωϊά., εἰο.--Β Ἔ. Ο1] 
ΒΎᾳ. 14, Τρὶσ δι άϊκίοι 5 ποῖ Ὀαδοὰ οὐδ ὉΡΟῺ το ὉΔΟΌΪ66. 

ἘΧΕΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΘΑΙ,, 

[ΡΒΕΙΠΩΙΝΑΒΥ ΜΟΤΒ ΟΝ ΤῊΒ ΒΥΜΒΟΙΙΒΜ ΟΥ̓ ΤῊΒ 
ΨΙΒΙΟΝ.] 

Βὺυ ἰδὲ Απιεγίοαπ Ἀα ον. 

ΤΙ φποβίϊοη---Ἦ Βδὲ ἀἰά {..ὸ ΑΡοσαϊ γρ ϊϑὲ Ὀ6- 
Δβοί.--ἶθ ὁη9 οΥὮ χτοαὶ ἱπίογοϑί δὰ ἱπιρογίδῃοο. 
1 ἰ8 δἰπιοϑὲ ὩΠΣΥΘΣΒΘΙΪΥ δαπιϊ θά, (μὲ 9 (ἰά 
ποὶ Ἰοοῖς Ὡροὺ ἰμ6 γεαῦξ Ηρδυθῃ δηά γδαΐ δημροϊἶβ. 
ἴμο δοθῆθ 0 Ὀ686]8 νγ88 δυγεδοῖϊο. Βαὶ Ὑῃδὲ 8 8 
Βγθο] ἢ ΒΔ 8.6 [Π0 0148868 οὗ δγμροϊθῖ ἮΙ δὶ 
τοϊδιίοη ἀο {ΠΥ ὍΘ ἰο ἐΐΐ6 Οὐ οὶΒ γι] ϊΣθ 
{18 ποὺ ἀοβιχηθα ἴῃ (μΐ8 ποὶθ ἰο ἀΐδουδβ (89 

Ὑδοῖὶο βυ ]6σὲὶ οὗ Βγυταο]ΐϑα. Ἐοτ (18, {86 ΣΙ Γ 
ἄγεθ ποὶ 766] ἰδ 6]Γ ἰο Ὀ6, δὲ ὑγθδοηί, ργοραγοὰ ; 
ΒΕΙΠΟΣ 848 ΠΘ6 ἰἶϊὴθ9 ΟΥὉ ΒΡδ0Θ [ὉΓ 580 ψγοδὶ 8 
ποῦ. Ηρ πουϊὰ, ΒοτοΥον, Ῥυοδθηΐ οογίδὶ ἢ 
ΥἹΘΥ͂Β ἩΒΊΘὮ ΤᾺΏΔῪ ΤΟΥ͂Θ Βοὶ ρα] ἰο 8 πιοτὸ ἔδο- 
τοῦ ΔΡΡΓΘΟΙίΐο δὰ υπαογβίδηάϊηρς οὗὨ {6 
ΑΡοΟΔΙγρθθ ἰμδὴ δὲ ργοβϑηὶ οδίδί πϑ, δπὰ ὑπ ϊοὰ 
850 ἸΏΔῪ ὯὈΘ Οὗ 086 88 ὈΓΟΡΔΙΘΙΟΥΥ (0 ὑπ ὁοτι- 
Ρἰεῖθ ἀϊδουπδίοι οὗὨἨ ἰδθ ϑῃιγο βιι υ͵οοῦ, τ ὶο, 1α 
186 ποὶ ἀϊδίδπὶ ζυΐαγο, πιαδὶ Ὀθ πηϑάθ. 
Α ϑυτηδοῖ τοῦγ Ὅ6 ἀοδηοᾶ ἰο Ὀθ α δωδείαηίίαὶ 

(γεαὶ οΥ αρρατεπέϊν τεαὶ) 4626 ἔπιασε ὁ δοηια οἱδαγ 
οὐγεεί. Οτάϊπατῖγ, ἰπ (86 Θηυτηογαίίοη οὐ οἷδββί- 
βεδίίοη οὗ βυτηοἶβ, ποὶ ΟΌΪΥ δσὸ δωῤείαπίίαὶ οὐγεοίδ 
Εἰτοι, Ὀαὶ 4180 αὐζγιίδωίέσεα (ΒΟ 88 δοίβ, οβδβοίβ, 
Τεϊδίϊοηβ, εἴ6.)}, δῃᾷ εὐγοποίοσίοαἱ ρεγίοάν διὰ 
βυπεδετ. Ἰθοθο Ἰδίίου, 70. δβοϊθηξ ῆσ ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 
διὸ Ὀοίίεν οἰδδδοὰ 85 βυτυῦο ο αἐίγέδιξίσοδ, Ρὲ- 
γος δά πωπεδόγδ, οομπ θα ρ] δ ΐπρ ὑπ δον ἐδ6 ἴθ γπὶ 
ϑγιαιδοί ΟὨΪΥ φωδείαπίίαὶ (τοαὶ ΟΥ ἀρρατεηι) οὐ οοίδ. 
Β.αΛΌΟΪ8 ἃ’Θ οὗ ἔνγο ϑββϑη 8}}Ὺ ἀϊδίϊ οὶ οἰ δβ898, 

ΥΙΣ.: παίεγιαξ διὰ υἱδίοπα. Τι6 ΓΌΓΙΏΘΥ ΔΓΘ 
πιαίεγίαὶ ἰμῖησα, ϑυ0 ἢ 828 80 ΤΑΌΘΓΠδοϊο, [89 
Μέοτογ-ϑοδί, 9 Οδη)]οδίϊοκ, διὰ (9 Οσμοσυΐτ 
οἵ (6 Ταθοτηδοῖο, ἰμ6 δία οἵ Βαριΐϑωα, δπὰ 
(Βο Βτοδβὰ δηὰ Ἦϊΐηθ οὗὐἠἨ ἰδ [ον δ βύρροτ. 
Ῥιμίοκαὶ ϑψυτεδοῖν ὅτὸ ἰμοβθ ἰτθδροθ, βαυΐηρς 86 
εἰν τῷ οἴ βυὈνϑίδε ιν (εἰπείσοτα), ὈΘμο]ά 

ἴη οοϑἰδίΐο υἱϑίοῃ. ἸΤἸΤΏΘ Ἰαΐίονῦ ΟΓῸ ἰδ 6 ΟὈ] ΘΟ 8 
ὈΘΠ6]ἃὰ ΟΥ̓ ἰβΒο ΑΡροοδὶγρίθίβ (θ6ῃῖοὶ, ἘΖοΚίοὶ, 
408}), δηὰ σοποοσ πίῃ {π|680 ΔΙΟῺΘ ἰΒ ἰἰ ἀοϑὶᾳηθά, 
ἧπ [09 Ῥγοδοηῦ ποίθ, Ῥδυ συ ΔΥΪΥ ἰο ἰσοαί. [ ἰ8 
ΒΟΥΘ ΡΓΟΡΟΡ ἰο τϑδὺϊ, ΒΟΎΘΥΟΡ, {πὶ Ἡ 1] 
Βοϊ οἰ 1ο ΔΙΥΔΗΟΙΘΗ(Β οὗὨ 8680 {πὸ ΟἾ6588688 οἴ 
ΒΥ τη 018 ὈΔβοα οἱ ὑποὶγ Ὠδίαγο Μν}}} Ὀ6 Βοιιτν δῦ 
αἰ δογϑηΐῖ, ἰπο86 ὈΔΒ6α ὁῃ ἃ δΘοπδβίἀογαίζοι οἵ μοῖρ 
ΤΟ]ΔιϊΟ.Β ἰο {1:6 υἱιϊτααίο ΟὈ]ΘοΒ γοργοβοιίθα γ1}} 
ὈΘ0 ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ͂ Βἰ ταῦ, 88 Ὑ11}} ΔΡῬ6 8. 

ΑΒ 885 7υϑ8 Ὀθοὴ ιἰηἰθα, ὅϑὅψια 018 ΤΩΔΥ ὯΘ 
οἰδβϑθά οὐ ὑνχὸ ϑϑββϑῃί δ! ὶγ αἰβιϊποί Ῥσὶποὶρ]6Β : 
,"νϑέ, ἴὰ τοϑροοὶ οὗἩ ὑμ6 1} παίωγε; δῃα, δεσοπαίψ, ἴῃ 
χαοδροοὺ οὗἵἩἨ {μοὶ} γείαίίοηδ (0 ἐδ6 εἰζίπιαίε οὐ7γεοίδ 
Ἔυπιδοἐίχεά. ᾿ ἷ 

119 ΤΦΌΣΙΠΘΡ, ἩὙΔΙΟΝ, 80 ΔΚ 88 6 ὙΥΐΟΥ ἰδ 
ΔΜΆΙΘ, ἰἴ8 (06 ΟὨΪΥ οἰαϑδὶ δοδίϊοη ἐμὲ 888 ὈΘ6Ὴ 
δἰἰοτηρίοι, ἰ8 ὁχοθοαϊηῦ ἱπρορίϑο ; ἰ{ 18 40 80- 
Ἰαΐϊο οβϑϑηΐδὶ ἐο 8 δοιηρ]οί9 φῥγοβοηίδί οι οὗ 
(89 δΒυρ]οοὶ οὗ Κ'γιηθοϊδη. Το [0]] Οἱ Κ, 
δαἀδρίοα ἰο πηϑοὺ (86 δρθοΐδὶ υἱθνν 5 οὗ 80 Ῥτοβοῃΐ 
ΤΟΣ, ἔγσοηθ ἩΠΙΠΙΝΤΟΡ᾽ Β δταν οηὐ γορλείϊδ 
ϑυπιδοίϑ, Ῥῃ. 16 βΒαᾷᾳ. (απὰ ἱδμογοῖὶπ ογοαϊἰθὰ ἰο 
Ποταβ ΖΤλοοϊοσίεαἑ απὰ Ζἰεγαγν ὕομγπαΐ, Υ οἹ. 11].. 
ὈΡ. 688 854ᾳ4ᾳ.), ἰβ ῥχοβοηίϑα ἔον οοπδἰ ἀθσϑίλοιῃ. Ἐ 

Ι. Τνινα Οονβσιοῦβ ΑΘΕΝΈΒ. 
1. Ιηἰοἰ ἥχοηὶ, (1) ἰ80 Ζῶα, ΒΥ. ἐν. 6, 8,9; 

ες (2) Αἰμοῖβ; (8) Μρη, εἰς. 
2. Ὀπὶπιο! κοί, (1) Βραϊοθ; (2) Μομβδίοσς 

Απὶπ8]}8. ΄ 
11. ΚΑΙ ΒΟΡΙΕΒ, ΒΌΟΣ 88 {ἐδ φ4͵αΐη εοἰίπόδ8δα, 

ον. χὶ. 8-11. 
Π. Νάτυβαι, ὈΝσΟνΒοιοῦΒ ΑΟΕΝΤΒ ΟΝ ΟΒΖΈΟΤΒ: 

85 ἰ6 Θδγίδ, (89 βύῃ, [86 ΙΠΟΟΙ, Βίαδ ΓΒ, 
Ἰλου ηἰδ΄ΊΏ8, δίο. 

ΙΥ͂. ΑἙΤΙΡΙΟΙ͂ΑΙ, ΟΒΟΞΟΤΒ ΙΝ ΟἈΡΙΝΑΒΥ ὕ8ε: 88 
σδη ]οδι σῖτα, ΟΡΟΤΏΒ, ΒῊ ΟΥ8, ΒΑΥΡΒ, εἰς. 

, 8 [19 [Δ0[60 τῶϑ ὑγοραγοὰ τι δρϑοΐδὶ τοίογσθθοθ ἰὸ Υ]- 
βἰομδὶ δυο ἰξδιίίοη. [Ὁ δησαϊὰ Ὀ6 ποίϊοὰ, Βονονογ, ἔπαὶ ἐπ 
ογῆι ᾿ὰ ργοδοηῖθ ἃ οἷοαδαὶ Ποαίίο, ποὶ οὗ γιϑίοβαὶ ϑγυῃ θ0}4 
ἐμποιμδοῖυοο, δαὶ οὗὁἨ ἐπ δρραγϑηῖ οἱοιηθηὶ ἐπογοοῦ; Ὀν ἴἢ9 
Ῥώτοπαὶ ϑννιδοῖ τουδὶ Ὀ6 υπἀοτείοοά 180 εὐμκιιίαογαης ο7 
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Α δ.}}} πιοτϑ ἱπιροτίδηὶ ο᾽αβϑι οδίΐου, ὨΟΎΎΘΥΘΓ, 
δ ἰο Ὀ9 ιδὲο ἱπ τοβρϑοὶ οὗ (9 γοἰδίϊ οΠ8 οχ βϑίϊη 
Ὀοίνοθῃ {86 βυπῦοὶϊὶ δὰ (86 εἰίπιαίς οὐ)εοί 
δγπὈοἸ το. Το Γοἰ]ονγίης, τθϊοσῦ ἀφοβ ποί 

ῬΣοΐοβ8 (0 ὯΘ πιοῦθ ἐμδῃ ἰθῃιϊδίϊγο, ἰδ ὈῬγθϑθηίθα 
ἴον δσοηϑίἀοταιΐοη. 
ΤῊ ΒΥπι00]8 (δἐπεμέαογα) ὈΦμ 6] ἃ ΟΥ̓ δόμα δηά 

ἐδο οἰμοῦ Αροοδὶ γρίϊϑίβ δτο δ οποθ ἀἰνἼθ: Ὁ]6 πο 
ἰνο οἴαϑ568: Ζπμποάϊαία διὰ Ἡεάϊαίε. Τ6 ἔογιμοῦ 
ἐπιπιοϊαιεἰνψν τοργοδοῦῦ ἰμ6 ωἰέηιαίς οὔ)θοῦ σδοη- 

ἰοπιρ]αιθὰ, 88. 89 δἰπιμέσεγα οὔ Ἠθάγνθα, (86 

Ἐ]άοτβ, ἰὰ9 Απρθὶβ; (86 Ἰαι(6Γ γτοργόβοης (Π6 
αἰιαΐθ ᾿πτουρὰ ἴμ6 πιεώϊμηι οὔ δβοίηθ οἴ γ 

οὈ͵]θοί, 48 Ολγιδέ ἰδ τοργθϑθηίθὰ ὈΣ ὑπὸ διπιμέίαο- 
γι οὔκ Γαπιδ, πὰ ἃ ολωγοῖ ὉΥ (δδ8ὶ οἵ ἃ οσαπάϊε- 

δἰἰοῖ. Τΐδ ἀἰϑιϊηοίίοι 18 οἰ ΘΑ ΥΪΎ ᾿π ρ| 168 πα (86 
πατγαϊϊτο οἵ 9980. ϑϑοπιοίϊπηὸβ 6 Ὑγοΐθ 88 
του κῃ μ6 ἀἰτϑοιΥ ὈθΘμ 6] ἀ (16 αἱεϊπηλῖ9 Οὐ) σίβ ; 
δο βὲεν οαδνρη, ἰδ9 ΤΉτγομΘ, δά Ηΐπὶ 10 Βαϊ 

(Βογθοῦ, δηἀ ἰδ Απρο]8: δῃὰ δριηΐῃ 16 σψτοίο, 
ποί 88 Ὀομοϊάϊηρ ἰμδὸ υἱυϊπιαίο, Ὀὰι βοπηθ οὐἦεςὶ 
ὑπαὶ τοργοϑθηϊθα ἰῦ ; 6 βδυν, πο 6808, ποῦ {86 
Ηοὶν ϑρίγιι, Ὀὰϊ 8 μι τορι ΒΘ Πρ {6 ογπλ6 τ, 
δ ϑόνοη [808 (86 Ἰαίίογ. [Ιὰ (μ6 ἀδσϑογίριϊνα 
Ἰδηζυαζο οὐ ἰμ6 Αροοσα)υρίϊϑί, (π6 δὑπμίαογα, 
το ἕοταιοά (9 δοτηπιοη 6] οι (8 οὗ [10 ΘΓ τ 6 
γἰβίου, ψ6Γ6, δ0 ἴο βροϑὶς, οἰϊπιϊπδιοα, δά ΠΟ 
ΜΤΟΙΟ 85 ἰῃουρη δ ἀΐϊγροιγ Ὀοιοϊὰ ὑμ6 ἐδὶη 68 
φηϊοῦ (6 δέπεαογα ΤΟΡργοβοηίοα, ---βοπιθί! 8 

{19 υἱεἱπιαΐο οὈ͵οοὶ, βΒοπιοίἑπι98. (ἢ 9 ἱπιοττιηθάϊδὶο 

οὈὐοοὶ {μὲ ἀοποιθα (μ6 υἱἐϊα6. [Ιἢ (ἢ 6 ΌΤΓΩΟΤ 
6880, ἰδ 6 εἰϊπιίηαίφα δἰπιμίαοτα ΘΙ Μηηιεάϊαίε; 

ἴη 186 ἸαίίοΡ, πισάϊαί6. ἴῃ γοΐϑγϑησο ἰο (86 ἸΔ(ἰον 

6888. γγθ Οσσδβί ΟΠ Δ}}Υ7 δηα ἰμ0 5.660} αἰ οΥρυ οί 
ἐδ ΒΥΠ)00] 88 ἰῃ Βϑυ. ἱ. 20, "" Τῇ δευεη ϑίαγϑ δγ8 
(ἐ. 6. γϑργεϑϑῃι) [86 Αη618,᾽ εἰ6. ἸΤμἷ8 88 ποὶ 
δίννγ8 ἀοηθ, Ὀθσδαδθ, ΠΘΏΘΓΡΑΙΥ, ἴὑ 85 ὠπποῦεῦ- 
δατῳ, ἈΒ ἴῃ [89 6889 οὗ {89 Ζαηιὸ δἰαὶπ, τοργεβθῃί- 
ἰηρς Ολνιίαί. Τὶ νγα8 ἀοηθ, βονονον, Μἱ(ἢ βυδοϊοηὶ 
γα ΠΟΥ ἰο μά ϊοαίθ {86 ἰδ. 

ἠπιπιρήϊαί6 ΒΥ τα Ὁ0}8 ἈΤΘ ἀἰνἾ81 Ὁ19 ἰἰο ἐεοο οΡᾷθυβ, 
οἶζι: (1) ϑυπέδατ, νιἌργο (86. )ογπεὶ οὗ {80 δίπινέαο- 
γωπι δογγθβρομὰβ πὶ ὑπαὶ οὗ [80 υἱ(ἰτηδῖο, ἃ 8 
ψὔσθτγο (Π6 δὐπιίασγῶπι Οὗ α πα ΒΥ ΤΩ ΌΟΪ 1269 α πιαπ; 
(2) ἑάεαὶ, τι οτο 189 ογπὲ 18 ποῖ 8ῃ ἱπηαρθ οὗ (89 
Ὥτπι οΓ ἰλὲ εἱκίπιαία, Ὀὰὺ ἰΘ δῃ ἑάεαζ ἵπιαφα (τοί, 
ΒονγουοΡ, 8 ᾿ Κοη688 οὗ βοπιδ οἰ Ὁ ἰζῆονγη 0760.) 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥΘ οὗ (89 φιαίί(ἰοα οΥ (6 ἱξἐπιαί 8, 88 ἰδ 6 
(Ρτγοῦ80}γ) [4648] δἰπιμίαοτα οὗ 8} 8 5:6]8. 

Μεαίαί6 ΒΥτΑΌΟΪΘ ΠΙΔΥ 0 αἰνίἀοα ἰπίο ἐἦγεθ 
ογάογβ, υἱΖ.: (1) ἐπαϊυϊάωμαί, νεθτο {μ6 φίϊδλωυζασγιπι 
ἐπ σαὶθ8 8δὴ ἱπαϊνϊ ἀυδὶ υἱιἰτδῖ0, 856 Βοτο (ῃ6 
Πδιὰὺ ἰμάϊοαίθα Ομγὶδὲ; (2) οἰαεδίοαϊ, π΄ ογΘ ἱὶ 
ἰμάϊσαιοβ ἃ οἶ889 οὗ ἰαάϊνι 418, δα Ὀθι δης4} 6οἢ- 
εἰι1ὲ86 τοζαγάθὰ 88 οὔθ ψγοἶθ, 38 ὙΔΠΟ6ΓΟ ἐΐ6 

ε΄ φἰπιίαοταπι οὔ α οσαπαϊεείϊοῖς ΒΥ το] ἰΣοὰ 8, ολωγοὴ, 
δὰ ιἰμδὲὶ οἵ α τοοπιαπ, (6 ὠηϊνογεαὶ Ολωγοὶ; (8) 
ἄδετταπέ, ποτ 89 δ᾽ ]δόσυπὶ (ΔΙ ΔΥ8 ἀρρα- 

ἐλε ἰλίπρ ἐλογείη, ὙΓῺ οοτίδί τοοῦ δολ οα ἐΐμθ 
[8019 ἸΙΔῪ ὃθ τοχαγθ λ8 ργοδοηςίηρ ἃ οἰλβαὶ ἢοκίίοη οἵ ἈΔΙα- 
ἐεγίαὶ δ . Τῆηθ80 ἈΓῸ οἵ ἔν ἀἰδι ποῖ, (που Κἢ ραγδ]]οὶ, 
οἴάργα: ἴΠ6 ἥγεί, οὐ γαοίης {Π|080 γεαξ οχίβιοποίοα ἔδξ δΓθ 
ἐπι θοῖνοθ Θ᾽ οὐ οα κ8. δ. π|}}018---ἂδ 6 ἰαππὸ οἵ διπογίοο, 
1.9 ὑγεαά οἵ (λ) ογὰ᾽ 5 ϑαρμοῖ; [πΠ6 δεοηηα, σοπαϊκβιίης οἵ »εα- 
ἑετίαὶ ἱπιαρεε (οἵ τοι ΟΥ̓ 1464] οχίεἰδποἰθ6) τπαὶ ἀγὸ ἔξ Θῃ}- 
σῦν πὸ ἑπιασε οὗ ἴΠ6 ἡγε, ΠΟΙῪ δογρμοηῖ, [6 Οδλόγω- 
νι οὗ" (δε Ταδεγηπαοῖε. ΤΏ δὕονο ἴδ Ὁ]6 ρύθϑιῃ 8 ἃ οοπηρίοῖο 

οἸαδϑ βοδιίου οὐ ἴδ γε οὔ ἔπδδο ογάογβ, ἰῃ δὸ ΓᾺΓ δα ἰΐ ἰδ 8 
οἰδδοὶ ἢ σοατοη οὗἨ Τρ] ἐχίίοποῖθα ἰθαἴ πανο ὕθοη οι ρ]ογοα 58 
Βυηθοῖδ; [δ Ὀϑαγα ἴ0 [8 «φσονα ογάϑθῦ ἃ τοϊβίιου ῥγοςί βοΙ Υ 
ΣΡ Ὦμδὲ προ ἰξ Ὀθαγθ ἴο Υἱδίομα! ϑγιωηνοὶα.-- 

ΤῈΕ ΒΕΝΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ Η1. 70ΗΝ. 

τεπιἶν Βα δίβδη 141) ἰαἀϊοαί98 δα 118 υἱιἱτηδέθ, τοί 
8 διιῤδίαπίίαί, Ῥὰᾳΐ δὴ ἑάεαΐ ΘὨ  Υ, 88 ΒΟΣΘ (δ0 
διπιμίασγηι οὗ ἃ βΒυογὰ ἰημάϊσαίθθ ᾳαδέϊοθ; δοὰ 
ἰμαὶ οὗ ἃ Βογβοιϑῃ, δ} οὐ ΡΟ] [6Π06. 

Βτοῦι 86 ργδοδάϊης οἰδββίβοδίϊοι γγὸ ἀεάτοι 
ἔνθ οὔάθσβ οὔ δυτ Ὀ0]8, 16 ἢ ΤΠΑΥ 6 ἀοδὶ σηαιοὰ 
ὙΠ βυβιοϊοηῦ ΟΙΘΑΓΏΘΒ8Β 88 70] ογ8.: [. [πιηο- 
ἀἰδιθ- 5: πλλῖαν  [1. [πη|πχρα ἰδίο- ἀφ]: {Π1. ΜΙ οαϊαίο- 
᾿ηἀϊνί 4); ΙΡ΄.β ΟἸδββίοαὶ: Υ. ΑὈογγδηι Ἐ 

ΑἸ] (89 αἰξγίδμίυεα ὁ ἐγπιδοῖδ (τα) 165, 80- 
ἰἰοηθ, τ ̓ δι ἢ 8 ἰο οὐ ΒΟΥ δύταοἾ8, εἰς.) δτὸ ἐμιθη)- 
8617 65 ΒΥΠΠΌΟΪΪΟ, ἑ. 6. {ΠΟΥ͂ ΓΟργοαθηΐ βοὴ αἰΐγί- 
δείίυε οὗ (.}9 αἰιϊπιαῖθ οὈὐ͵οοί. ΤΊΟΥ δτὸ οἵ ἱπὸ 
πὰ 8: δινιαν δὰ 760εαἰ. ϑιίπείίατ, τ δ ϑοπιθ 
δἰ τα δ αἰγὶ υϊ γὸ 8 ἀδῃοίοθα, δ προ [80 
παὶϊκίης, βιίδαάϊηρ, Βροδικίηρ, οὐ (86 δγυιθο] ἀθ- 
ποίοβίμαι ἰδ 6 πα ἐγ] ἀ}8] Βγπιδο]} ρα τ} 8, βιδηὰβ 
οὐ Βρθακβ; 7ώεαἰ, ΜΘ δοπιοι ἰηρ αὐδββίγαϊ τ ἴ8 
ἰηἀϊοαιϊοα, Τδι8 ἐλς ορεπίπο ὁ ἰλὲ ϑευδη δεαῖς ὃν 
(λὲ ιαπιὸ 18 7άεαϊ; ἴἃ ἀθῃοίοβ, ποὶ δὴ βδοίυδὶ 
οΡρθηϊηρ οὗ 86818 ὈΥ ΘΟ γὶδὶ, Ὀὰϊ ἃ ἀϊβοϊοβιιτθ οἵ 
188 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ σΟμοΘαὶθὰ Ῥαγροδβθβ οὗ αυοά. Ιὲ 
ἸΏΔΥ ὉΘ ΟὈδβοτγοὰ (δαὶ (δἷβ αἰν βίοι 8 διδίορβουϑ 
ἰο ἐπ ΖΘ ΠΟΓΑΙ αἰ ν᾽ βί οῺΒ οὗἩ (16 δγῃιθοὶθ δ 6πι- 
Βοῖνθβ, ρίνοῃ ἴῃ ἴ:6 ρμγοοοάϊηρς Τοοὶ-ποίο. [ἐ 
ΤΑΥ͂ 8130 ὉΘ ΓοδΔΥκΚοα ὑπαὶ ἰπ ἴδ 6 6686 οὗὨ ΟἸΔε5ὶ- 
ο8] δῃὰ Αὔδγγϑδηι ϑ' γι. }8, 8}} {πὸ διιγι δυίίνοθ 
ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΡῚΪ Ζ64εσί. 

Νυπιδεγϑ 88 δρρ! δὰ ἰο δγπιῦοΐβ, ἡ ρὶϊδὲ ἐΠῸῪ 
οὐηποί ργοροΥῪ Ὧθ οἰαβθοά 68 αδἰἰσϊ αι τ 68, μδτθ 
4 Κα αἰνίβίοη. ΤΟΥ δγὸ οἴϊθον ϑίπηίατγ, ἀ6- 
ΒΟΙΪΏ 8 {πὸ ΠΟΙ ΌΘΥ 88 ΔρΡΡΙΪεαὰ ἴο (86 Ὁ}1ἰσιδὲθ, 
ΟΡ 72 4εαἰἕ. ΟἾἈγοποίοσιοαὶ ρεγίοάε Ἰτοῦῦ ὍΘ ἴῃ |ἰκ6 
ΙΑΒΏΏΟΘΥ αἰγἀ64, 

Οηθ ἱπιροτίϑην ἤδοί ἴῃ τοΐθγοηοοθ 0 Ὑ᾽δίοηδῖ 
ϑγιθο] ἰπαιίοη βου ἃ μ6γο 6 ἀϊδίϊ ποι ποίοα, 
Δἃ8 1.8 Ὠοη-Γοσορηϊ ἰοη 888 σοβϑυϊίεὰ πὶ τυσὰ 
ὀοημδίοῃ. Α δἰριμἑασγωπι ΤΑΔΥῪ ὑππιεαϊαίεἶν τερνο- 
βοηΐ 8 δαιίεγίαῇ δυπιδοὶ, ΤὨυΒ, [0 ᾿ἰπβίδησα, ἴῃ 
(89 Γ68] νοῦγϊ ἃ, α' ἑάγοπε ἰβ 8 γεαζ ἰλίπσ, Ἔουὐθῃ 
δουρὶ ἰὶ 6 δὶ (89 βαπηθ {ἴτιθ ἃ λίαίεγιας ϑυικόοὶ 
οὗ δϑβιβ Ὁ] 8864, δογογοϊχζηίγ. Νοὸν ἰπ ἰδο ἘΠῸ 
δίοπαὶ ΒυταὈο  Σϑιϊου οὗ ἃ ρβαϊδοθ δηὰ ἰ(8 υγεὶ- 
(υτο, {8 βΒἰαηνυ δοότγαπι οὗὨ ἐλὸ ἑλγοπθ σουἹὰ θ6 δὰ 
Πηιπιράϊαία ϑγταῸο] : ἴὰὲ πουϊὰ ἀοδίβηδιθ 8 σϑδϑὶν 
δχιδίθηὶ βυθϑίβῃοθ, 744 ἰΐγοπα ἐπ ἰδ6 ραΐαεε 
σου ἃ Ὀθ 8 Δ΄αίεγίαξ Αδεττγαπί βγταῦο] ἱπάϊσειίης 
ϑονογοίρηίγ. 16 δίηιμασγια 9 ἰλαί ἰ΄τοπα 
σουὰ ὯὍὉθ 84 Ῥδιοναὶϊ Ππηπιραϊαίε Βγταῦο! σαρτο- 
Βοπίΐης, ὈΥΪΠΙΑΥΪΥ, 8 τὰ] ἰμῃσοῦθ. ϑυοβ 8 
Ριδιοπαί Βυταῦο], ᾿ἰὰὶ βου] ὰ 9 τοιμαγκοᾶ, που]ά 
Ἰοσιεἱτηδίο Υ βυρζοδβὶ ἰδᾶι τοῦ (Π6 Μαεϊῖογίδὶ 
ϑγιμθοϊ τοργοβθηϊθά, δηὰ, πη ογ οοτίδΐη οἰγουπι- 
βίδῃοοδ, ταὶσῃξ ὃο ἀοδὶσυοά ἰο δυχχοβίὶ ἰ. Βσοῖι 
{πθ680 οὈὐδογναϊίοηβ ἰὺ {Ὸ]]ονγ98 ὑπαὶ ὦ Ἐϊδσίοπαξ 
ϑγθοἷ πΏΔΥ Ῥογίοτια ἰμ6 ἀουθ]θ οἸοΘ ῳ) οἴ 
ἐπιπιεα αἰ εἴν ΒΥ τα οἰ σίηρ α Μαίετιαὶ Βγιαῦοὶ 88 ἃ, 
Βα δίϑησθ, δῃὰ (3) οἵ αδεγταπίίψ τοργοβοηεϊης 
ιλδὺ το ἐμ Μαιοσία] ΒΥ πιο] να ἀοδϊρῃ δὰ ὁ 
βοὶ Ζοσί ἢ. 

Φ [ΤΉ680 ογάοτϑ ΤῊΏΔΥ ὃθ τοῦτο δοἰϑῃς οι} ἀοἀποο 88 
(Οἷον: 1.06 ΔΙῸ ΟΡ Κοπογαὶ τοοροοῖδ ἰὼ ἩΔΙοΒ ΦΥΘΕΥ͂ 
δυτ οὶ ἰδ τοϊβίθα ἰο {15 υἰτπιλῖς οὔοςξ, υὲξ.: δὸ ἴὸ (9 τῇδ 
ὨθΥ' οὗ Τορτεσθηϊατίοι, (2) συτγοδρομάοθπορ οὔ δῖοτγο, (3) ἕο 
(4) παπεθῦ ; δηὰ ἰῃ ὁδ ἢ οἵ 86 γοαρος [{ ποδὶ ὈῸ σὸ 
ἰπ οδο οἵ ἐνο δἰ ἰογηδῖίγο τοᾶὰθθ. 118 γοϊδτίυη δὲ ὍὈ6 ἰπ 
Υἱὸν οἵ (1) ΝΥ Ὁ ξεπέαξέον, οἰτῃθϑγ κι ᾿ ωΓγ 
Μεαΐίαίε; (22) ΘΟΥ͂Τ' δα 47 παέμγε, οἰϊνος Οὐττεκροσμλενιῖ 
οὐ Μϑεγγαπέ; (3) ότι, οἰἴποῦ ϑιπείζαν οὐ Κιξαὶ; (4) μιωπεδεν, 
οἰοπον ἡπαϊοίημαΐ οὐ ΟἿαεείοαϊ. Ἑτοτὰ ἃ οοιυϊπαϊίοη οὗ τ οδο 
ΘΏΘΓΔΙ αἰνίδίοῦα ποτ του Ἱὰ τόδ], ᾿μοογοιϊίοδι! τ, εἰσέσαο 

οἱ ογάογϑ οὗ υΥπιροῖα, ϑβογυαχσαὶ οἵ ἴποϑος μοπυτος, τουἹά 
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Το εθοτί νι΄}} Ὀ6 τοδὰθ ἰο ΔΡΡΙΥ ἐδ ῥσὶποὶ- 
Ὀἰε5 8βεὶ ἴόσι ἢ ἰῃ {δὶ8 Νοίθ ἴἰὰ δα τιῖοπαὶ ποίθ8 
διὰ οοτητηθηΐβ ἰχουχθου ἐδ τοιπδί πον οὗὨ (δ 9 
(οπεπιεῃίδσγυ.---Ε. Β. Ο.] 

ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕῊἘ 
Οἰδ. ἴο. απ υ. 

ΤΗΒ ΒΕΥ͂ΕΝ ΒΕΛΙ.3. 

ΤῺΟ Μ᾽ ϑίου οὗ (9 ϑουθῃ 3.684135 ΘΙ ΤΑσΘ66 ἰἢ9 
Ηἰδίογυ οἵ ἰδ νοῦ], { γοροβίηρ ἀροὴ ἰμ9 ἴουη- 
ἀδιϊου οὗὨἩ {{ἰπ Ὠὶνίηθ δουπβοὶ ἀπά ρουογηπθηΐί, 
Το ὨἸΞΊΟΥΥ 15 γοργοβοηιθα ἴῃ ἰκ8 δσοηδίδηϊ στὰ- 
γιαλοῦ ἰονατὰ ἰῃ6 δηά. [ὑ 18, οη {Π6 ὁπ8 δηΐ, 
π ἰ[5 Τϑαγίαὶϊ ἔοτιι, {16 τ ἀα}]6 οἵἨ 411 στ 4108, 8 
Ὀοοὶς δοαϊοὰ δβουϑῃ:οἹὰ ; Ὀμύῖ, οἡ ἰῃ6 οἱ νΡ δηά, 
ππβοδὶ]οα Ὀγ 1.6 αι οὗ ἀοα, Ὀγ Ομ τὶϑὶ απ (9 
δρίτῖϊ οὐ Ηΐ8 σγοββ, ἰὑ ΔΡῥΘδΥΒ 85 (ῃ6 οι ηι δαί Ἰ 0} 
οΥ τ6 Ομυγ ἢ 8 Βίϑίοσυ, δ ἴδ ἰβίοτυ οἵ ἴδ6 
Κιίηράοαι οὗ ἀοἀ [Ὁπυγο}}. [18 βονογοῖρῃ 116 Υ 
ἰβ [Ὡς ΒΙάον οὴ ἰδ ψῃϊΐθ ἤοτβο,  Ὀσμῖ πα Ἡ ΟΠ 
ἴδ οἵμον ἰϑυτὶθ]6 ὨοΥβουλοη τη ϑὶ ΓΙ 6 88 Θϑαυἶγ68. 
[15 τὰ 3 ΑΥ̓Πϑπι 6} χονογηϑὰ ὈΥ (1.10 ΟΒ τ δ ἢ 
ἰάφα οσ, γδίμοσ, [086 Ῥδυβομδὶ Οἰνὶβὶ; 18 οὈ͵οοὶ 
θείης; {{᾿ὸ ΓΘΏΘΥΔΙ οὗ τη Κὶ πα ὈΥ 6 σοπηθοίίοη 
οἵ 41} Βιαπιδη βυβοτίης ἱ0} (9 Γοἀοιηρίΐγο ογὰ- 
οἶδὶ βυδοτγτίης οὗ (6 δῦ. ΤῈ [πὉ, 88 [ἰ 

᾿μδὰ Ὀθθα β]δίη, 18 (}6 σοη ΧΆ] Ῥθγβοηα ἐν, ἴῃ [86 
ἀπδηὶίο 116- αἰτίης οροτναιίοι οὗἨ [18 σθηῦγα] δβυΐ- 
Ζετ 9. ΑΒ ἰ5 (89 γοϊδίΐοι οὗ [16 οζοβ ἰο [89 
ποῖ, οὗἮἨ Ομγίοι ἰο (09 Βυδῆῃ δπηιὶ βρὶ γί] 
που]ὰ, 80 ἷ5 [}|ὸ γοϊδίϊου οὐ ΟἸ ιν ϑι᾽ 8 βυ δου (0 
4}} (8 5 δια θογ 5 οὗ Βυπιδηῖϊ, ἀοτγῃ ἰὸ {Π 6 ὙΘΥΥ͂ 
ἀθρὶ85 οὔ β ῃ8οὶ [Ἡ 4468]. ΑσσογάϊηρὶΥ, [Π νἱβίοῃ, 
πη τοῦρϑοῖ οὔ (116 66] οϑ(18] Του η δἰ ΐοη νυ ἰσἢ 1 Θοη- 
διϊϊαι 69, ἰθ {8 6 δτομοίγρα οὗ {6 ΟΣ 8 αἰ Βίουν -- 
ποὶ ἴτπς ῥγεσυγεῖγο οΘοσηίογρασγί, ἰῃ δοοογίδηοο 1} 
Φεπίβη 14.885. ὅ60 δ βιογαϊθοϊ, Ρ. 211, Τῃο 
Ρίοίαγο οὗὨ ἴμ9 μου] ̓ 8 αἰ ΒίοΥΥ, δζδῖπ,---οε ρθοΐ 
ἐς ΒΙΒίουυ ἰὼ Νοὸν Τοβίδιηθηϊ {ἰἰπ|68---Οἢ.. Υἱ., 18 
ἐπα ἐουπάδιϊου οὗ θχίοσηαὶ ΟΒυΣγΟ ἢ ἰΒΙΟΥΥ, ἴῃ 
Τοῦρεοί οἵ 118 ὀβομδίοϊ οσί οὶ Ὀοαγίηρθ; μι ἢ 1]8ὲ 
40 Ομ υτοαὶ, ἱη γοβροοί οὗὨ 05 ἸΠΠ6Γ τοδί ἢ 5. 8.5 
δαὶ ϊιοὰ πὰ (9 δου ΟδὨυγοΙ 68, ἰδ ὑπ 164] 
»τίωξ οἵ πον] α- ἰϑίοτΥ. Οτ {110 δοῦοπ δεα8 τοϑὶ 

Ὅο ἱταροδεὶ ὃ οὗ το]! ζαῖίοη. ἘΠῸ8 ἃ δυπιροὶ αὐ οὔοθ 4ὃ.»- 
ταπὶ ((. 5. αἰ δογίηρς ἰῃ παΐεγε ἔγτοτῃ [8 οὐἿθς) δηὰ ΝΜαέμνεαΐ 
({. ὁ. εἰιοϊ αν πὰ 7οτηθ) ἰ6 ἰηοοποοίναυϊο. Απιὶ οὗ τποϑο ἴἢδῖ 
ΓΕ ροεεῖδῖε οὗ τοι] ἱξαϊίοη, ϑογόγαὶ μανθ ΠῸ ὀΧριῃ ἢ Βοεδιίοη ἴῃ 
δε βετιρίαυτοα. Το ἥνο οτήογθ κίγοῃ δὔοντο (ἈἸΪ οὐ ὙΒΙΟὮ 
δ΄ΙῸὸ οχοιρ  δοά ἴπ [0 Αροσδλίγ 80) αγὸ ἤθγθ γδουγοδισοά, δῇ 
φειατπογαζίοη οὔ [6 ΧΘΏΘΓΑΙ ἀν δον ἴ0 ν Ϊσ ἢ θαοὶι θοΙο δ 
Βαΐης κίνοη ἰπ 4Π|ὁὸ ριγοῃ ο 619. . 

1. Ἱἱπιπγείαιο- δία} δὴ ([Πλπηοάίαξο, βί τ ὐαν, σοττουσροηάοηΐ, 
Τινάϊνϊίάι}}. 

- Ἢ. {πιμράϊδίο οδὶ (Πρ οάϊαία, ΙῴΔ66]1, Οὐττοσροπάθηξ, 

ΤΣ Μρδιαιο τηδινίάπαι! (ΔΓοάιαίο, 1ᾶσα]͵ Οοττοαρο ἐο- πᾶθῃ 

ἐς παιπαίαμ δῆτα ᾿ . ΕἸδιείοαϊ (ΝΜ οαϊδίο, [ἀρ], σογτεαροπάοπε, ΟἹ δαίοα 
Ὑ Αὐετγδηΐ (ἈΝ οἀϊαῖο, θα], Αοσσδαῖ, ἘΜΘΥΙΘθΝ Η 

4 [Αἀδίίίοπδι σοπητηθηίδ, βαῦϑ ἰπ ἃ ἴον δροοϊλὶ ἰηδίϑησϑδ, 
πεν ΠΕΎΤΕΙ ἴος ἘΧΡΙΔΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ὈΞΤΑΠ, οἢ; ΡΡ. 160 544.- 

Τ {ΠΠ ὉΥ τοογα ἰδ ταρδξ ἐῆο Ῥτοϑοιΐ δον οὐ ἀἐφρεηπεαίζοη, 
αχιοπάϊης ἰο {π6 βοοοηε Αἀγνεοης δηὰ [ἢ9 σοι ρίοίθ δίῃ} [9Ἐ- 
τστιΐ οὗ {πὸ Βδη)]οΐα, [Π|9 διδ᾽κιηθηῖ [5 ΠΏ Δη 68 Ε}Υ το, δίῃ σο 
ἐδννο σεεμὰ δεαξ ἱποϊπάοσ ἔπ ἐγεπιρσίς δὰ ἰἢ8 σἵαζε. {{ 
Ἰνούτευοῦ, Ὁ οογζα ἰδ οοπίοιηρὶεἰοὰ ἐἢ9 δαγίδ, 866 πο δοῦπο 
οὔ 1{6 κπά δοτίνεν, ἰδ 6 οἰδίοιηθαξ σδηποῖ ὕ6 δοσορίο, 866 
Τπβεσοάπειϊίοη τ [89 Δσμοσιοδὰη δὰ, αἷἶδὸ [δῆρμθ οὐ οἢ.ἱ.1, 
Ρ. 1566 - ΚΠ πὶ Ὁ.) ἷ 
Ζ {πος οἴος [ηογργοίλείοῦθ οἵὔ ὴ9 Πίος οὐ ἰδ πὶ 

ἴβοτηο, θ60 ῦπεσι. οἡ οἢ. νἱ. 2, Ρ. 111.--. Β΄ Ὁ 
ᾧ [ὑδλῦκο τορτοδασαρ {Π|6 ἴοτηῃ ἴγοτη τῆϑ [δἰΐη. Αβ ἴθογο 

“τῶ 0 θοτίλη πουῦὶ ἐναῖ οὐυ]ὰ Οχρτοθα ᾿ΐ5 ἰάθα, [ξ 16. ΠαΙῚῪ 
Ῥοϑείῦ]ο ἰμδὶ δὰ Κωκ ἰδα ἴθσαι ὁδῃ Ὁ9 ἰυπηὰ.--Ἑ, ΒΕ. Ο.] 
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(86 δευεη ἰγμηιρείδ; ΟἹ (ἢ 686, (8 δούοη ἐλωπάογε, 
δηὰ εραΐηϑι (686 ἰα81, {6 ορροβί(οη οὗὨ ἢ 
δευεη-ἠεαιὠει ἀγαφοῖ, ΥΘΑΥΒ (861, σα] ηρ ἔοι, ἴῃ 
ἰι8 ἑανη, ἢ 118 ὑπτὋ δευεπη-λεασεοα [3] ΑΔΕ ΘΗ τί8- 
(ἴδῃ ΟΥζδΏ8, ἰδ 6 δεῦεπ ἀπρέγευϊαὶς οὗ γιάσιποπί; (ἢ 9 
γἶα}5 οὗ δῆρον Ὀοΐπρ, 85 ἰδ! δηὰ οὔ ἐμ οἱ που]ά, 
1)ὃ6 Ῥτ οὶ πη ΔΥΥ σουαϊὶοη οὗὨ (πΠ6 πον. 

ΤΙΟ εἴοτνί ἰο ἀφο Ἀοῦ μον Φο}}π Ὀδμο] ἃ (ἢθ 
γ 016 Β6 Υ168 Οὗ υἱβίοηβ ἰῇ δὴ ὑπ Όγοοη Β.6668- 
Βίοη, ΟΥἹ ΜΠ ο ΠΟΥ Ῥτορ ιοισ δῦ σεαβοὰ Ὀρί ν 66 ἢ 
(16 ἱπαϊγν ἀλλ] υἱβίουβ, δηὰ ἢ6 βοΐ ἀονγῃ ὈΥ̓͂ μδγ- 
00}]9 ὑπαὶ ψ σὴ 6 δὰ β66} ΟὨΪ ἱπ ραγὶ 
(Βεουρχοὶ δπὰ οἱ θγ8), 18 {6 σοβυὶϊὶ οὗ 8. Γᾶ- 
{Π6Ὶ 1Π|6γ84] σομοοριΐοῃ οΥὗὁἢ ἰμ6 ΑΡροσδῖγρϑβθ. 
Τιιο Ἰλίίον υἱὸν ονουϊοο 8 ἐπ σταπά ἀπὶν οἱ 
89 τὶ ϑῖοιῦ ἴῃ 18 ἰοἰ!} ν, 8 ΠῚ Μϊοἢ 18 αὐ 
αἀἰϑυϊηο.Υ οὌχργαοϑϑθοά ἰῃ οἰ δρ. ἱ., διὰ πιβουΐ 
ν ἰοῦ 6 Ἰΐνοῖν σοπηθοίΐοι οὗ {πὸ ψμοῖο οου]άὰ 
6 οομῃργοδοπάεαὰ οἱ (του ἰδ 6 ἀββυμηρίϊοι 
οὐ ἐπιπιοάἑαίς ἰπδρί τίου, Οα ἰπ6 οὐδοῦ δηᾶ, 
{16 ορροβίίθΘ ἰοῦ ἱζποῦοβ (μῃ9 ἔγοοάοιῃ οὗ 
186 ΒΥΩΌΟΪΪΟ Θχρυοββίοι ἢ ἰῃ δοοογάφηοο τὶ ἢ 
νν ἱσἢ 1.6 σοποορίίοη, ρσίνθη ἐπ 118 Γι ἀδιηδηία) 
οὐ} Πη68 οὐ ὁη6 ϑαπάδυ, τη Ὀ6 ἔατίον ἀθ- 
γνο]οροα ἴῃ, ψὶ ἢ δηαὰ δηινὶὰ 118 βοιιἱπρ ἕοτί ἢ ἴῃ 
της, Ὀοΐης σομ ϊπ Δ }}ν δοσοιαρδῃ θα ὈΥ͂ ΡΓο- 
Ρθοιὶς ουϊάθησο. Ἐ 
Τα βυ] 6 Ηδδυθη- 80 οὗἨ 6σἢ5. ἷν. δηά ν,, 

ἰἸηἰγοἀιιοοά ὈΥ͂ ἰδ τόογὰβ, μετὰ ταῦτα εἶδον, 18 
{86 ἰγρθ οὗ 84}} βυθβεαιιθπὶ Ηθανθη-δοοηθθ. ἀπά 
Ε|Κὸ {6 τοβϑῖ, ἰὺ 5, 88 8 ΗἩθαυθηῃ-ρί οίισο, [Π6 ργθ- 
ἸΠἸΠΔΡΥ σοπα! ἴοι οὗὁἨ (6 δατι ῃ-ρἰοίαγο; ἰη (89 
Β6Ώ86, ἰμ8ὺ 18, οὗ 88 δὈβοϊαίο Ῥγουϊάθηοθ οὗ ἰῃ9 
Ῥουβοῦαὶ ἀοἀ---ἃ Ῥτονΐάθησθ ΟΥ̓ΘΥΡΌΪ Ηρ ἰδ 9 Ργο- 
ζτο88 δῃά Πουθὶοριηοηὶ οὗ ἔγοθάοιμῃ ἴῃ (6 ψοῦ]ὰ, 
ἰὰ ὑποὶρ Βυμαῆ δηα ἀθιηοηϊο δβροοίβ, ἰὰ ἰδ 
πϊρἢὶ οὗ ἰσἠξ απὰ τίσλε (τῖπι δὰ ΤΠ) πὰ }), 
ἴῃ ΟΥ̓δΡ ἴἰο {μ6 οαγγυίοςρ οἂἱ οὗ υάᾳστηοπὶ ἰο 189 
ΥἹΟΙΟΓΡΥ͂ οὗὨ βαϊνδίϊοηῃ. 

ϑύισϊε Ἐεαίωγοβ οὗ (δε Ἡδτεανεοη.- Βοφηδ. 
Το ὁροη ον ἱπ ἤεαυεη 6 πο 7111 πο] ἀϊηρσ 

οὔ Δροοαϊγυρίϊο γουϑἰαίλοη θυθ ὑπίο ἰ(8 ἀθοροθὶ 
ΘΛΥΘΏΪΥ͂ Του ἀαἰοη. [ἢ [86 Γβὶ βίαρο οὗ υἱβίοῃ, 
Ομ γῖϑι δαὴθ ἴ0 ἐἢθ8 5Ξ3’66Σ ου δδγίι, οἰδυι γῖης (89 
ΘΟ 198 οἵ ἰδ ὅθυθη ΟΠ ΓΟ 6Β, ΔΙΓΘΛΑΥ͂ μἰδίο- 
τσ} ν ἕατ Πὰν ἐο Ζσμ, ἰηἴο 8 ἰγρθ οὗ δ] ἔαΐϊαγο 
Ταη ἀιτοη 8) ΤΟΥΤῚ οὗ ἰδ 6 Ομ υγοαὶ. ἴπ {18 ὨΘΥ 
βῖαρο οὗ νἱβίου, Οἢ τὶ δύ Γδηβροτίβ Φομη ἴὸ ΠοαΎ θη 
1861: (118. ἰσθμοῦ ΡΟ ΟΣ οὗἁὨ υἱϑίοῃ 18 β'ῃδ) χοᾶ 
Ὀγ 16 ψόοτὰβ: Ζηπιπιαϊαίεῖν 7 τοαϑ ἵπ ἰλ6 δρὶ γι. 
ΤῸ 7λγοπα ο7Γ, Οοὐ ποοὰβ πὸ δχρ᾽δηδίϊοη : 

ἰξ ἀδηοῖοβ ἰμ6 δὐβοϊαΐθ ἥνγιηθδθ οὗ [1118 ρὸ- 
γουπθπί. ἡ Ηθ. δὲίδ ροὰ [86 ΤΒγοηθ---δὴ ὁχ- 

4 [Τ| [8 δοιπονδΐ ἀ ΠΕ 61} ἔο ἀδίοστη πὸ ὕγοπι [5 Ῥαϑθαθ 
ἙὮΩΐ υἱὸν [ημ9 δάορίϑ. Τὴ πηοδὺ ΠαΌΓΗΙ ΠΥ ΟΠ Οβὶ8 
ΒΘΟΠ.8Β ἴο ὑθ ἐπεὶ Φομη ὑεμοϊά 8.6 ν᾽ ϑίοπβ 16 16 ὩΠ[Ο] αἰ ἢ (8 
οὗ ἃ ρΡαπογβπα (660 ἴμο γοαθηΐξ ΓΘΟΠΥΓΘΩΘΟΟ οὗ ἴΠ ῬὮ Γαδο 
μετὰ ταῦτα εἶδον, οἷι. ἰν. 1; νἱΐ, 1.9; χΥν. δ; χυὶ!. 1; χίχ. 1, 
δηὰ κἰπΐϊαγ οχργοθδίοηθ τπσοῦυρὰ (0 ΒΟΟΚ); δὰ μα΄ ἢ 
πτοῖο 856 ἢ9 ΒΟ ο]4, οὐ ἰπ 9 μοδϑὲ Ὁ]9 ἰαύογναιθ οἵ υἱδίυῃ (860 
οἷ. χ. 4, γγυβογο ἐξ ἰ4 τοοογάθα τΠδὲ αἴον οαγίηρ (Π6 {ΠῚ ΠΟΓΕ, 
ΒΘ ψ85 δῦοπὲ ἴο Ὑτγίϊσ, ναὶ σαϑ ἰογυἀθη). ὙΠῸ Ἰδείοῦ ματὲ 
ΟΥ̓ μΐ6 Ὠγροίμοβίϑ ἰ8 ποῦ ἰηοοηπβίϑίοηξ ψ τ ἘΠ6 ἰάοα τΠ δῖ, αἴνοῦ 
(ο σοιηρ!οξίοη οἵ δ οπεϊγο νἱβίο, ἢ ττοῖρ δ ἰϑίδιγο ἃ ζ}}}} 
ϑοςοπηῖΐῖ οὔ πῆλέὲ Πο Ὠδα δθύη δηὰ ποργά, οἢ ἴπο ὑδδὶβ οὗ (89 
ποΐθβ ἢθ δδᾷ μγουϊουιῦ {6Ἰκοη.---Ε. ΒΕ. Ο.] 
{ [8.0 ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΆΥ ΝΌΤΕ ὁ υς. 146 δη4ᾳ., ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴ.6 

δοποϊι  Ὡρς ῬΡΑΤΆΧΤΑΡΉ οἢ Ρ. 14. 
16. Ὠοῖ τπὶ8 δΥπιθοῖ, ᾿τίτπιδ εν, δἰ χτι ἥοληΐ οὐὁἨ αὶ Τλγοηδ ἐπ 

ραυφη---ϑόπιο κἰοτίουβ βοαῖ ἰὴ ἴῃ9 Ησανθη οἵ δυο! τ] τὸ 
Φοδόονὴ δροοίΥ πιαιίοαῖ8 ΗΝ ΧἸΟΥΥ  βοοοπάαγν, ἴτ 14 
ἐπάϊςατῖνο ἢοΐϊ ΠΙΟΓΟΙΥ οὗ τὸ “ ἤγπληθδν ᾽" οὗ ἴΠ 6. Οὐνογηπίρης 
οὗ αοά, ὑπ οἵ ἐδ ἔκοξ ἐποτοού. Τῶν ΤΑγΟΙ --Ἐ 10 Υἱ8|}}} βεωξ 



ὸ 
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τοβδίοη οὗ Ηΐ αἰονίουβ δδϑυγδηοο οὗ Υἱοίουγ. 
68 8118 ρου 80 ΤΏΓΣΟΙΘ 88 ἴδο Πηΐᾳθο Οηο6, ἰΠ6 

Μγϑίουῦυ οἵ τπυγϑίογί δ; δηὰ γοί ὑϑοοζηϊζϑ]ο 88 
186 ἐχδ᾽ θὰ Ῥογβοῃδιγ. Ηθ ἰΒ δἷβο τθογὸ ραγίϊου- 
ἸΑΥΪΥ οματδοίοτσοὰ ὈΥ Ηΐδ8 δυο} 16 ΔΡΡΘ ΔΓ ΔηΟΘ. 
Τὴ γεισοία, 88. ΒΘ, ἀθηοίο {Π6 τοοϑὺ Ὡ0ὉΪ9 Ἰἰΐο, 
Ἰχῦ δὴ ᾿π ΡΟΥΘ ΘΌΪΠΥ ἴῃ οθ6. [ζ γῸὺὃ ΒΌρροϑο 
(0}0 δαγαϊμ8, Δ5 80 δαγπείίϊαπ, (06 Πεελ-οοἱογεα 
Βίοῃθ, ἴ0 ὈΘ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥΘ, ποί οὗ ἰμ9 ἀἰνί πο ρμθηδὶ 
τὶ ΘΟ. 80688--οἰπαϊοσαιοα ὈΥ (06 Βαο οὗ δγο---Ὀυϊ 
οὗ οὐ δίϑγῃδ)ὶ γοϊδιϊοα ἰο δυμπδὶϊν ἰΒγουρ ἢ 
Ομ γίϑί, ἴὺ 18 ῬΓΟΌΔΌΪΘ, ὑδαὺ [86 2αδρὲῦ ἷ'8 δὶφ- 
πἰδοδηὶ οὗ ἰ89 Ὀίνίηο Εϑβοηδθο ἐπ ἰδ δοϑίγδοῖ, 
ἴῃ 18 ΒΥ πὶ Ὁ01108] ΔΡΡΘΑΥΔΏΟΘ ΘΥ̓ΘΓΥΉΒΘΡΟ τηϑηΐϊ- 
ἴοβὺ 88 ϑββϑηΐξδὶ ᾿ἰἰχῃῦ; δηὰ δοσοογαϊηρ ἰοὸ ἰδ ἷώ, 
1μ)6 αἀἱαπεοπά, Ἐ δηὰ ποῖ ἰδ ΟΥ̓ΙΏΔΡΥ 2αερέγ, 8 υη- 
ἀουδιοαϊγ ἰηπἰοπάρα. 

ΤῊο δ αϊπδοιο, Ὑο86 διὸ δυστουπὰβ (9 
ΤΏτΟΠΙΟΘ, 8 ἱπάϊοαίἑ το οὔ ἔν ο υπάδιηοηίδ) ἰοη6 οὗ 
αοὐ᾽Β χογογπιηθηί ἰυάραοης ἰϑϑυΐϊηςς ἴῃ δδῖὶνδ- 
τἰοη---εσογϑηδηΐ ζ6 1} {|Π 6885, δὴ αἰγὶ θὰ19 ῬΓ6- 
Υἱουβὶν οχργοϑϑοὰ ὮὈΥ 89 τσγδϊ πῦον οὐ Νοδ. 
Αἰηοηχϑύ {πΠ0 σοἷο 5 οὗ ἰμἷβ ταϊῃ ον, ἐπιογαίά 
ἔτοθῃ] 19 ρτϑ- οί θη; δηᾷ ἱΐ ἰ8 ἴο (μ18 ἐμαὶ ἐὶ 

18 ᾿κοποὰ [68. ἦν. 8] ; Ὀνίπο ῥγοπιΐθο ἀϑιθδηὰβ 
Βυϊήδῃ ἢΟΡΘ. . 
ΤῺ Οεουραπὲ 9. ἰλα Τλτγοηθ ἰδ ἱπιτηθά δι 0} 

Βυττουηἀοαά ὉγΥ {ἐπ ἐισοπίν- Ὅν ἘἸάεγα, ἰλ 6 1ά686] 
ΤοΟΡργοϑοηϊδιϊγοβ οὐ ἕδο ΟἸΪὰ δηὰ Νὸν Τεβία- 
τοθηΐ ΤΒΟΟοΓαΟΥ, Βυπιδὴ βρίτὶϊυ 8] ὈΥΪΏ668; ἴῃ 
Τοδροσὶ οὗ (μοὶ δυο 108} πωπεδον ἢ ΓΟρτϑθθηῖ- 
ἰης (6 τοι γίηρς Τουσπααιίοηβ οὗ 86 ΟἹὰ δηὰ 
86 Νοὸνν Οονθηδηὶ ἰὰ (6 δἀογππθηὶ οὗ ἐμ οἷν ἢ 64- 
ΥΘΩΪΥ ρΡογ[θοι  οη---οἰοέλεαά ἴῃ τολίίε γαϊπιοεηΐ ; δὰ ὉΥ͂ 
μοῖρ σοίάοπ ογοισπ8-ῖλο δῖρη οὗ ὑμποὶν ΡΟ ΥἸ8ἢ- 
8}6 ΤΟΥΔ] ἔγοϑάοπι [δηἀ δι μοῦ Υ], ἡγοῦ ὉΥ 80- 
ΤΟΠῸΟΥ ἰο Θοἀ---Διιοδιοὰ ἴῃ αοαὰ 8659 Ηΐ6 ιογοθϑ 
([8νδεὶ Ξξξεοουηδίδηϊ οἴ 6οἀ). 

Βοίοτο 6 ΤἜΓΡΟὨΘ ἐλδ τιολοΐθ σουεγπαποε οΥ αΟοά 
ἷθ πηδηϊΐοδί. ΗἾ8 δ᾽ ἰθσῶδίθ ὁρογδίϊ 8 8Γ6 ἦΖϊσἠέ- 
πίησε, δὰ υοσοθ, δὰ ἱἐλωμπάετγε; ἐισλίηΐπσε οὗ 
ἘΘΑΥΘΏΪΥ τοδάθγ8, ἠοσιιΐης Θροοὶ δ οἢ ἰἢ)6 ΘΑ ; 
υοίσδα, ἰὼ Ἡ ΐϊσῖ ἰδ6 ΓΤ π ἀδιηοη 8) ἰάθα οὗ ἐδ 680 
Ἰσιπαη 9 Ὀδοοπιοδ ϑδηϊΐοδὶ; δῃα ἔδυ- τόυογῦθ- 
γαιϊΐηρς ἰλυπάεγα, 88 ροτὶοάβ οὔ {π6 τοι υθηθβοθησο, 
οχίθηβίοη δηὰ ἀσγϑ)ορπιθηί οὗ ἰμ6 ΕΚἰηράοιι οὗὮ 
αοἀὐ [ΟβυγοἘ]. 

ΤΉ 656 ΟΡΘΓΔΙΙΪΟΏΒ ΔΣΘ οΘοηὰἀϊ Ἰοηθὰ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ὮΥ 
πὸ δευοη βαπεὶπσ ζαπιρε [Ἴοτο}}68] Ὀθίογο {Π6 
ἙΒτοῦο, ὑΠ6 ὅονοι ϑρίγ ἰδ οὗ Θοά, 88 Εππάδηοη- 
141] Εοτιη8 οὗ (Π9 ρϑυβοῦ δ] δηἀ ρογιωδηθηί 1,16: 
Βογοϊδιίοη οὗ αοἀ ἰπ Ηΐδ 'οχοβ οὐ (6 οἰθγῃδὶ 

οὔ [8ο Βογογοίρη--ἰα (80 σγιμῦοῖ οὗ οϑέ6 65 κονογητησι, 
Ου δα γΐ θην ἢ ον βΟΥΟΓΏΒ, δὰ ἴδ ἴδοῖ ὑὈθοοπη)ο8 ουἱάϑηξ 
ἴο ΤΠΟ96 ὙΠῸ ὙΥ βο Ὁ οοηδίάον; Ὀπὲ [Ὁ 18 ποῖ ρμαέεηέ: ἰἰ ἰ6. ἴῃ 
τοθαδυτο Ὠἰἀθ1ι ὈΘΏΘΑΓΏ ἴΠ6 τοῦ] οἵ νῆδὶ πὸ αἴ] ἐπ ζατοῦ 
Αἰδι, ἐπῳ τὸ Ιῃ Βοογοῃ, ὨΟΥΟΥ͂ΘΣ, ἱξ 16 Ψψ τοδηϊΐοδι 

ὃ Ηο τπρῖιο]ᾳ [086 ἰανσα, δυο ξονόσμ ἰΏ, δῃά ἱπγουρῆ, 
δῃὰ δρουο ἴθ ῃ).---Β, ΒΕ. Ο.] ᾿ 

4 [80 δ'δο υγαγὰ οοη͵ϑοΐστοο. Ῥγογάσποτιν ἢ ττΐδο: 
“Τηὸ αερεν (βλγα Υ Ἰοἰογ 5) [8 1|ΚΘ τοαίσν; [5 ϑαγαΐηε ἰδ 
Ἐκ ἥγε: απὰ ἐδὴβ ἔπ080 σίοποδ βοθπὶ (0 γορτγοβοῃὶ Θά Β 
ἩΜα θαγ δηά 7 υσι199 ΔΘ δοοῃ ἴῃ Ηἰς ῥαὰκτησηΐ---(Παὶ οὗὨἨ ἁ [Π9 

. δη4 (παῖ οὗ {πὸ ἥτε οἵ βοάοπ) δηὰ οἵ ἐμθ 1,6δὲ ἢαγ. 
ν ΓΑ ΠΟΥ, [6 πηΐοη οὗ [θ86 ἔπττο οοἴογα; ἐπ οὔθ οἵ 8 Ὀεῖϊ- 

ἸΙδηὶ δη τ ΠΥ Ὁ ἢπ6: ἔπ οἴποῦ οβ ἄϑορου, ἤρθγυ δὰ ἀἄλγκοῦ 
8016, ΤΑΥ͂ ΡΟ πλοΣ "υο ἀϑαδίχηοἃ ἰο θυ 0] Σ6 ἐῆθ πΐοῃ οἵ 
ΜΟΤΟΥ ληὰ ΟἸοΓΥ, τι ἢ “ β[1.9 ἀπὰ ΜαίδδΥ ἰῃ (Π9 Οοὐποδά, 
Θϑρϑοία"ν ἴῃ πο Θοδροὶ ἀϊ πῃ (Βοαι. ||. 26), Βιαλί- 
δεῖν ἴἤοτο 18 4 οὐ ποίου οὗ Ὀγίχἴτιθδδ δηὰ ἦτο ἴῃ Εζο- 
ΚΙ|61᾽8 Υἱδίο (Εξοκ. ἰ. 4), πίον δ]8δὸ ἀΐδρίαγο [0 αίηθον 
(.. 28) -Β. Β.0.] 

1 [806 οὐάϊξέομδὶ οουετοθδὶ αμμᾶος οἷν. ἰγ. 4, }.162 .--Β. Β.0.] 

ΟἈνῖϑὶ, ΟΥ 88 ἰδ ϑόγυϑθὴ Βυηδδιηθηίδὶ ΒΟΓαι οὔ 
1Π6 τονοϊδιΐου οἵ ἴμ9 Ηοὶν ϑρίτϊὶ (860 [8. χὶ.}Ν 

ΙῈ Ρυγϑύδησο οὗἉ (δ ἷ5 τηϑδηϊδβίδιϊοη οὗὨ Θοὰ, ἐδ 
ἑαφαί τροογίἃ ἴδ ϑρτοδὰ ουἱ Ὀοίοτο Ηΐ8 ΤΏτοΙΟο :---ἃ 
δεα, οἷἶοαν ἰἰϊὸ οΥϑίβ] ; ἱμ δ ]} δυο πη ρ δαὰ 
δειίαίεἀ 1" ; γοὶ ἴῃ ἰΐ8 δρροϊεἰθάμϑθϑβ βδτιωοηΐς- 
πα ψἱ8 186 Ὀίνιμο γὺ}}}- -τῶῦ πῃ οΓγΒῖ4] ἩΠΓ6 18 
ἄχοά δῃὰ ἰγϑδαβρδγθῃί, ἐκ Ἰσας ; ἰπβημο ΣΌΘΣΙΥ 
ἴὼ ἰηθηΐ 6 δρροϊπίθα 688. 

ΤῊΟ ἐουπάδιϊοι οὗ {86 ορογδίίοηβ οὗ Θοἀ ἰδ 
{86 τότ] Κἰηρσάοαι Ὀοΐογο (6 ΤΏΤΟΙΘ δἃτὰ ἰδ6 
7 οων 1ὑδε-ΐογηι (Ὀθ68818) [Ζίοέησ-δεῖπφε} δΌοαι {86 
ΤΏγοΠπΟο : ἴμ9 ἴουν Βυηαδιμοηία) Εογεὴβ οὗ Ὠἰνίηο 
αογθγηϑοοθ ἴῃ (δ 6 ππΐνογϑαὶ του] ὰ ζΘΏΘΓ)}]γ--- 
8180 ἴῃ [6 ογοδίῃ δὶ που] ἀ ἡ Εὸν (δ6 πυπιῦοῦ 
οἴ (86 ποτ]ὰ 15 οὼγ; (86 πα Ρ οἴ ἔμο Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοἂ ἰ8 δεσέη (806 ὈΘΙΟΥ, Οἡ {ἰμ6 700 
Ὀθ88ι5 [ἱνὶρ- Θ᾽ 58]). Ἰθο80 1,116- ΌΓτΩΒ δτὸ 
7 υἱὲ οΓ᾽ ἐγες δείοτε απὰ δελίηα (18 δἷδο νυϊἱμὶπ δπὰ 
πὶ πουΐ, 800 το Υ. 8). Ἐμπδι 18, ἰ86 Ὠίνίπο αογϑγη- 
866 ἰ8 8 (ΒΟΓΟΙ ΧΆ Θομδβοΐοιϑ Γ]6; 8 δΌΘοϊαϊ6 
Ἰοοϊκίηρ ὈδΔοῖς ὑγροῦ {89 Τουπαδίϊοηθϑ δηὰ ουὐθηί οὗ 
ἴδ, δὴ δυϑοϊαια Ἰοοκίηρ ἔογσπαγὰ (ὁ (86 δ᾽ 5 οὗ 
ἸΠ9 δηὰ ἐμοῖν ῬγΘ ἰταΐ ΠΔΡῪ Θοπαϊιϊοῃ 5; 8 Ῥοσίοοι 
ἱηϑί οί πο (89 Ρτοίουπάαοδὶ γ᾽ 8] σϑυ 865, 8.5 τὴ0}} 
88 ἃ Ῥογίοοί ουϊ]οοῖς ΡΟΣ ἰδ πἰλονπιοϑὶ υὙἱί 8] ρὲ)6- 
Βοϊηθῆϑ. Α ἤμυγο οὗ οτμηἰδοΐθησθ ἴῃ ἰἰ8 ππάγίης 
τη οὐ 0} ΟΥ̓́ΘΔΡ (6 ψοΥ]ά, ἰῃ 110 ΘΟ ϑοϊ ΟυΒ: 688 οὗ ἐἰμ6 
Ὀινίηο Θονοσηδηοο. ΤῈ ἐοπ ΔΡΡΘΑΓΙΘ ἢ (}}186 ἄζυτο 
88 (0 τι Ὑ σονούθθηοο ὙΓΠΙοὮ ΟΥ̓ΘΣΟΟΙ68 81] 
μη 8, ι}16 ἀγῃδινὶοαὶ Ῥυ ΠΟ 1Ρ}0 ἴῃ ἐ(8 ἐγτϑϑὶϑιϊ Ὁ16 
ἔοτι "- Ὀγοδκίηβ. Το δωδίοοϊ ΟΣ ΟΣ ΔΡρϑδιβ δ9 
(6 Ῥυϊποῖρὶθ οὗὅἁ 81} ϑδογίθοθ ἴῃ ἰδ πουὶά, 89 
Ρυϊποῖρ]ο οὗ βυβοτγίηρ ἰὰ 86 ογθδαίι γα) }18 (πιοῖ- 
ΒιΓΟΌΒΙΥ ρογυογιθα ἰηΐο 8 οομῆϊοί ΚΣ οχἰβίθῃοο). 
Τ5ὸ λωπιαῦ 7α06 γΟΡΤΘΒοΏ 8 (9 Ρυὶποὶρ]9 οὗ α- 
ΤΩΔῊΪΥ, ΓΘ δ ΟἿ ρογυδαάϊης ἰμ6 Ῥ80]6 ποσ]ὰ : 
ειἷ8 1,.16-ἴοτχ 8 ΟΘΧΡΤΟΒΘΙΤΟ οὗἩ ἐδ 9 Θοποορηίσζδαίξου 
οὗ (μὸ Ἰηθηϊίο ἰῃ ἃ ᾿ἰκθηθϑα οὗ [5:86 πιοϑὲ οοῃάϊ- 
ιἰ᾿ἰοηοὰ δηΐϊο 6. Τὸ ἡψίπσ εασὶδ ΔΡῬῪΘ6δΥγβ δείδαὶ 
14.681] ἰοπἀΘΠΟΥ̓͂ ἰοσναΓαὰ δοίη σοη γα] δυὴ ψὩϊΟΣ 
ποῦ ΟἿΪΥῪ ῬουΎϑθ ἐδ ρἰδηθίβ δῃά οομῃοὶβ, Ὀαὲ ἰ5 
ΘΧργοϑϑϑὰ ἴῃ (86 τοοίΐοη οὗ ΟὟΡ δ ἰδεῖ: ἐπδὶ 
θη ὁ ΠΟΥ͂ ΨΕΪΘὮ 18 {Π|6 ΤΟΥΘΙΘΤΥ οὗ 81} τοί! οὴ--- 
ΤΑΥΒΙΘΥΥ τιδηϊοδίοα ἰῃ {8 πηοδί ρϑου δΡ Θ650 069 
ἵπ {80 δἰχμον ἰθηάοῃοῦ οὗ ἰδ6 5βρί τὶ - νον] ὰ ἴο- 
νᾶγὰ (πὸ ϑῃ οὗ 4}} Ἰϊῖ6 (7 σο ο {λει ΖΣαιλε:). 
Ιῃ ἃ ἴΏΟΥΘ ζοΏΘΓΔ[] Β6η86, ΒΟΎΘΥΘΡ, ΤοΟἰΐοῦ 8 ἐδ 9 
ΡΡΟΡΘΣΙΥ οὗ 41] ἔοαν 11 }6-ἴοτβ [{μἱνίηρ- οἴη κ5]. 
Ἐδοὶ δ88 δὶ τοῖησε; ἴοΥ' δὶς ἰ8 {89 πα ΟΡ οἵ Γαϑὺ- 
068 δοιϊνυἱγ ἴῃ Ηδδύϑῃ, οὗὨ σϑϑίϊθϑβ ΙΔΌΟΡ ΟὨ 
θάτίἢ, οὗ γοβί]θ85 86] [-γυδίταϊϊοη ἰὼ ἰδ6 δΌγΒϑ. 
ἤρηοο ᾿ξ ἰβ 8814: ἐλ δεαεία [Ζἐνέηρ-δεῖπσε] Ἀστθα 
πὸ γεοεί ὅαν απὰ πισλίς ΤὮΘΙΡ ΠΟΏΤΟΡΟΒΟ, πον- 
ΟΥΟΡ, ΘΟΠΒἰδ8 ἰπ ὑ89 ὕεδί8] νόοσκ οἵ φἰογ γὶης 
αοάἁ. ΤθοΥ μον ν Ηΐτ 88 (μ6 ( γῖοο Ηοὶγ Οπο, 
ο Ργδβοσυϑῶ ἰδ6 ΡΣ οὗ ΗΪ8 οὐῃ ροσγϑοηδ]ζιγ, 
8η4 νογκ υπΐο ΡυγὶΒοδίϊου ἰῃ 4}} Ηΐθ ῥσγονυί θὴ- 
ι181] ορογαιΐοηβ ἱβγουρμοῦΐ {86 στγϑδίυγδὶ δηὰ 
δρὶ τ] του]. ΑΒ ἴμὸ Ηοὶγ Οπο, Ηο ἰδ 189 
Αἰἰ- Κωϊον,  .Ο ΚΡ06}8 ΘΥΟΥῪ ἰοπιριδίΐϊοη [0 Δ ᾿τὰ- 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ ᾿ΐπο οὗ οοπάμοί. Απὰ αἱ 86 δϑιιθ 
[πὸ Ηδφ ἰ8 ὑελουαὴ ( Ηλο τας, εἰς.), 086 ὁο- 
νορδηί [11 0] 688 Θ᾽ τη8 1 811 δρθ8 δὶ ἰ89 68- 
ἰΔὉ}18ιθηί ἴῃ Ἰογθ οὗ ἃ Ῥῦυγο ᾿ἰ769-κίπηχάοτῃ οὗ 
Ῥογβϑοηδὶ Ὀρίη 8. 

Νοῦν [Ὁ]1Ὸὁ ν᾽ 8 [ἢ Τορτοδβοηϊδίϊοη οὗ δὴ σπέήρλοπῳ 

4 [809 οὔ οἷ. ἱ. 4, Ρ.91 --Ε., Β. Ο1] 
{ [ϑοο οὐ οἰ, ἐν, 6, ".1δ4--.-. Β. Ο.] 
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δείποδη ὑπ Ὀσοαβϑίδ [{ὐυΐπς- Ὀ61 28] δηὰ ἰἢ9 
ΒΙάοτβ. Τμὸ Ὀθδϑίδ [{ἱνίηρ- Ὀθηχ8] μδνο (9 
ἰαἰἰδιῖνο; (ῸΡ ἰδ διἰογδίίοῃ οὐ ἱμὸ δαπιδῃ 
δρίγἰίυ 41 ρῥυΐμσοθ, ἐμ 6 ΕἸάοτβ, γοϑίϑ ὑροὺ ἴμ6 Επη- 
ἀδιιοοίδὶ ΕΟΤΠΙΒ οὗ μ6 Ὀ᾿ νη γὰ]θ ἰὰ (ἢ τον] ; 
ἰδ θινῖπο ἀουθγηδηοθ ὙΔΙσὮ δοί}}} γοαοιιη 8 
ἰο (Π6 Ὀγδὶβθ δῃηὰ ζ] οσῪ δὰ (δῆ οὗ Ηΐϊ (πδ0 
δἰτο ἢ ἀροῦ (6 ΤΆγομο, Ἦ 0 ᾿ἰνϑιὶ ΥῸΣ ουῸΡ δῃά 
εὐοσ, Τ9 ΕἸ ΟΣ 811} ἀονῃ Ὀοΐοτο ἰδ 9 ΤΏΓΟΙΘ ἴῃ 
δαμ ἰἰν ἀπ ΤΟΎΘΓΘΏΟΘ, δὰ ΓΒΕ ; ἐδ ΟΥ͂ οαϑύ 
ἐποὶτ σον η8 δὺ οὐ 8 ἴδοὶ 828 8 δίζῃ πὶ ὑπίο 
ΒΒ δίομο θοοη 8 μοθοῦ, δηά υἱοῦ ἰμοῖν ἀοχ- 
Οἷοαγ. [Ι δργϑθὸθ ὙἱΔΒ (Π6 ἀοχοϊοῦυ οὗ ἰδ6 
δοδϑίβ [Πἱνϊηρ- θοΐη 48], πὶρὰ 86 ὀχοθρίϊοη ὑμπδὶ 
ἷὰ 186 ο6486 οὗ ἰΠ0 ΕἸάοΥΒ ψγὸ βαγὸ δύναμες ἰῃ- 
βιοβιὶ οἵ εὐχαριστία, ἰμδη κερί νης τοβοϊνίης ἰἰ- 
801 ἰπηίο ἃ αἰογὶ δοδίϊοπ οὗ (89 ᾽ν δἰ κεν 
Ῥοποσ. Βαὶ ἐπα ΕἸάοΥΒ ΡΟ ΒΟΥ σῖτα (86 Γϑάβοη 
οὗ ἰδεῖν ῥγδίβο, δῃὰ ἰὲ ἰβ ποιθνογίγ ἰδαὶ ΠΟῪ 
δρεδὶ οὔ δὴ ἰάϑδὶ οχἰβίθῃοο οὗ ἐπίῃ 8 Ῥζοοοαΐϊης 
(06 δοίαδ] ογοδίϊου οὗ ἐἰθῖι. 

ΤῊΐ8 νἱδίοη οὐὁἨ Θοα᾽ 8 ΔΊΟΥΥ ἰπ Ἠΐδ χονογπθηὶ 
οἵὗ ἰΒὸ πον] ἃ οοῃδίϊαὐ68 [ἢ 6 ζοηοταὶ Ὀ6518 οὗ (116 
δροοῖ4] τί βίο οὗἨἩ πὸ τοῦ] Β Ὠἰδϑίουῦγυγ. 716 818- 
ἰ0Ὁ7 οὗ ἰ!6 ποιὰ ἰδ ϑιυιυγδοθὰ ἰπ δ δοοζ-τοὶξ 
τωῤβος γὺν μ6 αηὰ οὗ αἀοἂ ; ἰδ) Ἰαδγνοβ οὗὨ νυ δΙοἢ 
δῖῸ 8668164 πὶῖ ἢ ΒΟΥ θὴ 860815ὅ.0 Τμὸ Ὀοοὶς [8070]]] 
τουϑὶ, ἀου Ὁ11658, σοη δ ΒΟΥ ΘΑΥΘΒ: Οὐ οΡ τ 80 
81} (80 86815 πτουἹὰ οὗἨ ὨΘΟΘΒΒῚΥ ὈῸ Ἰοοδοά εἱ 
ὁ0ῃη06. ΑΙ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ Ὡ6Ὺ ἰΙο6δΓ οὗ ἰδ6 ΤΟ]], 4 ἔγϑδῃ 
868] ἰ5 Θησουπίοχοά : Ὀαπὺὶ ἰἴ ἐμο Ἰοαΐ Ὀ6 ὉΠ γο]])οὰ, 
ἷι 18 Ἰουαπὰ ἰο Ὀ6 τὶ θη ὕροῖ Ὀοΐδ βἰάο8. Τ υ8, 
ἴη 604 ̓5 δἰ, (86 ἰδίογΥ οὐὗὁὨ ἰμθ του] ὰ ἰβ δοι- 
Ρἰεἰο, 1κὸ ἃ ὈοοΚ [80τ0}}}]1.0 [8 Θουγβθ ἐδ 86}- 
ἰδδδιί ου δ, ἴον 18 ἀοδί χη 18 ΠΟΥ. Βα ἰἰ 18 ἃ δεαίεά 

" δοοῖκ [86Γ0}}}; ἐδ πβοὶθ σοπίθηςβ δτὸ τωϑὰθ ὑὉ 
οὔ ρογροχίης δηὰ ἀϊδίυγθίης οαἰκτηδθ. Αὐά ἢο 
θείης 15΄8ΔὉ]6 ἰο πηγανοὶ ἰδ ἰ8 θαυ] Πἰβίογυ, ἰοὸ 
ἰδτον ᾿ἰρφηῦ οὐ {πὸ φίοοπι- θη ὙΓΑΡΡΟΘα ἴαΐθ οὗ {πο 
ποιϊὰ. Νοῦθ ἐπ ἰΠ0 Δηρο ο ΜΟΥ] 8 δΌϊΪο (9 ἀο 
(18, ποῦ ἰα ἰδ Βυμδὴ ποῦὶὰ, ποθ ἰπ ἐδπ6 
ποιὰ οὗ ἀεραγίϑα βου]β. Νοῖ οῃ9 ὁδῃ 80 ται ἢ 
88 {(Γγ ἰο Ἰοοῖς Π)ὈΡο} ἐϊι:6 Ὀοοΐς, ἰο Θχδιῃμιΐὶῃθ πο 9 Ὁ 
9 σδὴ ὀρθὴ ἰέ. 789 ΟΥῪ οὗὨ {86 δίγοηβ δηκοὶ ἷβ 
δοὶ ΒΙΠΡΙΥ ἀτδιηδίο; ἐδ τσὶ 6 τηϑδὰθ ονϊάθηί 
ἰμαῖ πο ϑρί τὶ] ΟΡ πουἹὰ ματο βοϊνοὰ ἰδ 9 
τὶ 4]6 οὗὨ {πὸ ποῦ] 8 Ηἰδίοσυ, ἱζ ΟὨγίϑε δὰ τοί 
δοϊνεὰ ἰὲ ἢ Η18 6Γ058. 
Απά 7 φί »εμοΐ, 5808 186 3.607. Α εἰπιρὶο γοὶ 

ΒΌ] ἸπὉ Οχργοβδίοη οὗ ἰδ 6 δοϊ προ δπὰ ἱβουχμὶ 
οἵ πδαὶ (6 τοῦ] 8 Ὠἰβίοσυ τνουϊὰ 6, μβαὰ ποὶ 
ΟἸγίβι 8. σγοββ διπαὰ υΥἱοίοσυ ὑηγοὶϊοὰ ἰϊ.} ΤῈθ 

ΤΕ Νοε ὩΘΟΘΙΒΑΓ ἢ. Α το ]] τηϊρῆξ γοοοίγο δούθῃ Ἐ66}8 ΟἹ 
αἰἴπος οἵ 6 αέ οῃάκ, ὁ5ο}: 9641 πο ἀἰπρ τοροῖμοῦ ἐμ6 οὰζον 
οἵ ἃ πυσεῦος οἵ [89 τογο] ἰοὨδ οὗ [6 ραγο βυθοῖς, 1η διυςῖι 
ὍκἈ69 ΑΙΪ [9 66614 του ]ὰ δο υἱα 010, δὰ δΔΏΥ οδὸ τηΐμιις Ὧ6 
Ῥτυκ» νίτβοῦε ὑτορκίηρ ἐπ9 οἴδοτα. ΟΥ̓ οοῦτδο, ἰὰ ἴμ9 υπ- 
ΤΟ ἰ κ, τῶ 04] ποαγοαΐ ἰο [26 οἰγουϊαγθηοθ πουϊὰ δανο 
ἤγεί τὸ ὕθ ὕσοῖοη, δῃά δὸ ου ἰονασὰ ἐμ9 σϑηῖτο. ΝῸΓΣ ποιυ]ὰ 
ἔδογο Ὀ6 ΔΏΥ αἱ Λα συ Υ ἴῃ τεϑάϊ πρὶ δυςῆ ἃ τοὶ], τεσ ἐΐθη εοιλίη 
αὶ τοϊλοωξ, {{ 1)λῸ Ἰττὶ εἰς τοῖο ἴῃ ἘΓΔΏΘΎΟΓΘΟ ΘΟ ὩΙ.ΏΒ, ΓΓΟΙΩ 
φ«ἔξο ἰο οἱἱκο---ἰμ 6 δπέῖτθ ϑογῸ}} Ὀοίπα ἐυγηοὰ (Ἰοηρ ἐπα  ἢ8}}}} 
ΨΉΘη [06 ὑὈοϊΐοια ϑάμο πῶϑ τοδοποά. [ἢ ἐπ|8 οαδθὸ ἔπ ΡΟΓ- 
ἰἰσ τεοὰ πουἹὰ μδγυθ ἣο ὃο το- το] οὰ ἐπ οηθ Βαπὰ, δ ἴδο ὑῃ- 
τεοὰ ροττίου πῶῦ πηγοὶϊοᾶ ἰη ἐπ οἶμοσ.---Β. Β. Ο.] 
ἐ [ῦοϑ9 ποῖ ἐν οχρ δηδίίΐου ἰδίο ἴὉΓ ἰοὰ ἐδδὲ ἐπο 

δέος πηδογεοοὰ δοτιοίίης οὗ ἴδ ἡπσέπτο ἰσίοσυ Ὀοίογο ἐμ 
Βυτοϊηκςῦ ΑἸέοτά δ οχμιαπδείου, ἰἢ πο δ6 ἀρτοοϑῦ τὶ τἢ 

ϑεδηϑ ἴο ὕὉ6 ὈοίΐονΡ: “1 δαᾶ Ὀδοη τοι δοα ἴο Ὠΐπ), 
ἵν, 1 τὲ Βο βου] ὉΦ δον ἤαΐῃτο Θυθοϊ: δθὰ ΠΟῪ 

ἰ ϑεοιμδά 29 ἴ 9 Ῥσοπιίδο γοτο δὺομὲ ἴο Ὀ9 ἵγυδίσαιίοὰ Ὁ 
ἴλο ̓ δοὰς οἵ οὔ ΤΟΓΙΌΥ ἴο Ορϑῇ ἴδ Βοοῖ,.. .. διά ἢ 
ἴδογ ὑνατοϊ Τοτ ΣΝ ἰῃ (50 «Θεηοσὶηδο8 οἵ ΔΡΌΜΟ ἀἀοαὶγο 
νος ἴδ. 6181} πεοὺϊ οἱ ἐμο ὑσοαιίθο."--. Β.0.] 

ψοορίηρς Ξ’6 6. ἷ8 οογηΐοτίοα ὈΥ ὁπη6 οὔ(δο ΕἸ ὁΓΒ (0 Γ 
(6 γοαἀθιμρίΐοη ὈΘ]οη 8 (0 Βυμηδη 7}, ν᾿ ἢΟ Ῥοϊηΐδ 
Βἴπα (0 {86 ρἱογίουβ Υἱοίουυ οὗὨ Ομ γίβὲ (οἰ. νυ. δ). 
Το ΟΥΟ58 τουδί, οὗὨ οοῦγδο, Ὁ6 ρογίοοιοα ἴῃ ἰδ9 
ΤΟΘΌΓΥΣΘΟΙΟΣ ἢ ἴμ6 ζαπὸ {μὲ ννῶϑ ΔΡΡδΥΘΏΙΥ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ τηυδὺὶ Ὁ6 πιδηϊζοϑίοα 8ἃ8 ἰΠ.6 γα ρμδπὶ 
Ζοπ, ἴον ΟὨΪΥῪ ἰδ 5 αἰκίιὶ ΗΘ 10086 {116 868]5 οὔ 19 
τον] Β Πἰβίοσυυ. Αβ (δ ζΖίοπ οΓ ὕυδαλ, ΟὨτΙδὲ 
Ῥοββοϑϑϑὰ ἰδ9 ᾿ἰΐοα πδίιγο ἴῃ {μ6 δἰ θβὶ Β6Ώ86, 
88 0 Μεείον οὗὨ βο]ί-ἀϑῃΐϊαὶ δηὰ βδεῖϊ[-οοπαιιϑδ 
(θη. χὶϊν. 88, 84) ; δηὰ ἰμ6 ἀορι}8 οὗ Ηἰ8 τογαὶ 
ΘΒΒ6 066 8ἃΓΘ ΟΧργϑδβοὰ ἰὼ (80 δῃηπουποοιηοπί ἰδ δῦ 
6 18 ὑμο οοί 9" Ιραυϊά, (ὸ ἔτ Σ6 4] ἔμ ἀδιηθηίδὶ 
ἰά68, δπὰ ζιπάδιηθμι4) τ ρ]86 οὐ Ῥανίἀϊο δἸΟΣΥ͂ 
ἴῃ (86 οθῃίγο οὗ Βυιιδηΐϊ γ. Ὁ Τηἷ8 Βοοὶ 18 δἰ χα ϊ- 
οϑηΐ οὗ (0 ἀοοροδὶ δυπιδὴ οϑῦυδο οὗἁ 16; (ἢ 18 
μου ἀδποίοβ (δ 6 πιοβὶ ϑρ γ᾿ [8}}Ὺ τὶ Υ πυπ8ῃ 
ΔΡΡΟΔΥΘμθθ. Τποη ἰδ86 ὩΘῪ πΟΠαγουβ Υἱ᾽βίοῃ 
Μη 8 Υἱβίοη ἰ8 ργοΐδοθα ὈΥ (6 ψογὰβ: 2. δὲ- 
λοίά, απαὰ ἰο! 

75 ἰλε πιάδι Ὁ (δὲ ΤΆγοηςο, ἑ. 6., αἰ το ΟΟΥ ἴῃ ὕγουὲ 
οἴ Θοἀ. βΒυττουπαοἀ ὉΥ ἰδ οἵἴγοῖα οὗἨ Ὀδδδβίβ [1ω.0- 
ἵπξ- θοΪ 865], δηἀ ὉὈΥ (δ6 οἶτοῖο οὗ ΕἸ δγδ, {ἢ 609 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ απιδ, 88 ἰὲ αὰ Ὀδθη Βἷἰη---ἰ 6 Μδη, 
ΠΕ (110 Ἰποδυχθηὶβ οὗ δὈΌβοϊαϊο Ῥαίΐθῃμοθ δπὰ 
1|ὸ ἰγδὶίδ οὔ πιοτί8] βυβογὶηρ---δυβοτὶ πς 80- 
τηουηίοα, ἰΐ ἷἰβ ἔγιθ, γοῦ ἴῃ ἰἰ8 οἴοοίβ οπυγίης 
ἴογοσοσῦ. Τη6 διιγϊ θαΐθ5 οὗ (86 [δῃῦ, Βυη 0 0]}- 
ΟΔΙΪῪ ἀοᾶηθά, ἂγὸ δέυεη ἤογηδ, 6 δυτὰ οὗ ΒΟΙΥ 
Ρονγοσθ (Μαίν. χχυὶ. 18), δὰ δευέη ἐγέδ, (ἢ 9 
ΒΘΥΘἢ ΟΡῚΣΪ (5 ΟΥ δβρί τ 8] ἸϑδῃΪ οβίϑιϊ οηβ οὗἩ ἰδ 9 
ο86 ϑϑ»' τὶ οὗ Οοἀ, νοὶ δ’ δομ Δ ]}}} κοΐ 
ἔοτί ἔγοιῃ 886 [αι ἰηἰο 89 του], Τ718 δρρδ- 
Τὶ λοι οοπιθδ ἀπά τεοεῖσος δα δοοῖς [δογοἰ! ἵτουλ 
(80 τίχῃιν μαμὰ οὗ ἀοὰ. ἴνο ἰδίηρχβ ὅσο ἱηαὶ- 
οϑἰθαὰ μοῦο: ἔγϑί, 1π6 βο᾽ ἐ-ρσεβοηίαδίίου οὗ (ἢ 9 
1 ὌΡΟΣ {86 ΒιιπηΠ) 008 οὗὨ [8 ΔῊ Ζ6] ; ΒΕΟΟΠΑΪΥ, 
Γ8ὸ ἔδοὶ ἐμαὶ Ηθ 18 Γ6ΔΠΥ ἰο Ἰοο86 (δ 868}9ὅ. Απὰ 
Β6ηοθ 89 ρσταπάὰ οδοσυβ οὗὨ ργαΐβο 8 ποὶ ροβί- " 
Ῥοποα υπ{]] δον Ηἶθ δοϊϊοῃ. [ἢ τϑογοῃσο ἰο 1718 
τὐοτζ, ἰῃ 9 ΕἸ]άθγβ ποοὰ ποὶ δι'ϑναὶὶ (ἢ ἀοχοίοργ οὗ 
180 Ὠἰνίηο Ῥονοτβ οὗ (0 πνουϊά. Α πεῖο δοη 
Ὀυχϑίδ ἕοσί ἴγοια Ὀθδϑὶβ [1ὐνίηρ- 61 5,5] δηά 
ΕἸάοσβ 'ἰπ ο.9 σταπὰ υπΐϑοη. ΤὨ 15 βοὴρ τοδί 68 
ἰο (80 ὨΘῪ ογοϑίίοῃ, 89 γοἀρφιηρίΐοη. ΤῺ στα- 
ἀφτιμριίοη [δ τίδευησ ἰδ τ[λ6 Ἰοοδίηρ [Ζδευπο] οὗ 8]]} 
8685, δηα 6 Βοάδοιον [τ ἰδδεγ } Δί οη9 18 ΟΣ ΕΥ͂ 
ἐἰο ρΡογίογῃι (ἷβ ψοῦῖς, 109 Ὀθδ8βι8 [Π ἰνίπρ- ὈὉθ- 
ἴῃ 95] δὰ ΕἸ] ἀθγ8 Ὀ8480 ὑμοὶγ Ῥγαΐδο ροὴ πὸ Β6- 
ἀθοηλογ᾿ 8 ἀθαὶ ἢ οα (6 ΟΓΟΒ5 (δἰαἶη), δῃὰ [86 οἷ- 
ϑοίβ οὗ (δαὶ ἀθαί. Ηῤφ ΟΡ ΘΌΥ ουἱ οὗ 4}} ρΡ60- 
Ῥίοβ δοισλέ ἃ ῬΘοΟρὶθ 790γὺ Οοά, ἰο Νὸνν Τοβίδ» 
τηθηΐ Ῥ6ΟΡΪ6 οὗ (80 Ρ6ΟΡΪ68, τῃακίης οὗ (θὰ 8 
Κιπσάοπι ὁ Ῥνίοδίια στο, ἴῃ αἀγπδηιν 81} ΟΡΟΤ- 
(ἰο, ΘΥΘῺ ΠΟΥ͂, ἰῃ 4}} {πον Ὑἱϑ] ἀΐῃρ, ΔΎ, ὉΥ͂ 
ΤΑΘΘῺ8 οὗ [10 88120, χείρ ὁ εαγτίδ. ἘΤὨΐθ βοὴ 
οὗ ρῥγαΐβϑ ἰῷ 86 σϑῃίγο οὗ ὑμ8Ὲ ΒαΔΥΘΗΪΥ͂ ΘΟῸΚΥ0- 
ξαϊϊοι, 18 θΘομορα ἰῃ ἃ ρταῃὰ δηι ριον Ὀοινχί 
(86 δηροῖΐο νου], οα {9 056 Βδπά, δὰ ἐπ οΥ68- 
ἴυγα] που], οὐ (86 οἰμοῦ. Το ἀσχοϊορῪ οὗ 
δου 1688 δηροὶ. Βοδίϑ, ἑοσταΐηρ {86 Γοιποίου οἶτγοὶθ 
τουπὰ ἰμ6 Ὀθδβίβ [1 ἱνίηρ- θεοὶ π58] δηὰ ΕἸάθσβ, 
ΘΟπι98 ἦγοί. Τ]ιοῖν ποιιδρο ἰ8 δευδη οἱ, ἴῃ 8 - 
ἹΩΟΠΥ͂ ἩΣΓΒ ἐμ6 ΒΟΥ προς. Τ6 ψογβῃὶρ οὗ ἰῃ 9 
οτοδίυχοθ ἰ8 “οωγγοϊά, ἴθ δοσογάδησο ΐΠῈ (86 
ὨΌΌΟΥ οὗἩἨ 0 νουϊὰ. ἅο δανὸ ἤθῦὸ δὴ 88- 
ΕἸΡΒΟΙΔΙ βοηᾷ οὗ ῥργαὶβο ἔγοῃι 8}} Ὀθίῃη δ, γοτηϊηὰ- 
πρὶ υ8 οΥ̓ ΡΒ. ΟΧΪΥ. ' 

4 [8660 05 ΟὮ. Υ- δ, Ρ.161--ΕΒ. Β. Ο.] 



1860 ΤῊΝ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΤ. ΟΥ̓͂Ν. 

Ιῃ ἃ αἰάδαοίϊσαὶ δϑρϑαί, ὑΠ6 Φοη 7 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂Θ 
οὗ ἰμὸ ἔδοι ἐμαῦ 10 οἴεσὶ οὗἨ ΟὨγἰβι᾽ 8 (γὰρ ἢ 
Ῥογνδάδβ (86 δηϊΐγο Ὑου]α οὗὨ βρίγὶ(8, οὐ 116 ΟὯΘ 
δδηἋ, 18 δὴ οχιθηϑίοη οὗ Ηἰ8 ρίουυ (Ερῃ. ἱν ΡΠ]. 
11.}; δῃὰ {Ππᾶΐ, οὐ {16 οἶμον, ἰδ βῆ θυ [6 Ὑ800]0 
ογθδίασαὶ τοῦ ἰηΐο ἢ 6 ῬΥΟΟ685 οὗὨ ρ]ον  δοδιΐοῃ, 
ἰο ὍΘ οοπϑιυτητηαίοα ἴῃ (6 ῬΑ] ρομοϑὶα ( ο τ. 
ψἢ}1.). Το ἔουν [ἰΐθ- ἔοτπιβ οὐ Ὀοαβίϑ [εἰν πρ- 
ὈθΙ 597 ΘΠ ΟΥΪΥ ΒΆΥ ΑΑπιοη (0 {8 18, ἴοΣ ἐμ ογοὶπ 18 
8:6 οἴοτι οὗἁ υοὶν ζουδγηδησο 8116. Βαϊ ἔοτ 
{θ6 ΕἸΠ]οτ 5 [815 Ὁ]Π185{] σοητ ΘΙ ]αυοα 18 δὴ ᾿ἴπ- 
οομίϊνο ἰο πυϊιόγ8]9 ρῥγοβιγαιϊΐοα δὰ ποσβῖρ. 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΘΕΤΑΙ͂Σ, 

ΟἈ. ἱν. 1. Οομραγο [86 ἱπιγοἀυοίοΥΥ ΓΘΙΔΔΥΪ 5 
Όγ ὈυΞβιογάϊ δεῖς, Ρ. 211. Ἐδϑρθοῖα!γ {89 ἀϊβίϊηο- 
ἰἰοπ θεοῖο {16 9 18} σον οὗ [16 ΒΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
Ῥτοϊυά 65 (6 Ὀινίηθ δουηοὶ τὶ {1} 8η 5618) δηὰ 
ἔα Ομ βιίδη ἰάθα, ΑἋ180 ἐμ αἰ δογθησοο οὗ ἐΪλθ 
ζοττηυ]α8 : μετὰ ταῦτα εἶδον δὰ καὶ εἶδον. 

Οα ἰμ9 ἀϊβραίϊοα αἰιοβιϊοἢ 88 (9 μοί μον ΖοΒη 
δἰ γγ8 Ὀσμο]ὰ δηὰ ψτοίθ ἀονῃ {110 Υἱ8᾽ Οἢ8 Β6ρ8- 
ῬΑίοΙΥ, βοϑ δου [Ρ. 141]. ΤἘπο Ἰἰίθγαὶ οοποορίλοι 
ἐ8β Ῥτοβιθὰ οἡ δἰ Π0Ὁ βἰ 9. 

[Δίτϑσ ἴ959 τμίῃ μ8.--- ΤῊ τοίογθηοθ ἤθ ΤῸ 
8 ἰο ἐἰι6 οτά ον οὗ ἐμ τἱ᾽ϑίοῃϑβϑ. [ ἀοο08 ποὺ Π6668- 
ΒΑΥΪΥ ΓΟ] ον μὲ ἐη6 ΟΥ̓ΘΗ18 ΒΥΠιΌΟΙἸΖοὰ ΟΓΘ ἰο 
Ὧ6 Βιιθβοαπρῃὺ ἰ0 ἰΒ0860 ΡΥΘΥΪΟΌΒΙΥ δοί ἴοσ }.---Ε. 
Β. Ὁ. 

[1 ΒΝ «ἐ ηοὲ 7 Ἰοοζεά, 88 ἷὰ ἰδ0 ΚΕ. Υ͂ ; ποὶ 
᾿δο ἀϊτοοιίης οὗἩ ἐμ βοο τ᾽ Β αἰϊϑηϊίοη, τ σἂ α19- 
ΘΟΥΟΥΒ {ἰἸ6 ἀοογ ἴο εἶτα, Ὀπὲ 16 δἰ παρ ]θ γοοθρί! ἢ 
οὗ (᾿ὸ νἱβίοῃιῃ ἩΔὶοὶι ἐβ γϑοογ θα, ΑΥΤΟΒΡ.---θὶ. 
Β. 6. ᾿ 
ΑΔ ,ιοος Βοῦ ΟΡΘὩ ἰδ. Ἐΐϑανϑιει.--- χρί δη8- 

ἰἰοβ : Ηοδνυθη 18 οΘοησδαοϊγοῦ οὗ 488. γὰαυ]ῦ; 88 ἃ 
ΤΟΏΡ] ; 88 (0 Ραΐαδο οὗ ἀοὰ (Ὀ  ϑιογὰ.). [π 
δοοογσάδησο ὙΠ ἰμὸ δσοπηροϊΐοη, ἈΟΊγΘΥΟΥ, ἰδ 9 
ἄοον Ἰότὸ ἀθηοίθβ (6 αἰβοϊίοθυγο οὗ ἰμ9 πἰχῇῃοϑί 
τογοϊαίίοη, δηἃ, ἤθησο, 86 ἱηδίσηὶ οὗ Φοδη (8}9 
οἰ.6). Τδ νοΐξό ἰἴθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥΘ οὗ {ἢ} 9 ἈΘΑΥΘΏΙΥ 
ἐπδβρίγαϊϊΐοα δηὰ Ἰορι(ἱηχδίΐοα οὗὁὨ (μἷ8 νἷον. [ἰ 
ἀϊπιϊη συ  Βῃ 65 ἐμ 6 Γ6 8] Θοβίαβυ οὗ 6 ὅθοσς ἔσζοτι 
δ οἰ ι8185ι}ς δηὰ ἤδηδίοα)ὶ οχα]ιαἰΐοη. 

[891 οΡῬΘ1 .---“Οὔϑογνό μογ (19 ρογίδοί ρδτ- 
ἰϊοιρὶο, [16 ἄἀοον δὰ 665 ορϑπϑᾶ δῃά 88 δίαπά- 
ἔπη ορεπ. Τὴ ΥὙὸ1} οὗ ἰ)6 ΒΘΟΔΥΘΏΪΥ ΗΟ οὗ 
ΠΠοἿ168 δὰ Ὀ665 τοιδουοά ὉΥ Οδτὶδὲ (Ηθ0. χ. 19, 

εἶ [ΤῸ μαβϑαζοβ ἰῃ Ὠ(δἰοτά!οοἷκ Βροςοί 811} τοίοστοα ἔοὍΣΘ 88 
Οὐδ: .. 

“Ὅη σοηραγίης (ἢὯ6 ἀοδογί ρίίοη, οἷ. ἱν., πιῖ ΒΑΡ ἶ 64] 
οοῃοθρίίοηϑ, 58.}5}} 88 λίογε Νιεοοοῆ., 11. 0: "Νοῖ “αοίξ Ῥεῶς σχιείρ- 
{πὶ αἄὐπδο {μα τντῦιτυα 7μογίξ ἐπ 7απι τα δ ρογίοτί,) ἀπὰ 

ἵν Ἡαξολίγιηι Ἀι. [0]. 93; “ΔοΗ 7αοίϊξ Ὠειι φμίςχμαηι, πἰεὶ 
αιδα ἀ6 ἐο ΟΟΝΒΌΙΑΥΕΒΙΤ οἷα 7απιϊία τὐροτιογὶ" (ἴῃ ὙΥ οὔ- 
Βῖϑ ἢ), γὰ σὰπ Ὠοῖ ΟΥ̓ΟΓ]ΟΟΙ [ἢ9 ὁ55008)] αἱ οΓΟΠΟΘ σοηδίβε πα 
ἰη ἴΠ0 (κοὲ τπαῦ (8.9 9οΠμπθα Υἱοῦ ἰδ 6 ριγο ἀονοϊοριμοπὶ 
οὗ ΟΙὰά ἀπὰ Νοὸν Τοδίδιηοπὶ Γ[πἀβιη θη 141 {τυ πη, ΨΥ ἢ1181 ἢ 9 
ἘἈδλθυΐηδ πα Ὀπΐ ἃ σογτιρίίοι οὗ {059 {γπΠ {Π}5 (ΟΟΠΊΓΑΣΎ ἴο 
Ὁ οῖοῖ,, ΕἸΘΒΗ., Ηοίηγ., ἔνν., εἰ αἰ.) ἘῸΓΡ ἴὴ9 γανεΐΐία εΣιρετίον, 
ὙΠ ΟὮ [8 γορτγοϑοηϊθὰ ὈΣ ἴπ9 Βανθΐης .6. (κί, ρμασὶ ἕω ἐπ 9 
οοῦηο}} οὗ (οἱ, 1118, δοοογάιηςς ἴο Φοἢ πη, θαϊ ἴο ψουδηΐρ Οοά 
δηὰ ἴ0 παρ Υ̓ ἴΠ9 οοπθ6] ᾿ορσοίῖπογ υγὶ τ [6 Ἡψτοτκ οἵ αοά; 
δηά [ἢ Υἱδίοπἢ 6614 ὈΥ Φοδη, ἰη πη ϊοῖ ἔδο ἐΠ 58 ἴο σΟτ9 
δῖ ὑγοῆϊριγοά ἰο πὶ, Ὀοίης ἰπ {πὸ αρί τις, ατὸ ΟΥ̓ πο ᾿ηθαπδ 
τπδὲ ΠΟΔΥΘΙΙΥ Ργοϊάο οὗ ΘΑΓΊΒΪΥ ογοηία ψηϊοἢ ἴπ9 ΒΑΡ ΗΝ 
Θοποοίγα οΥ̓͂ (οορ. Ὑοίθί. ; ὙᾺ τεοπΐα Χυδπογιοη, χιᾶξ τη 

ἷΣ εὐοπόιγα εμπξ, ἱη οὐὐἷο δόνανα, οοπδέεειι ἀπρείογμρι Ἀγίιδ 
“πα Ἡ7εεἴαπ δ 7 ἘΕΞΡΚΞΕΝΤΑΝΤΟΗ᾽,).᾽ 

“Ἐδο ΤὈγπα μετὰ ταῦτα εἶδον τηρΥκ5 [Ὧ0 Ῥοκίπηΐης οἵ 8 
ἩΔῪ Υἱδίοη, πὰ {πη ἃ ΚΤοδίοσ ΟΥΓ τηοτο προγίαηξ οη6 (ς 8. 
υἱΐ. 1,9; χνυ. δ: χυἕὶ. 1), ἢ 8ὲ τη Τογγαα καὶ εἶδον ἰηΐτο- 
ἀϊιοοθα 6 τη δ Ὁ]ἃ ἐπα ν] 18] δϑῦΓο 5 ἢ Οἢ ργόϑοηξ [ἢ 6π|- 
ΒΟΙΎΘΒ ἰπ 1116 σΟΙΓΒΘ οὗ ἃ ργϑαῖογ πιδίη υἱοῖαγο (Υ. 1, 6, 11; γἱ. 
1, ὃ, 8, 9, 12; Υ}}. 2, 18, εἰ αἰ.."»--Ἑ. Β. 0.1] 

φαριαπροσονλοπ τοκται υκτυαστενς ὑατπατστετατοταοσπαος ταν τα τωστπκασαστττασονττυτ κττ τιν πογαμοις τυ κονσσττ τ ταττλεσστεκιαιατααε ται στ νκο κενῆς πάκαρ σειν τας. τ ααυπταπαον τπτοττ ταμο Ομωνυντο. ον σου κυυυ ον ....0.00.0.ὲ0...0θ0.0.κ0..0κ.Ὅ00Ὁϑσ. σον. κὐητπσουκοπεπενακενασεας πτπιροιεαιτστασαρασασιτεμεκοοτατντνρι του κῶας ες τσονν τπνπεδροννυμνῆςαπεϑε αομμαμῃῃμενΣ τὐριακασπεγείς:κητῃε σ᾿ αῃμῃς π: αερυκτάηνεσμοεκηῦῖ νας τωι ατμης αν υναστασηκησακα νος κενεας οτα απησς ει οτ ατα τυντασαεας στα το τῳροτμενι τε ες, αι αταμίω “κοχάεωσας. --- τ ταν σι το τον μα. τυμευνμμμμσπτισουικ, σερταν το στη τα πρκωμνστου, ουυ μμνου ον, 

20), δηὰ Ἠρδυθῃ νγὲ8 ἰδϊὰ ορϑὰ ἰο ἐδμὸ γτῇἱονπ." 
ἸΓΟΚΡΒΎΟΚΤΗ.--Ε. Ἐ. 6.] 
[Τὸ Αγροοσδὶγρίϊθὺ βὰν Πἤοαυεη, ἱ. ε., Ἀ6. ΒΆῪ 

δη 7ππηιεάϊαίε ΒγταΌΟΙ ἱμογοοῖ. Α8 ἰο ἐδ ζἵδοὶ 
(4 Ηοδνθη 18 ἃ ρίασε, ἵμογο βου ἃ Ὀ6 πὸ ἀουθδι. 
1 ἴθ, Ἰηἀοοα, υπαὰ 68.100 80}6 {μα 186 ἴοται Οὕρα- 
νός 18 ΒοΙμηοίϊη68 οι ρΙ ογοὰ ἰο ἀδποίθ 186 δῖψ, δ8 
ἴῃ Μαϊὶ. χυὶ. 2, 8, δηὰ δουηοίϊηοβ 80 υϑ0 88 ἰὸ 
Ὀθ σοἠ δὶ ϑίοπὶ τὶ ἢ ἰδ ἰάοδ οὗ ἃ ὭΘΓΟ δίσίσ, Ὀυὲ 
ἴς ἰ8. 8180 ἀρδὶῃ 8δηα δρδαΐϊῃ διιρ]ογθὰ ἢ ἐμο αἰ- 
ἀδοιῖο ϑογίρίαγθ, 88 ἱπάϊοαϊϊηρ 6 κ]οτίουβ δυὰ 
Ὀ]6550α ρίασε, οτὸ αοα βρϑαΐδ᾽ν τη 6318 ΗΪ8 
κίονυ, ἰο ν σι (80 βϑαυϊουῦ δδοοη θα δὗιον Ηἰβ 
ΤΟΒΌΡΓοοίΐ ὁ, δηα ΒΟ} 18 ἰο Ὀ6 ΗἰΒ δροᾶο ὑβιε] 
Ηἰ8 βθοοηὰ δρρϑδυὶηρ ἴῃ ρίοτΥ. (Οοπιρ. Αςἰϑ ἱ, 
10, 11; 2}. 21; νἱῖ. δῦ, δ6, Βοια. χ. 6: 2. Οον. 
χΧὶϊ. 2; 1 Τοββ. ἧν. 16, εἰς. ὅΞ'|οϑ δ]8ο (6 Εσχου- 
8.8 ου ΗΑΡΕΒ, Ρ. 864). 10 σδῆ Βοδῦοθ Ὀδ 800- 
ῬοΒθά, Βοιγευογ, ὑμπδὺ 1}}0 ΒΥ ΤΣ 0]1 6 αἰ ΒΡΊΔΥ οἵὗἉ (δ 
τἱ βίου ἰοοὶς ΡἾδοθ ἰὰ {815 οοδίσγαὶ Βοῖηθ, 15 ΗΟ 
οὗ ΠοἸΐοβ, οὗ ὑμὸ υμΐνοσβο Τ819 ΒΌΡΡοϑβιι οι 
8 ποί γοαυϊτοα, 88 ΒΟΙῚΘ ΙΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΕ, ὈΥ (6 
Ἰδηζυᾶρθ. [ὁ ἰβ τηϑδηϊίοδὲ ἐμαὶ, ἰσουσῃους [ῃ9 
Βοοκ, ἴ886 Κ'θοῦ ΘιΒΡΊΟΥΒ Βὲτα Δ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ 
ὙΠ} 16Γ6 {86 ΟὈ͵θοί οὗ ν᾽ ϑίοῃ νγϑϑ πο ἐμ βίης ἀ6- 
βοσϊ θα, Ὀυὶϊ ἃ φπυσογμη ὑπ γοοῦ, 85 ἴῃ οἷν. χιὶ, 
1, τμοτΘ ἢ 6 ἀροϊαγοθ ἐμαὶ δ6 ““ 58} ἃ Ὀδαδβὶ σίθθ 
ἊΡ ουὖἱ οὗ {Π9 8608." Απῃά 5ι1}} ζαγτίδοτ, σοί β 
116 Βαπιθ ἔοτηι οὗ θχργδβϑίοῃ 18 ϑιρ]ογο, μον. 
χχὶ. } (641 δαὶ ἃ πο Ἠοδυθῃ δηἀ ἃ ὨΘ6Υ δῶτί ᾽), 
ὙὮ6Ὼ (6 ΤΘΆ] ΟὈ͵θοὶθ Τοΐογσοα ἰο ὑγσαῦθ ῃοὶ, δἱ 
ἰὴ9 {ἴπ6 οὗ ἴμ6 νἱ᾽βίοῃ, οχἰὶβὶ θῃΐ----8}} ἰδὲ Β6 
οουϊὰ {μ6ῃ ὃδγο Ὀ6Π 614 τροσο ὑἐμϑὶν δὐπωζασγα. 

Βυΐ ν858 ἰδ Βγιηδοὶ δέπιαγ οὐ ἑάἀεαὶ 3 Ου ἐδ ῖ8 
Ῥοϊηὶ 10 18 ᾿πιροβ81:}}}]9 ἰοὸ δροαὰῖκ ψἱτὰ οογίδὶπίν ; 
δα, ΡΟΡΏΔΡΒ, ἰἰ 18 ἱπρΓΟΡΟΓ ἴῃ ΒΗΥ͂ ἀσ,Γθ60 (0 
Βροουΐαίθ. [δ ΤΩΔΥ Ὀ0 Τοιηδυϊκο, ΠούονοΥ, (Βδὲ 
1ν ὈΥ͂ ΠΟ Πη08}8 90]]078 (88 Β0π10 8θ6πὶ ἰ0 ΒΡΡΟΞ6) 
ἔγοιῃ 86 ἴδοι (δὶ {110 σοι ρ]οχ βυθοῖ ὈΘΒ 614 ὈΥ 
ΦοΒὴ γοβοι ὉΪθα {86 ΤΌΘτΠδοΪ6 88 ἰ0ὸ ἔοι δηά 
δισγδηροηθηί, ἐδαὺ ἵν τὺ μαῦθ Ὀδθη ΡατΓΟΥ͂ 
ἰἀοαὶ. Οὐ {δ ΘΟΒΙΓΑΓΥΥ, ἰὑ 8 ποί ᾿πρΓοὈ Δ Ὁ]6 (δὲ 
(6 ΤΑ ΌΘΓΠ8016---ἰὩ 8 ΘΑΥΓΌΪΥ ἀν 6} 1ρ-»]869 οἴ 
Φο ον, ζδϑυϊοηθὰ ΌὈΥ Μοβοβ δἴοσ ἐδ ρμδίίοσῃ 
βον πἰπι ἰη ἐμ Μουπὶ (ἔχ. χχυ. 40; χχγυί. 80) 
-τἸΏΔΥ͂ Βᾶγ0 Ὀ660Π 8 πιαίετίαΐ δγτιῦο] ᾿οὗὅὨ {6 Ηδδ- 
ὙΘΩΪΥ Το Ρ]6, οὶ ΟὨΪΥ Ζρπιοάϊαίε, Ὀὰΐ, 80 ἤτ 88 
[89 ΘΔΡΓ ΠΥ δὴ ΣΟΒΘΠ. 016 ἴδ ἈΘΦΥΘΗΪΥ, δἰπιίατ.---- 
Ε. Β. Ὁ. 

γον. ᾿ Ἰτοτηθᾶϊδῖον 1 νυ88 ἰῃ ἴδ δρίτὶξ. 
-- Εὐθέως, ἰοῦ ἃ οοηὐυποίου, ἔογοὶ Ὁ εἐχ- 
ῬΓ68868 {9 ᾿πϑιϑηϊΔηθου ἰγ: 8] 100 οὗἉ (89 ὅδ 
ἰὴ ἀοηοίίης 8 ἷκἣἢ ΘΠ Βδησοιρθῃί οὗ ἰῃ9 ὅγϑβέ 
βίαρα οὗἁ Υἱβί ΔΤ βίρῃῖ. Τμο ἰοχὶ, [θτοίο ΓΟ, 
ἤουηθ 8 ὨΘ Βίορ ἴῃ σοιῃρΑΓ βοὴ τὶ} ἰμθ ἄγϑὲ 
7] ὡὧαϑ ἐπ (δὲ δρὶγὶξ, οἈ. ἱ. 10. Τα Ῥγοίοιυρϑβ 
οὔ ἷδ νυ ϑί Δ ΣῪ 6] 68.164] ΤἈγοπο- ρἰείαγο, Κη 8 
χχὶϊ. 19: [58. τἱ. ; Εσοϊ. 1.; θϑη. υἱῖ. 9, ᾶὰνθ 
Ὀθοῃ ρεγνουίοα Ὁγ (86 7608 ἱπίο τη ΟὨΒΙΓΟῸΒ 8116- 
ροτῖοβ. ὅ66 Ὀἐϑιοτάϊοοὶς, Ὁ. 314, ἐμ οχιτδοὶ ἴγοια 
89 Ρίγξε, Β. ΕἸίοβου, 18 ρίνοη ὈΥ δου ζιίσοη. ““4 
ἀεχίτὶδ ἱρείια εδἰ υἱία, α δἰπίδίγίδ πιοτϑ." Τδὶδ γϑ- 
0818 8 Κἰπάτοι ἰά68 οὐ Μ|]ο0Ππ᾿ 8. 

ΤῊ6 ϑρόνος ἔκειτο 15 Ἰηϊογρτοίθα ἴῃ 6 σδυίοίῦ οἴ 
ἯΔΥΒ (Ὀτοδά ἢ οὗὁὨ {Π6 ΤΏτοΠΘ, Βοη μοὶ ; (5 Γοϑῖ- 
ἴῃς ρου (ἰμ9 σῃογαθίτα ([), δα σείοη.) ΤὨΘ ἔδοι 
οὔ. 118 οβίδ Ὁ] ἸΒτηθαὺὶ ἰῃὰ ἰδ6 ἰἰρθοδί δθῦ8 ἐδ 
ἀοι.]688 Θἢ ΥΡΡΟα ἴῃ (80 κεῖσϑαι. ἢ 

4 [8566 οἡ ΟἿ. ἴ. 10, Ρ. 10.-.--ΕὨἧ, Β.. 0.] 
{[899 ἐοοϊ»ποῖο, ἢ Ρ. 141.--Ἑ. Β. Ο] 
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ὕροι τἴδὸ ΤΏτοΣΘ Ογ6 κἰτείηβ.---Νοῖ δὴ 
ἐπαάοβηΐιο ἀφδιχηδιίου, Ὀὰϊ ἂὰ οχργϑββίου οὗ (9 
Ἰοΐιξοβέ τυγϑίοσυ. ΤῈ6 Δ 88 ἀτοδὰ οὗἁ αἰτίης 
186 πδῖὴθ οὗ Φεβονδὰ (Εν) ἃ δηα οἱ 9 γ8) σδῃ 
Βαγάϊγ μδΥθ ΔΩΥ͂ ΔΡΡΙΙσαίΐοη Π6ΓΘ, Βῖπο9 (89 66 Ὁ 
8δ5 δουδσζγδὶ {1π|68 σίυϑῃ υὐΐοσϑησθ ἰὼ μδὺ Πϑ1ὴΘ 
πῃ ἃ ἀονοϊοροὰ ἴοτηι. Ηδγάογ'β οχρίδηδίϊοη 18 
ἑστοϊονδηΐῦ : “ὁ 1η9 800] 88 πὸ ἰτηδρο, ἰδῆβυδρο 
πῸ ποσὰ ψΏΘΓΘΌΥ Ηδ ΤΠΔΥῪ ὍΘ 081164.᾽ Αοσογά- 
ἴπης ἰο Ὀυδιοτάϊοοκ δια δοπιθ Θ᾽ ἀ9Γ σοτηπιθῃ Αἰ ΟΥ8, 
Ηδθ τὙᾶδὸ 5118 ὕὑροὴ ἰδ6 ΤΏΓΟΙΘ ἰδ πού ἰμ9 ἸΤτϊαῃθ 
Θοά, θὰΐ {μ6 ΕΔ γ. ΤῊΪ8Β 18 ἃ τὰ βαρ ΘΒ Θη βίη 
οὗὁ 180 ΒΥ 0}108] Ὠδίυγο οὐ {μ6 αἰδβι ποι! 0}8. 
Μααν ἰἤοτο ποῖ ὉΘ 8η δ᾽] υβίομ Ἀ6γο ἰὸ ἃ υἱβὶ ὉΪ0 
δηϊοεἰδίϊου οὗ ἰδ6 ΟἸΟΥΥ δηὰ Ῥγόβθῃοο οὗ 2796- 

ΒΟΥΘΕ 51} }8 7 ἐοὸ {86 ΚΞ'ῃΠοΚίηδ, ποῖ, πη (Π6 
ΤΑΌΘΓ 8616, Ὀοδιηοα ἔγοπι 6 Μογογ-ϑοαὶ ({Π6 
ΤὨγοΠ6), ἔσγοια Ὀοίψαθι ἰδ6 ΟΒοΡρα πα ἢ ΕῸΓΡ 
δοιοπι ηβ οὐ 9 7Ἄγοης, 866 Ὁ. 147.---Ε. Β. ΟἹ. 
ΨΥ. 8. 1ῖϊτθ ἃ ἱαϑῦθσ Ββῖ ουΘ.---Ῥ.60. π9 [η- 

ἰτοἀποιίοη, ΡΡ. 20,21 [πὰ 4180 Ρ. 148]. Τὸ σα 
ἦδβροσ 18 δβοιμδίϊτηθϑ ρυθθῃΐβα, βοιηθίϊτηθβ οὗ 8 
Το αἴ 5}} μυο, δυΐ ποὺ τιμιώτατος δηα κρυσταλλίζων, 
85 ἐμ θ 7830 6 18 ἀοβοσὶ θὰ, οἷ. χχὶ. 1]. Ηρθποθ 
ἐδοδο Ἔχοροίθϑ 80 δρρτοβοπαὰ ἰμ9 νογὰ 88 ὁχ- 
Ῥγϑαβῖτνο δεν οὗ {Π89 ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ͂ ΒΟΥ, ΟΥ οὗ ἃ 
ῬΘΟΌΪΑΥ δὰ ὈΠΚΠΟΤῺ ΒοΥΐ, 8.0 ᾿050]}7 ορροβοὰ 
ὈΥ ἰμόοβο 80 τὲ οἵ ορϊηἶοι ἐμαὶ (9 αἰδιμποπὰ 18 
ἰηίοπαο. 8.260 Ὀβιογάϊθοϊς, ΡΡ. 216, 217. Οοιι- 
Ῥδτο ᾿ΠἸκοννἶ86 (80 Ταν]οὰ8 ἰπιογρτγοίθεϊοσ8 οἵ [89 
δίοποϑ 88 ἴΠ6ΓῸ ρσίγθη. 
ι Δπῃὰ α τα ονν'---Ἰ ἴ6. ἃ τποοἰοὰ αποϑδίϊοῃ 
ἩΒΟΙΠΟΡ (6 ἐγ ἰ8 ἴο Ὀ6 ΔΡτοβοηἀρα 88 8 σαΐπ- 
δοισ, ΟΥ̓ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 ἃ δοῖν ; ἩΒΘΙΠΟΥ ἰΐ οποϊγο]οα 
(80 ΤΟΙ Ὑ ΡΟ} ΟΥ̓ ΒΟΥ ΣΟΙ 811γ. ΑΔ ἐμ6 
Ἰχδὶ οὗ ἐμὸ βυαη 18 τοΐγδοϊοα ἴῃ 18 ᾿οΌΓΠΘΥ ἰο- 
ᾳπμιατὰ {86 οατγί ἢ, 80 ἐμθ γοϊγδοίϊου οἵ δρβοϊαϊα 
Τὐφξπὶ απ Ὀ6 σοησοϊνοα οὗ ΟὨΪΥ ἴῃ 18 ἀϊτοοίἑ 
ἰονψατγὰ ἰμ6 ποτὶὰ, ἡ. 6., ἰοναγὰ {10 5660} Ῥγίῃδ- 
τίϊγ. Ὑοὺ ὑμ6 Ὀονν, 88 ἃ ὈΟΥ,, ΘΔ ΒΡΌΘΔΓ ΟὨΪΥ͂ 
ἦῃ ἃ τοσγεϊοδὶ ἔοσι. ἀσϑθῃ, (86 ΘΟΙοΟΣ οὗ ῬΓΟΙΩΪΒ6, 
5 ἃ ἀοπιϊηδηΐ δοἿοῦ ουθῃ ἴῃ ἰδ 9 Σ68] Ταϊη ον, δηἃ 
ἶι 16 ποῖ πιζουὶ τοϑϑοῦ ὑμαὺ ΕὈγνατγα (Ρ. 222) δηθὰ 
οἴ οτθ Βανθ δρργομβοηαρα 11 88 [ὈΤΪπ 8} δηϊΐ- 
6515 (ὁ [16 δ. 68 οὗ [16 Ῥγοοΐουβ δίομοβ Ὑ816ὶ 
ἀεποίο διιγϊ Ὀυΐο5 οὗ (86 Ὀὶνίηθ Εβ86 696 1186]. ΠῚ 
δ ποὶ ἰπἀϊοοίοά, ΒοΎΘΥΘΥ, ἰΠδὺ ἐμὶ5 ΟΙ ΓΟ Ϊ αν γαα]- 
866 88 ἰΐ οτἰκίη ἰὰ ἰδ Ἰαδίγο οὗἉ {0 7" 618. 
1 16 Ροβδοβϑϑὰ οὗ δὴ ἱπάοροηάϑοηί βυυ 0} 108] 
τηϑϑηΐη; ὑδ6 Τογοϊαἰΐοι οὗἩ ἀαοἀ ἴῃ ἰμ0 τυου]ὰ 18 
αἷνδγ8, οομ αὐ 0} 8}}}, δ {86 βδγθ (ἰτὴ9 ἃ 60η- 
ϑεδϊτθθαί. Α ἰθιηροσγίης οὗ μ6 Ὀιϊνίπο χϑαϊδηοθ 
{608} 1195 ἰὰ ἰμ6 οΘΟ]οτθα δρρθᾶσγδθηοθ οὗ {δὸ 

ἱνῖηϑ τηϑηϊοδίδιϊοη, τ ο 6. 8 Ρ]18Ρ οὗὨ το, 8 
Ῥ᾿Πδν οὗ οἱουά, οΥ 8 οἱουὰ ἰ8 186 ᾿πβίσυμηοηύ οὗ 
Ῥυοδοηϊίης [86 Εἰ συ οδὺ σΊΟΥΥ ἰο 86 κ829 οὗἉ ἴτι- 
Ῥοτίσοι Βαπιδη Ὀοίηρα. 70 Ὅον ὁδῃ, οὗἨ δουγβθ, 
δα τὸ ἔσγυο ΣΙ ΏΌΟΥ, δἷησο (ΠὉ πηοϑὺ δι ] 16 χΣΘ- 
ἐταοίίου οὗ Ἰ᾿ἰρμὲ ἰδ ἰπίοπάοἃ δποτο; ἐπουρσὰ ἱὶ 
ὅδηποὶ ὃῦὉο σοῃοϊυάοά ἰδὲ Φομῃ δὰ ἃ αἰδιϊποί 
ἰάεα οὗ  ΒΟδΥθΪ οἰμβον ἴῃ οοηίγδ- ἀἰθιἐποί 08 
ἴο 6 Κιτο5860} δ ΒΡ 6 Υ9 οὗ ΘδτιὮ. 
[“Ἴ6 γαΐπδοιο, οοἴηροδβθά ὈΥ ὑπὸ ἡοὶπὶ ἴη- 

ἤσοποοϑ οὗ ΒΟΤΟΥ δηα Βιη8ῃῖἷπο, 18. 80 ΘΙ Ὁ] ΘΙ 
οἵ Ὀἱνίηθ ΒΟΥ, ὈΪοπ θα τὰ Ὀϊγῖτιθ ἸΟΥ : ἃ 
δγταῦοϊ οὗ 180 ἀδτὶς ΒΏονοΡ οὗ Ὀἰνίμο ῥυάρηιοπί 
1Π απο ΕΥ̓͂ (6 ὈγΙχμΣ Ὀδαπιθ οὗ Ὠϊνίηο ΜοτοΟΥ. 
ΟομΡ. 1Π6 Υἱδίοῃ οἵ Εσζοκίοὶ, ἰ. 28β.Ὀὡ. Το ΒοῪ 18 
Δ τοσογὰ οὗὉὨ δο ὁείωσε, ἴῃ τ ϊοῦ 9 τουτὶ νγ88 
ἀχοπνποὰ 7ῸΓΣ δβἷη, διὰ βρϑϑῖϑ οὗ βυῃβιΐηθ δΗΟΣ 

βίοσηι ; δπὰ οὗ ἰμο Ὀϊνίηθ Ῥυγοπιΐδβα ἐμαὶ (89 
ΜΟΥ] ΒΒ οι] ἃ ὩΘΥΟΓΡ ΤΏΟΥΘ ὉΘ ἀοδίχογοα ὮὈΥ τοαίοτ; 
δΔηα γού 1 18 84|80 ἃ βδἰϊθῃΐ τηθιηθηΐο οὗὨἩ αἀποίδεῦ 
λδιυάρτηρηί (866 6η. ἰχ. 18--16,. πὰ 2 Ροί. ἰ1]. 7." 
ΟΒΡΟΒΉΟΒΤΗ. ΤῺΘ ἐγί 18 Ὀὰΐ Π6 τηδηϊοβίδ  'ο ἢ 
οὗ 80 ἀἰβογθηὺ 168 τ οι ρεγγθοί ἰϊσλέ ΔΒβαπηο8 
θη ἱπ σομηθοίΐοη Ὑἱΐ ἢ στοβ8 τηϑίίοσ. ὅϑ΄':δθ 
»εγζεοί ἐΐφλέ ὶδβ ἱᾺ 9 μὲ κῃ οϑὲ βυῦοὶ οὗὨ 86 Ὀὶνίπθ 
Ἐχοθι]θμσο, τ Βαὶ 80 βἰρηϊῆσαηι οὗ ἐδαὶ οχοοὶ- 
Ἰθῆο9 ᾿ῃ 18 τϑ᾽δίΐοι ἰο 86 οσϑαίασθ ψουϊὰ (ἀΪ8- 
ἰηίορταίοθα, 80 ἰο βροϑῖὶς, ἱπίο Ὑμαῖ γὸ δίγ7]9 αἱ. 
ἴοσοηί δἰἰγ θα 68) ἃ8 {9 ΤηΔῊΥ-Θο]οτο γί ρον ῦ 
ΑἸογὰ 18 οὗ ορίῃΐοπ ἰδᾶὶ (89 δηϊϊγο ὉΟΥ γγ88 
στέοη--ἰ 6 Βῃ 806, δηὰ ποὶ {19 Ῥυὶϑιηδίϊο σο]ουϊηρ, 
Αρρὰν ἱμαϊοαιθὰ ὈΥ ὑμ0 ἰθγπὶ γαΐπδου. ---- Ἐ, 

γον, 4. Τσσϑηῖγ -ἴουσ [ΒΣΟΏΘΕ.--- Αοσοτάϊηρς 
ἴο δὲ ,οιίο, [16 ἐνοηιϊγ-ἤοιν ἰὨΓΟΠ68. τλαδί ΌΘ 
ΘοΟηοοὶ θα οὗὨ 88 “8 ἴον ἀθρτθθβ ον ον ἐπα (89 
ΤΆσοδΘ οὗ αοα. ΙΥ νὸ τίη θαυ] ἰάθ88 ἴῃ 
ῬΙΔΥ͂ ΘΓ, “8 ΥδνΥ ἀορτθθ8᾽, υοιυ]Ἱὰ ποῖ Ὀο Βυβῖ- 
οἷοηί ἐο ἱπάϊοαϊο {ἐμ ἀἰδιϊποίΐοη. Τ86 ἀοξδηϊιίοη 
οὗ {πὸ ὑϑηίγ- θυ ἘΠ] οΥ8 18 δὴ πᾶσ ἰο (})0 66- 
ο᾽ οϑ αβίϊσαὶ δηὰ ἐμϑοϊορὶσαὶ βίδ  ἀ- ροϊηὶβ οὐ ἐΐπ9 
αἰβογθηὶ οχοροίρβ; {800 ᾶγο Ὀθοη ἰπίογργοίοα 
85 Γ0]]Ο 8 : σαγϊπαῖδ (ΠΥΥ8); »τίεσία (Α165.}; »αδ8- 
ἰογδ ((α]ον.) ; ἐγμα ἀεαά οὐ (Δὲ Ολετγοῖ, (πιὰ ραδίονϑ 
(ιγΐη 4); ἐλ ογοιοη 97 ἰδὲ λυπιαη τσ (ΠΟΥ ΟΣ 
89 Βυπιδηΐδὶ); σηφείϑ (Η οἴπηδη η)---ἰη δοσογάδησθ 
ἢ 85 Θχηρροτγαίοα ΑἸ ρΟ]οΙοαΥ. Βἰηο  Ββἰπὶὶ- 
ἰδεῖν ; Οἱά Τεδίαπιοπί ἀἰφηϊίεα ([ Ἡτἀεητεεαϊσοῖίδ- 
τἶ681} Βϑηρ.); λζειο Τεδίαπιεπί πιατίψτα (ΕἰοΙ ΒΟΓῺ) : 
Βα], γοργεδοπίαίυε8 ΟΥ ἰεασλετγα, μα΄, τερτεβεπίαϊ υε8᾽ 
οΓ λεατογϑ (Υ ΟἸἸκαδ ̓  ; ποῖ ααἰΐο ἀοπηοοτδίῖο ποι, 
8566 6 ΠΟΔΥΟΥΒ τηιδύ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΡῬΓΘΡοπαἀογαὶθ 
ΟΥ̓́Θ {Π9 οἰεγσν). Το πυπιδὲν οὗ ἴμ9 ΕἸάδγβ Ὀ6- 
Ἰη οΘοτῃροβοα οὗἨ ἑυΐοό ἔτοῖνο, ΒΊΘΟΚ δηᾶὰ οἰ τβ 
ἈδΥΘ στοὰ ἀ]6858}}Υ τοραγα οἵ ἰΐ 88 ἱηαἀϊολίϊνο οὗ ἃ 
ἰνοΐζοϊὰ χοργοβοηίδίϊοη οὗ Ψψον δ ἀπὰ Οἀθη 119 
Ομ τ βιΐδηβ. ΕὈσαγὰ υϑι} 7 Τοπλατ 8, ἴῃ ΟΡροβὶ- 
(ἰοῦ ἴο {μ18 νἱϑνν, ὑπαὶ βυ σὰ 8 ἀἰνί βίου ἢ 85 πὸ Βἰὶ- 
Ὀ]ϊοδὶ Τουημάδίῖου ; Ἡ 118. Ὁ ϑιογά., οἡ (116 Οἱ ΒΟΥ 
μαμὰ, ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ οἰἱεβ οἷ). Υἱῖ. 4, 9, ἰῃὰ Βὺ}- 
Ρονῦὶ οὗἩἨ [δ6 Βδῖὴθ ορ᾽ πἴου, ὑβουρὰ ἰῃ}6 Γ6Ὰ] δηϊ]- 
1Π0818 ἰπ ἐπ Ῥδβϑαρὸ αποίοα 18---οὐ Φον 188} 
ΟΠ νι βιϊδηβ δηὰἁ Ἃἀαπι]ὶο ΟἸ βίη 8, Ὀυ- (ἢ 9 
Ομυγοῦ ΜΙΠΠΔηΐ, ἀπὰ (6 Οδυτοῖ Τυϊαιπρῆδπί. 
Υεἰ Ὀ διοταϊοοἰς αἰ πη 861} ρίνοϑ {86 ῬτΟ [ΟΓ 66 [0 
{89 Ῥγορομβάογδῃης ἰηιογρχοίδιϊ οα οὗὨ τπδγ οο- 
τηθηΐδίοτβ, δοοογταΐηρ ἰοὸ μοῦ [6 ἰνγοηΥ- ΤΟ Ὁ 
ἘΠάογβ γοργοϑοηὶ (89 ΟΪὰ δᾶ Νον Τεδίαμγχθης 
Οδυγοῖ, ΟΡ ἰ)6 Τπνοἶῖνο Ῥαϊγι ἢ 8 οὗὨ ἴβτϑοὶ, δπὰ 
86 Τπγοῖνο Αροϑβίϊθβ. 6  οἰἰθ βοῦν ἃ ἱβογουρῃ 
ΤΩ ΒΡ υ θηβίοη οὗ {89 Βυτ οἰ δῖα οἰ ρ᾽ογοά, [ἢ 
᾿πδίβιϊης Ὁροῦ {89 ἀπ γου ἷπ 698 οὗὨ ἱπαϊνί ἀυ8] 
Ῥδιγίδσοιδβ. Απὰ ἐδ 8 δὴ δάγογβο δγχυπίοηί ἢ 88 
Ὀθοι ἤουπάοα Ὡροη (δ 6 Ὡδιη68 οὗ {9 Τνγοῖνο 
ΑΡροβί]οβ, οι. χχὶ. 14. ἴῃ ρμονγΐοοῦ δηδιοσυ υἱ ἢ 
(818 ΒΥ ὈΟ}Ἰέ πὰ 8 [86 ἤδοί ἐμαὶ ἢ 9 ΘΟΠαΌΟΓΟΥΒ 
οἵ ἐδ δθ8 οὗ ρ͵Ἶ488 βίης “6 Βοπρ οὗ Μοβ598 δὰ 
186 Βοηρ ΟΥ̓ (116 ψατη Ὁ.᾽ ΒΥ {}118, 88 γΥὺ6}} 88 ὈΥ 
86 ἐνγομῖν-ἔουν ΕἸ ΘΓΒ, (ἢ 6 ΘΟ Ρ] (6 ΒΑΣΙΊΟΠΥ οὗ 
ἴμ6 ΟΙὰ δῃηὰ ἰδ Νοὸν Οογθηδηΐ ἰ8 δχρσεββϑά. 
Τὸ Γαοὺ (δι ΘΒ ον ἰΒ τα πηθα 6} Βυτσουηἀοα 
ΌΥ ΕἸάοτβ, θη ΓΟ σοντ ϑροηβ ἩΪϊΐὰ (ἢ 6. ΒΥπι- 
Ὀο]Ϊο8] βἱσεϊδοδησο οὗ 6 ἰΠοοογαίϊο Ῥταβογίουνυ. 
Το ΕἸάοΥγ8 σοργοβοηῦ [6 ρμυτγοδί, σἱομοβῖ, δηὰ 
γὶροβί βρὶ γἱϊδ πῃ ἐμποὶν Ὀἱνὶπθ 11 Ἰκο  688 δηἀ {]λοἷν 
δοαιπαὶηίθηοθ τ ῖ(ἢ (μ6 Θουηδοὶ οἵἩ αο. [Ιπ (δῖ8 
ἰάοα οὐκ παίοα {μὸ Ταϊυπαϊδιῖο ΨΦυα δ 8:15 δὸ- 
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σουπίβ οΥ̓ (80 ΕἸάοτβ Ὀοΐοτο 89 Τῆτοπϑ οἵ αοὰ 
(899 ἤεηχϑι., Ρ. 270; Ὀυϑιογά., Ρ. 219). 

Ὀυδιοτγαϊοοῖς ἐδ 5 ττὶιο9: “Ἴ6 ὑπσοηίγ-ἴουν 
ΕἸάοτβ σοπι Φοἢ)Ὸ 8668 βἰ((ἰηρς οα ἰδ {το μ 68 
τ ἰοἢ Δ.6 μἰασοα δτουπὰ 86 ΤΆτγοῦο οὗ ἀοἀ δτθ 
(86 6ο]68ι18] τορτοβοηίδίυϑθ οὗ (Π6 γγ 8 016 ΡΘ00]6 
οΥ̓ αοὦ, δὲ 88 ἰῃ βαϊδῃῃ! χχίν. 28, ΕἸ άογα (4 η- 
οἶθηί8) δύο δοῃοοϊγοα οὗ 88 86 θδγί δ} Υ 688 
δηὰ τορτοϑοηίαιϊνοθ οὗ ἐδ πϑοῖὶο Οδαυτγοῖ." 
Τιιΐ5 τον, νυ 1 σὴ 18 σοη ἤτγιηθα ΟΥ̓ Δ ΘΟΙΡΑΥΒΟΏ 
οὔ δι. χχχὶ. 28 σῖι 80, ἀοο8 ποὶ οχοϊυάο, Ὀυΐ 
σοηβγηιβ, ὑμ6 ἔμτί μον ἰά68 ἐπὶ Π6 τεργεδεπία(ἐσ6 
ΒΙΔΟΥ8 γοΓ9 8180 (ἰμάϊνίἀ υδ]}ν) οὐέο ΒΌ]οτα ἴῃ 
(6 Κιἰηράοπι οὗ Θοὰ. 7μοὸ 1684 οὗὨ Ββυρθυϊ οΥΥ 
ἴῃ τὰ]9 88 αἰδὶ πο Ὶ τοσοχηϊζοὰ ΟΥ̓ ΦοΒα8 (860 
ἰλ 6 Εχουσπϑυβ ΟΝ τῆν Βαβιίνεῖα ἰἰ. 2 (4), Ρ. 99). 
Το ἔλοί (πα (6859 ΕἸ οτβ δγὸ  ιυέεγϑ 18 8βοὶ ἕοσγί ἢ 
ὉΥ ὑμοὶν βἰεἰηρς οα ἑλγοπεδ δηὰ ἡγοῦ! σγοισηϑ 
(869 θεοῖο). Τ8θ ϑαρροδίϊοη οὗ Βαγῃοβ 'ῃ δχ- 
ῬΙδηδίίοη οὔ (6 πωπιδεσ οὗ (6 ΕἸάργβ ἰ8Β που 
οὗ οσοπϑιοναιίοη, υἱΖι  ἰδαὶ ἰδ ττῶϑ ἴῃ τοίογομοθ 
ἴο {Π6 ἐτσεπίψ- 08} ΘΟΌΓΒ6Β οὗὨ 9 ον 18} Ργ  οϑὶ- 
Ἰιοοὰ (869 1 ΟἌτοῦ. χχὶν. 8-18). Οα {818 τὶν 
{16 ἐισεπίψ- }Ὰ0γ ἙΠάΟΥΒ ΔΘ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΞΘΌΡΟΥΪΟΥ 
Κίηρδ, Ὀυὶ ἰδ9 ΟὨ᾿ο Γ᾽ Ῥγίοϑίϑ, ἰὴ Ηφδάὰβ οὗ ἐδ6 
ῬΥΙΟΒΕΪΥ ὁοιιγβοθ οὗὔ ἰδ αἰοτὶδοὰ [δβγϑ6].7-- 
Ἑ.Β.06.] 

4 Γ[υδηϊογάΐ δεῖς Δ]90 αὐοίδα, Δ Ὀραγίης ροῦ {9 
οἰτδά (γοσι [56 ἢ, ἴ6 (ΟἹ ] ον κα Ραϑιαιχθ αὐοῦθι. ὃν δομοτίς. 
δυὰ ΠΙῺοηηῖ. ἔσο 7απολμηφα ([0]. 4): “Τεπιρονα εγο 
ει ΚΑ Β. σίονίανα δεπίογίδες ἐγίδωϊί, σον σχιῦχμς Ξαὺ- 
δὲπὶ ποείγὶ ; 7ασίεὲ εἰδὲ ὥδι ΆΑ., Β. οοπεεῖεις εεηϊοτδα δμο- 
τιρι." Α150 ἴδθ0 ζ0] πίη ἴω τγοΐϑγθποθ ἴο Ὦδη. γτίΐ. 9: 
“7έρογε ζμεγο δε δ. Β. εοὐεδίί οὐ Απρεῖξ ἀαδιιὲ 5εαξ 
“μασηαίίδιε ]εταεῖές, εἰ {{π «εάεπέ. ΕἸ εις 8, Β. εεαεὲ εἰπ 
αὔρν τ τῇ ἡ προ Ῥγίμοερε εεπαΐίμε εἰ ἡμαϊοαδωμέ ρεπέίϊες." 

ὁ Ππ ἴδποὸ Αἀάἰείοηδῖ Οοτατηϑηῖδ δῦονο, ἐδο Απὶ. Βά. 629 
Ἡτἰ[ἴδη δὲ δάορέίϊηκς [6 κοηθγα ἢ κδοσορίδα γνἱον ἴπδὲ ἐπ6 
Ἐϊάοτγα ὑοϊοης ἢ δο ραἰογιῆδοὰ Οἰυγο. δ πουϊ]ά, ἐπ ἐδ18 
ῬΊδοθ, ἀοίογοη 8} βαμκκοδὲ 70. σοπηίἰϑγηα ο ποῖ. ἢ 
ἐπ οδ8. ὙὨθ ονϊάθηοοθ ἴοσ [86 συτγτοηϊ ΥἹΘΟῊῪ ΓΟυΐδ δον οὗ 
1Π0 ΤΟΤΤΙΟΥΪΥ δοοορῖοα ἴοχὲ οὗ ἔπ 9 ἀοὐχοϊοκῦ ἰη ψὨϊσἢ ἐδ 
Τανϊηκο οί κα ἀπὰ ἴΠ9 ΕΠ ΟΣ ΔΙῸ ΓορΡγοδοη 6 88 πη τἰημ (ςὮ. 
γ. 10,11). επί εἰείππι 89 βονσῃ παῖ, ἔπ {Π}8 ἰηδέληςο, [Π9 
ἴοχὶ οὔ ἔπ Βϑορρίδ [8 δροοία ΠΥ οοτγγιιρὲ; [Ὁ [686 οϑέμυ ἢ θά 
9 ἕμοῖ, {πεῖ ἴΠ6 ἡμᾶς Δα βασιλεύσομεν οἵ τοῦ. 10 το σοΙ- 
Συρίϊη5 οὗὁἨὨ αὐτούς δηὰ βασιλεύσονσιν (ΟΓ βασιλεύουσιν), 
κηΐ ἢδ8 γοηἰογοά ρὈτοῦα"]ο (οεγίαξπ ἴῃ {πὸ ορίἱοη οὗ ἰδοῦ 
ΑἸἰζτὰ ἀπά ΤΊ 3. ΠΡ ΠάοΥ) ἴῃ6 ιτίοτ ἤκοῖ, ταξ ἐδ ἡμᾶς ο 
γον, ὃ ἰδ δὴ ἰηϊογροϊαίίοπ, [δ 18 Ὑ6}} ηἰκὶ οογίδίη (ἔγοπλ 
ΚΟΧΤΊΤΌΑΙ ογἰ εἰ οἰϑηλ α10116) ἰδὲ (ἢ 9 ἀοχοίΐον νῶ8 ταίΐβοὰ ἰῃ υἱϑὺν 
Οὔ 6 σοηογαὶ ἴδοῖ οὔ γτοἀοιμρίίοη, δα ηοὶ οὗἨἩ 16 ρογποηδὶ 
τοιϊεπιρίίοι οὐ ἔποβο ψὴο υπηἰ94 ἰὴ {--ἴπ αν ἰὁ Δἤογάα πο 
οὐ θηοο (Πα ΔΏΥ ὙΠΟ ἸσΙθοΣ ἰὰ 116 υἱΐογαησθ ᾿οῦθ ἐπ 9πὶ- 
βοῖνοσ [9 διὶ ᾽οοῖβ οὔ γοάοιμρίίοη. Αρατὶ ἔτοτι {π8 ἀοχοίοχΥ, 
το ἰθ. 0 ουὐάθηοο [πδὲ ἴὯ6 ΕἸ ΘΓ ΓΟ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΜΑΥ͂ (0ἢ- 
ποοῖρὰ Ὑἱἢ [6 ΟΠ γ ἢ ; οἱ π᾿ ΘΟ ΓΆΣΥ, 81} {πὸ ἐπα οπτοΩν 
οὗ [6 ΑΡοσΥ086 δΓὸ ορροδϑὰ ἴο ἴπο ἰάϑθα, ΑἸτπουχ ΠΟΥ 
ΔΙῸ ΒΟΥΘΓΗῚ {{π|68 τη Θη Ποῃοά, ἰξ 19 ΠΟΥ͂ΟΡ 86 ΓΘΏΓΟδο ΓΙ ηκ [9 
τοι ϑοπι θά, 88 νοΐης δπιοηχζδὲ τΉθπι, ΟΥ 86 ἰοἰηίπρ ἰῃ ἴμοὶγ 
ΔΙ ΟΙ 4.8, ὙΉΘΝ ἘΠΟΥ ΔΓῸ γοργοθϑη θὰ δ) φέζέέησ οἡ (δγοηδε, 
Π| 5οιἷ5 οὗἁ [Π|8 Πιαγῖγτα---σοΓ ΔΙ τἢ6 ποδὲφεέ οπ οὕ [89 
τοϊοοιηρι, οὐϑη {{ {ἰλῖ τοῖς σοῦ ποΐ ἰηϊοηὔοά [0 ΓΘρΓο- 
δοοὶ ἴπ6 ὙὙΠ019 ὈΟΑΥ͂ οὔ [Π 6 βαγνοᾶ---χοτοὸ δεημαίλ ἐλά αἰΐαν 
(ςοιιρ. οἶδ. ἰγ. 4 τσ ίϊἢ νυἱ.9). Απὰ ψῆόνο, ἰἦ ποῖ δπιοηχκεῖ [86 
πιαγίψτε, Ατὸ (Π)6 Ῥυίπορα οἵ ἴῃ χοτ  Ποά Τφτγδοὶ (ο Ὀ6 δου με ῦ 
ὙΓΒθὴ ἐδ τυ] 49 οΥ̓ (6 τοἀοομχοὰ δἰοοά Ὀοίοτο 186 
ΤΏγοπο ἀπά γηϊϑοὰ {ποῖσ ΠΆ]16] Π] ἢ, [00 ΕΠ] ογα δἰοοά, ποὲ 
ὙΪΓῸ ἴση, πὶ τ ἢ ἴπο Πἱνίης-θοΙηχΒ δηᾶ (6 ΑἸροὶα, οὔοι- 
ἵπι ἃ δοραγαΐθ πογεηίρ δηά της ἰπ 6 δοραγηῖθ τ ότὴα 
οὔ ργϑίϑο (οἷ, νυἱ!. θ-12). ὁπ ἐδίν διυχυδὲ οσολϑίοῃ ΟἿ οἵ [89 
ἘΠάοτα [8 γϑργθεθηϊοα κ5 δή ἀγοδοίης ἴὴ9 Κ566γ, ποῖ 85 8 γορτο- 
βοηϊδίϊγο οὔ ἴμη9 συγ δοιὶ Ησοῖ, πὶ 89 8 δροεϊδῖον οἵ {ποῖν 
ΑἸΟΥΥ : δὰ δ8 ἃ ΤὭΟΓΟ ρεοίαίον (6 δροῖκθ οἵ ἔδοης, ποῖ οὗ ει2), 
Ἦθ μᾶνο ἰηἰοτπηδίΐοη σοποογηίηκ {πο Ὶ|Γ μαδὶ δηὰ Γιΐπτο μἰδίογῪ 
(οἢ. γἱ!. 13-17).. πη {π0 ἀοχοίοχν ἐπδὲ Ὀαταὶ ΓΟγτἢ ΤΓτΟδὶ {}}9 
1ἰνίημ-οίημσε δη (0 ΒΕ] οτο ἰππηοά ἰδίο!} Υ οὐ ἴΠ 9 Δ ΠΟΤ 66- 
τηοδὲ οὗ [Π 9 ςοαιρ θῖο ἐδ} ἢ πιοηϊ οὗἩ πο Κίηρκάοηι οὐὗὨ [9 
δΙυβαΙ ἢ ΟἹ ΘΑΤΙΉ, ἰΠ6ΓῸ ΨᾺΒ ΠΟ Αἰ] υδίοηῃ ἴο ΔΏΥ ΡΟΓΒΟΙΑΙ 
Ῥιτγιοϊ παίίοη ἴῃ ἔπ γοαγδ πὶ δῃοη] 7 ὃῦθ ὑὕὑοδοτγοὰ οἡ 
(διυπιιῃ}) ργορῆθῖη δηὰ δηίηϊ (οἷν. χί, 16-.18. Ακηΐπ, ψ θη 
[9 διωὺ οἱ (9 ορὰ οὗ ἴο πη ἀγοὰ δὰ (ογγείουν Ποϊδαηὰ 

ΤῊδ ιολέδ γοδεξ διὰ σοϊάθε ἐγοιῦπε ἃτὸ ποὲ 
ΤΙΘΓΟΙΥ͂ ΒΥΠ.Ὁ0]5 οὗὁὨ (δ) ἸηΥ ΥΥΒ ΟΥ̓ ΘΟὨΥΘΒΒΟΓΙΒ ἰἢ 
{86 ὨΔΥΓΟΥΟΙ ΒΘΏΒΕ; ἐμεῦ 8.6 ΘΧΡγοδϑῖτο οἵ 
Ῥογίροι τὶ μι θοῦβηο85 οὗ ᾿ἰΐο ἴῃ ἰΐ8 ἡορχοςῖτο δηά 
Ροβιεϊγο δϑρϑοίβ. [Τ}6 ογοισηδ, ἀουι}]6 89, διὸ 
βίη! δοδηί οΥ̓ ἐμοὶν Κι ΚΙΥ δ ΒΟΥ Υ (860 δῦογο; 
4180 δ αἰ ἰἱοη δὶ σοπητηθῃΐ ὁπ οἢ. ἰΐ. 11)..--Ε. Β. Ὁ. 

γον. ὅ. Απᾶ ουῖ οὗ ἴπ9 ΤΠ τΟΙΘ κο ἴο 
Ἰρῃτηΐηβα.---[ 869 ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥΊ Εν, ᾿. 148.-- 
Ἑ. Β. 6.1] Δοσοτάϊΐης ἰο Ὀδιογαϊ οοὶς, [86 ἐϊσά- 
πίησα, υοἷσέδ διὰ ἰλωπάενε ΒΥτα 1:0 [ἢ 6 οτπηΐρο- 
ἰθῃ6θ οὗ ἀοα, Θδρθοΐ δ! ἐμαὶ δαὶ Υ ῬΟΤΟΣ 
ὙΠΪΟΒ ἷἰβΒ οχογοϊδοὰ ΐἱπ Ἰυάρτηθμίβ (δβίτα ]α τὶν 
Ηδηρδίοποοτς [6180 ΑἸέοσὰ δπὰ Βδγη68.---Ε. ΒΕ. 
Ο.]). Τὶ ἰπιογρτοίδιίου 8 οοπῃοοιοὰ πεῖ (80 
οη6- δ ἀοἃ Δρρτοβοπβίου οὗ [89 Ῥγϑοίουϑ βίοπιοβ 88 
ΒΥ ΠΔ ΠΟ σίας [86 586 η00 οὗ αοά. 78 ἴοο 5ρο- 
οἶδ) ἱπιογργοίδαί ου δοπι γαϑὶβ ῖτἢ (μ6 ἴθ0 5ΘΏΘΓΑΙ 
ὀχρδηδίίου οὗ 9 ἤοϊί6. ““1η γυϑὺ. ὅ ἰδ πα ΚΒ 
δηὰ νἱ(8] ἰπθαθησο οὗ Θοἃ ΟΥΟΣ ἡϑδίυγο 8 σαρσθ- 
Βοηίοα: ἴῃ γτϑγβ. θ- 8 πδίυγο ἐἰβοὶζ, Οὐ. {89 σϑδἷσι 
οἵ ἐἠε ἰξυίπσ, 18 Βυτη οἰ Σοα ἴῃ (86 ἴον στα; 
ἴῃ γὑογβ. 9-11, ὅπ] γ, ἐπ ΒΔΥΙΏΟΣΥ οὗὨ ογϑδίιίίοη 
δηὰ γοἀδοιηθὰ Ὠυπιβηϊ ἰδ τοργοβθηίθα: δα 
ἰδὺ8 6οάὰ, ἴῃ Ηΐβ ᾿ἰνίης δου ν δὰ τ δἸ Υ, ἰδ 
ΘΧὨ᾽ 164. ()Ὸ  οἰ.6). Κ᾽] ΕὈταγὰ, πῖο 
ἀοβονγίθο8 Θοά᾿Β ΤΏΓΟΠΘ 88 ἃ “"Ἰδθοσίηκζ, οϑοσ- 
γοδβοθηΐ γοϊοβηο." Ἐ 
Οα ἱμοοογαίΐο στουπὰ ὑπὸ ἐσλέπέισε δτὸ οἱ ἢ] 

688 ἃ ῬυΓΟΙΥ ἰογγὶῆο σοποορίϊοη ἔμᾶη ἴῃ ἰδθ 
δοληαϊπανίδη- θυ 810 Τὰ ΥΓΒΟΪΟΩ͂Υ͂ {88 ΠΔΙΤΩΟΡ 
οὗ Τοῦ). ὙΠῸ σοΐουθμοθ ἔο ἴμὸ ἐϊσλίπέπσε οὔ 
Βίηαδὶ, ϑοοπρ. Ποϑαΐ, χχχὶϊ,. 2,8. Το σουΐπρ οὗ 
56 89 οὗ λίδῃ 88}} Ὀ6 ᾿1κὸ ἃ τυϊχίν Π6βἢ οἵ 
ἐϊσλιπίησ. Τμὰδ8 {6 ἐσλίπέησε οὗἨ 186 ὑδοὶθ 
Νον Τοβίδιηθηΐ 8} }6δϑἰδίΐοῃ ΒΓ 70 (86 ἀοΐδηοθ 
οὔ (89 ζαϊ Βα} Ρϑορ 6 οἵ αοἀ, θείῃ ἰογγὶ 16 ΟὨ]Υ͂ 
ἰο Ηἰ8 ἔοϑβ, Ζϑοι. ἰχ. 14. ΤΏΘΥ δζρ, (πδγοΐογο, 
ἀάοοαμοι οὗ τονοϊδίίου [Ὠἱνὶ 9 τηδηϊοεἰδίίοσι ἴ--- 

. ΒΒ. 6.1. 
ΤῊΘ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗὨ Ομτίδι Β Βορίΐϊθια δηὰ ΤΊ δη- 

Βραυταίΐου ἀρσιηοπδίγαϊοθ (μδὶ υοίοόδ 8.6 ἃ 86- 
ᾳυθη6θ, ἰῃ ἀοδηΐϊϊο 146845 δηὰ ἰγυ 8, οὗ Ὀϊγίηθ 
ΤΟΥ Ἰδί  0}8---- ΤΟΥ ]Δί[ 018 οὗ δα] γδϊίοη, ἱπ ρατίϊου- 
ἴα; ἴῃ ΖΘΏΘΡΑΙ, (ΒΟΥ δΔΓ6 ἰμ9 ἔγϑβι οὐ ἐΐὸ Ὀϊνΐηθ 
ἴογαιβ οὗὨ σγουεϊδίϊοη. Εσϑῃ Οοὐ᾽ Β υοίσεε, Ηἰ5 σϑ- 
γὙοϑίδιϊου ἰγαΐηβ, μαγὸ ἃ Ἰυαϊοΐα} 85 "γ0}} 88 δὲ 
ΘΥϑη Ζ6 1106] 846, 6 οη. ἰϊϊ. 10. ; 

Τιιο Ἰαϑὲ γι δΥκ ΔΡΡ] 168 ΘαΌΔΙΠΥ ἰο ἰδ 9 ἕλυνπαον. 
ΤῊ!5 ἀθποίοϑ ἐμ6 βγϑηα οἴἶδοοί οὗ τουεϊδίϊου [Ὁ] τῖπϑ 
ΕΒ. ἜΙΕἸ 05] ἴῃ 7υάᾳτηθπί δα ἀ6]  νοσαῦςο. ΤῊ 8 
{π6 ἰγρίσα] γοάἀοιηρίϊοη οὗ 1δγ8 6] ψγῶ8 οἴδοοι δὰ Ὁγ ἃ 
τοὶ κι ν ἐλωπάεγ Ἡ ΒΊΟΝ, δὲ {86 βδαιθ (ἴτω ο, Ὀσου δέ 

ἱἰοο οα Μουπὶ Ζίοα (πῆοτο βου] ἔδο Ῥγίωοθα οὔ ΤἸογδοῖ 
Ὦδυο Ὀδου ὕυΐ ὙΠῸ ἐπαῦ ΟΟΙΡΑΣΥ), ἐὴ9 ΕἸάοτο δθὰ ἐἣο 
1Δνιηρ.-Ὀοίΐηρε πἰοοὰ δρωγὲ Ὁγ ἐπ ΤΏγοηθ, δηᾶὰ ὃσ 
νηὸν ) τϑὰ [ἴῃ πεῖο Φονρ 67 ὅδε Ὑ88 ουπς (οἷς. 
χίν. 1-.-5). 

ΤΠο Ἡγίον που]ὰ Θεοῖς, Ῥο Ὡοὶ ἴδθ89 δοὶδ κὸ ἴατ ἴο οο ἔττῳ 
(6 πἀδοροηάοηξ οοποϊησίοηδ οὗ οΥἰ οἶδ δὲ ἰο ἔδο ἔσο ξοχὲ 
οὔξηο ἀοχοίοαγ ἴῃ οἷν. ν. 10, 11) Απὰ ἀο ΠΟΥ ἠοὶ ἱοτμῖ ἐθ 
οεδίδ Ὁ] ἢ [πὰ οοῃοϊηκίοῃ, τμαΐ 9 ἘΠάΘτα τοῦθ ποὶ Ῥτίηοοα ΟΣ 
γοργθδοη δενο οὐ (8 αἰογίἢοἃ Οπατοῦ, δας Ρτίμοοθ οὗ ἐδ 
ΒΟΔΥΘΗΪ Ἠοσ--οὗὔ ππίρ 16 αρίτ Δ Απά ἰξ τὰν δἷϑο ὃὉθ 
δοκοῦ, [{{ηἰ9 ν᾽ ον ἄἀοοϑ ποῖ χἷυθ 8 ΠΗΙῪ ἴἰο εἰ Ηδανοο 
Βοθη6, δηὰ ἴο δὶ [η):6 θοθη68 οὔ ἴδ Αροοα!γριίο νυἱδίουδ, 
πὰ ἢ ἰδεοϊκίπα οὐ ἐδ Ὠγροίμιθοὶδ ΦΟΏΘΓΑΙΙΥ δοοορ οά.--- 

4Φ[ΤῊο (ΟἸἹονσίης τίου οὐ ογδ ΡΕΝ οδὴ δαραὰϊγ δ6 δο- 
οορῖοδα 85 ἃ οομηρί οἷο οχρίδοαδίίου : "“' ΤΏ: δαϊπσηοὶ (ἰναιάανο) 
οοπῆττηδ (ἢο ορίπίοη ἔπαὶ 8ι. Φοδη 'π ογ0 Ὡς οἵ Οοά κε 
τουγά. Τθσυηάον )6 ἔἶΐιο τοίοο οἱ Θοὰ. 8... ϑοδῃ Ηἰταθοῖ, ὧϑ 
8 Ὀτοδοῦον ὁ ἀοᾶ᾽ε νψογὰ, τὸ πιο ὮὉγΥ ΟἸγίος “6 δοὺ οὗ 
ἐλωπάεν.,""--Ἐ.Ἀ.0.] 
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ἕονη ἠυάρταοηξ οἡ ἐπ πϑδὰ οὗ [5586}᾽8 ἴο68, Ῥ58. 
ἰσχτίϊ. 18,19, Φοὺ δηα 8 κἷβ ργοϑίγδιίης ᾿υἀπιυηοηί, 
δαὶ αἰεο 1.15 γϑοοῃοὶ!ϊαίζοι, ἰπ ἃ σγαηὰ ἐλωπαάεγίης οὔ 
σοι, οἰ!8. χχυ συ! -χ]. ΑΒ ἱπβυπάον δοδοιηρδηϊοά 
(80 ρἰνίης οὗ ἐμοὸ 1δνν, 8ὸ 86 γοΐοϑ τσ 8ῃ- 
δσοτοὰ ΟὨΤΊΘι Β ῬΓΘΥ͂ΘΥ πὶ ἐμ6 Τ᾽ 019, [Π}6 ὈΥΔΥΘΓΥ 
πιῖὰ πο δ δοπϑοογβδιθαὰ Ηϊπηβοὶ ἰο ἀθαί ἴον 
ΟἿΌΣ τοἀοιιρίΐοη, γγ88 δοσοιηρηληϊοά ὈΥ̓͂ ἃ ἰοῃ6 88 
οὗ ἑλωπάεγ. Αὐτὰ ἰμῸ πιοῦὸ ἰγχοιασθηάουβ [ἢ 6 
ττϑι 0] Ἰυάριιοηὶ δηηουησοὰ ἰῃ ἐΠ6 ἐπ Πά ΘΓ, 
δοοογϊπρ (0 76τ. χχν. 80, (89 τηογθ αἰδβιϊηοὶ 18 
ἴι8 Ῥγοοϊδιηδι!ο οὗὨἩ 8 ΠΟῪ χοἀθδιηρίΐομ ἴον (86 
ῬεορΙὶ9 οὗ ἀοά; δοπιρ. 206] ἱΐ. 11. Α8 ΕἸ 178}, 
᾿ἰκο Μοβοβ, ψγ8 δὴ ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ 205 ο77 ἰλωπάετ, 
δεοεηάίηρ ἰο Ηοανθη ἰῃ ἃ ΩΘΥΥ δβίοτῃ, 80 ὑπνο οἵ 
ιλ6 φτεδίοδι Αροβϑί]θ8 οὗ ἐμ9 Νοῦν Τ᾿ οβίδιηθηί 0 Υ0 
δοπ οὐ ἰλωυπάεγ. Απάὰ πον αἱογίουβ 18 ἰ86 ἀ6- 
δετιριίοη οὗ ἐπ βευθη-ζο] ἃ ἱμυσθον οὗ ἀοἀ ἴῃ 
Ῥελὶπὶ χχῖχ., ἐμ ζδδί8] ἱμπαπάον- Ρβαϊα Σ Τΐσ, 
ἰβεγείογο, ἰβ ἰῃ 9 δ6η80 πῃ ἢ ΐϊο ψγ6 δρργοβοηά 
ἰδο ἰλυπάεγα οὔ Θοἂ ; [Π6Υ δῖθ δύ υ, υἢ- 
ΟΒΘΟΚ45]6, γοἀοιαριΐνο τόνοι οηϑ, δοοοιηρδηϊοὰ 
ὉΥ )υἀσηηθη15--οἰη Οἰ ΒΟῸΣ ποτάβ, σοϊογιγδιϊοῃβ. 
Απᾶ κόνθὴ Ζϑηῖρ086 {ΓὈΣθλ ΕΣ οὗ ἔσθ Ὀτιστι- 

ἰῃρ Ὀθίοτθ [86 ἜΒσουΘθ.--- 8ὃθ6. ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, 
Υικν, Ρ. 1418.---Ε. Β. 6.] Ἧτο οδπηοί χοΐον (ἢ 9 
Ρδιιϊοῖ 6 καεόμεναι ἰο ἰδ ργοοοάϊπς ἐκπορεύονται; 
ἴον (6 ζίγλιβ, ἂἃϑ βυσῖ, ἀο ποὲ ἴβϑιθ ογὶ ἃ 111 
ἱἰφλιαῖπσε, πὰ (Π6 ϑ ῥ᾽ τἰ (5 οὗἩ Θοα ἀο ποὶ ῥτοοθοὰ 
ἴτοῃ; Ηἰ8 ΤΏσοηυθ, Ὀυΐ ἔγομι Ηϊπι86]. ΒΥ {89 
ϑεγνεη βρ τ 8 1μ8ὲ, δοοοτάϊηρ ἰο οἷ. ]., δἰίαπα ὃ6- 
ἱνοοῦ Φοθονδὰ δηὰ Οδτίδὶ, δ, δοοογάϊΐηρ ἴἰο 
6Ἀ, τ. θ, γο ἤογι ἃ ἰπίο 811 Ἰδηὰβ, τὸ υηδογβίδηα 
180 δούϑῃ Τὰ πἀδιηθηία) ζοτιηβ οὗ (86 τουοϊδίίοη 
οὔ! ς Ηοὶγ αΒοδί ἱβγουχὰ ΟὨνὶβϑὲ, δοοογάϊηρς (ο 
ἶ8. χὶ. 1, οὐ. 8:6 ΒΟΥΘἢ - ΔΡΟΒΒΏΡΟΙἑΟ [ὈΥΙῚΒ οἵ 
Ομ τίει, 

[“Τθοθο βοϑῖι ἰο γοργοβοπὲ 86 Ποὶγ βρῖτὶ. ἰπ 
Ηΐ8 βουθη-ο]Ϊ ἃ πογκίης: ἰὼ Ηἰΐθ θη σι οπΐης 
δηὰ οΒοοτί πα 85 γγ0}} δ8 ΗΪἶβ8 ρυγὶ γΐης δηὰ οου- 
Βυτηΐη ς ΔΒΘΠΟΥ͂. 8600 πηοϑὲ σοιμιϊπθηίδιογθ.᾽᾽ ---Α .- 
γον. Το ἰάρδ οὗ (0 δενεη-Τοἷά ἰπθυθποοθ οὗ 
89 ΗΟ ΘμοΞβὲ 15 (δ 8 βοὶ Τότ ἰα {86 ογἀϊηδιΐοι 
᾿γίη οὔ ἐμ ΟΒΏΤΟΙ οὗἉ Επρδοὰ: 

ἀπά Πἰᾳ οοη, ΜΠ ἑοϊοσιιαι ΕτοΡ 
ΤΏου 189 δποίηϊίης βρίτίς δσῖ, 
Ἧὸ ἀοσὶ ΤὮΥ ἐδευεν.7)οἰὰ κἰ(ἴο ἰταρατί." 

Τὰ πιῶ Βοτὸ Ὅσ Σοιμασϊο, ἐμαὶ ἴῃ (86 Υἱοῦ οὗὨ 
(δε Δ. ΕΔ. (5660 ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΝΟΤΕ, Ρ. 146 544.) 
ἰμ6 εἰπιιίαοσγιπε ΟΥ̓ ἰμ9 ϑευεπ Ζαπιρα οοπδϑίϊταιθ 
ο88 (δοιῃροαη) ἤρα αζε- πάϊοϊάμαὶ ϑγτοὈο] οὗὨ {89 
ΗΟΙΥ Οδοβι; (86 αἰνέείοη Ὀοΐπς δἰ χηϊδοδης οἵ 
Ηΐδ πιδηϊοϊά οδϑυζίθβ, δπὰ ἰδ δευόη- οἷα αἰνὶπίοη, 
οὗ (89 σοπιρΙοίθηθδθ, ἰδ ρογίροιϊοα οὗὨἨ ἰμοβθ 
βρονξίοα.---Ε. Β. Ὁ. 
Ἀροογάϊπς ἰο 0 Ῥοίίο, 6 βουθα Κρ ̓ ν ̓  18 δ τὸ 
διξηϊβοδηί οὗ (0 δρίτ!ὶ οὗὁἩ αοα 88 ἰμ6 ρυὶποὶρὶθ 
οἵ Ρῃιγβῖοδὶ διὰ βρί' τἰίιδὶ 119, ἰστουρὰ ἩΒοῖ [μ6 
ἵππον ἱπῆπθηοο οὗ οὐ οΟΥῸΤ πδίυσο δηὰ δ κίηά 
ΟρεγδίθῈὲα. Αοοογάϊης ἰο ΕΌγασα, δῖβο, ὑπὸ ϑ ρ:γι 
οἵ Οοἀ, ἴῃ 411 Ηΐ8 ἀἰδιϊποὶ ργορογίϊθβ, 18 ἀθποιοά, 
ἸῺ 00 ΔΓ 86 Ηθ σὺ]68 ΟΥΟΡ ὑπ6 ογϑαϊΐοη. Αο- 
οοτάϊηρς ἰο ΗΠ ε; ρείδηθογ, οἢ (89 οἶμον μβαπά, ἐμ 
υρός---ὅτο δοίης ἱπνΥ 0} υϑοὰ ἴῃ ἐπ 6 Αροοσϑ- 

4 [» ὅρτος ἰονολεῖ Σ λαμπάς ἴῃ {πίε Βοοῖς ἄοοαβ ποῖ 
ἸΜΔΔΒ ἃ ἰάπερ (666 Υἱή!. ἴ0). Ὀπὶ ἃ ἰογοῖ (οοπιρ. Φοδη χυπὶ, 8}; 
δικὶ ἰμ6θ0 ϑυτοῃ οἵ διιεπιθοδοχ οἵ ἤτο Ὀυγηίΐης ὈοίοΓο 
ἴδο ΤΉτΟΘΟ τὸ Ἴοοηϊταοίοα τίς πὸ βίαι της Κ7ε1 δ αὶ 
ἑστοὰ ἤγους ἤοανοι {ν{}}.ὄ 10) : οοπιρ. ῬΡείείείη 1. ». δ07; διά 
Ἴγαλ, ὄψι, Ν Τὶ, ν. 192." ὙΟΒΡόποΣτη.--, ΒΕ. Ο.) 

'ΤΙΟΑ, ΨΙΒΥ͂ Ῥ. 

ἸγΡ89 ἰο ἀοϑὶψηδὶο (80 Ὠνἱηθ τυδί (3 σοι. 68. 
ΧΥ. 2)---θορο ἀθηοῖοβ [6 ϑρ᾽τῖιϊ οἵ 6 οἀ ον οἴ ΟἸτἶδὲ 
ΠῚ ἃ ᾿ἰπϊδιΐομ, ἐ. 6., "ἰῃ 80 ἔδ ἃ5 Ηϊ8 ορεγδ- 
(ἰ0ἢ8 Δ’Ρ6 Ῥγοἀυοιίΐγο οὗ τμίῃ, ἂγὸ ρυπὶινο, ἀ6- 
βἰγυοινο.᾿ Το ἰμὶ8 τον Ὀἀϑίοταϊοοῖς ᾿πδὲ}γ 
ΟΡΡΟδ68 {π0 ΣΑΣ, ἰμδίὶ ἰΠ6 ΑΡοσδΙγριϊδὲ ἰδ 
Βρθαϊκΐηρ οὗἨ ἑογοὴδα (λαμπάδες) ΤὨ18 ποτὰ ἰδ 
ἀου Ὀ11988 ὀχρτγοθδῖτθ οὗ ἰμ6 δ] σιοηΐης οὔοοὶ 
οἵ αἀοὐ᾿ Β βρὲνϊί. 

ΤΌΘ οοπίγαϑδὲ Ὀοίνοου ἰμ6 ἐϊσλέπίπσε, σοΐοσον, 
ἐλυπάογε, ὙΪΘΩ ἰβθαθ ζοσὶ ἢ ἴτοια ἰμ6 ΤΏΓΟΠΘ, 
διά (16 ἐΐσλίδ ἩΏΪΟ 8΄ΓΘ δίδι ΟΠΔΥΥ Ὀοίοτο ἰὐ, 
859 Ὀθ6Ώ Οχρ]αἰμοὰ Ὁγ 6 ἤδειίο ἰπ 8 πιδηϊζοϊὰ 
ἯΑΔΥ. Ηοσ βυρροβὶβ [86 ἀοχιηχδίϊοα αἀἰδιϊηοἴΐοι οἴ 
Τηϑη οβίδιοἢ.8 δηὰ ἱηβρί αϊΐοηβ, ὑμ6 ἀΐδιϊ ποι ο ἢ 
Ὀοίποοι ἔθ ουβηρο] ἶοδὶ ἰδίου δηὰ ὑμθ ουὔὐ- 
Ρουτγίης οὔ πο Ηο]γ αμοβί. 16 ἐλωπάοτ 5] ΟὟΙΥ 
αἀἶθ8 ΔΎΥΔΥ ἢ (6 στοῦ ΘΟ 068 οὗ (6 που] 8 
ἰδίονυ ; Ὀαΐ [86 ἐϊσλέϊζλαμπάς] Ὀδοοπι65 8. ΤηΟΤΊ- 
ἴῃκ βίαν ἰὴ (86. θδτύ---ἰὴ (86 ΓΟδΙπὶ οὗ {10 ἰπὲθ- 
γον ἰϑίοτυ οὗἩ ἰδ9 Κιίηράοιι, ἐβογοίοσθ; δηάᾶ 
θη {Π6 ϑρὶγὶὶ οδπ σορ]οίθ Πἰ8β Ἰυάρτηοηὶ 88 
πὸ ϑρίγὶιί, δὖ ᾿υαάριθηῖ Ὀθοδοπιεβ ἃ τοι ρΡΥΘ 
λυάρπιθηϊ, 

γὲν. 6. Βοίοτθ 1896 ΤΏσΟΩΘ 85 ἰΐ νσθγθ 
ἃ ΑΙΘΒΕΥ δθ8 ἐγ οἵ ἀν ὶ χα ϑυνοΡ- 

48.---Ε, Ε. 6.)] 6 τιοδηΐης 
οὔ τι ἷβ 18 ΘΔΒΙΪ φϑιμογοα ἤγομι (ἢ 6 {π||ο0ο ἰίθΤῺ5, 
δα διῃα ογυείαῖ---Ἡ αι] 0}}8] ᾿ϊζ δηὰ ἰγδηϑρδυοηῖ, 
Βρ᾽ ἰδ) το ογϑαίυσα! ἶγ. Ηθηοθ (μ6 ἰμίθν- 
Ρτοίαϊίου οὐ Ατοϊΐυ8 ϑοπῆθδ ΥΟΥΥ͂ ΠΟᾺΡ ἰδ 
Ῥοΐηξ: οαΐμδ ἐροίϊεδδ ἰγιωπιρλαπίδ. ιν ΔΕΙ͂ 
Ερτασγὰ, ρ. 226. Τὴ ἱπιογρσοίδιὶ 0}8---ΒΟ 10 
οὗὔἢἡ δ δῦ αυἱΐθ Ββἷηρυ δν---οὐὨ (μἷ8 Ρ88- 
Βᾶῶ0 8ΓΘ᾽ ̓  8180, πῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΤΟΒρΡΟΟίβ, ομδυδοίου- 
ἰϑιϊοἡ θ οἷίθ βοῆθ οὗ ἰβθῆι: Βαρίΐβιλ (89 
δρ ϊϑιηα]ὶ Ὀδδ ἢ): ἰ89 ΗοΪγ ϑδογὶρίυγον; [86 
ΡοΥΐβ 8 Ὁ]6 νου] ; {μ6 δῃιοοί  δῃὰ δ ϊἷπρ μ68- 
ΥΘΩΪΥ Ρανοπθηΐ ; {Π9 ΔἰΠΠΟΒΡΠΘΓΘ; ΟΥ̓ ΙΠΟΓΘ 8Ὁ- 
δίγϑού Θοῃσορίϊοη8 (οαγία ἀεὶ νοϊωπίαδ, εἰς.)}. 8.69 
Ὀυδβιοτάϊοοϊ, Ρ. 228. Ἷὴ οἷν. χνυ. 2 (9 ογυϑίδὶ 
Ὀγὶ Ἰνἴ988 οὗἁ (818 5608 18 ταϊηρ᾽ οἀ νεῖ 1} ἅτ, οὐ 89 
ὩδΡ ΘΆΓΔΠΟΘ οὗ το, οἴἴμον Ὀθοδαθο (Π6 Υἱοίοῦθ 
Ὦδνθ, ἱπ ΤΩΔῺΥ ἯΔΥΘ, ραϑ8θαὰ ἱμβγουρη μ6 ὅγϑ, ΟΡ 
Ὀοοδα86 ἰδ Υἱοϊογτίουαϑ Ομ αγοὶι σοπίϑὶ ΒΒ [δ9 
Ρυϊησΐρ᾽ο οὗ ἰμο ὅτο οὐ [86 ὉπΊΎΘΤΒ8] ῥυάριηοηί. 
Ὀὐβιοτάϊ οἷς, τοΐουγίης ἰο Βἰποῖς, πὶ πίδίηθ {μὲ 
(86 οτγγϑβίδ) -ἰἶκο 868 18 ἰἀ θη 68] τὴ} (86 ΟΥΥΒ.8]- 
Ε|κὸ Υἷνονρ οὗἉ οἢ. χχὶϊ. ; Ὀυὲὶ (ἷ8 νον 18 υπίθηδ- 
Ὁ]ὁϑ. Ὑπὸ Ῥυνν, ἰΓΔΉΒΡΟΆΓΘΠΟΥ, δρὶ ἢ 8}}γ οὗ 
(8 868 18 ἀουῦ!} Υ δβδδογίϑἁ ψθθη 1ὺ 18 ἀθοϊαχοά 
ἰο ὍΘ Ὀοΐϊὰ σίαδεν δὰ ἐξζα ογψεία,. Αοοογάϊηρ 
ἰο Ηφηκδβίθηῦογς, (6 οτγδίϑὶ δοὰ 18 δηοίΒο Σ ἰπϑρ9 
οὗ εἰ ἡυάφιποηίβ οὗὨ α6οἁ. “Ορροβαᾶ ἰο ἰμς Βοοά 
οὗ δυπιδῃ Ἡϊο θά 688 18 [Π9 στοδί 8οοα, (6 Ὀγοδᾶ 
οσαδῃ οὗ Ὀἰνίηο ᾿υάρπηιοηίδ.᾽ 
[16 Το] ον ίπς ἔγοτα ΑἸοτὰ ἰβ πον γοοῦ Εἰρῃ- 

οϑὺ σοῃβι ἀογδίϊοῃ : ““ΟΟΡΑΓΟ, ΟΥ̓ ΨΔΥ οὗ 60Π- 
ἰγαϑὶ, ἡ καθημένη ἐπὶ (τῶν) ὑδάτων (τῶν) πολλῶν, 
(86 πὐ]εἰυα που δηὰ ἐυγυ]οηὶ πταίΐοτβ, οἷ. χυὶϊ. 
1, [ἡ δβδοοκίης ἰδ. οχρ δηϑίξοῃ οὗ (818, Ὑγὸ τωυδὺ 
ἢτϑι ἰγϑοῖς (6 ἰτᾶρὸ ἵἔγοπι ἰἰϑ ΟἹὰ Τοβίδιηθας 
οδρὶ ΐοσ δα. (1716 εοπρατες Ἐχοά. χχὶγυ. 10; 
Ἐσεῖς. ἱ. 22, απ Φοῦ χχχυΐϊ. 10). 1ΠΠὋ πὸ δτὸ ἴὸ 
{οἱ]ονν {1686 πα ἶδ68, [δ 6 ὈΥΪΙΏΔΥΥ Ττοίογοηο9 ΜΙ 
6 ἰο 189 ΟἾΔ οἴ βῈῦ ἴῃ τ ἱοῦ (μ6 ΤΌΣΟΙ οἴ ἀοὐ 
18 ὈΡΌΟΓΏΘ; δπὰ ἰ86 ἰηίοηί οὗ δοἰἰἰπρ {Π18 ΒΡ869 
ἴῃ ἥτγοηί οὔ ἰ8ο ΤΏΓοΙο ὙΥ111 6 ἰο Ὀδίοκοη 1ΐ8 
βορδγϑίίοη διὰ ᾿ηϑυϊδίϊοη ἤγουν {Π 6 ρίλσθ ὙὮΘΓΘ 
186 ὅθοσ ϑδίιοοά, δηὰ, ἱμάοϑοά, ἔγοσα 411} οἶδα διουπὰ 



154 ἽΗΕ ΒΕΨΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

ἧι, Ὑπ6 πιαίοτγὶ Δ] δῃη ἃ δρροδύδποθ οὗ (114 ρᾶγνθ- 
μιθηΐ οὗἩ (ὴὩ6 ΤὭΤΟΙΘ βϑοῖὴ οἤοβθη ἰο ἱπάϊοδίθ π|8- 
.οβιίῖσ γθρο9θ 8η4 οἰ βογϑαὶ ρατγὶιγ. . . . 118 (ἢ9 
ῬυΣΓΥ, σαὶ πη 658, δηαὰ πη ΒΥ οὐ Οοὐ᾽ 5 τγυ]ὸ 
ὙΌΙΟἢ 8.6 αδἰρηϊβοὰ ὉΥ ἰμ0 ἔἤρσυτο.᾽᾽ οτάαϑ- 
σόογί, τ 1|1Ὸὸ διἰορὶβ 86 ἰάθα (παὶ 6 δε 97) σίαδε 
ὙᾺ8 ΒΥΠΙΌΟΪ 4] οὗἁ ἰἴ6 ρσίογιδοὰ Ομυτοῖ, {805 
ὙΓΪ(65: “ 38εα, ἴῃ [18 ΒΟΟΙ, Γοργοϑοηίβ [μ6 6]6- 
τηρηΐ οὗ (απιυ} δηα σοηΐαϑίοη ἐπ (18 οτνοσ που] ὰ 
(869 χὶϊ!. 1). Βιυλ Πετθ, ὈΥ͂ ὙΔΥ οἵ δοπίγαϑί, 
(6 γῸ 15 ἴῃ 88 λεαυεπῖν ΟἸὨΌΓΡΟΒ ἃ 868 οὗ σία55, οχ- 
ῬΓΟΘΒΙγ 6 οὗὁἨ Β5πι00.}}} 688 δηὰ Ὀγὶ 655, δὰ {λ 
ὨΘΑΥΟΠΙΥ͂ 808 58. οὗἁ ογηδίαὶ ; ἀφδοϊατίηρς ὑἰνοΐ ἰδ 
οϑϊ οὗ ἤδαγνϑῃ 18 ποὶ 1ἰκὸ θαυ 669, τυ βὴ οι 
ὉΥ νιίπάβ, θὰ 8 ογγδίαϊζοά ἰηϊο 8ῃ εἰεγηὶί οἵ 
»εαοε.᾽" ' 
Πγο, ἰὑ ΤΑΥ͂ Ὅ6 Α9Κοα, ΤΠΑΥ̓ ποί (ἢ 6 σίαδϑ) δδα 

860 δὴ πηηιραάϊαΐδ Βγταῦυ!, ἱπαϊοαιῖη; ἃ Γο8] ρᾶνθ- 
τηθηὐ ἰδ (9 γοοὶ Ηόανοι βργϑαλπς οὐἱὐν ὈΘΙΟΤΟ 
ἐπα Τ᾽ γοΩΘ ; Ὀὰὺ αἱ 186 βᾶπιο ἐϊπηθ αὐδγγαη εἶ πὶα- 
πἰβοδηί οὗ [ἢ ΠΑΡ ΡΓΟΛΟΙΠ 8016 στη Θὺγ οἵ Π ιη 
110 8118 ἀροη {ἰ0 Τ γοπο, 8πὰ (ραγί 808) οὗὨ (ἢ 6 
Ῥοδοα, Βίπ ΠΕ, πὰ ὈγσὨπο58 οἵ ΗΪ8 συ]ὸ ἢ 
Β΄ ηὐἰϊὰν ααοϑι0Π8 τοῖὶρῦ Ὀ6 Αϑκοὰ ἴῃ γορητὰ [0 
οὐ 6 ΒΥ πιο 15, ἡ 6 }} ΠΘΏΘΓΔΙΪΥ δγθ Ἔχρ] δι πμοὰ 88 
ΤΏΘΓΟΙΥ Α οτγαηί.---Ἐς Β.. “ὰ 

ΤΙ ἴΠ6 το δι οὗ ἴῃ9 ΤΉΣΟΣΘ δ του ἃ 
δου ἴ:96 ΤτοηΘ ἴἕοισ ᾿ἰνὶ πρ- δὶ 855 
[δηρ6: 116 -ξΟΥΠ}5].---Γ806 ΒΎΝΟΡΤΙΘΑΙ, ΥΠΕΊΨ, 
Ῥ. 118; δηὰ αἴδο ΑΌΡΙΤΙΟΝΑΙ ΝΌΤΕ ΟΝ ΤΗΕ ΓΙ ΊΝΟ- 
1 εινΝ 8, ὈΥ 1.6 ΑἸ. Βα Ὁ. 10] ε4ᾳ.7 Δοσογάϊηρ ἴο 
Εἰσί όσα, Εν 4}.} 1. δὴ ΗΘ καί οη ον, “1116 ἷη- 
ἀογ ρΡαγὶ (οὔ {9 οαρὶο, δπὰ {16 απηλη ἤσιγθ, π8 
ν6}} ἃΒ (ῃ6 οἰ. γ8 ) οὗ ()6 ἴοιν ζῶσ Δ ἀπ Γ 
[86 ΤΏγοΠπο, τι }]8ὲ (86 ὌΡΡΟΡ Ρογιΐοῃ οὗἉ ἐπ θη 
Ῥτγοϊοοϊοα ἤμποπι Ὀθηθαὶ ἰ δηα ΤοΟ909 δὔῦογα ἰἰ.᾿" 
4 Αἡ ἰιἰθα ἡ ]6ἢ, [ο Γ᾽ (89 Βακο οὗ 18 ἀπϑῖ σ ἢ- 
699, Γ᾽ ΟΠ ὯΟ Οἱ ΩΓ Δοσοιηί, Βῃ οι] ποὶ Ὀ6 ἐπ- 
Ῥυϊοὰ ἴο “οη. Αοοοτγάϊηρ ἰο ΕΌγατγι, {ἰ6 ΤΉ ΓΟΠ 6 
18 ἰγαηϑραγθηΐ, διὰ τΠ6 ζῶα πιονϑ ψ τη ἐξ απὰ 
1586 ΓοὙ ἢ} ὕγοπι. ἐν. (Ὀ  ΕΘΤΕΠΡ.) ΙΡΕῈΜῸ “Ὅπὸ 
οὔ 646]} βἰάθ οὗ ἐ!ὸ ΤΏγοηθ, απὰ δαοὴ ἴῃ (ἰτ6 
τηϊ Δα] οὗὨ 1.5 τοϑροοίϊνο Β1..6.᾽ {89 ΤΏτγοπο 
Ὅο Βἰκηϊβοδηὶ οὗ ἰ(.8Ὲ ίγ πο βούουοῖση σὰΪα, {116 
Ὀ6αΒ8ι5 [[ἱνί ηρ- 61 938], 85 ᾿παϊν! 14] ΕΠηατποη- 
ἰΔ] ΕγπιΒ οὗ (18 χονογηπιοηῖ, νι 1858116 Ποῖ ΠΟΥ 
ἕγοπι (11ὸ οοῦ ποῦ ἔγοηι [ἢ 6 βΒαιηταῖϊὶ οὗἩ1 9 Τ᾽ τοΟΠο, 
Ὀυΐ ἔγοπι ἰ18 τὰ - οὶ κι, 845 ἔγοπλ εἶα “σοηίγα οὔ 
ἐμὸ νι ηθ ΨΧΟΥΘΓΏΛΠΟΘ ; Β66 ΔΌΟΥΘ, Ασοοτάϊηρ ἰο 
Βοη σοὶ δηά Πθη βίθηθοΣῷ, ἐμ ἴοαν Ὀοα5ι8 [1ωἷν- 
ἱῃρ- Ὀ6᾽ ἢ 53} ατὸ ΘΔ ὈΪΘΙῺΒ οὗ πδίυ ΓΘ ΟΣ (116 δά τί, 
οΥ οἵ ι1}|ὲὰ ογοαίίοπ, δοοογράϊης ἰο 18. 6τὰ. Ὁ Αο- 
σον της ἴο ΕΌΤΑΓα, {ΠΟΥ͂ δΓὸ ἐλὲ ογσαίἴνε ροισοτς οὗ 
Ουά ΗΠἰπϑο] ἢ, ΌΥ τηοϑὴδ οὗ Ὑδιοἢ Ηἶδ δχογοΐβοϑ 
8 δογογοίζῃ ΒΟΥ ἰὨγοισῃοι σγθαιίοη (Ἰ|Κὸ {}}6 
Ἰἰχιηΐη 9, εἰ6.). Αμαϊαβϑὶ ΕὈΓΑΓ᾽Β ἰ οτργοίδ- 
ἐϊοῦ οἵ [6 Ὀοαβίϑ [υἱνιηρ- οὶ 5] ἃ8 Γορτγοϑοθηῖϊδ- 
ἐἶνο5 οὗ (|ὸ ΓουγίοΙ ἃ ροιῖσεγς οὗ ἀοἷ, βε0 Ὠἀ5ιογ- 
ἀΐοοῖ, Ρ. 228, Το σοηϊΓαβϑί, ΤΟΥ ΟΥΟΣ, 8 ὈΥ͂ ΒΟ 
ΤΩ6885 ΟἰοαΥν ἀοδβησά, 
Το ρογὰ οὗ ()0 ταργοβοηίδιϊΐοη οὐ (6 ἴουΣῦ 

Ἑυπαάδιποηίηὶ ΕΌΓΠπι8 οὗὨ ὈϊΪ νη Ρσχονυϊἄάδησθ '8 σοῃ- 
ἰαἰποὰ ἰη Θοη. ἰϊ. 34. Ιι 8 8 ν᾽ ον νη ϊσὶ, ἴῃ 
οοπῃδίϑηϊ ῥγοθθ88 οὗ ἀον]οριηθηΐ, Γαπ 8 ΓΠτου ἢ 
16 τῖο1]9 οὗ {86 ϑ'ιοτοα εἰ ἰπ χ8; 866 Εχ. χχν. 
18; Ῥβ, χυἱῇ. 10; (σοηρ. ΡΒ. οἷν. 4; [8. νἱ. 2); 

4 Ὦκ ὝΕΤΤΕ: ΤΊ606 (ὉῸΤ ΟΓΟΑΓΌΓΟΙ, Δ. Ὀχο.οηἰηρηξ, ἴδ 
Διὶ ὕνο ον δίτοηχίι, δηὰ [ἢ6 ἔνγο οἴμοῦ ίοσῦ Ἐπον)οῦμο, ἃγθ 
ΤΟργοδβοπί ἰΥ ἘΦ οἱ 81} ογοαῖαγοῦ (οΥεαέωγο8---ἰμ αἴ τοδὶ οΐ ΟΑΥ 
ογ εἰχθῖ}} 

Ῥ5, χοῖχ. 1; Ἐσζοϊς. ἱ. δηὰ χ', εἰς. Ἐϊοῆσι, ἢε. 
παίωγα οἰ ποίίοπα Ολρογωδοτώπι, 1861, ἸΤιβιηντπετί, 
1)ι6 Ολεγιδὶπι ἀον Ἡδεϊσεη ϑελτγιῖί, «.αλτδὸ. ζῶν 
αομίδοεῖλς Τλεοίοσίς, 1.2, 4, ν.-. δὃ87. Τῃὸ Ἰδαῖος 
ϑίαγίϑ ἤγοιῃ ἰ6 ρδβϑαζὸ Ηοῦ. ἶχ. ὅ, ἤγοιυ (8 
ἴοστὰ Οἠλεγμδίτη οὐ σίογν. Ἠο ὈδΒο] 5 ἴῃ τα ἄσατα 
οὗ {{π|ὼῶώ ΟΠ γ Ὁϊ.λ “6 ΒΥΤΩ Ὁ9]108] ΓΕρΡΓΟβοη αἰ οἢ5 οὗ 
(89 Βογδγοῖρῃ ρΙΟΤΥ οὗὨ αοά, Κοορίης ΗἾ5 ΒοΙΥ͂ 
Ιαλιν, ονουι γοσίης 411 ἰΒαὶ 18 Βοβίϊο ἰο Ηΐα, Ὀὰϊ 
ΤΟΒΟΌΪ ἢ 81} ἐπα Βα γο ΠῚ5 ἰανγ8 Ὀοΐογο ἰμοἷτ ΟΥ̓ 68." 
Τ|16 ὀχρ! σαιΐου οὗ {Π 8 Ὀθδ818 [1ωἱνίης- θ6᾽η σε], ἢ." 
0] 5, Γαι 45 5 οὗ ΕὈταγα 8 ἰαἰογργοίδίϊοη : ἰἰ οἵ- 
ἴον 8 0 ἱπάἀυδοπιοηΐ ἰο ἃ8 ἰο ἀδρατί ἔγοιη οἂν οση 
ΥἱΘῪ 48 χίγθῃ δῦοτο. ἕο, (Πγοίοτο, χορσαγὰ {116 
οΧΣ 88 δχργοϑϑῖτο οὗ (86 βρίγιὶ οὗ βαογι ὅσο: ἰδ 
ἰϊοπ 88 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂Θ οΥ͂ ὑῃ6 δρίὶ τὶς οὐὗ ἸΓΓΌΡΙΕΙΥ͂Θ 
νἱοιογῖουϑ σουγαρο; {Π6 ἀμπιαπ ἥζωγα ἃ8 ὀχρτοδ- 
αἶνϑ οὗἩἨ {Π9 Βρίγῦ οὗ δυπιδη δηὰ διιτηᾶπθ ΒΥ ΠΡ 8- 
(ἢ ; δηὰ {86 δασίς 88 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥΟ ΟὗἩἨ ἐΠ6 Βρὶγὶὶ οἵ 
ἸΔΟΔΙΠΥ, οὗἁ βἰγίνίης δἴνον (6 γα] σαι οα οὗ [86 
ἰάθδ] (560 Ζεδεη “εδω, 1., ». 284: δοχπαίκ, 003). 
οτοπὶ ᾿ηϊογρυοίηιοη89: πὲ ἴοι Ενδηρο- 

18:18. (ὑγ080 διίγι υι168. {ΠΟΥ δον: ΠΥ ὅτ, Ὀπὶ 
πού {μοῖρ οΥἶχῖπδὶ Βυτ 018): (6 ἔοι σατάϊηαὶ 
Υἱγίι 68 ; (10 ΤΟΥΣ ῬδιΡ το ἃ] σατο 65 : (86 ΓΟΌΓ 
βτοαίοδί ἔλΈΠ6Γ8 οὗ (6 Ομ αν οὶ ; (Π1}6 ΟῸΡ την 9816- 
ΓΙ65 οὗἁ ἔδίεἰ, οεἰ6. Τὴθ φσωαίεγηατῳ ἰβ τ, ἢ 1}651]Ὁ 
{1 πΌ6Ρ οὗ ἐδ6 νον]. 86 τὲ τοὲέπσε |1{8- 
θα ἀριδηἃ οοπϑἰἀδγαίίου ; ἰδ 6 ἐψές, 411 δϑοιυξ, 
α6 ιροὶἱ αα εὐἱλίπ (ἀϊτοοϊοὰ ἱηπαγὰ):; (6 σεϑίΐεβε 
πιοίἴοπ, ΌΥ ΑΑΥ͂ δη4 ὉΥ͂ πρῶ, ἰπ οἰοσγπαὶ ρ᾿γαΐβο οὔ 
[9 (τῖοϑΘ Ηοὶγ ΘὉπ6. πο δεπαγῦ οὔ {86 πῖπρ 
3 “ἰὶΣ ἴῃ ἃ ζοοὰ 8686; Τοδί] 688 δοι ἱνἸ Υ ΒΊΟΣ ἴα 
18. ὉΠΟΥ͂ Τρδῖκο8 Ρ 89 ἔεβίαὶ δορίεπατῳ (5866 
Φοῖη τ. 17). Τὴδ εοὐὐῖσθ 8.6 Βυτ ο} }ς ἃ] οὗ ἴδ6 
φὈϑοΐαίο τοοϊΐοη οὗ ἰδ Ὀϊ ν᾽ )6 σογογηδηοο ἰονγατγὰ 
δἰ σίιον δηὰ ᾿ἰριθϑὲ ροα}]8. Τῆς ἐμέ γοργοϑοηῖ 
(πὸ οπχηβεϊθηΐ τ]ὸ οὗ θίνηθ χουν άρθησο, ἱπηπια- 
ποπὶ ἴῃ ἰἰθ ἰδ οΥ̓͂ ἐπα τοῦ], σοηϑοΐου οὐ δἷϊ 
βἰ...9. ΓῺ δὴ δὈβοϊαΐθ γομηα-Ἰοοἷς δου προπ 8 
δΔη ΔοΒοϊυϊο ἐπ-ϊοοῖς, οσργοβϑῖνο οὗ ἐμ 6 σοηπίοπι- 
Ρἴδιϊνο δοπσοηιΓαίοη δηὰ ΠῚ οὗ (8580 Ὀϊνὶη8 
οἰπἰβοΐθθοθ. οοογάϊΐης ἰο Ηδηρβί οΥΣ, τἢ6 
ἐμ}68 ΥΘ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥΘ οὗ {ῃΠ6 Ῥογιηδδίϊοη οἵ [6 
Μ οῖο νου ΌΥ βρίγῖϊ ; δοοογάϊης ἰο Ὀϊκιεγά., 
{ΠΟΥ 8τὰ βἰψηϊβολπὶ οὗἨ τ δι οὐ ] 688 ὉΥ͂ ἀἂγ διὰ 
εἶσι (οὗ ογραίαγαὶ θοΐη 8.3); ψ ἢ }} 80 (ἢ) 6 τοῖπ75, 
85 6 {πη 8, ἀδηοίθ ἐδ ἀορεπάδησο δηᾳἀ 8ι10}66- 
ιἰοη οὗ ἰμ6 ογθαίασο. Τ]19 »γαΐδα δοπίϊ 8}}Υ οἵ- 
ἔοτοὰ ὈΥ (δ ἴΌυΥ [ω10{6- ἴοτη8, (6 Τ τῖβα ρίοι, Γ6- 
τη ὺ8 οὗὨ (116 ϑοὴς οὗ Ῥγαΐβϑο οἵ ἰῃ6 διογαραϊπι 
([5. ν1.}, (δ οῦὶι ἴε ἀο068 ποὺ ΓΟἸ]ΟῪ ὕγοτα (15 τμ548 
(6 ΟἸϑγυδίηι πὰ {μ6 βογαρμία βου! Ὀ6 Ἰάδα- 
ιἰβοὰ, 85 1 ἀτηηοσὶ (ηΚ8. Τἢ.686 ἔνγὸ Βγιη}0}1- 
οΑ] δ ρο ]]ο ΚΥΟΌΡΒ 8τ6 υηάἀοι 6 σοπῃηοοίορα ; 
γοί (Π6Υ αἶ8ο ὕοστῃ δὴ δῆ Π 6818 (5. οἷν. 4). ὅ66 
οι. οα Οἰεποδίϑ, Ρ. 241 βα. [ἀπ. Εὰ.}). Ἐμοὶσς 
ἀνπιπ 'ἴϑ ἘΧΡΥ 55:79 οὗἩ ἴμ6 ἕλοι {πᾶὶ (δ 6 κοτοτῃ- 
8Π06 οΥ̓͂ 6ο(, ἴῃ 811. 1.8 ἔοτγιηβϑ, γοἀουηάβ ἰὸ [118 
ῬΓΑῖΐβϑος ἰο ἰδ Ῥτγαΐβο οὗὨ ὑπὸ φΊΟΣΎ, ἰἢ6 σϊοτίου 8 
ῬΟΓΒΟΠΑΪΙΥ οὗἩ Θοά, ἯΠηο 9 Φο οΥβ, ἰῃ δὴ ἕη- 
υοἱυεα ἢ ὀχργοββίου ( Ἡ7λο ιοαξ. εἰς.), δυὰ [οι οἔὨ 
Ηοϑίβ (ϑαθδοι}), 838 ὑμ6 .4{{- μεν, ἴὰ δὰ ἱπυοίσεά 
ΘΧΡΓΘΒ510} 880. 

4 ΓΥοβ. Οοπιρ. οἷι. τί!, 15. τῖιοτο ἔπ τοἀδοιηδά δσὸ γόρτο- 
βοῃϊδα δ8 δΒΟΓΥ ΩΣ ΠΥ ΔΥ δ ὈΥ͂ ΠἸΧῊΣ (ὦ. α.. συπίϊ αν Υ} τπ 
ῖὴ9 Τοαρίθ. Τὺ 10η6 }ἱοαθοὰ δρίγιῖδ, ὑτασοδὰ ὈὉγῪ [ἢ » δῖμηυ- 
Ν οὗ Ηοδνθῆ, ὑογρϑίθδὶ ϑόγύϊοο ἰ8 Ῥογροίῃδὶ γοεὶ.-- - ΒΕ. 

ἡ [Μδεβοιρδι δ! Ἰανοϊνοὰ, ἘΞ Β 61] 



ΟΗ͂ΑΡ. ΙΥ͂. 1---Φ. 14, 1δ 

Υετθ.9-11. [ϑοο ϑυνόρτισαι, ὕιξν, ῥ. 148594α.1, 
“ὙἼΠΒ (ῃὴ9 ταρτγοβοηίαινοα οὗ {μ6 οὐδα(ίοη, {116 
ἱμὴ ὈοΑϑ8 [Πϊνϊης- δοίη ρ9}], 9 ἱπϑηίν-Ου Γ 

ἄογθ, ὑπ6 Γοργοϑοηίδιϊνοϑθ οὐ σοἀδοοιηϑὰ δΒι:- 
ὨΔΒΪΥ, απἰί6 ἰα {89 ῥγαΐβο οὗ αοἀ " (σορ. 6 
ἥειιε, Ησδησϑίοηθονς, ΕὈτατά). Τὸ σοηϊγαβὶ 
ιιότα ῥτοβϑοηϊοα, Ὠούγοτνον, 18 ηοῦ ἰδὲ οὗἨὨ οτοδίϊοη 
δηὦ γειϊοιπρίΐοη ἢ ποῖ Π ΘΓ 18 8 απΐοῃ οὗὨ γοΐθ63 ἰὩ- 
ἰοπἀρὰ. Οα ἰδ σοῃίγαγυ, 89 σοίμαξ Θα]ΟΣῪ οὗ 
Θοὲ ἴα ἐμ! ΕοΥπιβ οὗ Ηἷ8 σογογηπθηΐ, νγὰ Κ6 8 {116 

, ΔΒΓ ΡΙΙΩΥ͂ ΟΥὨ ῥτγαῖβθ οὐ ἰδ δοίχηιθ οὗ (89 δυ- 
τη Βρ᾿Γ - ποσὰ, Τῃθ ἔαίαγο, ὅταν δώσουσιν, 8 
ἀοοίαγοιὶ ὈΥ͂ Βοαχθ δοπιπιθιίαίοτϑ ἴο ὉΘ 8 Ρυγθ ἴὰ- 
ἰαγο; υγΒ}]8ὲ Οὐ 6.8 δρργοβϑηᾷ ἰΐ ἰὰ ἃ ἔγοαιοηία- 
εἶτα βἰσηϊβοαιὶ οἢ--τισλδη [Π6Υ΄. ΟΓ α8 ο7επ α8 1]λο γ. 
ΤῸΝ ̓ νι{6 Ὁ ὙἹΘῪ 18 διοριοα Ὁγ Ἰογ πιγογίὶ, ΑἹ- 
οτὰ, ΒΓΠ 65, εἰς. 8660 πον, ἢ 42, ὅ.---Ε. ΒΗ. 6. 
ΤῈ σοϊαιοα οὐ Ῥυίου 7, 89 ρογίαϊ πίῃς ἴο (ἰ6 
δοηρ οἵ ρτεΐ56 οὗἉἨ μὸ [.1[6- ἔογη8 [Πἱνίηρ- Ὀφὶ ἢ 5], 
5, ΒοοΥ ον, 8180 Θ Υ γαρροά ἴῃ ἰδ ἰοτιῃ. ΤΟΥ 
ΤΠ Βί ΓΚ (Π 6 ἤγβι ποῖθϑ. [ὑ 8 ἀουῦι]6855 ἴμ- 
ἀϊεδίοα, πιούϑθουοσ, ὑμαξ ἴμογθ δΡΘ ραγίϊου αν 
ΘΡΟ6}13 οὔ ρτδῖβ6. ᾿ 

γετ. 9. αἰνθ ἰθ ἃ βοπυΐηο ἐποοοσταιϊο ἔότπι: 
ἰο τείαγη ἰμαὺ νοὶ 18 ὈΘμ6] ἃ οὐ ὀχροσγίθμποθα, 
ἰο 15 Ααι πο, 885 ἃ βρὶ εἰ] βδογισο. 
ΟἸοΙΥ δπᾶἃ Βουοι.--- δ ϑιογαϊοοῖς : Βοσοσῃὶ- 

ἰἴοα οὗ {Π0 “ἸΟΥΥ͂ δπὰ Ἀόθοῦ Ῥϑουϊαῦ ἰοὸ {116 
Ϊρογὰ, “ἐμ }]8ὲ καὶ εὐχαριστίαν ἀθηποίοΒ ἀΐτγοοί!γ, 
πιο! πιο οαΎταν, {μ9 ἐπ ηκ8 (Ηοη ϑίθη6τρ) 
οὔεγοι ὈΥ 19 σγοδίαγο.᾽"" Τ|]θ ἀπὰον [μ9 βαρρο- 
εἰἰϊοῦ {πὲ (ΠὉ ζῷα ᾶἃ΄ο ογοαίυγοβ. [0 ΒΟΥ ΘΥΟΡ, 
(μογ δ6 ατοιπά-ἔογπιθ οὗἨ (0 Ὀἰνίπθ αἸΟΥΥ οὗ 
δύξα ἴπ 119 ΞΟΥΘΥΏΔΠΟΘ, τιμῇ ΤΏΔΥ ἀδηοίο ἐμ οὗ- 
ἡδοίίτο 5146 οὗ (19 σουθγῆδηοο οὐδ ἢ ατηδη Βο00}9, 
δηἢ εὐ αριστία 1138 Βα Ὀ͵οοινθο βἀὁ ἐπ Βυαϊηδ 801}5. 
(οπιρ. 6 θοχο]ορίθβ, οἷ. υ. 1.2), 18; νἱὶ. 10, 12; 
Σ. ὕ. ᾿ 
Το Ηϊηι ἴμδῖ δὲζ6 1} προ ἴ86 ῬΒΤΟΏΘ. 

--ἰἴἂὰ ἕμλοο οὔ 4}} 011ὸ ἔθύγουβ οὔ ἴμο 1δϑὺ ἐἰτη65, {μ6 
δρὶγις οὗ (98 ΡΓΟΡΏΘΟΥ [8 ποὶ δίγαϊὰ ἐμαὶ 186 
ΤΡτοπο οἵ Οὐ Μ|}} ονοὸρ ἰοίίοῦ. Αβ Θυάὰ Ἰ|ἷγνο8 
ἰαῖο [86 Φ90ηὴ8 οὗὨ (8:9 4902}8, ἑ. ε;, ἱπίο (16 φζτοαὶ 
8009 ΒΟ ΧΟ ΘοΙμηροβοά οὗ 6886 0005 (808- 
ἴοξαθ οὔ 1.6 Ηθανϑη οὗ Ηθδύθη8), απὰ 1ἴνθ8 8Ὁ- 
δοίαιο Υ, 80 ΗΘ ϑαγνῖνοϑ δἰΪ θη θα 68 ρος ἩὮΟΠὶ 
86 ὕγϑὶ δὰ βϑοοοῃὰᾶ ἀθϑί 8 5}}8}} ὈΓΘΥ. 
εν. 10. η΄ τἵυϑηῖϊν-ἴουσς ἘΠᾶθσα [Α]]} 

ἄοννη--οΕοαδὲ [ἄοννῃ] ᾿Βμοὲσ οσοῦν ῃ8.--- ἢ ὁχ- 
ῬΓοδϑίοῃ οὗἩ δι μ᾽ 5016 ΥΘΥΘΥΘΏΟΘ, Ὀγοϑίγαίἑοη, 
δε] -δυδβθηχθοΐ, 'π (6 γοοορηϊίοα οὗὨ (δ ἤδοὶ 
ἴδδι το Ηΐπὰ δοῃϑ Ὀδ]οη ρον Βοποῦ. [ὲ 18 αἷβὸ 
ΘΣΡΓΟΒΒΙΤΘ οὗ ἐμοἷγ υοϊ απίατΥ δηὰ φτγαίοίαυϊ τθοορ- 
ἈΙτἰοη οὔτμο ὕμοὶ {μδὲ 88 δ υΐεγι (ΠΟΥ͂ Δ. βιιδ᾽θοὶ ἴο 
Ηϊπι--ἰμαῦ {ποἷν δα  ΒοΥ Ὁ ἐδ ἀογγοὰ ἔγοηι, απὰ 
ΘΟὨ σΔΠγῪ ἀδροηάθηϊ ρου, Ηΐμ.---Ε. ΒΕ. ἐπ 
ον. 11. [ Βου δὶ ὑσοσίδγ ἴο ἴδῖζο..-- “ ΤῈ 6 

οτίρίπδὶ βρη βοδιίου οὗ (886 ψογὰ (λαμβάνω) ἷ8 
ἱνοίοϊ ἃ ; οὔ, {9 ἑαζε, ἴῃ 9 οἴ ΠΟΥ, ἐο γεσεῖυε (10- 
Ὁκιῖ, Δηὦ β00117). [8 ποὶ {89 ἔδοὶ ἐμαὶ ἱξ τγἃ8 
δετα υἱρὰ ἴπ {6 ΤΌΤΙΩΟΙ οὗὨ (680 Β86η868, ἱπάϊ- 
ὁδιεὰ ὈΥ 1π6 Θχοβϑηρο οὗ δύναμις ἴον (89 εὐχα- 
ρστία οὔ νοῦ. 92 Φ ΠΟΥ γεσείσοα (ἢ 6 ἐφαηζδ 
ποῖον ΗΪ5 σγοδίυσοβ σίσα;" Ηθ ἰαζοῖ ἰ6 2ΟΊΘΟΥ 
ἰθδὶ σδὴ ὃθ σίτου Ηἶπι ὈΥ͂ ποῆθ. ᾿80 ἴλτ 89 δόξα 
8η τιμή ἃγ σοπαοῦηθα, ἔῃ ΓΘ 8 δὴ ἐδϑεηίἑαὶ σίονῳ 
απ ἀπο ΜὨϊοἢ Ηθ ἑαζεῖ δηά λοϊάς, απὰ ἐμ οτγο 15 
80 δὴ σδογρίϊοο σίοτῳ αηά λοπον σι ϊοἢ ΗἾ5 ογθᾶ- 
ἴλγο5 ΠΙΛΥ͂ σίνο δηὰ Δ 6} Ηθ γτεοείσε8.---Ἐ.. Β.. Ο. 
ΤῺΘ ΡΊΟΙΥ.--Τῦς ΕἸ ΘΓ ΒΥ: τὴν δόξαν κ. τ. λ., 

Ὀθαδαι86 ὑΠΘΥ͂ ΔΥ6 γοβροπάϊιρ ἷπ ἃ ἀορῦοθ ἰ0 γον. 
8 (Βευροὶ δὰ Ὀβϑιουὰ.) ΤΟΥ δθϑιὴ δηιῖρμο- 
ὨΔΙΪΥ ἰο ἰγδηϑίαίθ (86 εὐγαριστία ἰηϊο δύναμις 9 
ὙὮΥ ἰ8 {1198 ὈΟΒΒΤΕΒΡΙΕΟΚ: 116 Γορυβθηϊϑ γ68 
οὗ ()0 οτϑδΐατο τυϑί ὩΘΟΟΘΒΑΥΪΥ πη 7.50}}7 τὸ- 
ἰὰγη ἐπληκθ, Ὀὰΐ (Π0 ΕΒ] ἀογ8 Ἰοοϊκοιὶ ἀροὸπ (ἢ9 
ΟΣ οὗ ογθαϊΐοη τὶ ἢ ἃ δογίαϊπ ΟὈ]θοί γἱγ. δοθ 
δραϊηδϑὺ {1118 9 οἷν. χὶ. 17. Βνθη {πα οὶ νης 
5. ἃ δύναμες ρσῖνοθιῃ οὗ Οοὐ (4α φιοά 7μδε4).Ὁ [866 
19 ΡῬτοσοάίηρ ράτΆρταρ.---Ε ΒΗ, Ο,] 

[Εος Του δαδὶ οσϑαῖϑᾶ 411 1 ἢ 8 (σὰ 
πάντατ-εείδε αἰξ ἰλίησα, {86 ὠρ έν 786). ---Ἴὸ ΒΕ] ἀογ8 
ἰοῦ δοϑῖζῃ ἰδ 6 ΓΟΔΒΟΏ ὙΠΥ ΓΠΟΥ Θϑίοοιποὰ 7680- 
γΔἢ} “ὁ ΟΓΡΓΠΥ͂ ἴο ἰδῖκο ἐμ0 ΦΊΟΥΥ, δπὰ 1.8 ΒΟΠΟΥ, ἡ 
δηἀ (89 ροννοτ." Κτίζειν, {1|πὸ {π6 Ηφῦτγον δὲ 2, 
ψ ὶοἢ ἢ (ἰὸ ΟΧΧ, 10 15 οἴϊδη το ἰο ἰγδηϑ)δίθ, 
Βη5 ποὺ (89 ἀἰδιϊ οὐ γ8 ΘΔ Ὠ 1 (, ἰο ογδαίε δα πέλιϊο; 
πη 1 σοῦ χὶ. 9, ον Ἰῃηϑίδησο, ἰὰ τηϑη θϑ ιν Β88 [μ 6 
βἰσηϊβοδίίοη ς ο ἥόγπι οἷ 9.7 »γχευϊομεῖψ οχιδίϊησ 
ϑιῤπίαποδ, [{ Τηῦῦ, ΒΟΤΤΘΥ͂ΟΣ, 6 γοπιγίοί οὐ ἰο 189 
ἤογπιοῦ τηθληΐϊηρ ΟΥ̓ (86 σοπίοχί, οαπὰ {815 ἰδ 
ΟἰοαΥΪΥ (ἢ 9 6480 ἴῃ {μὶϑ ργϑϑϑηΐ ἰηβϑίαληςσο--ο 
πιαΐά (λα αἰΐ (λίπα, ταυϑὺ ταθδ ἰὼ ογεαίς τ 60. 
Αηὰ ἐπ αὐ {{||8 19 (ἢ πηοϑηΐῃς;, ἰα Θοηδτιηοιὶ ὉΥ ἐμ9 
ἔ]]ονν ηβ Βθηίθη69 (866 Ὀ6]01ν).---Ε. Β.. Ὁ. 

Απμᾶ οὐ δοοοῦῃῖϊ οὗ ΤῊΝ ν}}}} (ποί: 
ὧν Τὴν υοἱὲϊ). --- [2 Βόδσαυβθ Τμῆοὰ αἰά8ι. ψ}}} 
ἰΐ, ΓΒΘΥ νσγϑίθ, ἐ ἐ., ὑπ εχιδίοα, 88 
ἴῃ οοηἰΓαϑὺ ἰο ἰμοῖν ρῥγουϊουϑ δβίαδίθ οὗ ποη- χ  ϑὺ- 
Θη60, . . « δημὲὶ γοσοὶγοα ἰ (θχ]᾽ 5.666) ἔγουι ΤΊι69 
ὉΥ ἃ ἀοδηῖΐίο δοὶ οὗ Τηΐπο, ἐκτέσθησαν." Ατγοβρ 
δίτον θυ ΒΤΕΒΡ.--Ε. Β. 6.71 [1 18 80 ἰο]οοϊοςὶ- 
οΔΙν δίρμον οοπορρίΐου πα 4}} (Βἰ ἢ 58 Βα 6 σοιῃθ 
ἰηῖο Ὀοΐηρς ἴῃ οτάον ἴο {86 1] Δ]]τθηΐ απα ρἱονὶ- 
οδίοη οὗ ἰμ6 ϊνίη6 ΜὙ}}}} (Βοπλ. χὶ. 86). “Ἦσαν 
8 σΘΏΘΓΔΙΪΥ τοραγά θα 88 ΒΥ ΠΟΥ ΠΙΟῺΒ Μἱ1}} ἐκτίσ- 
ϑησαν.᾽ ἘὈυπιογάϊοοῖς τραῖκοβ ε}ι18 ἀἰδβι ποι οῃ : 
λὲν ὡὐότα, δηῃἃ (1ὰ8 ἰδ ἐδ ἐμαὶ {Π|6 } τγογ6-τίλομ 
ἰρεγ ογεαίε. ΔΑἸτιοϑὶ (116 β8η10 ἰάθα δραϊη  Νίο. 
ἀο υγχγὰ ἱπρϑη οι} ἀἰβιῖ σα ΐθ68 (ἰὰ οἴογμαὶ 
οουηβοὶ οὗ ἀοα δοὰ ἰδθ δοῖιδ] ογθαίΐοη. ὅτο- 
(15, τ Θαυα] ἱῃχοηυΐ, αἰδιϊη σα δ᾽.68. Ὀϊτγι 
δηα τοροπογαϊϊοη. Τακὶηρ οτγοδιΐίοη δηὰ σο- 
ἀοιηριΐοη ἰομοί! ον, ἰμ6 ἀΟΧΟΪΟΔΥ͂ ΒΔ 8: ἴἢὉΓ (9 
Γι] ΙἸαιραὶ οὗ ΤΥ ψ|}}, (ΒῸΥ ΠΑ ποτα, δηὰ 
ὍΟ͵Θ ογϑαϊθα (τοοοϊνοα μοὶ" Β.ΔΡ6 δ ᾿ἱπιρ 7688) 
ψἱ 8 ἃ νίονν ἴο (πἷβ αἰιτηδιθ ἀθβίρα (866 Βοτι. ἰχ., 
ΘΟΙΏΡ. 8180 ΕὈγαγά, Ρ. 281). 
᾿ΠΘΒ. ν᾿. 1. [Ἀπ ΕΑ Βᾶνὺ.---“Νοιῖδο ἐμὲ ἤγοπι 
19 ζθΏΘΓ8) Υἱβίου, ἰῷ ἰδο αδὶ σμβαρίου, οὐ 180 
ὈΘΑΥΘΏΪΥ Ῥγόβομοο οὗ 6οά, {}|ὸ Βοθπθ 18 80 ΓΔᾧΡ 
ΟὨΪΥ οδδηροαὰ ὑμδί, 81} ἐλαέ τϑιηδί πίῃς δ8 ἀ6- 
βου θα, 8 ρατὶϊδυ αν ̓ ποϊἀθηΐ 18 ον δ6 θη ΤῸΓ (ἢ 9 
δτβί ἰἰτηθ, δηὰ ἰδ ἰηγοάποοα ὮΥ καὶ εἶδον." ΑἹ,.- 
ΕΟΒΡ.--Ε. Β. Ὁ. 

γον. 1. Ου τἴδ9 τίρῃξ Βαοηᾶἃ οὗ Εἤίτα τ8αῖ 
Βἰτἴ9 108 ὍΡΟΣ ἴμ89 ΤΏ ΧΟΙΟ.-- [860 ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, 
ΨΊΕΥ, Ρ. 149].-. ον 8 αἰβουβοίοῃ οὗ ἐπὶ τὴν 
δεξιάν, ἴῃ ορροβί(ϊοῃ ἰο ΕΌΤΑΓΑ᾽ Β νίοιν, 8066 δ .5- 
ἰεσά., ρ. 284. [“1)ὸ σαὶ Βαμὰ νγ88 ὀρϑη, δῃὰ 
186 ὈοοΙΚς ἐάν οπ 89 Ορθῃ δαπά." ΑἸἼΡΟΒ..---Ε. 
Β. Ὁ. 
Α ἄοτοι!. Τμο ὈοΟΪς [86τ011], βιβλίον, 88 ἴῃ 

[86 Ηοῦτον ἴοτι οὗ 8 τοίέ (μοὶ ἰπ 6 ἔογῃι οὗ 8 
Βομδη ἀοοσυμπιθηΐ, 88 ΗΠ αϑο 6 ταὶ 818). 
[1 δϑνον ἰο ἴμ 6 απθοϑίϊου, “ λαέ ἐδ τέργε- 

δοηίεα ὃν ἐλ Βοοΐ 3" ΑἸοτὰ ργϑβϑηίβ δουθη αἱ ἔθ ν- 
θῃΐ ορίῃϊοη8, ὙΕΪΟΩ ΠΙΔΥ ὍΘ σοπάρηβοα 88 [0]- 

] 2 [706 . “« ῬΌΑσον οἵ Αἰκυκίίηο (ὑπ :ε., ἰὺ. χ. 29): “Ρὰα 
χιρά με ας νὸς σιρὰ πὰ Ὲ Β, ΟἽ ὦ 
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Ἰοϑ: 1. ὅμο ΟἸἹὰ Τοδίδιηδαί, ον (86 ΟἹ δηὰ ΝΟ 
οοηὐοϊηοά (Ονεὶχ.. Εμ8οῦ., Ερίρμαι;., Ηἱρροὶϊ., 
Υγιοίον., Αὐχυϑι., ΤίοΒοη., Βοάο, ΗΣΑΥΥ͂, θογουλο, 
Φοδολῖπι, ατορ. {μ6 ατοδὶ, ἤσγηο, Απβθογ). 2. 
Ομτίδε Ηἰπβοὶῦ (ΠΡ [3], Ἡοἰοτίαθ, Ῥαβοδα- 
βὶ.53). 8. 1 δεῖϊωιδ τερυαϊὲ α 72ε0 δεγὶρίμς παίϊοπὶ 
«7ωάαίοι ( οἰδιθ᾽ ἃ). 4. ϑεπίοπέαπι α ομάϊος εἰ 
»αίτίδιε ε᾽μ8 οοπδογίρίμδ πη λογίεβ εοοἰεδὶδδ σοπισερ- 
ίαης (ϑομοιίσοη δυὰ Ηθηφθίθηθογρ). ὅ. ΤΒαί 
Ῥαγί οὔ ("9 Αροοδῖγρϑθ ὙΔ1Θἢ ἰσϑαὶβ οὗ ἔπ 9 Ορϑῆ- 
ἱπᾳ οὗ ἰμ9 βούϑῃ β08]}5, οἢ "8. Υ].--σὶ. (Α1σ8880). 6. 
Τὴο ΑΡροσδῖγρβ9 ἰΐβο] ἢ (Οογῆ. 8-8Ρ.). 7. “ 2.- 
υἵηϑ »γουϊαεπέϊδο οοποὶϊϊέμηι οἐ »ταῆβηϊο, σία αρμα 
3ε εἰαἰωϊέ εἰ αἀδογευΐϊέ 7}π66γ86 τδἱ »εγηπι γα, δίο.᾽" 
Ατοίῃ., Ὑιιίηρα, Μοάο, Ενγαϊὰ, θ)ὸ οείίο, 
ἰογη, ὈὨὔπβιοτα., εἰ αἰ.). Το Ἰᾶδὺ 6 ἀοοϊατοϑ ἰο 

Ὀθ, ἰα ἐΠ6 τηδίῃ, ἢἷ8 ΟὟ Υἱοῦ. 8.60 8180 ϑ0νο0"- 
ΤΙΟΑΙ, ΥΙΚν.--Ε, ΒΕ, 6.] 
νι δᾶ οὨ ἴῃ Ὀδοῖς.--ΤῊ9 ἰάοα οὗ ἃ 

τοδὶ Ἰοαί- το, δονοῦϑα νἱγ εὶς οὦ ὈΟΙᾺ βία 65, 
18 Πογο ρτοϑϑηίθα. ΒΘ πὰ }18Ὺ ἀϑβογ ριϊ 008 ἴῃ οἸαϑαίσαὶ 
Ἰιεοτδίασθ; 860 ἢ δβίογά. [““Αοοοτάΐηρ ἰο δηοίθηϊ 
ι1.98ζ25, 8 Ραγσμτηθηὺ ΓΟ] τγ͵ἃ8 βγϑὶ υυϊιθη οὐ (᾿Ὺδ 
ἑπδίάε, διὰ 1 (πὸ ἰπδίάθ γγδβ Μιἰϊεαὰ σπὶϊἢ τυϊτίηρ, 
ἐμοῃ (86 ομἰϑέ48δ ἯΔΒ υϑο04, ΟΥἹ Ὀδοὶς ρατὶ οὗ (ἢ9 
ΤΟΙ]; δηὰ ἰἔ ἰμδὶ α190 88 οουογοὰ τὶ τὶ της, 
δὰ ἰη6 ὙΠΗ010 δυϑὶ 8 Ὁ]9 δρ860 γγδ5 οσουρὶοά, (ἢ) 
Ὁοοὶς νγνὰ5 σΔ]]εἃ ορίδίλο-σγταρὴοα (ν7τὶϊίοη οὐ {89 
δαοῖ-Φιάς; υοσίαη, γι]. Αἀμοίίοα. 9, ῬΙΊη. ἔριδι, 
11, δ), οὗ πεϊζέθῃ ὁ δ αυεγεᾶ οατίᾶ, Ἀαγίίαὶ, υἱϊὶ, 
22." ῬΟΒΌΒΤΥΟΕΤΗ.--Ε. Β. 6.] 

Τῖιο Ὀοοῖὶς [80170}}] Βᾶ8 π0Ὸ τϑσδηξ γ9ΐδοϑϑ, ζὸτ 
ἐμ υγοῦἹὰ 5 δΙΒΊΟΥΥ͂ ἰ5 ρστοδὶ, δηὰ. πὰ Ἡθᾶνθῃ 
ονουγί μη 18 ΤΟΓΘΒΘ6Θἢ ΘΥ̓Θη ἴἰ0 {89 ΥΟΥῪ ὁπὰ. Τ|}16 
οὀχρί δηδίΐου οὗ ἐδ τ 0]9 ρα β886 15 ὉΥ͂ ΠΟ ΠΊΘΔἢ5 
85 ΘΑΞΥ͂ 85 Ὠῥἰοταΐθοὶς δηὰ οἰ ΓΒ δϑϑιχ ἰο ἰδ ἰηἶς. 
ἴν 18 ποί ΘΑΘΥ ἰο ἀοφηηοηδίγαίθ ΒΟΥ ἃ βίηρίὶο Ἰθδΐ 
οοιἱά Ὀ6 υηβοα]οὰ πἰϊλουῦ (μθ δἰ! Δ ηθοι8 
Ἰοοϑίης οὗ 811} 18 8084]18, ΟΥ ον 89 Ἰοοδίηρ οὗ ἃ 
δἰπρὶο 8604] οουϊὰ μανθ ἔγοθὰ ΟἹ]ἹῪ ἃ δἰπρὶθ ἀἰνὶ- 
βου οὗ ἰμὸ ἰού. Ἐ Απά ἰδοτγοΐογο ψὸ, πὶ Ὑὶι- 
τίηρα (θὲ ἤοίίο ) διὰ οἴ γβ, δάορί ἐμ 1464 οἴ 
ΒΟΥΘΏ ΠῚ ΘΙΙΌΣΔΏΘΒ ΟΥ̓ ΪΘΑΥ͂ΘΒ, οὗ πο ΘροΘἢ Οη90 
ὙΔ8 Βοραγδίοϊ υ βοαϊϑᾷ. Βυγίμον, τὸ τοὐθοῦ (ῃ6 
τὶθν νυ ΐσ σΟὨΟΘΙΥΘΒ ΟΥ̓ (ἢ 6 ὈΘῸΚ {50} 83 αἱἰ- 
γϑοίὶν οπιτδοΐης ὑπ 6 τ οἷο Αροσαῖΐγρϑθθ. [ἱ οἵ 
ΟΟΌΓ80 ΘΙ ΌΓΘΟΘΒ ἰὑ ἐπερίϊοϊία, Ὀαὶ οαρέϊοϊία ἰΐ8 δοη- 
ἐθῃΐβ ἃγθ σ᾽: δυαδβίοἃ νι (ἰὸ δἰχί οπδρίον, ἰῃ- 
δϑιαοῖ 88 186 δϑυθηί 868], οὔ Ὀθΐηρ οροῃθά, 
Εἶνοβ ρἶδοθ ἰ0 8 9 νἱ᾽ϑίοη δηὰ ἱηίγοάιισοϑ ἃ ΠΟΥ 
ἄτουρ οὗ ρἱοίυγοϑ. 9 σδῃ, ἰῃάἀθοά, ΒΑΥ ἰμδί 88 
μ9 βΒουθῇ οἰ ΣΟ 65 ργΘδὶ 6 ΟΥ̓ΘΡ (6 ΒΕ ΥΘΏ 866]8, 
80 ὑδ:0 ἰαϊίον ῥγοδίἀθ οὐϑῦ ἐμ βϑύϑῃ ἰγιυπιροίθ : 
ὨΟΥΘΥΒ61659, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 4ο ἰγυπιροὶθ δπὰ 868]9 
ἔοτιῃ ἀϊδίϊποί σγοῦρβ, δὰ} (ἢ 6 5648, 89 ΤΌΣ πι8 οὗ 
ΒΘΟΓΘΟΥ͂ ΟΥ̓ ΠΛ Β(ΘΥΥ͂, σοῃβίϊίυθ 84 ρογίοσὶ δαί ἰ{}16- 
δ᾽ ἰο [86 ἐγιιπιροίθ, 9 ταδί ραν ϊσυ αν] ποῖθ 
μοῦο {886 ἰάθ8 οὗ {Π|0 δα (ΒΘΟΓΘΟΥ͂ δπὰ δΘΟΙΣΙΥ͂ 
δὶ οη60, 8. χχὶχ, [1], μαι δύ οὗἁ ἰμ6 δευεπ- 
᾿]οἰά βοαὶ (8 βουϑηζοϊὰ δηὰ ἤθῃοθ βδογοὰ ἰηνοὶα- 
ἐἴοα οὗ ὈούΒ σοηππίἀογα 008); ἐδ ἰάθα οὗ ἰμ9 
δοοῖ [80τ0}}}] (ἔχ. χχχίὶὶ. 82: Ῥβ. οχχχὶχ, 16, 
55) ; παι ὶγ, ἴμ0 ἰάθα οὗ ἐδ6 τογέξηφ οη δοίλ 
δἱάε:. 
“19 ἰά68 ὑδδὲ {.:Ὸ βιβλίον ἰΒ [μ0 ΟἹὰ Τοδβία- 

τηϑὺ (ΥἹἱοίον᾽ πα 8), ΟΥ (86 νμοῖθ οὗ βαογοὰ Ἡτίϊ, 
οοπίδίπἴης [6 ΝΟΥ Τοβίδπιθης τὶς ΐη δηᾷ (Π6 
ΟἹά Τοβίδπιθηὶ πὶ μβοαὶ (Ρεΐπιαϑ., Βοάθ, Ζοζου) 
ἀέξει ρι Ἐς τὸ ποτε ξα τὺ ον 

4 [866 Τθοἴ-ῃοῖο οὐ Ρ. 149.---Ε. Β. 0.] 

6 Τουσπάθα Ὡροὰ πιθγὸ ζαθεδ- ψονὶς.᾽᾿ ὈΌΈΒΤΕΕ- 
ὉΙΒΟΚ. Ουὖυγ οομπιηοπὺ ὑροὺ ἰλιβ8 16 ἐμαὶ [ἢ 
οί θη 8 86 τιλὰθ ΚηΟΤΩ ὈΥ͂ (86 ΧΠ56 Δ] 1 ζ. 
ον. 2. Αῃ!ᾶ Σ βὰν ἃ βδίσοῃβ δηβροῖ 

(ἰσχυρόν)."---Τοὸ {π0 νγοτ]ὰ οὐὁ Απμοὶβ {μὲ ποτὶ 
οὔ (6 οοῃίγαϑί οὗὨ χυϊ απ ὰ ρστδοθ 18 ἃ ταγβίοσίουϑβ 
τορίου (1 Ῥοί, ἱ, 12). Ἐνϑη ἰο ἰδ δίγοησ ΑὨροὶβ 
ξ 18 τηγϑίθυουθβ. Απά δὴ δηῃχίοί Υ 18 ἔοὶῖ ἴῃ 186 
ΠΘΑΥΘΟΪΥ͂ ΤΟΔΙΒ [Ὁ 8 Βοἰιιίΐοῃ οΥ͂ (μΪβ8 ἀδΥὶς 
θηΐζαιδ οὗἩ ϑασίβΒ. Νον, (89 Τοβοδτο ἢ ΟΥ̓ (9 
σοῖο πορ-Ο γἰϑιΐδη δρί τὶ ὑ- τουϊὰ ἵπ τοχεγὰ ἰὸ 
μ9 γγοδί θηΐϊριλα οὗἩ {μ6 νου ἀ᾽ 8 ιἰδίοΥΥ πὐϊχαί 
ἰ{86}7 Ὀ6 ο4}16ἀ ἃ πιὶγλίψν Απρεὶ. Το Ἰοη σίας οὗ 
Δ}} βρὶ τὶ 8 δῃὰ 411 ταϑθ σδηηοί βόῖγα {πἰβ θηΐζιηδ, ᾿ 
δηὰ 10 βοηαβ ουἂὺ 19 ἀοηδηὰ ἕο ἃ βοϊιϊΐοα ἰαίο 
6 υηῖτοσβθ. Απᾶὰ Βθησα Ὀοπθαίἢ (6 πητΐ9- 
ἰΔ |Κ8Ὁ]6 ῬτοοϊδιηδίοτΥ οβἕοο οὗ ὑμ 6 δίγοῃ  Απκοῖ, 
056 Ὑγοΐοθ τηχϑί. μίογοθ (96 ψ.01]0 ποτὶὰ 
(ΥἹἱισίη χα δηὰ οἱ βου 8), γχὸ 68 ἰδ8 ΟΥ̓ οὗ (ἢ8 
Θηϊδγο ποῦ οὗἁ βρίγ 8 705 {89 οοπιΐηρ οὗ ἰδ6 
Ἰοοβον οὔ 89 86818. ἩΠ  Βοαΐν {18 Ἰοοβίηρ [Ζὄειπ9] 
(8ογθ σϑὴ 6 π0 σομῃρ]οίθ τοϊοβϑίης [Δ γίδεμησ, 
τοἀοιαρίϊ οἢ7, 88, ὁ (9 οἶμον μαπὰ, ἰδ 6 Ἰοοβὶης 
18 Θομα! ἱοποὰ Ὦγ (16 Τοϊοδβίηρς [0Γ γοάἀοτηριϊοι]. 
Ασοογάϊηρ ἰο θ9 οίί9 δοιὰ Ηοΐπδηπ, [μ 9 Ἰοοκίης 
ΟΥ̓́ἐἢ)6 86418 8 δῇ ὑπὸ βϑῖηθ δὴ (6 Θὀχϑουίζίοη οἵ 
{πδὺ πῖοι 8 ϑοδ]ϑὰ, Βαϊ ἃ συοδὶ ρατί οἵ ἐδ 
Ὀοοῖς [8610]}} ἰ8 τϑύθσϑὈ]α ἰο ἐμ ΘΘΟΠΟΤΑΥ͂ οὗ [86 
Εδυμογ-τ-ποῦ (0 ἐμαὶ οὗ ἔμ ὅοῃι : γὸ δῦ χοΐο - 
ΘΏ0Θ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ ἰο ἐμο γοὰ, 86 ὈΪδοῖ, διὰ ἰδ 
Ῥαϊο βοῦϑθ. ἔνθ ἰμ6 Βαυθίηϊο ἀροϊδγδίϊου: 
πο ὕαοὶς εις σμίάσψωαπι, ἄοπες ἐἰ μα ὑκίιείει5 {πιετεΐ 
ἐπ απ α εὠροτίοτι, ἀοθ5 οὶ ἰοδὰ ἰο ἐδ δδβυπιρ- 
ἰΐοπ νι ϊοῖ ψγὸ λᾶγνὸ ᾿παἀϊοαιοά. ἢ 
ἍῈοΟ 15 στοσῖγ 7-- Τα Ἀἰ ΒΟΥ οὗ ἐδο που]ὰ 

ἰπ 1.8 Θϑο ιδίοϊοχὶοδὶ θάμ ου ἰδ υθΒθϑ]ο ἃ ΟὨΪΥ 
ὉΥ (9 ρῥογίοοῦ δι ἶοδὶ ῬΡΟΥΘΡ Τοδίἀθηὶ ἰπ ἐδθ 
[μα πιὉ. 
Το ορϑῶῇ [86 ΒΟΙΟΙ] διὰ ἴο ἴοοβθ ἴδ 9 

Β0818 οὗ [ὃ -- 15 (8 ὁ ἀνείεγοπ-ΡΥΟί ΤΟΥ 
(θς Ῥειι6)  ᾽ο (κ ποῖ. ΤῈ6 υπάογιακίηξ 
15. ἢγϑὶ βροίζθῃῃ οὗ 88 ἃ Ὑ8ο]6, δῃὰ ἐμὴ ἐΐ8 ἀοἰ5}}5 
ΔΙῸ οηϊογοά ἰμηίο. Αηά, τρογϑουορ, ἐξ 15. ΒΙ ΧΕΙ 
ῬτΟΌΔΌ]6 ὑμαΐ {π6γ0 γγ88 βοπιοίῃΐη ἰδὲ Ὀουμὰ 
16. Ὀοοῖὶς [36Γ0}}] ἰοροίμον 8 ἃ ὙΠ0]6. 
ον. 8. Οἐε υμὔᾶδοΣς τὴ Θθεδσιῆ.--- ΑἸ] ἐδὶβ 

18 ἴῃ γογίοοί δοοογάθῃοθ ψΪἱι (δ ΧΘ8] οἱζ- 
ΘυμλδίΔΏ0608 οΟὗἩἨ 189 ὁ4880ϑθ. 79 δηροὶβ ΠΟΥ πο 
βίη ; (86 Ββρὶγὶ(8 ἰὰ. Ηδά68 δηά {80 ἀφίχομϑβ (πῶ 
λ6 εανίλ) ΚΏΟΥ ποὶ στᾶσα; δπὰ δἱηΐζαϊ τπδῇ 
ΚΟΥ͂ ποὺ ἐμ ἀορίδϑ οὗὨ (||ὸ δοῃίταϑι Ὀοίψϑοη εἰ 
δὰ χζγδοθῚ Ασοοσοτγαϊΐϊηρ ἰο Ὀ πιοταΐ οἷς, [86 ρ]λοθ 
ἀπάον ἐδ θατί ἀδηοίθδ, ἢοὺ ἀθιμοηβ {ΥἹ᾽ι τὶ πρ4), 
δαΐ ΟὨΪΥ ἀορανίοα Β8Βοι}]8.ἁ ὙᾺΥ βουϊά ἀθιιοὴ8 
Ὀ6 οχοϊι δα, βὲποθ {μ6Υ, ταοϑί οὗ 4811, αῦὸ ροϑβὶς- 
εἰν ον Ὀ]1ηἀ ἴῃ τοχαγὰ ἴο ἰἰι9 ἴ88ι6 οὗ (ἰη κϑῖζΣ 

4 [“ Το ορί(ποὶ ἰσχυρόν [8 ὈΥ͂ ΠΟ τλ6Δ}8 Βιιρογδυοῦς, ὑπξ 
σδοσγοδροη δ ἴο (9 φωνῇ μεγάλῃ Ὀοίαν,, σι ΒΙςὮ, δα ἀρρβαγβ ΚΥ͂ 
ὙΠ. [ΟἹ] οσο, μϑοοιγεοα Ἡφανθῃ δηὰ ϑαγί δὰ Ἠδθϑα."-Ὁ 

Αὐξοβ. ΤῊ ἰα οη6 οὗ [9 φαύξαχοῦ ποῖ ἰηάϊοδίθ ἴδδὲ 
ἔπογο τὸ αγδάϑϑ οἵ δηροὶ ς ὑρίη 28.--Εἅ. Β Ο.] 
{ [Ὁπδῦ τῃο ἱοοείησ ἰπτοϊνοά τὴ ἐνηεδοῖδο ἐπεοιέίοι οὗ {μ2ξ 

πὶ ἰοἷλ γα δοιι] θὰ, δυθῦλα ἰῸ ὑθ οἷοατ. ΨΦΌδμα Ὀομο]ἀ ἰὰ γεεῖσσὰ 
(ὉΥ δβυπιθοΐδ) ἐπαξ το ἢ ττὰϑ δϊογνασϑ ἐο δὲ (10 τοὶ τ) ς 
(οῦπιΡ. οἷν. ἐν. 1 τ ἢ 186 ἰγοαθσοπί γοοπγγοποο οἵ εἶδον) Τ8θ. 
ἴαςϊ διεϊθά ὮὉγ [Δ ΓΕσθΟΣ Ὠγνα!Πἀαῖο {Πἰ5 γλνοὶς ταν τος τ ϑ 
“ ΟΟΠΟΙΔΥ͂ οἵ [Π9 ΘΓ" ᾿ΑΔ, 80 ἴ0 δροδκ, ἴδο μἰ δι σΊΩ εκ 
ΜΌΪΟΙ τμὸ Δο[ΊΟΩΝ οἵ ἴμο βου Ῥαγο Ὑτοῦκῆϊ; ἰῃ οτάεῦ ἴο ἔν 
υηζοϊάίηκ οὗὨ ἔδο Ἰδεῖονυ ἔοτο πιυδὲ Ὦδνο Ὀθοδμῃ, οὗ ὨρΟΘδΙ 
ΔῈ υηΐοϊάϊηρ, ἴο Βοτλθ ἀϑατθο, οὔ ἴδιο ἴογιλας, ᾿πεὶ λα ἰἃ 18 Ὁ 
πηίοϊάΐης οἷα υυνέξέπσ ἔποτο τοῦσὲ Ὁθ [86 ππίο!άϊης οὗ ἐπ 
Ῥϑγοϊσαϑοῖ ΟΣ ἩΒΙΟὮ ἰξ [6 ἐποοσ Ὀθὰ.---Ε. ΒΚ. Ο] 

7. [860 Εχουσεῦδ οὐ Ηδιδθβ, Ρ, 868 βᾳ --Ε. ΒΕ. 0] 



ἷ ΟΗ͂ΑΡ. [Υ͂. 1--ν. 14, 167 

Απᾶ πο ΟἿΘ 88 80]90.---Τ δ ἰδκοδ ΤῸΓ 
ἔιβοϊοα παπι 6 γ}688 διϊθιηρίϑ. 
Νοσ θυ ϑῃ [πϑ 891] ἴο Ἰοοῖκ ὑροι 11.---, 

Ῥυσίογάϊοοκ: ἦ(Ἴμλα βοοίηρ στοϑαϊδηῦ προρ 16 
ορεηίης ; θησο, ἐδ βοοΐϊῃρ σις ἷι.᾽ Τ}}8 
πουϊὰ 6 8 στοδὶ ἀθδ] δὰ που]ὰ 11ῖΘ Ὀογοηὰά ἰδ9 
οροηΐης, Κ᾽ Β1]βὺ 1ὑ ἰ8 ᾿εἰτηδἰοὰ (μ δὲ (λ9 ᾿πδροοϊΐης 
Ὀγθοθάθ8 (89 οροῃηΐηρ. Μοϑί ογοδίυ γθ8 ἀδύθ ποί 
80 πο 85 ἸΟΟΙΚΚς ὍΒῈΪ δὲ ἰμ9 Ῥγοῦϊθω, δηά 
Ὠροη6 ἐβογουρ} 7 γοοορηΐξοβ ἐΐ 88 ἃ Ὀιν9 
Ὀοοκ 

γεν. 4. ΔΩ͂ Σττορὶ τ 008.--- ΠἸοηρϑίοηΌοΥα, 
ΝΟ ἰ8 δρί ἰο 860 ἰυάρηιθηί ΘΥΘΓΥΉΒΟΡΘ, Ἀ88 
ὅτ δοουβοὰ ἐπ τοθρίηςς 90 οὗὨ νϑαὶς ἔδι τα 
(Ρ. 802); ὑροὰ τ οὶ υἱοῦ ΕὈγατὰ βαζοδϑίΐοα Υ 
ἀσχρδιϊδίοϑ. [Ἐ 18 ραχγίϊσυ δ υὶγ τοι δι Όϊο ἐμαὶ 
ΒοαζβιΘΌΦΡΕ σὰ ΟΟΏΟΟΙΤΘ οὗ δ ρυ31}}δηϊπιοι 
ἩΘΟΡΙΩΚΖ 88 ΘοταρϑίϊΪο τὶ ἃ δομάϊϊίοι οὗ ἰη- 
ερὶγο νἱβϑίοῆ. [Ι͂ἢ {18 Υἱβίοη, Φολη 86 8396 5668 
δἰ πι90}7 τοορί πρὶ 85 ἃ ὈΪΒΌΟΡ, δῃὰ {π6 πϑορίης 
ὈΙΞΒΟΡ [45 8 γῖριϊ ἰοὸ γθθρ. Ηον οου]ὰ 9 Σ6- 
Θοῖγ9 ἃ οοπμαπηϊσαιϊου ΘΟμοθτηΐϊης ἰδ6 ΨΠ0]9 
ΒιβίουΥ οὗ ἐμ γον] ά---Φ δοπιμπηϊοαϊΐοη ὙΥΒΙοἢ 
οσδἰεἀ ἐμ9 ταοδὲ ἰθγυὶ Ὁ]9 ἐδίημθ, τῶῦ, ἵδιηΐηο, 
ἀοδι ν᾿ 5 σὰ] ἰθ ὑπὸ μοῦ] 8 ἰϑίουυ, (89 χτοδὶ 
ἸΆΔΡΙΥΥ ΠἰΒιΟΤΥΥ͂, δᾶ {10 ἀτοδά ἰγιιαροῖ ἰοη 685 οὗ 
(89 ποῦ] 8 ουθηΐϊηρ, ἰαΐο οὔθ ἰὑγίυαρ 8] ῬΓΟσ68- 
βίου οἵ Ο" γἱὶδί--- ον σου] Π6, νγγὸ τορϑϑδὶ, γϑοοῖγο 
δυοῖ ἃ ἀϊβοϊοθασο πίίβουὶ ἐθασβῖ Ρογίοοιὶ 7} 1} 
ἴα ἰμ6 φ᾽οτΒοὰ Ομ γί δῦ ἴῃ (μ6 οϑῃίγο οὗ [δ πουϊὰ 
ἀϊά ποὶ ἐσοϊυάθ ἐπ αν ἐμαὶ ἐμ ππίγοσβαὶ θ0Ὲ- 
δεαυθηςο5 οὗ ΗΪ8 ρμἱοτὶ βοοίΐοι τηυδὺ Ὀ6 υπίοϊ] δα 
ἷπ ἃ στωηὰ δοαιιθῦοσθ οὗ βίϑζοβθ, διηἱὰ [9 τηοβὲ 
Ῥδἰηΐα] δροδίο]ῖσ δηὰ γοΐογιπμδίοσυ δίσκο [ἢ 
εν. δ. Ομϑ οὗ 189 Ἐ]ᾶθτχη.---- ΤῸ δρὶνὶ! οἵ 

{|ογα] αὶ μ69 σίνοη ὈϊσιΒ ἴο ἀπβαρροτγίοα ἀοβηῖ- 
ἰἰοη5 οὗ ἐκἷ8 ΕἸὰ ον 89 Μαίίμον οὐ Ροίου (οὕ δουγβο 
ἶδ ἰδ ἰδϑὴ ἴῸὉΣ στϑηιϊοὰ ἐμαὶ ὁὴ6 οὐ (88 ΟΥΒΟΥ οὗ 
δον Δροβιῖθα 15 δἴγοδαγ ρ] ον! δα). 
ΒΘΒοΙά. ---Τ 15, δοοογτάϊης ἰο Ὀδειοτά ϊ οἷς, 85 

ἀμθῤν ας ἰο ἐμὸ Ὀοδοϊαϊης οὗὨ ἰδ 1διιὺ, ἱπ 
γε, ὅ. : 
πο Τοίου οὗ [89 Ῥσίρο οὗ διιᾶδ, 189 

Ἐοοὶ οὗ ϑανὶᾶ, παῖ οοπαποτχϑᾶ.---Φ“ὁ8η ἰδ 
0 8860, 88 (6 Π6ΥΟΡ 885 ἀοη6 Ὀοΐοτο, {πο ἔα}} οο- 
δεαῦθηοο οὗἩ ΟἾ γ18{᾽8 Υἱοίοῦγ ἴῃ 18 τοϊδαιϊοη ἰο [90 
ξιϑιά οπί τα οὐὗὨ 89 ποῦ  ἀ᾽Β Βἰβίουγ. 

[πἰογργοίδιϊουβϑ: 1. Ομ σῖϑὲ 88 οδίαἰποὰ (89 
τὸν οὗ οροπίηρ (δ Ὀοοὶς (ἐνίκησεν ἀνοῖξαι, 
κ0ὶ, πα] ὰ διὰ οἱ οσθ). 2. Αὐδβοϊαΐθῃ 688 οὗ 

Οεῖβι᾿ 8 υἱοίουυ (ΕὈτδγὰ δὰ οὐ μου). 
ΤῈ ἰοχὶ ἰ5, ΒΟΎΤΘΟΥΟΣΡ, ΒΟ 6176 ἀθοϊαγδίΐου οὗὨ 

ΟὨγδεβΒ ποσὶ ἴηοβθθ ἴὸ ὀρθὴ ἰδ Ὀοοῖ. ΤῈ6 
ορδηΐης οὗ δὶϊ 664}5 18 (89 οοῃηβϑαίιθμσο οΥΓ᾽ 8080- 

Υἱοίουυ. ΕῸΓ {Π60 Βοδιηρ 18 6 ᾿υάρηιθηί, η- 
δυδηΐ ρου {89 ἀδνϊκοπίης οὗ (86 τηγβίοτγ οὗἩ ἰδ 9 
ποτὶ Ἰηΐο δὼ ΟὈΒοῦγο δηὰ ζουἱ ἀϊηρς θηϊβτοα ὉΥ͂ 
βίῃ. Οομϑοα ΘΠ, υἱοίουυ ΟΥ̓ΟΡ ὑ89 ρον ῦ οὗ 

4 .ΑΚ5 ἴῃ ἴο ΒΥΧΟΡΤΙΟΑΙ, ΙΕΥ, [Δημο ἮΘΓῸ ἔδῖκοα [ὉΥ χατδηιοὰ 
ἴδοι [06 βοοτ ΚΗΘῪ δχφίοτγε (λό εἰϊοοίοειιτε. Ἠθ ὙσΡΙ, ποὲ ὕ6- 
οκπδὸ οἵ ὁ ποοῦ ἵπαὶ τοῖο ἴο Ὁο (οὔ 660 85 γοῖ ἢθ ΠΟΥ 
δοίμίης), ναὶ θοοβῦφο ΠΟ ΟὯΘ ὯΔ ἰομ ἃ ὙΟΓΙΉΥ ἴ0 Ορϑὴ ἴἢ9 

ΤΆΔΚΟ ἴπο ἀἰδοίοδυσο. 8300 ΒΥΝΌΡΤΙΟΑΙ, ΥΙΚῊ δηὰ 
ναι ποίε, ν. 110.---Ἑ. Β.0.]} 

τ ΓΝας ἰδ {52 Ῥγοοί οὗ τπῖο δδοοοτίίου Ὁ Αὐά 1 ἐὲ Ὀθ ἔτι! 9 
ἐπ τοίϑόσοωσοο ἴ0 ταϑῶ, ΒΟῪ οδιιθ ἐλ ΝΟΤῸ]] ἰο ὕῦο 866 ]9ἃ ἴῃ Γὸ- 
ἴνϊσαεο ἰ0 οἰπίοος δηκοῖ9ῖ [Ιἐ πὨουὰ ὃὉθ τοιημδικοὰ [ἢ ςοῃ- 

ΐ 1δαὶ 1Πογῦθ ὁδὴ 6 πο ἀουδὲ ἐπαὶ πο τἰχὶ 
δὴ μονσαν οὗ 156 ἀοάπαδη ἴο ὌΟρϑῶ 1} 586819, ὙΠΙΟΘῊ ἰ5 Ὀθξ 8 
1500 οἵ τορτοδοο ες ΗΠ6 δυρτοϊοθ δ ΒΟΥ οτοσ δὶ] τϊῃ 5 
ἰδ 189 τοσαϊὶ οἵ ΗἰΦ νἱοίοσυ ΟΥοσ ἰμ9 Ῥοῖγοσ οὗ ἀδγίζηοθθ δὴ 
εἰη δηὰ ἀδοῖὶ.---Β. ΒΕ. 0]. 

ἀδυῖμο88 8 (86 οοῃάϊου οὗ ἐδ Ἰοοδίης οὗ ἐδθ 
8688. 
Τ86 Τΐοῃ οὗ ἴ86 ἔσὶ 06 οὗ υδεῇ.---ΤῊο 

Ῥτουλἶβο οὗ ἐμ Ῥγοίθυδῃροὶ ἰο 6 οοοὶ ἐμδὲ (8}6 
δορά οὔ (9 ποχϑὴ δου) οσυβ ὑμ6 ΒοΡρΘης Β 
μοδα, γ͵ὰβ ζαγίμοῦ τηοὐϊ θά ὈΥ {86 ΡῥΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
σοι οοπδίϊιυἱοα δά ἰμ6 ὑγρὶδαὶ σΟΠαΌΘΓΟΣ, 
9 τνἱοίογίουβ ίοῃ (θη. χὶὶχ. 9). Τμὸ ἴδοι 
μα ἱπ {μ6 ραβϑαροὸ οἱϊθὰ Φιυάδλῃ νγὰ8 ἀθβί ζηδίοὰ 
ἸΏΘΓΟΙΥ 88 8 ἴΥ0θ, 18 Ὀτουραὶ ουἱν ἴῃ ΟΌΥ ἰοχὶ ὈΥ͂ 
89 δααϊεΐοηαὶ οἶδυβο: ἴ8909 Ἑοοὶ οὗ Ὠανὶᾶ. 
ΤΉ689 Ἰαϊίο ν᾽ ΟΥὰ8 ΒΥΘ Θχργοβϑβῖνο οὗ (δθ ΤΥ ΠῸ Ὁ 
ΟΧΡ]οδίΐου οὗἉ [6 ἰγρθ, ἰπ τοβρϑοὶ οὗὨ 118 ζϑῃθ- 
αἰοκὶοαὶ ζόγηοὶ, ἰῃ θανίὰ, ὑπὸ σψαῦ]κο δηὰ νἱο- 
ἰοτίουθ ῥσυΐῃδθ; ἰῇ οὐδ ψογάβ, 16 ἰβ ᾿πιϊπιδιοα, 
ἐμαὶ {89 Ἰποδτῃδίΐου οὗ Ομ τἶδϑί τγδϑ (6 ἱπποσγιηοϑὲ 
τοῖν ΡΟ οὗ (6 ΟΒοϊβίο]ορίσδὶ βί χη ΠΟΒΠΟΥ 
οὗ θαγϊὰ ([8. χὶ. 10), δπὰ δοῃβοαυθηιΥ ἐμεῦ (ἢ 8 
ὑγ}09 οὔ {86 ΐοπ οὗ Φυάδιηῃ [8495 ἔουπμὰ ἱἐΐβ ἐγὰθ 
{] 8} θη ϊ. 
ΤῈ ν71|1019 ἀοδί σηδίϊου οὐὗἨἩ ΟἈτὶδὶ ἰ8 ἃ ῥργοίουηά 

ΟἈνϊβιοϊοχίοαὶ βαγίηρ, Ὑμῖν ΔΘΙ ΘΓ ΤΘΙῸΓΒ 8] 09 
ἰο ὑπὸ Βυαπιδι ἀοβοοῃΐξ οὗ ἰμ9 ϑαγίουρ () πιοσ- 
ἀἰθ0 1), ποῦ ἴο Ηἰ8 θ᾿ νὶπθ πδίυγσο δἰ ΡΥ (Ὁ δ]ογ.). 
Α τοΐϑγθῃσθ ἰο 80 μον - ἀν βίθη οὗἔἁἩ 180 
Ῥαγνίαϊς ἤουϑο, ἴῃ δοσογάδησοο Ἡϊϊ [8. χὶ. 1, 18 
ΔΡΡ᾿Ϊ08016 ὮΘΓΘ ΟἿὨΪΥ 88 ἃ οο]]αίουαὶ που. 
ΑἸΙοσὰ ἰμυϑ δοτηπηθηίβ: ““7λὲ γτοοί οὐ ιαυϊά 
τοπμὶ Βοιῃ. χυ. 12 υἱῖϊἢ 18. χὶ. 1, 10), ἑἐ. 6. (89 
ὈΓΔΠΟἷΝ ΟΥ ΒΌ ΚΟΥ ΘΟΠι6 ὈΡ ἔγομι (6 δηοίθηι χοοί, 
δηὰ 80 τοργοβοηίΐϊηρς ἰὑ: ποὺ δ8 ὕὍδ]ον., αἱ., 1.0. 
Ὀὶνὶπο τοοὶ τ ὶοῖῦ Ὀτοιυχδὺ ἔοτγι ἢ} Θανὶὰ, ἴο τ ἰο ἢ 
γιιυίη γα 8180 ΔΡΡΓΟΔΟ 68 ΥΟΓΥ ΠΟΡΡ: Τ[ῸΥ {116 ον]- 
ἀοηΐ ἀοβίζη μ6Υ9 15 (0 8680 ἔογ ἃ ΟἸγὶβὲ 88. δργώησ 
οπε 'δο ἰγἰὺοθ οὗὐ Τυπάϑῃ δῃὰ Ἰποαᾶζο οὗ )αγϊὰ, 
διὰ Ηἶδ5 ΥἱοίονυγΥ 88 Ηἰβ δχαϊίδιΐίοῃ ἰπγουδ δὺ- 
ἴον." --Ἑ. Β. 6.]. 

γεν. 6. Αμᾶ 1 βαὺν [1}8δηκ6: Διηᾶ 105] ἐπ 
[Βο τοἰᾶδι οὗ [89 ἙΒΣΟΏΟ.--- 8696 ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, 
σισν, Ρ. 119]. Τμ6 νἱβίοῃ οὔ ἰδ9 3360. ΟχῬδῇ 8, 
δηἀ 1ο! ΟὨγὶβὶ ΒΡῬθδυβ, ἰὼ Ἡομάγουβ οοπιχγαβί ἰὸ 
(86 ἰάο85 νοὶ ἃ Φυάεαὶδιῖο σοποορίΐοῃ οὗὨ 189 
[ἴοι οὗ Φυάδι, ἰμ6 1464] θανὶὰ, ταῖσι δῃἰογίδι ἢ. 
Τα οομίγαβϑὺ 18 βισὶ ΚἰσὶΥ Ὀσχουσηῦ ουἱὐ (ΔΙῸ Γ 
ΒοΏμΟΙ) ὉΥ̓͂ Εὐταγὰ : “ῇΝον Θοηθ8 ἰδ 1,ἴοη, 
(6 Μιχμὶν Οὐο, ομι ΠΟΩΘ 8 80]9 ἰο Τοβὶϑί,--- 
(π6 ὙΊοΙΟΡ »α» ἐχοοίϊεποασ. ΗΟ ἰογγὶὉ]6 τηυδὶ Ὧθ 
Ηΐβ δβροοίἱ Βυὶΐ Ἰοἱ ἃ 1.8 (ἀρνίον) ΒΡΡΌΘΔΓΒ 
πῃ {μ6 βἰοδὰ οἵ ἐδ 1οη, δῃὰ ὑπαὶ ὡς ἐσφαγμένον. 
ΤῊδ 18 ἰὴ 9 Ὀδι.1]90 ἩΒΟΥΘΌΥ πὸ 1 ἰοη 88 ΟΥὐΟΓ- 
ΘΟΙΩΘ, υἱἷΖ. : ἐμαὶ Ηθ 85 βυβογοα Ηϊτδο]Υ ἰὸ ὯθΘ 
δβδίη 89 ἃ δῦ. [Ι{ ἰβ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδ οὔγηΐροίθῃοθ 
οὔ 8411-ϑυδογιης Ἰονο ὑπαὶ ὑμλ6 στοδίμθββ οἵ οιμπὶ- 
Ροΐθῃοθ οουὔἹὰ 6 Ῥγογοϑα.᾽ 

ϑυροτγῆαυοῦβ ᾿ἰογργοίδίϊομβ οὗ 89 αἰταϊππεϊγθ 
ἀρνίον 8606 οἱἰεἀ ὉγΥ Ὀ δίοταϊοοκΚ. [“7ΤῺ6 86 οἴ 
ἀρνίον, ἰμὸ αἱπιϊπιζίσε, 88 ΔΡΡΙϊθὰ ἰοὸ οἂν [μογσὰ, 8 
Ῥδου]αΡ ἰο 86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ. [ἰ 18 αἰ που] ἰὼ ΒΑΥ͂ 
δύ ὑγϑοὶβο ἐάθϑ 18 τωθϑηΐ ἰοὸ Ὅ6 ΟΟὨΥΟΥΘα ὈΥ͂ 
1818 ἔογι. . . . ς οΒδΙΌΪΥ, 88 θὲ Ἧ., 1 ἸΏΔΥ Ὁθ 
ἰο Ρυὶ ἤογνψαγὰ τῇοτο Ῥγοπιί πο Υ ἰμὸ ἰάθα οὗ 
ἸΘΟΚ 688 δηαὰ ἱπηοσθῃσο.᾽" ΑΥἸΓΟΒΡ. Α8 ἰδ 6 γ0 
848 8} ΘΒΕΪΥ δὴ ἰηἰθηἀθαὰ οοηίγαδέ Ὀοί 668 
86 αππουπεεά ῖοῃ δηὰ {86 ἀρρεαγέῃρ Ἰμδτη Ὁ, ΤΠἉΥ͂ 
ἰξ ποὶ αν Ῥδθοῃ ἱἰπίοηδοὰ ἰὁο Ὀγΐηρ ουὖ ΙΔΟΓΘ 
Υἱνἶγ, οὐ ΤΟΤΟΙΥ Ηΐδ ΤΩ ΘΠ 688 8η4 ᾿ΠΏΟΘΕΠΟΘ, 
Ὀυαξῤ Ηἰ8 οχίσχοῃθ πμδίασαὶ ζ60Ὀ]6} 688 ἴ --- Ε. 
Β. Ὁ. 

4 [860 ΤΚΧΤΟΑΙ, ΑΥΡ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ.--Ἑ. Ε. Ο.] 
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Το Ὁ βίδησ ἰη (86 τοὶ 16 οὗ 116 βρῆσο 
Θηοϊοβοι, οἢ {116 ἔπ ΠῸΓ βίο, ὈΥ͂ (0 ΤὭγΟΙΘ δὰ 
(86 ἔουν Πὶ[6- ΤΟΥ πλ8 {ἱνίηρ- οἰ ἢ 55], δα οα (ἢ ὁ 
ουξοῦ δἰ Ὁ 1η6 οἷγοῖο οἵ ΒΕ] εν. ΤὨι5. δ 15- 
ἰεγάϊοοκ, 9) 86 οί, Ηθηρβίθηθον, τ 8118ὲ ΕὉ- 
τατὰ, οὐ ἰἰια οἱποῦ δη, οοποοίγο οὗ ἔμ ᾿ζ.Δ) Ὁ 
85 Βοαίοα ἐπ ἐλε πιαδὶ οὔ (6 Ττοπο, δη 880 ἐπ 
ἐλε νειν οὗ (6 οἰγοῖθ οὐΓὁἹ ΕἸάουα. “Α ἴτυν 
ΤΟ ΠΒ1:ΓΟῸ5. ἰάθα,᾿ ΟὈποντοΒ θϑίογα., ψ|οὸ 1.51} 
αἴθ (ὸ Ποῦτον 13)..3." ΤῊ 5 γγδηβοπιοιῦ, 

ἹΠΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, (αἰ ΦΕἸΠΟΙΠΥ͂ ΡτΟΥ͂ΘΒ (μα (Π6 ἔριν 1,1[ρ- 
ἴον πιϑ ἀγα οἱ ἔοι γοργοβξοηίαι νο8. οὔ ἰΠ 6 οτγολ- 
ἰατα, θὰ (μαὲ ΤΟΥ σα 6 οὐἷγ Τοὺς ατοαύπά- 
ον πη οὗἩ {(ἰὸ Ὀινίηθ φονογπαπορ ὙΒΊΟΝ ἴα ρω- 
Ὀγασοιὶ ἴῃ 1116 αι Ὁ, 88 ἃγ6 4130 {Ππ|ὸ δόγοι ρὶ οἢ 5 
πὶ, Ὠνοτοΐοχα, Ὠκονῖβα βίη. υοίνγοοι ὧοὰ 
«827 ΟΠ τ Ὁ [6 Τ|ὶ9 ννογὰθ (ἐν μέσῳ) Βεοῖχ ἴο 
ἀπ ϊοκίο τὸ. πε 416 ροϊαῦ Ὀθσίογο (6 ΤΠ σοπα; 
ὙΠ οῖοσ οα 86 σἴλϑαυ 868 (1)9 Ν οἰ[6) οὐ πού ἀ069 
ποῖ ΔΡΡΌΘΩΥ ; Ὀὰϊ ΘΟΓΙΔΙΟΪ Ὡοὺ ὁ5 106 ΤΊ το Θ, 
γτουχ Μαὐ Τ0]]ονγ8 ἴῃ ἐἰιο ποχί τοῦθ. ᾽ν μέσῳ 
8 Ττορολίθὰ 848 ἀναμέσον. ἴῃ Ιμονϊί, χχνὶϊ. 1}, 
11." Δεροπῦ.--Ἔ 1ἰ. 0. 
[Βιδπηαϊηᾷ. ---  ΤΊιο ματα 15 ᾿θΓο ΤορΓ  βαηίο 

83 σίαπαάϊη7, 88 Ἀδνυίης ὈΘοη δίαίη (σοταρ. 15. 11]. 
7: δον. χιϊ. 19). Αἰιποῦρι Ομ γῖϑὶ Μὰ 8 δίαίπ, γαῖ. 
Πα σίαπά8. τ νγλδ ποί οὐυογίλτοισα. Οἱ (ἢ σοη- 
ἰγαΓΥ , ὈΥ “εἰἰίπσ 19 φίοοά.᾽" ὙΓΟΒΡΌΒΤΟΒΤΗ.---Ε. 
Β.0.] 
ΑΒ ἐς μαᾶἃ Ὅθοει δ8]6 ῃ.--- άϑι γα θα ῖ, ἰῃ δο- 
οογάλμοο ὙΠῸ δὴν οἰδοῦβ: “.ΔᾺ.5 Ο9 8 08ὸ 
8}}} ΥὙἱβ. 010 ϑοαγβ πα ϊοσαῖο 18 Βανί ποθ ὈοΘη 
δἰαῖη, "ἡ Το οοιηρ]οίίοη οἴ (λ6 }011ς 4] ἀο]᾽68- 
ἐϊου οὗἩἨ ἐπ 6 δῦ, Βοθ0 οἷ, ἰ. 18. 
Βονθ ΒοΟσΩΒ δηα᾽ δονϑῃ ΘΟΥ98.---Ὅὸ6. ἐδοὸ 

ΞΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΥΙΕῊ [Ρ. 149]. Ουμρ. {μ6 Οοη- 
σογτάαβοεβ, ϑούθῃ ὑογὶα-ἰϑίοτ 6] ταδὶ οϑίἃ- 
(Ἰοη9 οὗ Ομ γἶϑι ἰῃ ἔοτπὶ5 οὗ ρόονοῦ; βούϑη υογὶά- 
εἰπίοτι 4] τηϑη  οϑία 008 ἴῃ ἔογι8 οὗ ερίεὶὺ (1116 
1ιχλια). Αφϑϊηϑι εἰχθ σοτη δ᾽ αδίίοη τηϑὰσ Ὀγ 1566 
δηὰ οἰδοσϑ, δοσοταϊης ἰο ψοτὰ (10 δουέπ λογϑ 88 
01} 88 (Π9 δουέῃ ἐψε8 δτὸ ἱπεϊιἀΔοὰ ἴῃ {6 οχρὶα- 
δι οη ---κἰισλιολ αἀγὰ ἰδὲ ϑευέπ δριχίία, εἰς. -τθ6 8 
Βυβίοτγά., ν. 242. Τὸ ϑρίγι 5 μογθ ἀο, ππάοιδι- 

᾿Θα]γ, βΒθ6πὶ ἴο ὈΘ τηϑῃϊ[οϑἰλιῖ0η8 οὗ {ἰἸ6 δβρί γα] 
1: οὗἩἨ ΟἸιγῖϑῦ ἰὰ 1.8 ὨΔΥΓΟΊΤΟΓΡ Β6η86 οὗ {{|6 ἰθΓπι, 
δὰ μοι], νὸ {π|ὴκ, 6 ΔΡρΓγοιιθιι θὰ 89 ϑρ᾽ν 119 
οὗ ἰγαῦῃ, Καονϊοάχο. [Ι͂π δοσογάδιος 10} {Πχοὶν 
Ῥοϑί(ο. ἴῃ οἷν. ἱ., ΒΟΥΤΘΥΘΙ, (ΠΟΥ͂ 8130 γοργοϑθηὶ 
(86 Βροοὶῆσ τα ΠΥ σογογηδηοθ οὗ Ομ γί 1 Μ|- 
οἶιδ6ὶ, διιοης (6 Ατοϊη 618, ΔΡΡΘΑΓΒ ἃ 9 [6 ΒΥ πὶ- 
ΒΟΙ οὗ Πί8. τιν τὰ]9θ. Το δορίοπαγῳ ἀσηοί 69 
Ῥογίοοι λοὶν τοογκίησ, 88. ἰμ 6 πυμιῦ εν ἑγες δ βὶᾳ- 
πἰβοδηὶ οὗ λον δεὶπφ. 

4 [ὐοίοτά ες κ᾽ 5 σοι πηοηϊ, ἰῃ οὐ ορίπΐυπ, 885 εροεΐαὶ τγὸ- 
ἔδγοῃοῦ ἴο γα γα᾽» σοποορίίοῃ οὗ [η6 ἴκιπ|} κα δίησ. [11 ἴ8 

, ἴδυβ ἴδας δὸ ποῖοα ἀηὰ ἱἰζι]ιοὶζΖοα ΕὈτγοΓα : " ) 88 [πιπ|πὶ 
εὐβοποίβι πείση ἐπὶ ΤΉΤΟΉ, 50 ἀλδα 68 σὰ αἰ οἰὸς Ζοἱῦ ἔπ Οοἢ- 
ἔγυπὶ 16γ νοῦ ἰἸοθοπάοθη Ῥ οβοῃ υπ4 ἴῃ (ἰδηίγΓαα ἄθ Γ᾽ δίββοη 
Βοταπ)ϑ ἐχοπάθη, οἰμθη ποίζος σοησοηςγίβομῃου Κσοία. ὈΪ] ἀοη- 
ἄθη, 24 Αοἰϊοσίθη δέέχί," Ηδ {ιὸπ κίνοβ υτοτμηοθ ἰο 11 
σομληθηῖ οἰϊοά ὮΥ͂ ζΔΏρὸ : “ οἷπθ να ΠΥ ΠΟ ΘΠΦΥ ΓΟ .6 
Ψονοο! πς (ἢ 115 κἀα {Π0ἢ.---ἴἢο τα! οι, τὸ οὐσ οὐσῃ---) : 
ἄαε Γανης νεϊέση ἐπ ΤΆγοπα δίίξεπα,," Ἰαλαχο. ὉΥ Ὦἰ ρϑοὺ- 
Π|πτ τορτοδοηςοῃ οὗἨ Εὔταγ᾽  νίου δηὰ ἷς πυρρτοβδίοη οὔ 
[6 {ἴ1}165 ἰῃ φίίζέ, δηὰ αἷβο ὮΓ ἷ5 ἱπιπιοήϊαίο ἱπιγοάυςίί οι 
οὔ 180 Ποῦγον, ἴογηι, Ἡ] ἢ ὨΠοἰογάΐοοῖς ἀοθα ποΐξ οἷτο ἰη ἀϊ- 
Γοοῖ σοῃποοίίου ψὶ ἢ γατγιδ, ΠῚ ΑἾΚΘ 5 [6 δῖον σοι! οη ΑἴΟ" 
1π παΐμοῦ οὗ δὴ υἱέξογ δἰνβιιγ ΠΥ, σὲ. (ἢ6. δδουμαρίίου (δ δὲ 
ἴι9 [δτὉ σου! δἰς ἰη ἔνο ᾿]μο68 δὲ οης6.--ΤᾺ. 
ποι Αἀάϊεἰοηδὶ Νοῖθ ου πο [ἱνίορ- Βοίηο, ἢ. 161 84ᾳ.---Ε. 

Σ [866 δοταπιοπξ δά πϑλἐίομαὶ ψροζανοία ππάοτ οἷ. . δ, 
Ρ. 91.-.-Ἑ. ΒΚ. Ὁ] 

ΤΠῈ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΤ. ΖΟΝΝ. 

Βϑηῖ ζοσ ἢ .---’ὅδο Ζοολ. ἱν. 10. 
[Βϑνθὴ ΒΟΓΙΏΒ.---“ ΤΊιο λογη 19 {πΠῸ γ56}}- Κπόντῃ 
δα Ὁ] 6 πὶ οὗ τηϊρὶιλὶ ; ΘοΡ. 1 ὅδπι. ἰϊ. 20; 1 Κἰημε 
χχῖϊ. 11 ; Τ8β. οχίϊ. 9; οχὶτι!, 11: θη. τνὶΐϊ. 7, 
20 544., Υἱ!]. ὃ 8ᾳᾳ. ; 6. χυὶϊϊ!. θϑ584ᾳᾳ. 786 ροσχζδοι 
Βυμῦοῦ ξουδῆ ΤΟρΡΥΟΒοη 8 {(Πδὺὴ 4}} ΡΟΤΟΥ 18 ρίνϑῃη 
πηίο Ηϊὴ ἴῃ Ηοαγνοη δηά φαγί, δίαιὶ. χυυτῖ!. 18, 
Δπῃᾶ δονυϑῃ 6098, εἰς., Ὑ ΒΊΟΝ Ογδ8. ΤΟΡτ βοηὶ 
(19 παι οα], αοιῖγα ορογδιΐίοα οὗ ἀοα 5 ϑρίσιι 
Ρουτγοά ἴοτίϊι ἐμ του 1.16 ἀδαῖῃ δηὰ ὉΥ͂ (86 Υ]0- 
(ΟΥὙ οὗ [0 απ Ὁ, ΡΟ ἃ} ἔσθ δηἃ 4]1] ογοδίϊοη. 
ΤῊ νοὶρμὺ οΥὨἁ {110 τὴ 0160 Ββοπίθῃοο 1165 ἴῃ (ἢ 6 ἈΓ6- 
ἀϊδαίνο δηδυίσουϑ ρατγέϊοὶ 16, ἀπεσταζ μένα. ΑΒ 
(9 δου διγπίπς ἰαπιρα Ὀοΐοτο {Π6Ὸ ΤΏΓΟΙΘ ΓΟ- 
Ργοβοηίοα (δ ϑρίγις οὐὁἩἨ αοἂ ἐπιμδηεηὶ ἴῃ 89 
ἀοἀδοδαά, 8Βο {6 δευεπ ὄψε8 οὗ {Π0 ΙΔ Ὁ ΤΟΡΤΟ- 
Βοηΐ [0 8Β82116 ϑρ!:ιΓι ἴῃ ΗΪΐ8 βουθη 018 Ροτίδοιϊ οη, 
Ῥτοδυσηί, Βο ἰο βρααῖς, ἔγοσι (09 ἱποαγπδίο [16- 
ἀοοηιοῦ ; Ὀυδβίο ἰῃ Ηἰβ ον] ἀ- τὶ 6 ΘΠΟΣΡΥ ; (89 
ΥΟΥΥ πογὰ ἀπεσταλμένα τοιαϊπάϊηςς 1.9 ΟΥ͂ [89 
ΑροδίοϊίςΣ ποτκ δηὰ Ομυσοὶ. ΑΥΡΟΚΒ.--Ε. 
ν. Ο. 
ἐν 7. Διηἃ Ἐΐζο οδτηὁ9ο.---Ε χργοββῖτο οὗ (86 

σαϊπιοβί ἀσοϊδίοι δηι οεγίαἰηἰΥ. ὅἴησο ἰλ6 στοαὶ 
δοίίοη οὗἉὨ {10 [,διηὺ 18 'ῃ αὐδδιΐοῃ, εἴληφεν οδὴ ποί 
Ὀ6 τοἀυοσοὰ ἰο ἃ ραβεῖγθ γοοεϊ γὴσ. Δαμ,λάνειν 
Ἰ88 ἰη φοροσχαὶ ἴῃ 1.6 Νον Τοδίδαιθηΐ ἃ σοπϑιάογ-" 
ΔῸ]9 δἰ ἢ σαὶ σψοϊρμί. 

γον. 8. ὕἷ θη Εἴο Βα ἴδ ςθῃ ; ὅτε ἔλα͵3εν. 
ΞΠ ΕΎΝΟΡΤΙΟΑΙ, εν, Ρ. 119.] 

Ὠ᾿ Ρ͵λσθ οὗἉ (1190 βῃ ΡΠ ΟΏΥ, οἷν. ἶν. [8, 11}, 
βιβίαϊηθεὶ ὈΥ͂ (Π6 ἴοατ ἱνὶηζ- Ὀθ᾽ ἢ 5 δηα 26 ΕἸ- 
ἀογϑ, πὰ ῥγαΐϑο οὗ {116 Οσοδίου βηὰ ἰλ6 ογϑδίϊοη, 
Ὑ0 ἰ'ᾶγ Πότ ἃ ἔμ γοθ- 0] σῃοΓαὶ βοὴ ἴῃ σίοτὶα- 
σδίΐίοη οὗ ἰῃ9 Βοάσοιλον, ἴΠ6 Προάἀοιηριΐοη, δα 
{μὴ ἰγαηβῆρσυγαιίοη οὗ 89 ΟΌΒΟΌΣΘ δ πι1 κἹΟΟΠιΥ͂ 
᾿ιἸβίοΥΎ οὗὨἨ [6 ψον]ὰ ἰδϑυΐϊηρ ἴσοι (6 Βδάορ- 
(ἴοι. Το ογάον οἵ βιιδοοββίοῃ ἴῃ (818 σῃογιϑ8 18 
ΥὙΘΥΥ Βἰσηϊβοδηί. ΕἸτγϑίὶ σοϑουηβ (6 βοης οἴ 
ΡΓαΐΪ80 οὗ (6 ἕουν [εἰἴδ- ότι [ων ηρ- θε1η 55) 
αηὰ {80 ΕἸάοΥΒΘ; ἴπθη (ῃ6 βοὴης οὗ ἰο ΑἸρξοὶθ 
(ΕρΒ. 1.10; Ῥοῖ, ἱ.. 13); δζον τδαΐ {116 δοης οὗ 
811 ογοδίυγοθ (8, οχὶν πὶ. ; Βοω, νυ1}}.}, 1 (δ9 
ἴουν ἰ[8-ἔοττιβ [[ὠἱνίπρ- θοΙη 55} ΤΟΤΘ τ ργεϑεθη- 
ἰαἰἴνο5 οὗ παίαγο, αίυγο νου ὰ ΒΟΓΘ ἰνγῖσο βίγκο 
αρ 6 Βοὴς οὗἩ ργαΐβθ, ἴῃ ὁπ6 686 ἴῃ δάνβῃοσθ οὗ 
ιἰο Δηφοῖθ. [ ᾿ηαγΥ, ἐπά 664, θα αυθϑιϊοποὰ : ἰὸν 
ὅδη ἰδο ἔθαν 1ϊῖ}6- ἴογπι8 [{μἱντηρ- Ὀοη5Ε} [μ}]} 
ἀσνη Ὀοΐοτο (δ 6 πὴ Ὁ 1 ἀσδηοῖο Ευπάδπιει- 
41] ΕοΥπιβ οὗ {Ἰὸ Ὠίνιπο χουθυπδηοοῖ Βυϊ πο 
τἶ κιῦ 4150 ΑἸΟΥΥ ΒΟΥ οδη ΟΠ τὶβί βοηὰ τΌγ ἢ 
τὸ ϑανθα ϑρίγιι5 (μ8ὺ γοί ἀο δέδηα Ὀείν οι δοὰὲ 
δὰ Πὶη ἢ ΑἸ (686 τωδηϊοβίϑί: Οἢ5, ΒΟ ΟΥΘΓ, 
ΓΘ, 88 ἱπηϊυϊάμαὶ ἴοττῃβ οἵ τουοϊδιίοη, βιυῦογαϊ- 
πηιοά ἴἰο (9 αι Ὁ ἱὰ Η18 ἀπ πὰ ἴῃ {16 ἀπὶ Ὁ 
οὗ Ηἰβ8 δΒιχίιαδδὶ ἀϑοϊβίνο ἀϑϑὰ ; δὰ ἰδαὶ στ 186 
οχργοϑβίου οὗ {πὸ ἔγοοί Βοσιαζο. Απὰ (6 γοδὶ 
Ὀορί πη ΟΥ̓́ ΘΥΘΥΥ͂ ΘΓΟΔΙΌΓΟΙΥ Βοηκ Οἵ ρῥγδὶ5 
τλαϑὲ ῥρτοσοοά ἤγοπι Ὀίνίπο οροσϑίϊ ὁ η}8 {ΠΟ ΞΟ  Υ ΕΑ. 

[Ξ91]1 ἄονσῃ Ὀθϑέοσϑ ἴ86 ΤΣ Ὁ ---ΤῊ εὐ τεῦ- 
ἄοτ ἰο Ηἰπι Ὀἱνίπθ ᾿οΟΠΟΥ ; σοι. οἃ. ἱν. 10.--Ε. 
Β. Ὁ. 
Ἡανίης ΘΥΘΙΥ Οπ6 8 Βδσὲρ []π16].---Τὰ9 

φἰαυίης ρου {116 οΟἴὐ ΠΥ ΟΥ ἈΒΥΡ ἰ8 1ϊπιϊιοα ἰο (Β6 
ΕἸάοτβ ; (9 ατθοὶς σζοδάβ: ἔχοντες ἕκαστος. ΘᾺ 
μ6 ἀἰβοτοησθ Ὀοίνγθοη ἰδ εἰἶλεγ δῃὰ ἴ[μ6 ἀαγρ, 

Φ[ΤΉ6 ΡΓΟΠΟΥ Ρ] 106 ΟΥ̓ {π|8 ΡΑΥρσΆΡἢ σου]ὰ μϑοπὶ ἴοὸ Ὁ9 
πον 18. Ὁ] οί πς νοῦβο. ΑΜΒ. μοπουου, ἔποτο αγὸ δἰ 008 
ἴῃ [τ ἴο τιΐα γσοῦβο, {Π6 Απἰὶ. Ἐα. 6 ποῖ ἴοιι αἱ 1 ἰυεγῖῦ τὸ 
ἰΓδῶβροδο ιἴ.--Ε. ΒΕ. Ο.] 
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866 ΠΟΥ, ΜΌΒΙΟΑΙ, ἸΝΘΤΆΌΜΕΝΤΘ. 8460 6ἢ. χἷν. 
ἢ: χυ. 2. [4180 Κιίῖο᾽ 8 Ογοἰορεάία, διὰ δια 8 8 
Ῥίει. οΥΓ τάς Βἰιδῖ6.--Ἔ. ἃ. 67. 

Αμπὰᾶ μοϊᾶθῃῃ νἱδ]5} [}1} οὗ ἱποθΏ8δ96 -κ-- 
Βασὰ εἰμ 6 ., οὐ Ἰαίρ, 18 ῥγοροτιἰομοὰ ἰο (6 ἰηάϊ- 
τί 8] το Ἀ0148 ἰΐ, ἀῃὰ ὈοϊοηρΒβ ἰο ἷπι 810Π6 ; 
80 φοϊάοῃ νἱδ]8 ἃγθ διῖκο; ϑῶδθ (88 ρῥἴυταὶ! ἴῃ 
6 σα86 οὗὁὨ {116 Ἰδιίον, ἑθουρσὰ θδοὰ ταὶ σὺ ἰἰᾶνθ 
δ᾽5 τίδὶ 8 γὁ6}} 85 ἷβ ἰαίθο. 70.689 1818 ἀγὸ [Ὁ]] 
οἵ ἰπσθη86, δηὰ (πὸ οχρίδηδίΐοη γθ8 45: αἱ εἰσιν 
αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. ὙΒοαρ αἱ ΤΩᾺῪ ὈΥ͂ δἱ- 
ἰταβοιΐοη γοϊδίθ ἰο θυμεάματα, ἰὺ 18 πιοῦθ ΡΓΟΌΒΌΪΘ 
ἰμδι ἰ(9 ΤοίοΓΘσ9 18 ἴο {πο γ᾽ αὶθ, δβίησα {8}. 686 
[οτα, [690 ΤηθΘΆ8υγ68 οὗ ῥγθοΐουβ πιϑί8] (1ἴὰ- 
ἰγίπ816 γα} 0) ἃΓΘ δὴ δϑϑοῃί αὶ ρᾶγὶ οὗ ἴῃ9 τορδί- 
(6 Γ. ἐτοῖν, ταἰσῦ ψ)ὸ}}] παν θυμιαμάτων [ὉΥ [8 
Δηϊοοοαρῃϊ, ὈΘΙΩς Γοταϊπἶηο ἴ0 Βα1} προσευχαί Ὁδ- 
ἴον ; δαϊ 10 18 ΡΟΓΒΔΡ5 πιοτο ΚΟΥ τ Δἰ φιάλας 8 
[15 δηϊοοοοηϊ---Θδοἢ νἱ] Ὀθίηςς [ἃ}} οὗὨἨ ἰηδϑηβθ.᾽᾽ 
ΑἸΡοΟΒῦ. β8ο δἷβϑο ογάβινογι. ΕἊἋΡ ποτ Ὠδ- 
ἰαᾳταὶ ἀοος ἰὲ βϑϑὴ ἰο γοίου (6 αἷ, νι ΒΑΓΏ 68, 
(ο θυμιαμάτων, ὑδὰ5 Ὀτϊησίης {106 Ραϑϑαρο ἰηἴο 60 Υ- 
γΤεϑροπάοποο ΔῊ Ῥϑ. οχ]ὶ. 2, “"" μοῦ ΤΩΥ͂ ῬΓΛΥΘΡ 
Ὀς Ξοῖ Ὀοΐοτο 96 848 ἰπσοηβο,᾽" δῃηὰ νἱἱἢ [89 ἀΡ- 
ΡῬετοπὶ πιοδηΐϊηζ οὗ πὸ ἰπόσθῆβα οἴἶογοὰ ἰὼ (ἢ 6 
Τειρ]9.---Εἰ, Β. 6.] 
στο, ἴοο, σοι πιο πίδίονβ τἱοϊαί Θ᾽ ΘΟ Ὠ] 0 Β6Ώ59 

ἴῃ ἰΠ6 οἴτονί ἰο σταβρ Ὀοὴ ἰΐθπι8 [{Πὸ λαγρ δηὰ 
(809 οἱα!] δ οὔθσθ. Εργαγὰ : Τ|16Ὲ κεϑάρα 8 βὰ0- 
Ρογίοα ὉΥ 19 (968 ἀπ οροταϊθα ἀροὰ ὈΥ͂ ΟΠ 6 
δαεηά (τιϊποαὶ 8 ΔΠΠἔὴς 7), τ] 1]18ὺ [6 οἰμιοῦ 
Ῥτοβϑθηῖϑ ὑπ 6 φιάλη. Ὠ ϑἰοτι Ἰοοἰὶς : “6 1π ὑπὸ τ καὶ 
δεαηά ἰ ναὶ, τ ἰϊδὲ ὑπὸ Ἰοῦς ο1 18 (Π6 αἰ(αν.᾽} 
Πονπ [θη σουϊὰ (Π6Υ ο]αΥῦ] Τῇο ἰκ6 δγγδηρθ- 
πιοηί οὗ ΒιΌΪ᾽ο4] ἔδοίϑ ἂγὸ οἵ ἐγοαιιθηὶ οσοιγ- 
ΤΟΠΘδ; [ὉΓ ἰηβίαησο, 0 ιίο τηϑῖτοϑ ὑπ [τ Ὁ 
δίδῃα οἢ {89 868 οὗ ρ͵458. ϑυτ Ὁ 0] 185πὶ σῖν 95 ὈΟΐὴ 
διιγϊ θα 65 ἰο 16 ΕἸάογβ τνὶϑποαΐ ᾿ηδὶϑιίϊηρ ὑροη 
(6 ἰάοεα [δὲ οασὶὶ Οὁη6 πιϑπᾶχοβθ ὈοΓΪἢ ΒᾶΡΡ δὰ 
Υἱὰ] δ οδοὴ 8δη4 δυθγΥ ἐηϑίδηί. Ηθηρβϑί θοῦ 
ῬεΙΠΑΥ 5 (δα 116 ἈΔΥΡΒ, ἱπ δου)ιποίϊου νυ {116 
βου 8 οὗἩ ργαΐβθ, γίνῃ οἱ οῦνυ ἴὸ ρῥγαΐβθ, απὰ {16 
ξοϊδτ γἱ8}]5 0 ΒΌΡΡ] ἸΘΔΙΟΣΥ ὈΓΔΥΘΥΒ. 

θα τἴλ6 υπρστουπιοά ἀρρὶϊοαίίοι οὗ ἐμ 6 Ῥϑββαρο 
ἰο (ἢ 6 65 4} 18 πολ οὗὨ (6 Οδίμο 16 ἀοοίγϊηθ οὗ 
186 ἰπίεγοοβδίου οὗ βαϊηΐβ, οὐ ἰοὸ 86 βυρροτί οὗ 
189 ρτδοίΐοϑ οὗἩ Ἰαυοϊκϊη ς (Ποὶτ Ἰαἰοτσοββίοι, δοιὰ- 
ρᾶτα Ὀυύβιογάϊθοϊ,, ν. 244. Μαϊοῦ αἰὰ ποὺ ἀθηγ, 
Β6 584γΥ8, (δὶ 0 ἸηΘ 6 8 οὗ 86 Οἰαγοὶ Τ τὶ- 
ΠΡ Δηὐ ΡΓΑΥ͂ [0Γ ἰμο86 οὗ {116 Οατοῖι ΜΙ αηί. 
ΤΏο ἰοχί, πονγονου, 4065 ποὶ ὀχδοι Υ ὈΘΔΓ ὑροη 
819 ροϊηί. Ταῦ ψ]ΐϊορβ τὸ μαίθον ἔσομαι ὑπ6 

5. Τρ ΤῊ ποτὰ υἱαζ, π ἢ πη, ἀοηοτᾷ δ δια}, δ᾽ οι ἄον δοῖ- 
19 πῇ 4. πετοῦν πθοῖ, δου ἀθηἘ1ν ἀοοα ποῖ Θχργοβθ 1η9 ἰά68 
ὅφθεε, Τδο ἀσιίοϊο Βόγο τοίοσγο ἴο νὴ ὑπο ἴον οἤοτγίης ἰῃ- 
ΟἾδ6, αηἢ πιησὲ δγο ὕδδη ἃ υϑδδοὶ Ὑ [ἢ ἃ ἰαγζο, ρθη τοι. 
7πλ6 νοῦ] ὕοιοί οὐ σοδίεί πουϊὰ ὑοξίος Ἔχρτοθ [Π6 ἰάθ4, δηὰ 
τῇ ἰα δὺὸ 6Χ Ὀν Ῥιοῖ, Ἀοδίηϑοη, Ζ6Σ., δα Ὁγ Ῥγοῦ, Βιηδτγῖ, 
ἐᾳ ἰθο.᾽ ΜΕ8. Τὺ οτίτἰοἰππὶ 4. πῃ ἀον θα σοτγτοοῖ. 
ϑίδοα, Βοπόποῦ, ἢ6 νγογὰ σἱαξ 16 δὸ ἰὨ στουκῆς ἱπῖο [Π6 ΓΟ] ὶ- 
εἰ. 5 Πἰογαξαγο δὴ ἱπουχῃΐ οὗ ἴη6 ΚΡ 5 ἢ κίης ρμόο- 
Ρὲσ, κά 38 ηᾳ πρδζογίδ) ἰηίογεδὶ 14. αὔδοιοὰ ὉΥ τ Γοϊοπίοῦ 
ἴὼ το ἰοχῖ, ἰξ ἰο ἀδοιηρα οχροάίοῃς ἴἰο γοίαίη ἰζ. Β|π||δ΄ Τὰ- 
ἘΒΆΓΚ 6 τη "6 δυδθ ἰῃ Γοίδγοηοο ἴο ἴδο γοϊθητίου οὗ [Π6 
ἰετῷ Ἀα’ρ.--͵ Β. 0.] 

ἐ [ἔτσ (μδὶ9 ρακδαρὸ Βιυδλγίὶ ἀογίτοα [πὸ ορίηϊοη ἔπδὶ 
ῬΓΔΤΟΥ ἰο οἴτδεγοαάα ὉΥ ἰδ) τοήοοπηρὰ ᾿ῃ ἤεδυθο. (ὃθο Βαγποα, 
5 ᾿ς.) ΤῊ ἀοοίσίηο ἐδηποῖ ὕὈς τομαγοα ἃ5 ΘΒ] δοιὰ ὮΥ 
τὲς βοείρίατο; ἰξ ἰδ. Βοπόνοσ, ουποίϑίδηΐ υχί τ ἰξ, ἀπ βϑοιδϑ 
ὨΔΙΌΓΩΙΠΥ ἴἰο ἤον ἔγοι ἰξ. 1 ΝΥ ἔπαγε ὕθ δοιὰ τθπὲ [ἢ 
Φικίτί;ο γοΐεστοι ἴο δοϑα ποῖ ἰῃνοῖνο [9 αἰτογὶν πηϑοτρίαταὶ 
τὖπα {δὲ ῬΓΑγοῦ ὩΔΥ ὃὕὉο οὔογοί [ὁ αοτίθοα βαϊπῖδ, ποῦ ἰδ ἰΐ 
ἱψεταίραξ πῇ} δαρῆὶ οἰ8. ὙΟΓΟ ἰαυσιιο ἴῃ τθ6 οτὰ οἵ 
ὡνὰ..-Ἐ Β. α.) ᾿ 
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σοτὰβ ἀποὺ ὀχϑπιϊηδίϊοι, 18: ἰδ. (Π6 ῬΓΒΥΟΤΘ οὗ 
(86 δαὶ πῖϑ οὐ θαυ δγὸ ἱποϊοβϑὰ ἴῃ {60 ΒΟΙΥ͂ πιθ8- 
8τ οἴ {1:0 ροϊάθῃ Υἱαῖβ ἢ ἐμδὺ {6 δῦ ὈΥ͂ μ6 
ἰάϑθαὶ Ομαγοῖ αἀϊνοβίθα οὐ ἱπϑὶν δαγίϊγ, ὑἢ- 
Ὀοιπάρα, δηθὰ ἱπηοάογαίθ δἰδοιΐοηβ. ἈΔ8 Θοά 
θ6ἰλο1(18 411 πιδηϊεὶ πὰ ἰῇ 86 τηοϑὲ 5ρθοία] Β0η89 ἰΏ 
Ομ γῖϑί, 80, ἰοο, Ηἶδ νἱϑνγβ [86 θαυ Ἀγ ΟἸατ ἢ ἴῃ 
{86 Ἰσθὶ οὗἩ 1116 468] Βαγοι, πΐοῖ 8. 118. δἰ. 
ἴν 18. 7.5}}}7 τοιματκοϑα, ἰὼ (μΐ58 σοηποοίϊοη, τη δὲ 
(06 ἐπϑηιγ- ον ΕἸΟΥΒ ΓΘ βυτθο} 16] ΓΌΓΠ.8. 
Οα (89 οἵἶοῦ πη, {μ6 νἱϑν οἵ Ηδπρβίοπθοτς 
Δηὰ Βρηρο), ψὶο υπάογβίαπα {1160 δαὶ αὐ ΑἸ ΓΘ ΥΓ 
ἰπ δαγϑα ἰο ὃὈ6 ἱποϊυ θὰ ἴῃ οἂν ραϑϑᾶρο, ἰΒ ρῥγο- 
ἀυοίίγνο οὗ οοηῃὔυδίοῃ. 

ἴπ γοίουθῃσθ (0 {686 ῬΥΔΥΟΓΒ, {ἰπ6 ροβίυγο οὗἵἅἁ 
{860 ΕἸάθοτΒ 18 ἀϊβογοηὶ ἔγου (παὶ οὗ {π6 Απροὶ 
τὶ (6 σοΠΒοΡ, οἷ), υἱϊῖ. 8, Ὑμᾶὺ Απ οὶ βθθηλϑ 
(0 ραίμοτ {πὸ γα γουθ οὐ (89 βαϊηίβ8 ἰοροϑῆοῦ, 
Δηα ἰο Βιρρθιηθηὶ {Ἰ16πὶ ῬΓΘΟΙΜΘΙΥ ἃ8 1ἢ6 ΠΟΥ 
Οοδί ἰ8 ἀφοϊαγθὰ ἰο ἀο ἰπ Ἄλοπι. νἱϊὶ. 936. ΤᾺΘ 
ῬΥΆΥΘΥΒ ἅτ (δι τηϑὰθ ῬΘΥΘΟ(ΪΥ ΔοσορίδὈ]ο, δηὰ 
ἢΘΏσΘ {Π|0 8Β8π|6 Θχα]θὶ Δηρ6ὶ] ἰακο8 πάαγρο οὗ 
{86 σταπίϊηρ οὗ {ἰἰθπι, Δ] τ 6 Θπιρί δα σΟΏΒΟΡ 
10} ὅτ ἔγοπι (9 ΔἸ]ίδν, ἱ. ὁ., (ἢ Βαιηθ5 οὗ {6 
θινίπο ῥυάραιοπί οὗἩ (16 βρίτγι, δὰ ροιγίηρς ἐΐ8 
οοηϊθηίϑ ρου {116 δδιί ᾿"----ἃ Ῥτοοθθαϊηρ ρῥγοάυο- 
ἐἶνο οὗ νοΐσϑθϑ, δῃὰ ἰμυπάοτβ, διὰ εξ αΐτιρο, : 
διά ὀδνίΒβαυαῖκο, βιἰγγίηρ ἴογοοϑ πο ρῥγομπιοίθ 
1.60 Ῥτοσθ88 οἵ δοῃϑιυιπαιαῖίὶο ζοΐηρς οἢ ἴῃ ἰἢ9 
οί ἢ, 

γογβ. 9-14. [866 Ὁπᾶον σοῦ. 8, Ρ. 108.] 1ιοὶ 
ι.8 ἢγϑι σοι ρδγο {18 τὺ οὐοῖν ψὶ Ὁ} 6 Βοοοπὰ 
δηιὶ ἐἰγὰ, δηἀ ἰθη οχδιῖηο ἴμ6 {γ66 δηςἢ 6 Π8. 
ΤῸ δβοοοῃὰ ομοῖν 8 δοπιροβοὰ οὗ Αημδ]8, ἰδ9 

ΠΘΔΥΘΗΪΥ οὶ (1 Κίηρβ χχὶ!. 19). Απά 1 δελεία 
απὰ ἀδαγα, Βαγ5 ἰ6 βθου. Τλἷϑ ἀοθ8 ποί τηϑδῃ: 
ΒΘ βδν, ἐλαέ ἐδ, ΒΘ μβοαρὰ; Ὀὰὺ ἰδ ΡγοΌΔΟΪΥ ἰηὰϊ- 
οϑίθθ ὑδδὶ (Π9 ΒυΓΥΘΥ οὗ {}|ὸ ἰηῆπίίο δυγαν οὗ 
ΒΡ ΓΙ 8 γϑοοὰρθβ Ὀοϊιπὰ ἰδ6 ἀϊδίϊηοι ρΡεογοορίΐίοα 
οΥ̓͂ (ποῖ δοῆᾷ. Τὴ οἴγουϊαν δυγδηροιηθηὶ οὗ 
{18 οϑἰ θϑ 14] δυταν ἤγδὶ ἀθπιδη 8 οατ ποίϊοθ ; 4} 
ΟΥ̓ ἐμ γαϑὺ ἈΥΓΓΔΥ 8ΓῸ γοϊαίοα (0 {116 11{|{10 'πΠΠῸΡ 
αἶγοὶθ, {π8ὺ δθηιγθ οὗ 86 ΠἰΒΊΟΡΥ οὗὨ βαϊνδιΐοῃ. 
Οὔδοσυθ ποχὲ ἱμποὶν ἱπῆηϊίθ ΠιιΠ 6 Υ; ΠΥ Υδ 8 
οοηβίβιϊηρ οὗ πιγτίδαάβ, πὰ ἐμουβδηβ δοῃβἰβίϊης 
οὗ ᾿ΞΒουβαῃ 8. Δοοοταϊορς ἰο Βοηροὶ, {᾿6 δἀ ἀ ίοη 
οὗ 118 Βιη8}16Ὁ Πυπι γα} ἀοποίθβ ἃ ᾿᾿πϊ ἴοι οὗ 
{86 γγ801]9 πυπι 6 Ὁ: δοοοτάϊηρ ἰο ΗΘη δι πΌΘΓΩ, 
ἴι ᾿παϊσαίοβ πὶ ἀἰδιϊηοίἰ οἢ.5 Ὑϑηΐθῃ ἰπ {ἴι6ὸ 6489 
οὗ ἱπιθη86 πα θγβ. δ ἰβίογ ἰθοὶς, οἢ 1116 οὐ ΟΡ 
απά, βᾶγ8: “θ δῃιϊ- οἰ πλὰχ (οοπαρ. "8. ἰχυλ!. 
17) 5 χιαϊῆοϑ ἰμδὺ 89 ἢγϑί δῃὰ ρυϑαίθυ παι Ὁ 
58. οί βΒυβιοϊοηί.᾽ . 

γον. 18. Απὰ ΘνΘΥΥ͂ οΟτϑϑῖττο --- "19 
σθοΥΒ οὗἁὨ δϑδοῃίίηρς ρταΐβο ἔγοτι ογοαίίοη 1867. 
ΑΙΡΟΒΌ.--Ε, ΒΕ. 6.1] Το ὑπϊγτὰ ολοἱν 15. ἰογι θα 
οὗὁἨ 16 Βρθϑγθ οὗ ογϑαίιυγοβ σθηθτα νυν, ἴα ἴουτ 
αἰνιβίουβ οὐ τορίοπβ (Βϑηροὶ). Τὼ ἰλγεε- [οἱ ὰ 
αἰνιϑίου ἴα ῬΆΪ], 1ϊ, 10.188 γοίθγθηοο δχο] υϑιν εν 9 
ἴμο ερὶ εἰ που] ; [89 ϑοωγ-ἤοα αὐνίβίου ἢ το, τ τι ἢ 
1.8 νοῦ] ἀ- το ΓΆ)], τοδὶ 959 (0 ογθαίιγο8 ἰῃ ζ68}9- 
Γᾶ]. ΑΒ 86 βρὶ τὶ ἐ- που] 18 ΔΙΓΟΔΥ τοργοβοπιϑα 
ἴῃ (89 τβὶ ὑπὸ οἰοῖγβ, γα οδϑηποὶ, νῖ|8 ΑἸΘΆΒΑΓ, 
γοζαγὰ {80 ἰοῦ ἐπ ἤεαυεπ 88 τοΐογγϊης (ὁ ΟἸ τὶ8- 
ιἰδὴ8. ΑΒ ἴδ βοᾷς οἵ ῥγαΐβο οὗ ἰ})}8 ομοὶς 18 ἃ 
πιαϊτογ- οὗ-ἴδοὶ οη6, ἃ- [δ ρί ἀ6᾽ 8 ἀχρΙδηαίίοπ, ἰο (ἢ 9 

εἴἶεοί δαὶ βιῃ, τηοοῃ δηὰ ϑίϑυβ 8ΓΘ πιϑδηΐ (ἰπ- 
οἰυάεα), ἰ8β ποὶ ἰο Ὀ0 γτρῷῥθεῖο. 710 ΠΙΘΑΥΘΩΙΥ͂ 
ἐς ΒΦ τῆς, ΡΣ δος Ὁ 41. 2 τ τιν ον τ ππ 0 

4 [866 70οζοίδ οἢ Ρ. 152.--ΒΕ. Β.0.} 
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Ὀοΐηθ, 88 170}} ὼ8 δοδίϊβοὰ βαϊπίβ (Ὀ βέοτά.), 
8ἃτο τοργοηθηιθα ἴῃ ἔπ ἢγδί δῃὰ βϑσοπὰ οι οῖγβ. 
πῃ σοϑροοί ἰο (86 δαγίλ, Ὀἀϑίογά 96 Κ Γοραγ 8. 4]] 
ΟΥΒΟΥ σγοδίαγοϑ 85 ἰῃ πα θα ἰοζοί 9 Ὁ ὙΠ} Π216}. 
1ι ἰδ ᾿ΟΒΕΠῪ ἀθηϊοὰ ἰμδὺὶὺ ἀθιμοπβ (ΥἹιγὶ ζᾺ) 
ΔΙῸ Ποῖο ἀδηοίορα ὉΥ̓ {|6΄ ογοδίιγοθ ὠπάφν (89 
δαγί : γοΐθγθῃοθ ἰ8 δα ἰο ἰδ τοδὶ οὗ (πὸ 
ἀοοὰ [0 27α41:5, θγὸ ἀἄεπιοηδ ΔΥῸ Ὡοΐ (869 Βχ- 
ουγαι8 οα Ηδάο8, Ρ. 864 Βα16.).--Ε. ΒΕ. Ο.1. 

ὕροι:ῃ: ἴδ9 568.---Οὰ Ῥαίπιο8 Φοη δά ἃ 
᾿ἰνθὶν τίθῦν οὗ ογθδί Γο8 γι 1ο ᾿ἰἰνο ὠροπ ἰῃθ 868 
Τα ον (πὴ ἐπ ϊ; 00 ΒΑΥ͂Θ γοίθυθῃσθ ρϑγί οι ΔΡΙῪ 
ἴο 808- Ὀϊγὰ 8 δπὰ Ηγὶηρ ἤ88. 

Τὴὸ ἢγϑθι οδοῖν " 9, 107] τορτοβθηΐβ (86 
πο. ηονίοαρσο οὗ ἰδ6 Νον Τοβίδιηθηι, δηὰ 
τηδρυϊῆοβ 0 ἴῃ ἃ πεῖ δοῆσ. ἘΕτοτὰ ἰμ9 πογϊηρ 
οὗ (0 βοης ἰΐ που]ὰ δβθθηὶ ἐμαὶ ἰὴ ἴουν [,[06- 
ἔοτπιϑ Ἰοϊηοα ἰη ᾿ἰ, ΑΒ, Βοῦγονον, {89 δηύμθηλ 18 
Ββυης ἰο {116 ταιιϑὶο οὗ ἐμθ ΑΣΡΒ, δῃὰ ἰμ0 Βδγρ8 
ΓΘ (0 ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗ ἰμδ6 ΕἸάογβ, ἰὴ9 80ονθ 
δϑδιηρίϊοη Ὀδσοπιο8 δβοιπιονηδί αἰ ίουθΒ. Βαὶ 
ἔθη {1186 ᾳιυδϑίΐοπ αίβοθ: ΠΟῪ δὴ ὑμ0 ΕἸΟΘΓΒ 
δἷης οἵ (Π6 γοἀοταρίϊοη πιδιουΐ ἱποϊυαάϊηρ {μο- 
Βο͵γ 8 ἰζ ἰμ 6 0 ἰο0 Βᾶγθ 8 ρατὶ ἴῃ {7 Β6 ἰΐ οὐ- 
Βοσυθὰ ἰδδὺ δὴ ἀροοαϊγρίϊο Ηθανθη-ρ οί το 
ΔΙ ΤαΥΒ Β88 ΓΘΙΘΓΘΏΟΘ [0 8 βιιυβοαιιθαὶ θαυ ἢ- Ὁ16- 
ἰυτο. Τυβ οὖὖῦ βοῃᾳᾷ οὗ Ὀγδίβ8ο γοϊδίοϑ ἰο οἷ. τἱ., 
εβρϑοΐ!ν ἰο ἐμ6 Ματνίγυβ διὰ ἐμ9 βυβογίηρβ οὗὅ 
ἐμιὸ θαυ ὶγ ἰἰπηθ. ΤΉΘΥ 8:6 Γϑηβοιαθα ἰο αοα πῖτἢ 
{86 Ὀϊ]οοὰ οὗὨ ἐ6 δι Ὁ ὉΥ ἴ.}6 τοἀοπιρίϊοη. Απὰ 
ἰμμ:686 ὙΘΥΥ͂ 0168 ὙὙὸᾶο πῃ δ ΘΑ} }- οἱ οἰΌΓΘ ΡΡΘΔΓ 
ὑπάον 6 ΔΙΊΔΥ 88 8008 οὗ ἐμ Β]δη, ΟΥΥΪΏ ΓῸΓ 
ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ, ΔΡΡΘΆΓ 'η (9 Ηθδαυθη- οὐ 6 88 (6 
ΕΚιπράομι οὗἩ ἀοὰ, ὑπὸ Κίηράοπι οὗ ἰγὰο Οδνἰϑιΐδη 
Κίηχα ὙΟ δίγοδαῦ (ἀγα ΐ08}} 7} τοὶρη ἀροη 
οδεί --τ-οῦ τπογοὶν δὴαίξ τεῖση (βασιλεύουσιν ἰὰ 
δοοογάδησο ψῖτ Οοά. Α. εἰς.). ΤΟΥ γοΐχη οἱ 
δύ 88 Οοάΐβ Κἰηχάοια, Ὀυΐ ποὶ 88 ἱπάϊνι ἀπ] 
Ἰεῖηζϑ : γοὺ (6 1} Θοιμτηοη Ταδ οὐ Θϑγῃ 18 τηθ0- 
ἀϊαϊοὰ ὉΥ ὑμοῖν ἱπαϊνί 8] ῥυϊθβιμβοοὰ. ἢ ΑΒ 8 

᾿ χηϑίίον οΥὗὨ ὁσουγβο, {86 ΕἸογΒ ἀο ποὺ ὁχοϊαὰθ 
ἐπ οιβοῖνοα ἤγοτα ἰδ γοάἀθιωρίϊοη ; ἐμοὶ ΟΧΡΓΘΒ- 
βίου, ΒΟΘΥΟΓ, ἰθ σοπογοῖὶθ ἴῃ γϑίθγθησο ἰὸ (89 
Ομ υγοι ΜΙ δῦ ὁπ θυ. ΤῊ ποτ ἰηθϑβ οἵ 
(6 Κατ ἰο αη868] ἐμ Ὀοοὶς [80Γ0}}] 18 ἀϑάποοα 
ἔγοια Ηἰβ γοἀοιωρίάνο δοῖ ; δῃὰ ᾿υθ Υ 80, ἴον 1ὲ 
δἰομθ βδοῖγοϑ ἰῆθ οῃΐχιηδβ οὗ ἰμ89 που] [ιἷ8- 
ἰοτγ. [18 ποὺ {88 Τϑᾶβοῃ σϑίβορ, ὑμδί, Ὁ Ηΐβ 
τοἀοιηρίϊνο δοὶ, Ηα 888 σοπαυοτγοὰ ἰο Ὀθοοπιθ 
«Ηραὰ οὐϑῦ 411 ἐπὶ χβ᾽᾽ (οοαιρ. Ρ.1]. 1, 8, 9; 
Ἐρὰ. ἱ. 20-22) ἴ-ΕΑἘ. Β. Ο.] 

ΤῊο ΕἸάοτβ βίῃ β ἃ ΠΟῪ δβοιιβᾷ (εἰσ), ἴον ἰδ 6 

[8.6 ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΡ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΔΙ,--Ε, ΕΒ. Ο.] 

{ [Το [466 ἐμπδὲ ἐμ Βαϊηἴδ δύο ἰο γείγηθ δ βεγε διιΐδγοοίε 
ἡ. ε. ἴο Ὀο κὲπρε πὶ πουῦ ἐν ΟΕ οἰλεγεὺ δϑοὴδ ἴο Ὀθ 
οοπίσίοος τι (1) [6 οαδομείαὶ 46 οἵ γείρπέησ, Ὑ Ὠΐοἢ 8 

ἐὸ ἐχεγοῖδε αἰίδλογῖν οὐαΥ 4; (2) ἴῃ ΟΧΡΓοδα πε τ 6 Ὁ] 008 
οἵ τ: ποτὰ οἵ Θοὰᾶ; οοτρ. Όδη. Υἱ!, 22, 27: υκὸ χχίϊ. 29, 
80, εἰσ. (θ00 Εχουπϑῦδ ΟΝ ΤΗῈΞ ΒΑΒΠΙΕΙΑ 1.1, (4), (0), ν. 98 }. 
ΤῊ του γοτοοηί οὗ (Π0 ταὶ οὔ [666 ροσί 008 τα κξ ΔΡΡδ- 
ΤΟΠΕΙΥ " βαιϊβῆ οὐ ὈΥ καγίηρ ἰδὲ [80 αἸοτίΒθά δαϊπῖβ, Ὀθίης 
ἔτοοά ἔγοσῃ [8:9 ἀοπιίηΐοι οἵ βαίδῃ δῃὰ βίῃ, διὸ ἰο γεῖση ΟΌΕΡ 
ἐδμεπιδεῖσεε. ὙΠῸ γοᾳουϊτοιοηϊ οἵ [ὯΘ δοοοηά, πονονογ, σϑηηοί 
ἴδυπ, ογϑὴ ἴῃ Δρρϑαγϑῆοθ, ὑθ δαϊίδοὰ, 1{ [ἃ Ὀ6 δοικοά, τοῦ 
ὙΓΠΟΙῚ ὅτ ἴπθ βαίηϊβ (0 ΓΤοϊμηῖ ἰξ ΤΏΔΥ ὍὈθ6 δηονογοᾶ, (1) 
ϑοπις, Ὁ ΒΌ]ΟΤΒ, ΟΥ̓ΘΥ ΤΠ61 Ὀγοϊῆτθη (8600 0Κὸ χχί!, 
29, 30, εἰς.) ; δπὰ (2) αἰδ, δΒ Κίπρα, οὐδοῦ ἴμὸ δ ῃ Γδσθδ ἴὸ 
ὍῸ ὕογὴ αἴϊζοῦυ ἐν Θϑ ΘΌΠΔθης οὗ ἰηΠ0 Βδβ]οδ, δά, Ῥθῖ- 
οὔδησο, ΟΥ̓́Γ Οἴμοῦ γδοϑϑ ἰῃτουσπουῦ {Π 6 ππίγοσθθ. βῃρθΟ.]8- 
κἴοῃ δ ἴο ἐπὶθ ἰδαδὲ ροϊηϊ, ΒΟΎΤΟΥΘΥ, ποῖ ΟὨΪΥ 868 ἴο ἀμδισεν, Ὀυ. 
86 ἴ0 χιιεείίοη,, Βῃου" !ἀ Ὀ6 γοδίσαϊ ποᾶ.--- ΒΕ. Κὶ. 6.) 

1 [8.0 7οοίποίε ἴο γογ, 4, ". 1δ2.---Β. ΒΕ. Ο.) 
ἢ [ϑίηρ.-- Υ ἴδ ἴξ Ὀϑοδιθο ἔπ δουῃᾶ 5.11} ᾿ΐπ- 

οτεὰ ἰμ εἷδ οαιοῖ Οἵ, ἸΔΟΓΘ ῬΓΟΌΘΟΪΥ, 88 ἀοδογιρίμα ἱμοὶσ 

το οι ρίϊοη ἰ8 ἃ ταϑίίον οΥ̓͂ (οἷν ϑηγχαρίαγοα εσ- 
Ῥογίθηοθο. Τμ6 Αἰ κο]8, οἢ 186 οὐδοῦ Βαηά, 800 
ΙροΥθα ΟΥ̓ δἀοταίίοη δὰ βυιρδίην ; ποτ ΐοτθ 
Π0}7 ΒΑΥ͂ υυνἱῖδ! 8 Ἰουᾶ νοΐοθ, ἴῃ ἃ βοζγί οἵ 
γεοϊίαίϊυε, 8ἃ9 τὸ υπαοτιβίδπα ἱι. Τὸ σο]]οοιΐγθ 
οὔθδίγθ8 Οὗ [89 ὉΒΙΎΘΥΒΟ, δρδίη, ἃγθ δ᾽ ΡῚῪ ἀ6- 
ϑογί θα δβ βαυίῃβ. Τι]8 δαψίπσ ἴδ, οὗὁὨ σΘΟῦΌΓΒΘ, 
αἶδο ἀοχοϊορίοαί. 

Αμϑδίῃ, (})9 Βοῃᾷ οὗ (86 ΑἸ κ618 [γϑγν. 127 15. ἴῃ 
ΒΘΓΡΙΠΟΣΥ͂ τί {πο ῖὶγ δίδηα. ρΡοϊηί. -Εον ἴθ θια, ἰμ8 
ἴάθα οὗ {86 τοἀθιηρίΐου γὑϑοϑὰθβ Ὀθπὶπα ἐμαὶ οἵ 
ΒΟΙΥ͂ βυβδοσίης. οοδυβο {86 [δ νγὰβ εἱαίπ, 
ὦ 4. Βυπιθὶοα ΗΪπι86} 7 ἰο δ σ}Β ἃ ἄοχτοο, Ηθ 15 
ὙΟΥΣΙΠΥ ἴ0 ΓΘΟΘΙΥ͂Θ ΤΩΔΊΟΒΙΥ͂ (ἷ. 6. ΚΙΟΥΥ δηὰ ἀο- 
ταϊ 00} ἴῃ ὑμ6 Βρ᾽ γἰἔιι4] ποτ] δυσὶ 88 ἰ8 ὀχαϊ οἱ 
ἴατ ΔΌοΥο (δαὶ τ ΠΙΟῺ 18 Ροββοϑβοὰ ὈΥ οὐδ {ἢ 6, 
(80 Αἰ ρο}]8 (Ερῖι. 1.; ῬᾺ1]. 11.). Ταῖ8. τη Δ) οϑ 
δ η [0145 ἰἰδοὶ πα ἔπ γθ6 ργβάϊοδίθθ οὗ ΠΟΥ Θββ θη 
δηὰ ἰδ γ66 οὗ ουἱναταὰ ΔρΡροαγδᾶποθ. Τ7μ6 οσαϊ δὰ 
ΟὨΥἶϑὲ 18, ἴα τ[86 δ τϑίὶ ρ͵δ6θ, γίοὰ ἴῃ ἰδ ; δοσοὴϊγ, 
Ηδ6 ἰ8 (86 τοἶδε αογόγηοῦ οὗ Ηΐδβ στοαὶ Ειησάοῃ; 
δηά, ἐδίταάϊγ, ΗΘ Ῥόβ88868868 811 σοαυΐβϑιῖθ φοιρεγ. 
ἤθαοο, ἰπ {1|ὸ ἄγβὶ ρΐδοο, Ηος 8 ψΟΣΠΥ οὗὨ 4δ4]] 
Ἰηδηΐϊϊθ λοποῦ; βοοομάϊΐγ, Ηΐβ ἀοιηϊπῖοη 15 δῇ 
ΒΡραγθηΐ βδρί γι] σίογσψ; διά, {ἐμϊγάϊγ, Ηἱ 
Ῥταῖδε ἰΒ δυὰς ὉΥ ἰδ Ψ ΠΟ16 ὑ»γον]ά οὗ Βρὶ γι 8.8 

ΤΙῊο βοης οὗ ἰμ6 ογθδίυσο- νου] ὰ στ κ } τοῖον 
ἰο ἴ)0 στγϑδίοῦ, Ηΐπὶ δ δἰ ἐἰθι ρου τ 6 Τ᾽ ΓΟΏΘΟ. 
Βαϊ οὐϑὴ ἴπ9 ογοδίατο- γοῦν Ἱὰ 18 δοαυαϊπι δὰ σ1} 
Ολγατ 4 ἰταροτὶ ἰο ἰδ9 οζοδίϊΐοη. ἔοσ ἰΐ, ἢον- 
ανον, 89 ἀδαίλ οὗ Οιχίβιὶ χϑοϑάρα, κίνίησ Ρ]δοθ 
ἰο (0 σα]πὶ σγουπά-ἰοηθ9 οὗ ΗΒ [,οχο8 τὰυῖο. Ηθ 
18 τωδιχηϊδοὰ τὶ ἰὴ6 Ἐπιμτοηθὰ Ομα 88 ἰδ 
δῦ. πὰ ἴῃ ΙΒΓΙΏΟΩΥ π|τῖλδ ἴ86 νοτὶά- 
ΒΌΤΙΘΙΔΙ ζοωγ, ἰῃ)9 ογοδίυσοδ υαἱἱϊοῦ ἔοαγ αοαϊο- 
Εἷοβ. 

ΤῊΘ δ] ποδὶ ἀοΧΟΪΟΡῪ οὗ 81} ἰβ (86 δβϑου ρίϊοα 
οὗ »γαΐδε [δἰ εὶπ0} ἴῃ (μα γϑχίοῃ οἵ δοηβοῖουϑ 
σγοδίυγοθ. Νοχὶ δοπῆθβ ὑμ6 Βββουϊρίΐοα οὗ ἀσπογ 
ἤρομα 84}} ἰνίης ὑμηχβ. Ναοχί, {80 Ἰον ] ἢ 658 δα 
τηοϑρσηΐϊβοθηοο οὗ 4}} Ὀθδαι αι} ογοδιϊοοβ απ {Π6 
Οοδιροϑ [σίογν]. 16 σοποϊαδίου 8 ἔοσιηθὰ ὉΥ͂ 
(6 φσἰοτιδοαιίου οὗ ΟΘοα᾽Β ροιρὲρ ἴῃ ἰδ6 σἢ0]9 
αηΐνοτθο. Απὰ ἰδ 1ἰ 18 ἰο Ὀ5 ἰῃίο 186 Ζϑ0}8 οἵ 
{110 ἘΘΟΏ8, ΒΑΥ͂ {1:6 ογοαίαγοθ. ΤΏΘΥ δροδκ ἰδ, 
βθτδοὶ, ὈθοϑΌΒ6 ὑμ6Υ 80 ὑπ ἰδ6 ἰὰν οὗ ἰερο- 
ΤΑΙΥ, δ δαγθ ἃ 86ηὴ86 οὗ (6 φσγοδίμεβθ οὗ 
οἰοσηΐϊγ; δηὰ, βοοοηῃάϊΐγ, Ὀθοδυβθ ΠΟΥ δΔΓῸ ἀθ65- 
(ἰπρὰ ἰο 8 οἰϑσμδὶ ἀογοϊοριηθηὺ Τοδοίης ἱπίο 
{8.6 9018. 

ΕἸΠΔΙΪγ, 1 ἰ8Β ὀχοοϑοάϊη οἷν δἰσηϊβοδαὶ ἐμαὶ {Π6 
ἔουν [,[8- ἤοττηϑ [νη ρ- Ὀο ἢ 55] αἰ Ὁ ΔῊ ΑἸ [0 
[89 ἮδοΟΪθ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ου]ίυβ, Μ|1}}16 (86 ὑπο! 7- 

βροοΐαὶ δῃᾶ κἰοτγίουθ οὔἶοθ ΚΘΏΘΓΔΙ͂γ, ταΐποσ ἐὮδη ἐδ ΠΙΟΤῸ 
0986 ρΡαττίομϊας σᾶ89 οὗ [19 Ἔχ γοίδο ἢ" ΑἸΡΟΒΡ. 

Νεῖο εοησ.---" ΜΝ εῖο, ἴῃ [Ὧ9 6ΘΏδ56 ἐμαΐ ἰξ 5 8 βοῃᾷ ὁ0Ώ538- 
πη Ὅροη τοἀοτηρίίοη, δά ἀἰϊδέϊη χυϊβῃοὰ τμογοίογο ἤγοι 

ἴδ δοῦρβ βιιὰς ἰῃ Ἠσδνυοι Ὀοίοσο {πὸ ψοσὶκς οἵ τγοἀοιιρείοο 

ὙὯ8 ΘΟὨΒΈΌΤΩΤΩδ, Ἧ7 9 ΠΩΔῪ ΒΌΡΡΟΒΟ δαί δοη με οἵ δάογλ θα 
δῖα δ πὺϑ θη σππς ἰῃ Ηοαυθ: . .. ὕαϊ [Π9 οἴ τὸ- 

ἀοταρίίζοι ψ͵88 8 ἀἰ ογομϊ βοῆς, δηὰ 6 ὁὴ9 ἐπὶ που] ποτοῦ 
ἮδΥο ὕθθ δης ἴπογο ἰΓ ταδὶ μια ποῖ 76] 16}, δοά {{ 86 1.6. 
ἀθοιιοσ πϑὰ ποῖ 166," ΒΑΕΝΕΒ.--Ε. Β. Ο.] 

81 οὔ ἴδο ἀϑοσίρ- “ [186 ἀῦογο διτδηροιηθιξ οἵ [89 
τἰοι βϑοπῃδο ἴῃ Ατὰ. Βά. ποῖ ΟὨ]Υ ἰο ὅδυθ πο ἰσππάδῖου ἰπ [89 

ἰοχῖ, Ὀαΐ ἴο ὃο ἰποοποίδέοηϊ ἐπογθ ιν ; ἴον (1) ἔθ ἕοτοο οἵ 9 
βίῃ μὶο ατιίς}9 ρἰδοθὰ Ὀϑῆυτο ἴμο ἢτεοῖ ΟΌΪΑΣ ἰς ἴἰο νἱπὰ 41} 

οποίον δὲ οὔθ Νογὰ (80 Βοηροὶ δηὰ ΑἸ ον); δῃά (2) δύνατ 
μις σδπηοί "9 τομαγάϑα δ ἃ [οΣΙΒ (αιϑαυλης πα ετΒ 
ἐποϊυδίνο οὗ ἴμοθο ἐμαὶ ΟΠ ἸΟῪ 66 σοργοθοηϊβιϊνοθ οἱ 
ὀΧοο]ϑηοίοβ. Τηο ἔτι ἰάθα δϑοῖῃδ ἰο Ὀθ ἴπαὶ πὸ μβδύο 869 

8 δευεπ-7οἱὰ (ἰπάϊοκκέης οππρίείεμεες ΟΥὨ Ῥεγ 7 εὈ ΟΝ) 
οἵ κἰοτγ.--Ε. Β, Ο, 



ΟΗΑΡ. ΤΥ. 1-Ἴ)ὙῊἮ, 14, 16] 
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ἴουτ ΒΙἀθτγϑ, δ) ἀονγη, τὸ μ᾽ υπροά ἴῃ δἀο- 
Ταϊϊοη. 

ἴΙπ τοσηγᾷ ἰο μ6 βϑύθῃ οδι]ορίθβ οὗ {Π6 ΑἸ ροἶβ, 
Βδηρο] πη Κ8 (μα ΤΠΟΥ̓ δυο 6. αἰνογοὰ 11κΚ9 
ὁπ 5] ησῖο ψόοτιὶ, οα δοοομπμπὶ οὗ [6 οη6 δἃτίίοἷθ δἱ 
06 Βεσίπηϊη ; 6 αἷ80 γτοσατγὰϑ τ πὶ 9 σοῦου- 
της ἴ0 τ 6 βαυθῃ Βθη]α,  ργοῖου (ὁ ἰαἶκο [μ 6 ἢ 
85 (Πξοτθπὶ να νγ8 ΟΥ̓́Τ 6 ϑρί τὶ τ- Ἱνοῦ] 
Τὰο ὨΥΡρΟοΙ 6815 (80 {116 ἔοαν [ω1{6- ἴοι] 8 αἰΐον 

(89 Απηθη ὁπ δοσουηὶ ΟΥ̓ {ἰποἷν σοιῃρδγαιν ον 
ϑι 6πῈΓ Ροδίἑϊοπ (απ ἰάθὰ οὗἩ Ἠοηρβίθη ον Κ᾽ 8) 665 
δαὶ Α ρα55ϊ πς πιθηίϊοη. 

(ΛΑΒΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΞ [ΠΙΥΙΝΟ- ΒΕΙΝΟ5 
(εἰ. ἵν. 6). ----ἶν 18 σϑῆθγα!γ δοποσ δ, (δαὶ (ἢ 6 
Ζῶα ἅτο ἴἰ6 8418 δ᾽ ὑ)6 θαύοηγ Ομ θγα ὈΪ πὶ οὗ 
186 ΟΙὰ Τ᾿ ἐβίδιηθηῖ. Νοιὶ οπ]Υ 8 ἐη8 ἰδγπὶ (Ζῶα) 
(86 ὁη6 (δὶ 9. Θιῃωρίογοά ὈΥ ἘΖοκίοὶ, οἷν. ἱ. ὃ 
(ΈΧ ἴο ἀδϑί παῖ {Π|080 τν οτὰ ἢ 81 τ 9 
οοαγοὶ ἴἰο Ὀθ 6 ΟἸιοτ θα, οἷ. χ. 1 844., οί; 

δυϊ τ86 σεποταξ ἀρρέαγαάποα, ἴπ9 ροδιί(ἰοπ, απιὶ 1Π6 
οἶδε οὔ τι 6 υἱν! σ- Ὀοΐηρ58 οὗἩ Ὀοϊἢ Τ᾽ οϑἰαπηθη β ἈΓΘ 
[28 δαπιθ (Θοπιρ. Βαν, ἰν. θ6-8; ΕΖεῖϊς. ἱ. 5-10: χ. 
154η. 8.686 αἰ3ο (μ6 ἀθβοτί ριΐοῃ οὗ {116 Βϑγδρ ἴηι, 
ἶδα, υἱ. 2, 8, ψν τ τ ΒΟ ΤΩΛΗΥ͂ ΟΥ̓ {86 τηοϑὲ [μα ]- 
οἷουϑ. σοπιαιθη!δίοτβ ἰάθη Υ ἰμθα). Οὐ [6 
δι 7θοι οἵ τοἷν παίωγε, Βονανον, {ογθ 18 ρτοαὶ 
ἀϊτογοῖτν οὗ ορϊπΐοα. [ὑ 18 σοΏΘΓΑΙΠΥ ἀρτϑοὰ ἰπαὶ 
ἐΒ 6 ἅτ Αἴ Ἰεε6 8. ΔΌ0]8; Ὀὰϊ Ὀογοηὰ {[ι19 (ἢ θ το 
δ ἀθοχ τ 016} ἀἰνογϑίιγ. ΤΉΘΥ ἴαγο Ὀδθη 6χ- 
Ρἰδίῃ δι} ἃ8---ὶ. ιν ἀμαϊ-πιεάίαίθ ΒΥ πιΌ 018 οὐ (1) 
890 βυυγ Βνδηχο 318, (2) [86 Εουν ρφγοδίοβι 
διμοτϑ οὔ τἰ16 Οδυτοῖ, δο. 2. ΟἸαδεϊσαὶ Βγυλθο 8 
οἵ (1) 86 Οπατοι ΜΠ Δπὶ (“4649 πὰ ΒΠΠοι), 
(92) 9 ΓΙ πίϑιοΓ8 οὐὗὁἨ 186 ΟἸειγ ἢ ὁπ. δασίἢ (Ὁ Δι- 
Ὀπ:), (3) Θπιϊηθην Μιηϊβίογβ δηὰ Τολσθοῦϑ οὔ 
ΘΥΕΣΥ σα (Υἱιγ! Ζη), (4) αἰονγί δοά ϑαΐπί5 τῆὸ 
δάτο Ὀ609η ΓΑΪϑΘἃ ἴ0 5ρ6ο1}] οπιϊηθποθ (Πότ), 
(δ) ϑιῖαιϑ σγο δτϑ (0 δίίϑθη 9 μον 48. Α.3868- 
805 ἰὰ ἰβ80 Φυαάδραρηὶ (Ηδπηιηοηκ), (6) {186 
Οδαγοῖ Τοιαπιρθππι (Βα8}}, (7) τ0 ότι οἵ 
δηϊπηπίοα ἡδίατο ( ΔΙίοτ). 8, Αεγγαπέ βγταθο]8 
οἵ (1) ινίπα Αἰιριθαΐο5 (ϑίαδει), (3) 9 Εοὰυν 
σδράϊηαὶ Υ᾽γίαθ8, (3) ἴτ1Ὲ6 Εοὰγ Εππάαιηθρπίαὶ 
ἔοττα 4 οἵ δινίηο ἀονουπηηθηὺ (8η6), εἰσ. 

Τ135 ἰνθυβὶιν ᾿πϊσαῖθ8. αὐτὸν ἀποοτίδίηίγ ἴῃ 
(86 πη οἵ σοιμπηοπίλίοτβ ἃ8 ἰ0ὸ (6 ϑογί ρίατγαὶ 
Ἰάοα οὔ τα Οδοτα ῖπι, ΤᾺ ΐ5 ἀποογία  ΠΙΥ, ἴῃ {6 
λαάσαιεπὶ οἵ τ1Π9 Απι. Εἰἰ., 18 ἀλο »γένιαγιϊν ἴο {119 
οοττιρίοα ἔογπι οὐὨ ἴῃ ἀυχοϊοσυ ἴῃ οἷι. ν. 9, 10: 
διὰ 13 ἐποὶ ἢ, ἰὰ στοῦ τηϑάϑυγα, [6 681136 (ποί 
διο τέφ1) οὐὔ ἐπὶ σοηβυϑίου οὗ ἰπουρσὰν νι μ οὶ 
Ῥγουδῖὶς ' 86 Οαγοἢ οα ἴμ6 Θηϊΐγο βιὈ]θοι οὗ 
ϑυΌ0] 185, 116 οἴου ψι|}} 6. τηδιὶο ἰὸ 50 
δε ἰγατἢ οὗὨ οι {ἰ636 ροϑίτ1οη5." 

ἴτ π|}} 6 σοπογ ΠΥ δαἀταϊ 6, ἰπαὲ [6 ἀρρα- 
σρηΐί ἴοτοο, ποῖ ΟΥ̓ οὗἩ {6 Ποαγθη. Βοοηο βαὲ 
(οτὶ ἴῃ 6.8. ἵν. γ., Ὀυΐὺ οΥ̓ (86 Ἰαπφσιιαρα δαπὰ ἀδ- 
βου ρίἴοη8 οὗὐ [9 οπιΐτο Αροσδῖίγρθθ 13 (1) ἴο 
Ρίδοθ (ἢ 6 ἱιίνίης- Ὀδίη 9 οἢ {{|0 παπὶθ ῥ᾽ δι ἔοι ας 
[ο τεαϊμίψ ὁ" εχίδίεποα Μἱ{ἢ ἴῃ 6 ΕἸ ὁ τΒ απὰ Απρο]8 
(1 ἸἈ680 ΔΓ εγπιδοία, (θὰ δῦ ἐμη9 Ζῶα ΒΥ πιο] 5: 
ὉΠ 8685 ὅτ σου ρέγϑδοηδ, ἰῃθη 80 ἅγϑ {Π0 Ζῶαλ:; 
δυὰ (2) ἰο δισροϑὶ (86 ἰάθα, ἰὰ γοίδγθησθ ἴὸ αἱ] 

4 {ΠῚ «ηοῦ] ἃ ἢ τα 'ν»ο γϑδ) λεγο ἐπαΐ, ἴο ῬὈΓρυρηΐ οσοηΐηίοῃ, 
Τὴ ΦΟΠΛΡΓΆΥ δοουρίρα Ὁρ ΠΝ ΠΟΙΟΩ͂Υ νγῖ}} δ ἀϑοὰ ἐπτουκδουὶ 
τλῖα «τχαπιοης, ΤῊΘ ΠΟΡΘ ΠΊΑΥ͂ δἶϑο Ὀθ Ποῖ ἐχρννδϑοῆ. [Πεἴ, 
84 ἴῃ Ἶ ἸσηΑὶ Γρση 8 οὔ [Πὸ αγρυσηοηῖ, [ἢ 9 Προῦ δῆοθ οἵ 4 
εἰδν βοκιίου οἵ δυιῖκῖδα δἰ τα τ τὺ ἐῃθ Θῃ9 κίνθῃ ἴπ 109 
Ῥγε!τοΐπασυ Νοίο (Ρ. 145 δηη ), 8Δη6 οὔδο οτηρὶ "Ὑτηθηῖ οἴδϑςοΐ- 
αεὶδς Ἢ ἸΟΑΥ, ΜΠ "ὸ δρραγϑηί.- -Β. Β. Ο.] 

{6809 ΟὈἦθοί8, ἐμαὶ ΓΠ6Υ̓ 8΄Θ βου ογϑοπ. 
(Το Ἰάδα (ἰδὲ 6 ΑἸ 619 δὴ τμ6 Οογαυϊαι ἃγθ 
Ῥέγδοπδ ϑθθτὴῺ8 880 ἰο Ὀ6 ΠΡ] ἀ τ τουὺσίοιιῦ (89 
ΟΙά Τοδβιϑιθηῖ ; {πὸ ΕἸ ΟΥΒ, αὐ ἰοαϑὶ ὉῪ ἰδὲ 
Ὠὰτη6, ΓΘ ποὺ τηθηϊϊοποά {Ποτοῖη.) γ}}}183ι, Ἰο τσ - 
ανθν, 1ὰ 18. σΘΏΘΓΑΙΥ σοποοάοιὶ τὸ (ἢ ΔΠρο8 
δι ΕἸΔΟΓΘ. γθ ρεέγδοηβ, ἰΐ ἰ8 Α͵80 βοπ ΓΑ ΠΥ ἢ οἱὰ 
(αῦ (16 Ζῶα ἅγὸ πιόγα δυπιδοϊβ. ΜΘ ηΟΘ. ΔΣΪ868 
118 ΔΡΡΆΥΘΩΙΓΥ αηδαϊμογὶζοὰ γαγίλαου 

ΤοΙῖΒ ααρϑίίοη σαποοὶ 6 πηϑινογοῖ ὮΥ͂ ἃ ΤοΙον- 
Θ6Π66 (ο [ἰ16 αἰἰαχ! ἐεἰοιὶ ἔμοῦ (ἰλιῖ οἶα οὐ οοῖα. ᾿πλτηο- 
αἀἰαίοἸΥ ὈΘ ιο]ὰ ὈΥ ἴπς ὅθον ({|1ὸ δἠπρίαοτγα) ΟΥΘ 
δγπιδοίδ. ΤῊ 8, ἱπ α δεηδε, ἰϑίγαο; ὕυῖ (1) ἢ. νψ 88 
8180 {γ9 1η ἐἰ16 6186 οἵ 0 ΑἸὩρο5 δὰ (6 ΕἸ ἀ6 08» 
ἦν ΘΟΠΒΟαΌΘΕΩΙΥ ἀο68 ποὶ οχρίαϊ ἢ τἴ10 σαγίαποδ; 
κης (3) 1 18 οὐ ἴσαθ ἐμαὺ {{|6 βπαϊδοότα Ὀδμο]ὰ 
ὈΥ “οἱια νγοῦθ βυγ 0018 'π {}Π}6 Β6η80 ἴῃ νυ ἢ ([Π8ὲ 
ἰθττὰ 8. οὐ παν ΠΥ οπιρί ογοα--ῖη {16 Β6η96, ῸὉΓ 
ἰηδίδησο, ἴῃ τσ (ἢ Δανπὸ ττᾶϑ (0 Εν πιο] οἶ 
ἤοϑυα, ΤΏ ογΘ 18. δὴ δι σα Υ ΟΥ, τ οϑα]ἶης 
ἴγοια ἐδ 6 σοῦσθγα} } Υ ἀπαρρτοοίϊαι δα ἔοι (να {0.9 
ΓΘ ὑΐἴ0ἴᾷ|ὰῺὨ 6ϑϑθη ἴα} }ν αἰϑιηοὺ ΟἿ Β168. ΟΥὦἁ ΒΨ. 1)1)015, 
Α ταοιῃηθη 5 τοβοϑοίίοη βου ἃ σουνίηοο ΔΕΥ͂ ΤΠ 
(μαὐ πῃ }]8ὲ (6 Σαπιδ τγᾶβ ἃ βγιηπθοὶ οὔ ΟΝ  γῖβέ, 
{Π6γ6 νγὼῪὸϑ8 Ὁδλοῖ οὗ [18 ἴῃ {9 υἱσίοπ οΥ ἰλ6 7 απιδ 
ἐἰδοί, τἰὸ βαρ αἰδιϊποίΐοη οἵ δὲριμίπσγσα πηὰ 
οὐγοοσέ οΓ τερτεδοπίαξζίοπ (αἱ οχ᾿ϊϑίοι! ἰὼ τἰ15 νἰϑίοη 
οὔ (!6 Ζῶα. 1] (δ νἱ᾽βίομ οὗ {35 ζ τριδ ηος 
ΟἿΪΥ ΜΒ {909 ἃ ἀουὉ]6 βυπιθο]!ιι ο", θὰΐ 8 
ΒΥ] οὗ οὔθ ο..838 ὑγῶϑ σαῦροι τροὴ {Ππῶὶ οὗ 
δηοίοτ. Το τυθαπϊηρ ΟΥ̓ {ἰὰ νυ Δ ὯΘ 
ἴδ (16 οἰθαν ὈΥ ἐδο ἔο!]Πονγίης ἀἰαργαιῃ : 

ΦΌΗΝ 8.Α}07-- 

ΙΑ εἰπιιίασγιῦπι, τΟρΡ ΓΘ 8’ πο Ὁ γ΄... 6. (ον ννονυνοονοονν ἘΠ ΒΕΒΕ 

11. ΑΔ εἰπιιμαογηι, ΓΟρυγοβοατ ς ἃ δαπδ, τορτοϑυηρίίηχ ολγί. 

ΒΥ {ἰ||5 ἀἴτστατα (ἢ 6 ἔποὶ δπα ἰτηροτίαποο οὗ 
{6 αἰδιϊμοίίου. Ὀεϊ θη ἤπια αὰ] Δοαίφ 
ΒΥ Ὀοἶ8, ργθαθηίοα ἴῃ ἰμ0 1 το] πα τ Ὺ Νοίρ, Ρ. 
140, 185. τοδθ υἱδιδὶψ ταδῃϊοϑί. [1 οὐ ἸΠΔΥΥ͂ 
Ἰδλσυσρο (ἀπά ἴῃ ΟΥΪΠΑΡΥ τλουχλὶ)ὴ [6 εὑπμΐα- 
ογ ΑΥΟΡΒ οἰ ΣΟΙ ουὖὲ οὗἩ νὲϑθιν, δὰ (09 θοῦ: 
18 δαϊὰ (0 Ὀ6}}0}.}, ποὺ {9 δυμμέασγ πα, θὰ (86 οὔ- 
θοῦ 0 ΓΟΡΓΘδθμῖ8. 

Νοῦ σῇ ἰδ ναγίδποθ ὃθ οχρὶαἰθοὰ ὮΥ ἃ σο- 
ἔδθγθησθ ἰο {{Π|᾿ ῬγοΌΔΌ]6 ἔδοὺ ἐμαὶ {10 συ ασγα οὗ 
{|| Ζῶα ψογθ ἰάοα] 45 10 ὕόγπι. [10 18 ρυοῦθαὶθ 
(παῖ {ἰἸ0 δίπιμίαογα οὗ 9 Απ 0198 ψογα 4180 ἰάθα! 
ἀηἋ ἴὺ 18. σεγίαἷπ ἐμαὶ {116 ἀπ οβου Ὀ6ὰ Ρόγα τροῖ 
(89 ΤἈΓαΠο νὰ β80--ῆνο ἀο ποί ἰἤοησο σοποὶ 9 
(πὲ 1π6 ΒΨΕΒΒΕΡ ΟΝ ποῖ {πα ΕὐΥπὶ ἱπεῖ- 
οαίοα (6ἢ. ἵν. 2, 8) πιιδί. 'ᾶνθ Ὀθοη α ϑυηιόοί. 
(Απὰ Ἰιογο Ὀθδοιοϑ στπλῃ  οϑὺὶ (110 ἱπιρογτίδησοο οὗ 
[ἢ 6 ΑἸΒΙ ποι οη θεοί ινοοα δέπέασ δὰ ζαάςαὶ ϑγτα- 
δοΐβ. ὅ0 ρ. 1460.) 

Νογ. αραΐη, 18 ᾽ὑ ἴῃ [86 1θαϑὲ βιιρροτγίϑα (ποῖ ἐᾷ 
ΒΆΥ͂ ἐαρ]αἰη64) ὉΥ ἰδ δΔατηϊοἀ ὕποῖ {ἢ αἱ πρὸ (λὁ-. 
ἄ᾽αἰ6) ϑ'Υ το ]8. ἂγτὸ ἱπίγοάπορὰ ἱηο {6 Πραγοη- 
ΒΟΘΠ6- ποθ, [Ὁ ἰηϑίθησθ, ἴπ6 Ζαν»»ρ8 βυτ θΟ] ἰΣίης 
18 ΗΟΙΪΥ ὥὄριτιι, δηὰ τὴ6 Ζαπιὸ γοργοβοηίης 
σητῖδβι ; ἴον (1) (8686 ὅτ ποὶ αϑϑοοῖαί οὐ νυ ἢ ἐμ 9 
Δηρ615, ΕἸ οτϑ, δὰ Ζῶα, ἃ5 (6 Απροῖ8, ΕἸ ο.Β, 
Ἀπ Ζῶα ΔΓ δϑβοοϊαδίβα ψὶ ἢ 6δοἷν οἵ]οῦ ; δηὰ (3) 
18 ΕΥ̓πΙ Οἱ] οἵ (68 ζαπιρδ τὰϑ φοϊατοὰ ἰὸ 0 8 
ΜΥΠ000] Ὀγ [86 ἤλοὶ ἰδὲ ἱΐ νῶ8 ἐχρΙαϊπεά, απὰ 
ιν οὗὁἨ τ19 Ζαπιό, {38 ρῥγονίοιβὶ τοσορηϊζοα 
ΒΥ πιο] οὗ ΟΠ τἶϑι, ποοὰρὰ πὸ ὀοχρί παι ΐοη---οῖπ (9 
ο886 οὗ ἐδ Ζῶα ἱοτ6 ἰ8 πὸ ἱπί λαϊῖοπ, οὐ ον ἴα 
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{818 παυυδίϊνο, ΟΥ ΔΩΥ͂ ὙὮΘΥΘ οἶθϑο ἴῃ (06 ϑοΥὶρ- 
ἰσγαα, (δὲ {ΠῸ ν᾽ ΒΥ ΟἿ 126 ΔΠΥ͂ (Π1ς. 

ΤΊι6 ΟΥἿΥ 8418 ΔοίΟΥΥ οχρ᾽δηδίϊοη οὗὨ ἰμ6 νδρὶ- 
8ὴη06 15 (6 ὁη6 βιιρροβίοἀ δΌοΥϑ, ΥἱΖ. : ὑμὰῖ {186 
Ζῶα ἀϊὰ (αἶα Ῥατγὶ ἴῃ 8 «(ἰοχοϊοσῦ ἰδ βου θὰ 
ἐλεὶτ τε ριρίίοπ ἰὸ ΟἸιτῖϑι, ψ λίονον Ὀ6 (86 αρρα- 
γεηί ἴοτοο οὗ [16 ἱπιρ] αἰ 085 οὗὨ ϑογίρίατα ἰο τἰτα 
ΘΟΠΙΓΑΥΥ, {ΠΟΥ πιμδέ Ὀ6 ΒΥ ΌΟΪβ8 οἰ πον οὗἨ ἐπαὶ- 
οἱμαὶ τεάεοηιοή πιοη, οὐ οἵ οἰαδ8868 27) τεαεεπιεά πιρη. 
Απηὰ 80, ἰα εἴδεσι, σοπιπιθηίδίογϑβ πχ 8. ανὸ ἀγζιιοὶ 
ἴῃ (9 ἀαγ8 νῃθη (6 ἰοχί οὗ (ἰὸ ἤεσορία 85 
ὉΠ οΥΒΆΠΥ δοσορίο. Απὰ (ι5 (ἢ 6 ἰἀδὰ ὈΘοαΙπ 
69 2 0] 191.6ἃ πᾳ ἴδ Οἰκιγσ τ8ὲ (0.86 ΟΠ οταὈί, 
{π Ζῶα, σοι ποί Ὀθ ΠΟΘ ΥΘΗΪΥ͂ ΡΟ Γβο!Β---οἰ δὲ ὑπ Ὺ 
“πμϑὲ ὍΘ ΙΠ0Τ6 ἘΥ Ὁ0]8, 

1.ῖ νμαΐ 40 {ΠΥ ΒΥ πιο ΪΣ6 1 Οη {πἰ8 ρΡοϊηὶ 
ἐβοῦο 8. ποὶ (ἰι6 Β᾽ σι λοϑὺ ἱηεἰπηδίϊοη σίνθη ἴῃ 
{9 γοτά οὗ ἀοὦ. Τῃθ ψ]ιοὶθ τααίίον Β6ΘΙη 5 
τοϊοσαίοά ἰο {6 ἐπηαρίπαιϊΐοη οὗ δσοϊμπηοηίηίοῦβ. 
Το Ρτγοοῦ οὔ (058 ΔΒβου 008 8 ἴο Ὀ6 Τοιδηΐ, 
ποὺ ΟὨΪΥῪ ἰπ τἰνα πιὰ} {πὰ ]ποι8 δηἃ δοη ΓΔ] οἰ ΟΥΥ͂ 
οχρ πα 0η9 σίνοη ὈΥ̓͂ ΔΌΪ6 πηοη, Ὀὰΐ πα (ἰ6 6ὰ- 
εἶτ Ἰλοῖκς οὗἨ δον!ρίαγαῖ ον άδησο δι ἀσοοὰ 85 80ρ- 
Ῥογιϊηρ ΠΥ Βροοιϊῆο γον, Οπ (ἰι6 ρἰαιίοτιι οἴ {110 
Βοσοορῦιν, τ[ηΠ6 Ζῶα τῷ {9 ϑρ!γηχ οὗ τ 6 ΒΙΌ]6. 

Η βἰιο θὰ τὸ Ὀ6 Οὔβοῦνοὰ ἐΠδὺ (110 ΤΟΥ Π6- 
ΘΟΒΕ 1 (Υ οἵ πιἰυριίπης ἃ σοποϊιιϑίοη ἴῃ {18 προτῖ- 
δη( ᾿πβίλησο, ἰπ (ἰο ἔασο οὗ {Π|Ὸὸ6 ρραγοηί πρὶ] σλ- 
(10Π8 οὗ {Ἰὸ Ἰκῆσιη ρα δ ἃ Βοοηΐὶο ἀσβουιρίϊοη5 οὗ 
(1.6 δοτγιρίατο, τοκοῖ ον ν ἢ 16 δηΐγα ἰαοῖ οἵ 
Βογὶρίυγαὶ Ἔχ ραπαιοα οὗ [6 (Βα ρροβοα) βγιη- 
ὈΟΪ, ποσοϑβη ΓΙ Υ͂ Ργ ΘΟ] 1158 ΠΥ ἴσας βοϊθηιβο ἴπ- 
γοβίϊρηίοη οὗἩ τ Β )]οοὺ οἵ ὅν θ0}15π|. ὅ6]. 
δὴ ἱπηνοβιϊ χιςοη ὅλ 6 πιαιϊα ΟἿΪΥ͂ οα ἴΠ6 Ὀα518 
οἴ {Π|ο80 ἐηιρἑ σαι οπ8. νυ ϊοσὶν (6 σοι ρο] ] οἀ σοη- 
οἰυδίοη σι γι }}ν (ἰοοΐατοθ ἰο Ὀ0 ἀοσοορίϊνο, δπὰ 
οὗ {ἰλο86 εαὐρίαναί γπ4 Μ Ἰοῖ ἴῃ (10 πιοϑὺ ἱπιροτί- 
δηί ἰηδβίαποο ἈΠ (Ὁ5}γῪ ἀο ποῦ οχίβί, ΤΊ|θ ἰ 68 
{βαῖ (ῃ6 Ζῶα ἃγὰ ποσὰ ϑγπθοἷθ Ρ᾽αη ρος (ἴα 
γν ] 016. Βα )οοὶ οὗ Κι γηθοϊ κα ἰηο ἱποχιίγί οι Ὁ]. 
σου Γ[ἰΒίοῃ.---οἰνϊ ἐπ σοῖνο 4 (ἰλὸ αγ πον Ἰά68. {0 (ἢ 
Θῃ(γ6 ΒΥ ΟΖ ἰοη οὗ εἰ Βονγὶρίατα 15. τὸ {}}- 
ουΐ ογάον, δὺ Ἰοαϑὲ ψίςοαὶ οτάον ἀἰβδουθγῦϊα ὈΥῪ 
9. 

Ιὑππαὺ. πονγανον, θ6 τοιηῃαυϊκοῦ ὮῪ κοτὴθ (δαὶ 
ΟὟΓ ΔΌΓΙΟΥ 159 ἔγοο ἔγσοπι ἢ 6 αἰ οσοὰ τταπτηο}8 οἵ 
εἶνο 1 οσορία; 6 ΔΟΘΟΡΙΗ 88 χοπΐπο (Ἰηἱ ἴοτπι οὗ 
(.ΧῈ ἀοχοίοσν νον ἀθο89. ποῦ ΡΥ {{Ππ|πῚ (056 
80 τ αἰΐοι! ἰπ 0 ϑἃ ΔΠΥ͂ ΠΟΟΘΒΠΑΤΥ͂ σου ποοίΐοη 
(ἢ 1116 το δοιῃρὶ γησο, δηὰ γοῖ 6 τορι 8 (ἰ10 
Πινιηρ- δοίη ση ἃ5 δηγνπδοίς. ἴπ ΔΏΒΙΝΟΥ ἰὑ ΠΠΔΥῪΥ Ὁ6 
βαὶἁ, (Ἰλϊ ἜΥΟΡῪ ΟὔΒυγν ον ΟΥ̓́Γΐ 6 σοιγβα οὗ δα πηλ ἢ 
(Βουσινέ τπαιιϑὲ αν ρογοοϊνο (Ἰὰῦὺ δ βοπογα}}ῦ 
Θβίδ Ὁ] 5 οἱ ἰἰοα Ὑν}}} οἴϊοπ, ἴῃ τηθάβαγα, ἸΏ ΚΟΥ, 
ούθη 1η ἰἶΐνα ταὶ κ] ἴα τη] ηι15, δ[ίοσ (00 Το η- 
ἀδλιίοι οἡ νν ἰοὰ ἀν ᾿νὰ8 σοαγοὰ 88 Ὀδοῆ βινερί 

-- -----------ςς---....ς-.--΄.--.ς..-- τ .---ς-.-ςςς-ς-..------ς-ς-ς :ΦὌἰςἰ-““΄΄.,. τ΄---΄-“...ϑΝΜ..6θ.....-.:.---.--: ---τ-----ττ---------.------.-.---Ὁ 

ΔΎΔΥ. Τοίῖ5, 1 18. ψ τι (06 σγοαίοβὶ ἀθθγθηοθ 
βιρροϑίοα, τὴδ ῦ ὉΘ ἀπ 1}}0 Ροϑιϊίοη οἵ ζδηζο οἢ 
(18 δι 07]9οῖ, Εἶθ Βα} ΟἸΘΑ ΡΥ (16 ὕἤδοὶ 15 »πίεπ) 
{8 (η9 οογτοοίϊοι οὔ (ΠπἸ8 ἀοχοϊοσῦ τοὶ οϑβϑα [τὰ 
ἴγοι {16 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ γορϑγαϊορ (ἰὸ Ζῶα 88 8γπ:- 
Ὀο]8 οὗ Βαμδὴ Ὀαοίημρθ, απ ὅδ ἰοοὸκ ἃ [υτπετὰ 
Βίορ;: Ὀαΐ, τοαγοὰ αἀποτ [6 ᾿ηδυθηςο οὗὨ {ἢ 6 υἱΐ- 
ΥΟΥΒΑΙΥ δοσορίοὐ ἰἄθᾶ (πὶ {16 εἰν Ζ- Ὀοὶη ;5 
πιμδέ δά ΤΊΘΓΘ ΒΥΠΌΟἾβ, ἀπὰ ποὶ ρογοοϊ τίς (ἰ8 
οοποραίεά ἰταϊ, (Πϊ 186 σογγοοίο ἀοχοίονγ Ἰο- 
ΕἸΘΆΠΥ Γο 6 45868 ἔγοπι {118 ροϑί τ] 00 α͵80. 6 1Αἰϊοι 
ἴο ἰαἴκα ἃ ϑοοοπὰ, Τὸ βίορ 86 5 πίη ἰδ ἃ 
το ΖΌΥ δ ἱπ δάύναποθ. [Ιὺ 15 ῬγοραγηίΟΥΥ, ἰἶ 
Ποῖ ΘΑβϑη 4], ἰοὸ δηοΙ ον, υἱΖ., κι (6 Ζῶαω 84Γ8 
ποὶ γα 0}8 αἱ 8}}---ποὶ ϑυνιδοὶς οὗ μὰ ΕαηιΔ- 
Ἰηθη8] ΕΌΓΠΙΒ οὗ δινίηο αονογηιηοηί, Ὀὰΐ ῥΡὲΓ- 
5041 ΜΙπίδίογβ ἱμβογοοῦ. δῖ νἱονν, πὸ ] σἢ κυὺ- 
811 1268 8}} οὗ γα ἢ (δαὶ ΟἿΓ ΔΌΓΒΟΓΡ Βα5 νἱ(ὰ 
80 πῃ0ἢ ῬΟΝΟΥ δῃηὰ ὈΘΔΌ(Υ οἰαὈδοτγδίει, 18 Γο- 
ΒΡΟΘΟΙΓαΪγ δα θἃ [οΓ δοπδιἀογϑιίοη. 1! 18 
δΒαδι ἰοαἃ ἴῃ {16 Ὀο]ἸοΥ (Δι, ὑροη τοβδοοίἑοη, ἱἰ 
Μ1}1} Ὀ6 866 ἰο Ὀ6, ποῖ ΟὨ]Υ ΙΩ0Γ0 σοπδίβίθηι πὶ ἢ 
(8 δρραγϑηΐ ἤογοο οὗ ϑδογὶ ρίυγο Ἰαησυῶρο δηὰ 
ἀεβδοτιριίοη ἴ88ὴ [16 οὴ6 Ῥγοβοῃίρ Ὁγ ἴκβηζξε, 
υαὶ αἷ8ο αρβοϊιι ον Θββθη 1} ἰο 4 σδοῃδβίϑίθαϊι 
βοϊθηι ῆσ βοιιοῖηθ οὗ (μ0 σγθαΐ δ )εοί οἵὨ ϑογρ- 
ίαᾳτο βγη} Ί18η). 
Το 1464] Τοτ 8 οὗἩ (6586 ρ]οτίουβ πηϊ ἰδίου οἵ 

Φοιιονα, ψὴῸ Βίδπὶ πραγοδῖ {πὸ ΤΈΤΟΙΟ, ΔΓΘ 
(ο1}}11698 ΒΥ 0116. 8.0 Τ1ΔΓ ἃ8 {Π056 ΤΌΓΠῚ5 δΓΘ 
σοπιοῃ ἰο0 8]}, εἰν ἀγ ἀοι ὈΠ|.85. Αὐπὰθ0}}]6 οἵ 
(μοῖρ σοπιοη αἰγὶ θα1 685 οὗ Κπον)οάῤο, ν βάο8ι, 
δπὶ ῬΟΝΟΡ ; δηἀ 80 ἴδ δἃ5 {ΠΟΥ ΓΘ ῬΟΟΘΌΪΔΓ, 
ΠΟΥ ΔΓ6 Ταργοβοηίαινο οὗ (Πποἷγ ρΘου ΔΓ ΟΠ ΔΓδΔΟ0- 
[οΥῚβ [65 δὰ χηϊηϊβιγῖοθ, Τη6 αἰοκιοη 18 βυβ- 
ξοκίο αὶ ἴοῦ σοπϑίι ογαθίοη, Μ] θῖν (86 ΚΟΥ τὸ 
{Π| 6} ΥΘΒΡοςγ6 πιϊ πἰϑι Γῖ6 5. (τι δι Γ169 ἴῃ ἈΟσΟΓά- 
δησ9 Μῖ{ἢ (Ἰγοῖν ΟΠ ΛΘ οί ΟΓΙΒι 168. 58 νὴ ὈΟΠΣ Θὰ ὉΥῪ 
(ΠἸοῖΓ ῬοΥβοηα)] ἈΡΡΟΏΓΔΏ60) ΤΏΔΥ ποῖ Ὀ6 Ιουὐπὰ 
ἴθ ἰἢα σἰατλο τ δι ἷο 5. οὗ 186 ΤΟΥ κοαΐβ, δἱ 186 
οροδίης οἵ ν]η οι (ΠΟΥ Τοθροοί νον οἰδεϊαίοα, 
(869 Τοοί-οίο οὐ Ῥ. 19). 

[τ σοποϊαπίοῃ, ἰζ ΠΥ Ὀ6 ΤΟΠΊ τ οα, σΟΒΟΟΓΩΪ ἢ 
(Ὧ6. πυδοῦ 7ῸμΓ αἰἰτὶδα δὶ (ὁ {116π|, [δ 81 ἔϊοο 
᾿ΥΡοί 6505 Αγ ροβϑι οἷο. Τα "γεί, (Βαὶ 1ἰ 15 πα- 
ἐωναΐ, ἃ, 6., ἰπαϊοκιῖνο οὗἩ (6 δοίυδὶ πυῦῦον οὗ 
{π659 Βοαψο ον ΜΠ ΠΙβίοσβ ἴθ (6 τοαὶπ)8 οὗ Νδ- 
ἰὰγα : {Π6 δεοοηα, (αι ἰν 15 α ταὶ, ἄταν πα ἴτοσι {ἰ16 
Ῥτοσοάίθηϊ ΒΥπιΌ0} }] 5 παπιῦοΥ οὗ πδίαγο (7017), 
δηὰ {8019 ΒΥπιροὶὶς οὗ (ἰοὶν το] ΙΟἢ ἴ0 παῖ ΓΕ. 
Τιιο ἠυάφιποηι οὐ (8 ὙΓΙΟΥ ἰηο οὶ π68 10 186 
δἀοριίοη οὗ {ΠἸὸ οτον οὗ {π686, Ὀοΐἢ θοσλῦδα 
οὔ {Π6 τοϊδιΐοι οὗὨἨ (μ6 Ζῶα ἰο {ἴνὸ θτϑδί ,Ο}Γ 568]8, 
δηὰ Ὀασδιι90 (ἢ}18 Ὑἱ ΘΟ Ὺ Τὴ ΓΟ ΟΒΕΠΥ ῬΓΟΒΟΉΠ8 8 ΤΟΔ- 
Βοπ ΨΥ ἤουτ βου] αν Ὀδοὴ βοϊθοίεὰ 85 {86 
ἈΌΙΩΌΘΓΡ οὗ πδίυτο.--Ε. Β. Ο.] 
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Β.--ἘΛΆΤΗ-ΡΙΟΤΌΒΕ. ὈΝΒΒΑΙΙΝΟ ΟἹ ΤῊΞ ΒΕΥΕΝ ΒΕΑΙΙ. (ἸῊΞ ΟΡΕΝΕΒΌ ΒΕΥΕΝ 
ΒΕΛΙΒῚΙΝ ΒΕΛΔΥΕΝ ΑΝῸ ΤΗῈΕ ΒΕΝΕΝ ΕὔΝΡΑΆΜΕΝΤΑΙ, ΕΟΒΜΒ ΟΕ ΤΒῈΕ 

εἰ ΜΟΒΙΡΒ ΟΟΒΒΕ ΟΝ ΒΑΒΤΗ.) ᾿ 

ἸῊῪΒ ΑΒΕ ΚΛΑΒΤΗΙΥ ὙΟΒΙ ΙΝ ΤΗΒ ΓΙΟΗΥ ΟΥἩ ΤΗΒ ἩΒΑΥΕΝΙΥ ὙΟΒΙΏ. 

σπβαρ. ΥἹΙ. 1--17. 

1. Ῥγεάοπιϊπαπιἷϊν Πωπιαπ Ηϊδίοτν 9 (λε Ἡροτίά. 

ψεπα. 1-8. 

1. Απᾶ] βαζ ψἤθα (Π9 Πυ8τὴ0 οροηθά οη6 οὗ [ἔγοτα δι3οηρ] [{|0 868]8, δὰ 1 Ὠδαγά, ἃ 
ἰδ χόγο {Π6 ποῖβϑ οὗ (πα μἀ6Γ [οηι., 85 1 ΓΘ. [Π6 ποῖ86 οὗ [Βη66Γ], οη6 οὗ [6 [00 
δοαβίϑ [Πϊν]ηρ- 6 ηρ8] βαυῖηρ' [7η8. 88 ἃ γοΐϊοο οὗ ἰπυηάογ], οτηὴθ δῃα 866 [οπι|. 8πα 

2 860]:} ΑΠΑῚ 88, ἀπὰ Ὀθμο] ἃ ἃ ψὨϊῦθ ΠΟΙΒΘ: 8η4 [6 (μὲ βδὺ οῃ αἷπὶ Βδα | ανϊηρ] 
8 ὈΟῪ ; 86 8 οτοῇ γ7ᾶ3 ρίγθῃ ὑπο πἰπὰ: 8πα δΒ6 ψϑηΐ [68116] 1ὈΓΓΒ ΘΟΠΑΌΘΙΙ(’, 
8δηα ἰο [υπι. ἰο---ἰπϑ. {μαὖ ᾿6 ταΐρ Ὁ] ΘοηααθΓ, 

ὃ Απᾶ ψΒβϑῆ 6 Βα [οὁη᾿. 8844] οροποα (8 βϑοοῃά βϑϑὶ, 1 βοαγάὰ (δ βθοοῃα Ὀϑαϑὲ 
4 Π᾿νίησ-Ὀ 610} ΒΑΥ [βαγίηρ], Οὐηθ δῃὰ 860 [οηϊ. δπὰ 866].0 ἀπά ἔβοῦθ ψϑηΐ ουΐ 

[οδπ|6 ἤΟσἢ}} δηούθον ἤογβο ἐλαΐ τσα8 γϑὰ : δῃαᾺ ροιυῦ ΜἈΆΒ σΊΝΘἢη [ὁηϊ. Ῥοιυθῦ" Υ᾽ᾺΒ 
Βίνθῃ 7 ἴο ϊπὰ ἐμ βαύ Πογθοι [ἀΡοπ Ὠϊη] [η8. 1 γ88 ρίνϑηῃ ἴο Εἰ αλ"] ἰο ἰ8|[Κ6 ρθδοθ 
ἔτοπι {86 Θαυίἢ, δηὰ [ἐπ8. ἴῃ ογάθ}] ὑμαῦ [Π6Υ 5Βῃου]α [8845] Κι} [58]1αγΥ] ομϑ ἃποίμου: 
Δπα 616 ͵,ἃ8 ρΊ ἢ ὑπίο ἰμ ἃ ργοαὺ βιυογα [μάχαιρα]. 

δ Απῇ ΜΒ θη δ6 Πδα [οηι. ἢ84] οροῃρα {π6 {πϊγαὰ 8681, 1 βοαγά ἰδ {πϊγά Ῥϑαβὲ 
Πινίηρ- οί» β8γ [βαγίηρ], Οὐπιθ δηὰ 866 [ὁπ|. δῃἃ β66]. Απᾶ 1 βϑ}β]ά [5340], 
δηἋ 1ο [Ὀ68}014] 8 Ὀ]Δοῖκς ἤοτάθ; δηα 6 ἐμαὺ βαύ οἡὐ ἢϊπι δα [ἢδυ]ηρ] 8. ραὶγ οὗ 

6 θαϊαηοθϑ [Ὀ8]8η66]7 ἴῃ 8 απ, Απά 1 Πραγὰ [28. 88 1 ψ6 76] ἃ σοΐσθ ἴῃ {8 
1630 οὗὨ [Π6 ἴΟυ Ὀοα85 [ΠἸνηρ- ΘΙ Ώρ8] 840 [Βα υἱηρ], Α τηϑάβυγα [ὉΠ ΟἢΪΧ] οὗ σι ῃθαὶ 
γ ἃ ΡΘΠΩΥ͂ [ἀσπδγ15], δια ἴῃγθΘ ΤηΘαΒΌγΟ 9 [ΟΠ ΟΘΩΪΧΘ5)] οὗἨ ὈΑΥΪΘΥ ΓὉΓ ἃ. ΡΘΒΗΥ͂ 
[ἀφηατὶ 8]; δπὰ 866 ἴμοι δυγὺ ποῦ [οη|. 866 ἴοι. δΒυγὺ ποῖ] (89 οἷ δηὰ (86 τ]η6 
[ἐπ8. Ἰη] τα μου ποῦ]. 

7 Απάνβοη Β6 Βα [ογι. Β847 οροποᾶ 086 ΤὈυτίῃ βοαὶ, 1 μθαγὰ (86 σνοΐῖοϑ οὗἉ ἐδ 
8 ἴδυγίῃ Ὀθαϑι [ΠἸνίησ- 6] 0} ΕΑΥ̓ [86 γ]η55], Οὐοτηθ δῃὰ 806 [ογῖ. 8) 8566]1.0 Απὰ 1 

Ἰοοϊοα [8401], 8πα "8801 4 8 ρᾷ|6 ἤοῦβϑ: [,] δῃα ἢ198 παιὴθ {πᾶὺ βαῦὺ οἡ ἢΐπὶ ν88 
Ποδῃ [Δηα {86 οη9 βἰἐ{πησ ἀροη Ὠΐπ, ἷ8 δῖα Π.680}}}, )ῃα Η5]] [Η 4465] [0] ονοὰ 
[τ [Ὁ] ἢ] τι δ. Απαᾶ ρονοὺ ψ͵χἃ8 ρίνϑη ὑπίο [6 πὶ ΟΥ̓ [6 ΤὈυσΓ ρατί 
οὗ τῃ68 δαγίῃ, [0 Κὶ}} ψῈ ἢ βπογαὰ [ῥομφαία], ἀηα πὰ σηροῦ, διὰ πὶ ἀθαίῃ, ἀπά 
πὶ ἢ τἢ6 [ὑπ8. ψΜ117] Ὀ6αβί9 οὗ (86 Θαγί. : 

ἃ. Ἡγοτϊἀ-ἀισίοτν ἰὰ ἐἰ8 Γ͵ο(οπιϊπαπιὶν ϑρίγιμαὶ Αερεοῖ, ον (λεὲ Μανίψν-λἰδίοτῳ 97 ἰλὲ Κίπσάοπι 9,7 Θοὰ 
αὐ ἰλ6 οογὰ οΓ Ἰονία-᾿ιδίοτψ. 

γεε5. 9-11. 

9 Απᾶ νῇοη Β6 μδᾶ [οπ|. Β84] οροποά (μ6 ΒΕ Ὦ βοαῖ, 1 βαττ ἀπᾶου ἔπ6 6] ἐὰν [86 βοιι]8 
οὗ μοπὶ ἰλὺ ψόσὸ [ᾶνϑ Ὀ66}] 5] αἴ [ῸΓ [οῃ δοοουπὲὶ οΥ] (86 ψοτὰ οὗ αοά, δπὰ Ὁ: 

ΤΈΧΤΥΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 Ψαν. 1. [Καὶ βλέπε] Οπ! δὰ ὮΥ Α. Ο΄. εἰσ. Ῥοδϑί ἶγ [πὶ σοπεοημϑηοο οὗ Ἔχοροίοδὶ οοτδοϊητγθ. 6 τοξηΐῃε Ὦδνο, 

τἀν ΑἸτὸ ἰὼ τοτῃ. 3. ὅ μρῴ! ἢ [κοἢ., ογήβ., ΑἸΙ,, Ττον. Τίβοῃ. οὐδ ψ ἢ Α. (, Ρ. 0. δηὰ 2. νἱ ἢ δὼ. ΒΩ, είνο καὶ δε. ΒΝ, 
«οἷο ἰπ γυοτ. 3. ΤΠΘ ΠΟΥ ΟοαἽ, ατὸ ἴῃ ὑρυϑ. ἢ, 5 δηὰ 7 45 ἴῃ {πἰ8 ῃ1166..--Β, Ἐ. Ο.] 
τῶν Τονῦ. ᾿ ΕΟ λαβεῖν δὴ αὐτῷ. [(ϑυ οταδ., ΑἸ, Ττος., Τίθοἢ., τι δὲ. ΠΦ. Ο, Ῥ.; οαιιιοὰ ὈΥ δῥο. Α.: ΤδοὩ. 

8᾽..--Ὁ ΒΕ. Ὁ. 
ον Υοτ. Ἰ Ἰ ὡΣ τοίη ς σφάξουσιν ἴῃ δος. ἢ Α. Ο,,, ἐίο. [80 ΙΔοὩ., ΑἸ΄., Ττος. πὰ ΤΙεοῆ. Ὑογάβ, Ἡ ἢ ἀξ. ΒΦ. Ρ., χίνον 

3ι.- πίι, 

5. Υ τι εἰροίως φωνήν ἃ ὡς δΔιοσοογάΐης ἴο Α. Ο. [Αἷδὸ δὲ. ΡᾺ 8.0 αἴδο [μδοῆ., ΑἸΙ, Ττος., ΤΊδο;. 1 [58 οἵα ἰοὰ Ὁ Ὑ ΟΣ 15- 
νι . ἢ. 4«᾿, 

Ἐ. ἣν οἷ" Ἵ. Ὁπϊπιροτίδης ταγίδιΐίοηᾳ. [Ὁοά. Ο. τοιάν τὸ τέταρτον ζῶον; δηὴΐ (9 θα. λέγονσαν ἰηδίθ .ἃ οἵ, λέγοντος --- 



164 ΤΗΕ ΒΕΥΕΙΓΑΤΊΟΝ ΟΡ 51. 50ΗΝ. 

10 [οῃ δοοουηίΐ οΥ7 (80 ἐαβ.Ἰ ΠΠΟΩΥ͂ Μ ΒΙΘὮ (Π6Υ μο6]4 [84] : δῃηά {Β6 Ὁ οτὶϑα ψ][ἢ 8 Ἰουᾶ 
στοῦ] νοΐοο, βαγίπρ, Ηον Ἰοηρ [[{π|}} πιΒθη] Ο [τὰ [Β]6γ], [ὑπα. 186] ΠΟΙΥῪ διὰ 
τα, ἀοϑὲ (μου ποῖ Ἰυάρα δὰ ἀνθῆρθα οὔγ Ὀ]οοά οἡ ἔμϑιι ὑπᾶΐ ἀν 6}} οὐ 186 δϑτί 

11 Απὰ ν] 6 τοῦθ 8. ΟΓΘ [8 Μ 8116 τοῦθ Μ}85]" χίνϑη ὕπο ΘΥ̓ΘΓΥ οὴ6 οὗἉ [οπ|. ΘΥ̓ΘΤΥ͂ 010 
οὔ {πηι [1η3. ἴο 686 }}}} ; διὰ Ὁ νγὰ8 δα! ὑπίο ἴδοι, {πα΄ (Π6Υ Βῃοι! α τοδί γοὶ ἴοῦ [ὁπ|. 

ἴ0Υ] 6 {Π00|65 βοδβϑοη [{ἰπ16}, υπ}} (Ποῖγν (8 ]1ΟἿΥ Βουυϑδηῖβ 4150 8ηα {ῃϑῖὶγ Ὀγοίγοη, ταὶ 
θοῦ ἃ [0 ἀγα δϑουΐ 10, 6 ΚΙΠοα 48 [ἴπ8. 8180] [παν τσόγα, βΒῃουϊα Ὀ6 ἔ}8|]οὰ 
[(018}}} ὦ (ἐλ ἐΐπν6),--οὐἩ Ἀν Ὀθθη ουπιρ]οῖοα (α8 ἐο πλιπιδον.)]}. 

8. Τῆὴε διχίὰ δεαῖ. 44π  ατιλφμαζε αα α Ῥτεεασο ὁ ἰλὲ Ἐπά οὕ ἰλε Ἡροτὶά. 
γεκβ5. 12-17. 

Απάᾶ 1 θοΠ6]4 [840] τ ῦθη ἢ6 μδά [οπι|. ἢ84] οραποα {δ6 βἰχίῃ βοϑὶ, δηά, [ο, {86 .ὸ 
ψγ48 [ὁη|. ἴο, ἴΠ6 γα 1188} 8. στοαῦ θαυ πα κα [ὑπ8. Τοοῖς Ρ]8667; δηὰ {Π6 δ Πθοβιηθ 

18 ὈΙΪΔΟΚ 85 βδιοκοίου οὗ μδαῖγ, δηα [Π6 [ἐη8. ψ 8 169] τηοοη θθοδπηθ 858 Ὀ]υοά. Απὰ ἐδθ 
Βίδυβ οὔ ἤϑανθη 16}} υηΐο {Π6 δαγίῃ, δύθὴ [ογι. ον 6} 88 ἃ ἢρ ἔγοα οδϑίθί ῃ"} ΠῚ 
ὈΠΠΠΔΟΙΥ ἤρβ, ΜΉ θη 86 18 [οην. Μ]ΠΟΠ 8816 18---ἴη8. 6] βῆδκοὴ οἵ [Ὁγ] 8. ταῖρι 

141 [ρτεδι}] ψὶμὰ. Απά {μ6 βοανθη ἀδραγίθα 88 8. Β0γῸ0Ὸ}} ἤθη 10 18 [ο᾽ι. ἸΏ Θη 1ζ [8] 
ΤΟΙ]οα τορείμοῦ [ρΡ]; πα δΥΘΥΥ͂ τἸηοιπηίδιη 8η4 ᾿8δηα 6 ΓΘ τηονοὰ ουὐὐ οὗὉὨ {Ποὶγ 

15 ρῥΙδοθβ. Απὰ {16 Κιηρβ οὐ [Π6 ϑαγίῃ, [1η8. δηα {86 ΟὨΙοΥ͂ οδρ δ᾽ η8,}7 δῃὰ (86 ρτοϑδὲ 
τηθ6ῃ, 8δη4 1[Π6 τίοἢ τηθ, 8η64 (6 ΟὨ]6" οαρίδιηβ [οηι. ἀηα (ἢ6 ΟὨ]οΥ οδρίβ 15], δη ἃ 186 
ΤΑΙ Υ [Βέγοηρ] πιο, δη ΘΥ̓ΘΡΥ ὈΟΠα τμ81), [οὁππ..,] 8η4 ΘΥ̓ΘΤΥ [ὁ5|. ΘΥ̓ΟΥΥ 13] ἔτεος τγ8ῃ, 

16 [ορι. ,] διά ἐμποιηβοῖνεθ ἴῃ (6 ἀθηβ [οᾶν68] δα ἴῃ (6 τοοῖ9 οὗ (86 τηου πῃ δὶ : δηὰ 

12 

βαϊα [ὉΠ 6 Ὁ] Β1Υγ7 ἤο 116 πιουηΐδῖη8 8ηα [ὑπ8. ἴο {πΠ6] τοῦ Κ8, ΕᾺ]} ου [ὉρΡ0}} υ8, δπὰ 
146 υ8 ἔγομι ἔπ 366 οὗ Ηἰπὶ (Πδὲ δι 6} οἡ (Π6 1 ΓΟΠΟ, 8πα το ἰῃ6 ΓΔΒ οὗὍὨ (16 

17 Τιαιαὺ : Εογ [6 ρτοδὺ ἀδύ οἵ μἷ8 [ον [8610] τγϑῖλ ἰβ σοπ6 ; 8Δηἀ Μὴ 8}}8}} 6 [8] 
8016 ἰο βίδηὰ ὃ 

4 ον, 11. [Ὁτε΄ εἰσ] οὐ ἴοτα ροΠΟΓΆ ΠΥ, Ἡὑ τ δὲ. Α. ΒΦ, Ο. Ρ.. κίνο ἐδόθη δΔῃὰ στολή.--Ἐ. Ἐ. Ο. 
ΤΟΣ ἸΪ. 
8 γῶν. 1]. 

ὑς τοωήϊς αὐτοῖς ἑκάστῳ ζΘΏΦΓΙΑΙΪΥ αἀομίδι ἰῃ δοο. πεῖ δ. Α. Ο. Ρ.--Ε. Ἡ. Ὁ. 
ικρόν ἰδ ἴο "6 τοϊαΐ να ἐμὰ πος. ἢ δᾷ. Α. Ο.[}.]. 

ει Ἀν 11, [ΑἸῸ ἔτος. Τόσο, έν δδ. μαι Ρν., αἰνο πληρώσωσιν; ΘΡ»., 1Δο!., Ῥοτγάδ. υἱ Α. Ο., τοδὰ πληρώϑωσιν.-- 

10 γ6.12. [[46Ὁ.. ΑἸΖὶ Το, Τίκοῃ., τῖιὰ χς. 4. Β5. Ο, Ἰηβογὶ ὅλη.---. Β.. Ὁ. 
ὮΜΟ, 1. [ΤΊ ΒΟἢ, μένει 8 βάλλονσα τὶ δὲ. ΓΔ. ἢ., Ῥ ογάε., ΑἸ, Τγος., γεμ βά εἰ, “ἢ Α. 8.56. Ρ».--Ἐ ΒΟ] 
Δ γυγ, 10. ὅλο βοσυμὰ πὰς ηυξ ψ96}} υυηάφά, ἰοϊογροακῖοι ἴου [10 δδκοὸ οἵ οἰθεγηθδϑ, [11 ἰ8 ΖΟΠΟΓΔΙῚΥ οὐρὰ ἴῃ δ0α. 

τὰιὶὰ Α. Βδηά (.--- Ὁ 
ἸΣ γόος. 17. [Τγϑρ. δηὰ Τίδο, αἷνϑ αὑτῶν ἡ ι ἢ δὲ. δηὰ Ο.: [Δ0}.. Ῥῆοτάδβ., δορὰ ΑἸ, αὐτοῦ ψ|8 Α., ΒΦ, Ρ.--Ε.Β.06] 

{86 πμοῖο ἄατκ ἱδίοτΥ οὔ (86 νον], Τδ Εἰάον 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕΥ.Ἐ 

ΤῊ 5 βοσοπὰ οβοϊιαι υἱοχὶ σο- οΥ οἰ σαὶ πουν]ά- Ρἷο- 
Το 8 ἃ5 βἰρὶο, οἶθαν, ἀπ ἰη ο! 1 Ὁ] 0 ἴῃ 118 
υπαδηγοπίαὶ δαί γοβ 83 (16 τί, (86 πουῦ]ὰ- Ρίο- 
το οὔνδο ϑανθη Ομ γοῆοΒ. [{ Βϑϑῖῃβ ὁ Ὀ6 (δ8 
δΒρασία) Ῥγογοχζαίἑνο οὔ αὶ σῃγοποϊορῖοαὶ ΟΒΌΓΟΣ- 
ἈἸδί ογο41] ὀχοχοϑὶς ἰο 61086 1 ὉΡ δρηΐη νι 1{}} ΒΘ ἢ 
80815 δηὰ (0 ἴγοίνο ἰΐ ἴῃ (ἢ 6 ΟὈΒΟΙΓΙ Υ͂ οὗ πἰρῆῖ. 
ΤΗτου σῃ (Π6 ᾳπ|}} 8 ορθηΐϊης οὗ {86 βρα]ι, {Π6 

ἀδνκοβί Ὀοοὶς ἢ π8 βϑσοπιο πηοϑὺ οἱθαγ--τί 6. ὈΟΟῸΚ 
ΟΥ̓ (ΠἸ6 τνοτ] ἀ᾽ 8 Δι ἰβίογυ, ἴθ 118. οπὶ απηαίϊσΑ), [6 8τ- 
0] δη ἃ ρ]οΟΥ ὈΪ᾽ 6 πᾶ. Τῃ6 γοτῪ ἤκοὶ {Πδὶ 
{π6 ὈΟΟΙΚ 18 δεαίεα 18 ἃ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ Ἰἰσμὶ ΤῸΓ 18: ἐδ 
δχίνοβι πὰ 88 δι. [ἃ ἀρ, ἱπίομἀΐης Βα. ἰἴς 
ΒὮΑ]] Ὀτοβοη ν ὍΘ οροηρα. Αποῖποῦ ἰιοροίαϊ 
ἔδοὶ 15 {ἰῶὰῖ (89 83.64159 ΔΓ δρύδη, ἵ. 4., 6 τὶ 4.16 18 
8 ὮΟΙΪΥ οπο, δη ν ῃαη ἰΐ τοδοὶ 8 118 ἢ ηΔ] (ογπὶ ἰἰ 
8881} πιϑοὶ τὴ 8 ζοϑίδὶ βοϊυυιοη. Το Ἰοοβίης 
οὔ (80 ΥΟΥῪ ἤγϑί 868] 8648 α Ἰογίαῃϊ ᾿ἰχῆϊ ΟΥ̓ΟΥ 

4͵,.ΤῊο Απὶ. ΕΑ. ἄροηιϑ ἰδ ἰτργοροῦ ἴο Ὀγραῖς (ἢ οοπίΐ- 
ὨΌΠῪ οἵ {Π|0 Δ ΟΣ  ρόΠΟΓΗΪ δ᾽ διοπιθηῖΐ ὈΥ 1.1.6 μ᾿ βου [ἢ 
οἵ Π|ὸ νΐοννα οὔ οἵ δῖβ, Ὑποῖπον σοἰηπάεηϊ ογ δάνογηο  }ι|8 
τοδρθηϊδὶ 9 6 ἢ 5 γοδογυοῖ οἱτῃοῦ (οσῦ ἴΠπ9 ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ 
ΣΤΑΙ͂;,, ΟΥ̓ ἴπ6 ΑΔΟΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ, ἴπΠ9 οὔο δἱ ἴπ8 δηῃὰ οἵ ι"ἱδ 

μοοϊίοη (Ὁ. 170), 1Ἀ06 οἴποῦν δὲ τῆ οἴυδβο οὔ [80 ΟὨδρίογ (ρ. 178). 
Ὧο Πδὴ εἴρη 19 ΠἰΠΡογῖγ, ὨονονοΓ, οὗ ἰηῖ οἠἡνοίῃς ποίσε 47 
φοεγθηο» ἱτη πιϑά ἰΔΙΘΙΥ αἰἴοῦ ποθ τοδεΐογ οὗ ἰηϊϑι ρτοίδιοῃ 

,ι, ἭΔ ΟὮ, γιοῦ οὐ, Β6 γϑῃξαγο τὸ οὐπέσογνοσί.---, Β. Ὁ.) 

ὉΡΟΩῺ {ἰ16 τ ὶιϊ16 ΒΟΓΒ6 τὶ ἀ68 αὖ 6 δοϑὰ οὗ δ] ι1:.: 
οἴἶογθ. ΤῸ τπηοτγό ἔμοὶ {Ππᾶὺ (μο ἰγαὶῃ 18 οπα υὗ 
λογϑέπιοπ ΘἈΪΠΙ8 ΟἿ ΔΡΡΓΘΏΘΏΒΙΟΏΒ; ἴδ8 ΠΟΓΒ68 
ἀδηοίο (86 τϑρί ἃ τηονϑιμθηί οὗ σγθαῖ Ρἢ ΘΠΟΠΙΟΙΆ 
οἵ Ἰἴ9 ΟΥ ἀφαίὰ ; πὸ οπα οὗ {μ686 μθδῃοπιομδ 
ΒΔΏ 8 5 δί Ὁ ΠΆΥΥ ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ6 νοτὶὰ. ὍΠΟΥ δἰὶ, ἴα 
(ποῖ τάν, γα {Π οἷ ΚΟΥ οσθ. Ἡἃ βου κὰ 
116 σουγβο οὗ βοῖηθ ΤὩΔΥ͂ δθοῖπ Οἡ ΘΔ, {με} 
πϑηδροιηοηί, (δεῖν ἀϊτοοίΐοη, (δαὶ ΘΑΥΘΟΓ, δϑὰ 
(πον Ἰαϊ ὅτ δχοιὶ ἰη Ἡρθανυε. Πθυὶ δἱ [ἂς 
Ἰνιοδὰ οὗ 8Δ}} 15 {|ὸ ΚΙ 6 Γ οἡ (86 νυ ϊῖ6 Ογ86. ἢ6 
ὶ8 (6 Ῥγΐησθ, (Π)6 ΓΕΒὲ ΑΓ Θβῃυΐγοβ. Τδὺ8,8}} ΔΡΡδ- 
ΓΘΗΓΥ ἴα] οὐθηὶβ τυδὶ βοῦτο [118 ΡῬυγροδβδ, 
δηὰ [086 ΡΌΓΡΟΒΕΒ 8ΓῸ 8ι}}} σεάθιηριϊου δηά 1 
αἰ δα βίου (του ἢ {86 τ οΥ]Ἱα---οῖ γοῖ λιιὶ ςπιοῃ!, 89 
αἱ Ηἴ8 Του ῃροΐηρ ἴῃ οἢ. χὶχ. 1]. Τὸ ἄογϑα οἵ (86 
ἤγβι ΕἸ ἄον 18 τολης; ΒΟΙΥ δῃά Ῥυτθ ἃ8 ΘΑ ΙΓ 
Ἰίχυ 18 106 ἀΥ̓παπιὶσαὶ ζαηάδυινθπίδὶ τηογοιηεηί 
ἢ Ϊσἢ ρονογ5 δ]Ϊ οἰ ὯΥ δη4 πιο οοπβρίουουν 
πιογοιηθηΐθ. ΤῈ Εἰάον ἰδ ΟἸεγῖϑὺ [866 Ρ. 118]; 
ιο ἢϊτι, ἐιμογοίογο, ἰο Ηἰ5β. ρονέεν, Ηἰβ σα]ο. 8)} 
8 δΒϑοαιιθηι ἴδοῖβ ατὸ Βα ͵ θοι ; ποῖ ΟὨ]Ὺ {116 {ἢ 60 

γιάοτϑ, Ηΐ8 βουυδηίβ, Ὀυϊ αδἷδο 86 Ἷδοίβ οὗὨ (ὃθ 

ΔΓ, βἰχι, βηὰ βουύθηίῃ 86818, {110 Ἰαι ον οἵ ψ ἶοὰ 

ΘΙΠΌΓΔΟΘΒ 8] ἰΐοτηβ βυυβοασοπὶ (0 115 ΟΡΘὨΪΏΚ- 
Ηἰ5 δοῖσ ἰβ 6 ὈΟῪ τὶ 1} (Π}9 Βυγθ δύγον οἵ (δ 
ποτά ; Ηἰ5 εωγεαίὴ οὗ ἐγοῖσπ 18 {86 ἀΐδιεπὶ οἵ ΗΪΒ 
ῥτϊποῖρίαὶ νἱοίογ Οὐ δὶ! (86 μόνον οἵ (80 

ψοχϊὰ δηὰ οὗ ἀδείζηϑεθ, δηὰ, πῦθη Ης, ποῖ π|}- 
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δἰδπάϊην, Ἀρϑίη ρο68 ἔογίι (9 δοηαιιθῦ, ἰὲ 185. ἴῃ 
ογάον ἴο (8 ὨΘΟΟΘΘΑΡΥ ἀογνοϊορηχοηί δηἋ σοηϑιη- 
τοδιίου οἵ [{18 ρτὶ ποϊ ρδὶ σοῃῆϊοι αηαὰ γτΥἱοίουυ ἴῃ 
ἃ στ βυσοοβϑίου οὗ που ἀ- εἰβέοτίσαὶ σοηθίοί8 
διά τἱοϊοτ 9. Ηθ ἢπ9 πὸ προοὶ οὗ ἸὩδηΥ αἰἰτὶ- 
Ὀαϊ65; 8 Ἰθδι] ὴρς αἰγὶ θαϊθ 15 815: (0 189 
(γα οἶνον τσὶ ἰοΥ5 δύο ηοΐ ὀξείογο, Ὁ δελὶίπαὰ [Πἰπ. 

Τιιο ἤχζυτγοϑ οὗἩ (89 ζυϊ] ονίης ἰἴγθο βυτθο σα] 
γί ἀθτϑ ἀγὸ, ἸΏ ΔῊ 6501}, 50 σοθργαὶ ἰπ (ἰιοῖὶν δοη- 
δορίϊοη. (Ππὶ ἰξ Β66618 ΔΙοροί οΥ ΔΥΌ ΓΑΥΥ (0 
Ἰϊαιι τ, αν, οὐ 156 Ῥον ον οἵ Π 841}», (0 ρετ- 
(ἰσαϊατ {ἰπ|ὸ9ὅ... Μαμ ΐοβιγ, γὸ ἀνθ ἰογθ ὈΘΙΌΓΟ 
ἈΒ5 ἰατὶς ἕοτ 9 (δὶ ἔγάνοτθο [86 οἷο βίαρο οὗ 
(80 ποτὶ 45 ἰϑίοῦγ. Εγοιι ἰ)}8 τυπηΐϊης ὕδοῖκ 
ἰηῖο ρῦθ ΟἸιγ  ϑέϊδῃ {1π|605, ἰὑ γο8}18 ται ΟἸγῖβὶ 
αἶθο, [6 Β1 1} 00 οὐ ἴδο πε ϊΐθ ποῦβο, καγιηοαηίοι, 
8.1 ἰϑῖογιοα! υυχηάα ἴὼ (116 ἀγηλιγῖοαὶ ορογϑιΐοη 
οΓ ΗἸ 8 Οοιίπ σ, δνθὴ ἴῃ (Πο36 ργθ- ΟἸιγἰβεϊδη (1Π168. 
Α Τυγίδον βραιιοησθ ἰ8. ἐπαῦ {Π980 ρον ΓΒ [ΔΤ 
θεδτγίῃ, Ὠ941|1] Βαγο Ὀ6Θη ρμοβϑοϑβοιὶ οὔ (ῃ 6 686}18- 
ἰοἸοζίοδὶ Ὀύηῦ ἔγοῦλ [86 ΥΟΥΎῪ Ὀορπηΐϊης, δηὰ αγ9 
Ὀδοὺ φγινιταιίς ἰονατὰ (Π6 Θη1 --ἴὰὸ Ἰυά σαχθοΐ. 
Αοαὰ ον σοι] εἰ ἰς Ὀ6 οὐδοῦ νἰ86, σι θη ἰδ δηλ») 
υϊσπιδαὶ παϑὲὶ δα)αϑὲ (Β6 Αἰ ξατθσ5 Ὀοίσοοη 
9 ἀοὶπ7 οἵ τος διὰ {πὸ δι βηίπ) οὗ ἴ0 ἴῃ 
φαρ; Ἡΐίοη, ἔατί ον, 10 τηῦϑί δίσκο {ἰτ6 ὈλΊ, 66 
Ὀοθγοοη [056 Ψ͵ιο ἰἰᾶΥο γον ϊοἀ [πὶ τοὶπὸ 8η4 οἱ 
δὶ (Βο3Ὲ 10 δ Υ6 88 .ΡΥΘ ΟἹ {6 5ΒοδηΥ ᾿ηοὰ- 
δῃτο οἵὕἩὨ ισἸέεαί αηὰ δαγίογ ἴῃ ἀεατίὴ 9 Ποαίὰ 18 
οϑοδιοϊοσίς ιἱ ὕγζοπι 1.6 ουΐδοῖ, 84.111, (ἢ ὁ σοπι- 
Ρἰ 18. ἀρροδγάποο οὐὁἁ Οὐχί αἱ ἰὰο Ὠρδὰ οὗἉ {116 
ἰιοτ86 1 ρύονοπ τ τνο τὸ ἀθλ]ηρ ρτΓΘ- ΘΙ 6 ΠΕΥ 
ψ|} ἢ ΓΟ οὔ {16 Ομ γιϑιϊαπ ἰἴαιο, αὰ {Πι8ΐ, ἴοο, 
85 ἴῃ:8 ἴα51 1 π16. 
Το δεουπα οΓγϑ89 159 οὗ ἐλ6 οοἷογ ο" δἱἰοοα, Πὶ": 

τίάον ἰ5 Ἰδὼν; ΝἥαΑΡ 28. δ ἰοια] ἐγ, ἴῃ 118 πγοϑὶ 
ζοανίι] ἴον πὶ---τη οἱ ΠΟΤ ΟἾΥ [ἢ 6 τγὰν οὔ 8βο] [-ἀοἴδποο, 
οὔτ νἱηϊο εἰἱοη οὗ γἰ αἰιί8, Ὀαΐ γαϊον ἔμαῦ ἀλτκ 
ΡοΟο (ο νὶϊϊοῦ 10 8 ρσγδηϊοα ἰο ας »δ:δε ζγοπι 
ἰὼ εατίὴ, 1ῖὸ Βοῖ οη ἴοοί 8 τοοίρτοσι! βδυσιίου- 
ἴῃ οη συπη1 654 ὈΔ16- 8.148, κα π᾿ ῥεῖα δηι 
Ὑλη(οηη694 ἰὼ ἤδυπί [Π6 σγεαί δισογὦ, ιἰκ0 εγιὰ- 
ΒΟ] οὗ αἰ 4 Δ} }Ὺ ἰπϑίγαπιοηΐβ ἄοινη ἴἰο (6 ρτο- 
Βοηΐ ἰἀλγ. [τ 008 ποὶ ΒΑΥ, ἰ0 ἔπ] ἈΎΓΔΥ Ῥθ86θ 
ἴτοτι τἰπι6 ἴο ἐἰιη 5, ὕον [6 ἱπίουνθηϊης {1π|63 οὗ 
ΡέδΔ66 δῦ 80 ργοὈῦ]οιηαί δα], 80 Ῥοποίγωι δὰ τι} 
πὸ] κὸ σοιμτηοϊΐοη8 ἈΠ ΒΡΡΓΟΙοηβίοηϑ, ἐδπδὶ 
ρΡετίδοι ρεδσο 15 'ῃ ΓΘ ΕΥ̓͂ ἰακὸη Δα ἀπι1} (16 
δάνρηι οἵ οἰοτηδὶ ρΡ6866. 
ΤΌ ὀίαοῖς οοἷον οὗ ἰἰϊ6 {λίγα ΒοΥ86 15 ἐμαὶ οὔ 

τηοατηΐη, Π6ΤΘ ΘΒΘρθοία ἢν οὗ λωηγ)εῦ ἀπ απχίείψ ; 
οἵ ἐμδὶ βοαγοῖίγ οὔ Ὀγοδὰ ὑπ ]οῖ ἰοτπιὶϑ ἃ ραν οὔ 
(86 ψοτῖ 5. ἀἀτῖς Εἰβίουτυ ἴῃ 8} (1 πλ65 δπὰ ρίμσοϑ, 
Ῥδιροτὶ ἐπα. Τ20Ὁ 'ΟΥ̓́ΘΡ, 18 ᾿πο] πο ἰο βο0 δηὰ ἴο 
Ραϊαν αἱ ι1κ6ὸ οἰτοιαπχϑίδησοϑθ οὗ 1Π{8ὸ ὈΪ]ΔοΙΪκ --τ λα 
δίδοκοτ, ἱπάοοά, (ἰδ {ΠΟΥ͂ ΔΥτ0 ἰπ γολ]γ. 
Ὅεδγι ἢ, ποιγουον, 195 ΒΟΔΡΟΟΪΥ δΒη] Γ΄ ἃ αἀϊγασοὶ ἀϊ8- 
Ῥοηδδιίου οἵ αοί, ἴο Ὀ6 τοΐογτοά ρυγοὶγ ἰο {110 
(αἰϊαγο οὔ σγορᾳ: 10 18 ΠΟ ΠΟΘ 80 (ὁ 6 γορηγ 6} 
ἰὴ πον οὐ ἀοαίῃ 5 [0 ὯὈθ οἰαϑϑοὰ ὑπ ογ {116 
μοι οὔ ρυτοὶν παῖ γα] ΡΒ θποπιθπᾶ. Ὀθατι 5 
δὶ 1689ι Ὠ4]Υ7 αὶ σόϑυὶὶ οὗὨ (ἴ 6 Βοοίὶα] ὀχησρογαί οι 
οὔ (86 αἰδεϊηοίίοα Ὀοίιγοθη (μ6 στἱοὶ αηὰ 19 
Ῥοου. ον (6 πιοϑ ἰηαΒρομβ  ὈΪθ ποΘΟΘ58 γ1 68 
οΥ̓ Ἰζο, στ σδλὶ ἀπ ὈΑΡΪΘΥ͂, α5[ ρ6495 ἰὨγου χ {ἰ10 
804168 οὔ 86 τ ]ον ἀπα [Βτουρὴ ἃ τἰ ζοόγοι 8 να]ὰ- 
διίοη. Ασσοτϊης ἴο (πὶ8 γαϊαλίΐοπ, ἃ. ἀδηατγίπϑ, 
16 οαἰΐγο ἀκ γ᾽ Ἧ8 568 Οὗ ἃ 28}, 8665 ΟὨΪΥ ἴῸ 
819 οὐ παρροτί, ἰἦ ΒΘ ὈᾺΥ τολεσέ (οπὲ ελαπὶχ 
οἵ τὴλεαί, ιἰ9 οἰγχῃῖ ραγὶ οἵ ἃ ϑδολοβεί οὐ αεν- 

16δ 

Ἰηϑη Ὀ.8}}61 [ὨΘΔΥΙ͂Υ ἃ αὐατὲ, ΕἸ Ως} 18} τα Δ 80ΓΘ. ---- 
ΒΕ. Β. Ο.], ἴον ὁ ἀθῃδιυϊδ); νυ 1180 οὐαὶ ἱ Ὧ0 
ὈΟΥ͂ δαγίον, ἰθτθ γοχα 8 Ὀυὺ 8. ᾿ἰ{{10, ΟΥ̓ δηὰ 
δΌυτο δὶβ ΟΠ δἰϊοιναθσθ, [Ὁ 8 ΨΘΓΥ 8ι}8]} 
ΤΠ γ (ἰλγός ολαπίχεβ οὗ δαγίεψ [Ὁ ἃ ἀθηδ- 
ν1ὰ8). ΤΙ 8 ΤΊΡΟΡ 18 δἷἱ ἰδ τηοτθ Ὠοί6680]6 
Β'π69 ἐΐΐ8 πηθᾶπ5 οὗ δη͵ογιπθηῦ δηα αὐἰοτγημιρηϊ, 
οἱὐ δὰ εοὐἷλδ, Ὀτὶ ΠΟΙΡΆ Υ υαϑοὰ ὈΥ {10 τί οἷν, γ6- 
δῖη υπίουοίιθὰ. Οογία᾽ ΠΥ ὑ1τ06, (}}18 }α8ἢ 
οχηκαογαίίοη οὗ αὶ ἀἰνί πο} ἀρροϊηϊοα σοηίγαβι, ἰ8 
δὴ δοί ννῆϊοι ψν1}}] παν ἴο Ὀ0 δοσουηϊοά [ὉΓ 
Θα. ΔΙ ψἱτἢ νἱοϊοηΐ νγὰ, απ ΟὨΪΥ (16 πυθοναϊ- 
πδϑιίου οὗ (6 {Πἰ|γὰ μογβοδῃ ἰο (ἰχ6 ρον ον οὗ (ἢ 9 
ἤγϑθ τὰᾶκαϑ, Ὀγἐ ΛΓ Ϊγ, Δ 1468] σοιηροηϑδίϊοι 
(“ἴο [16 Ροον ὑπ χοβροεὶ 18 ργοδοϊνο ᾽"---ἶν 19. ἡοῦ 
οτἀαϊποι (ἰϊιῦ Θροβϑίδϑυ βιιοιιϊὰ Ὅ6. ῥγολομϑὰ ἰοὸ 
{ο πὰ, ον θυ), ψ οὶ ἰοῦ ἐ..0 θη ἃ Ὀασοῦιθ8 
γοαὶ. Οοιηρ. Μαίί. χχίν. 7. ; 

[ὰ σοηποοίϊοη νιν (1119 ἀϊδροηῃδαίίοη οὗ θαυ 
ν 158 Θϑ ρϑοῖδ!ν Γοιμ ΚΔ] {ἰπᾶὺ 1{ 8. δηποιιποοιὰ 
ὮΥ 8. υοἱοσα οἕμξ οΓ δε πεϊαδὶ ὁ {6 {οι δοαδίς 
[[ἱντης- ὈοΘ᾽η 589]. ΤΊ λ18, ἀου ι]088, ἀσηοίθ8 ἐἰδὶ 
11 τον Ὀθαϑι5 [{ιἱνίηρ- οἰ ἢρ5]} 8Γ6. Ὁ "τι ]σΌ Δ ΥΙΥ 
σοησθῦηθὶ ἰὼ ᾿ὺ [8660 Ρ. 1179}. Τιαι πὶ ἶσα (ἢ 9 
ἐοπ, οἡ {19 0η6 ϑῃ(, ἃ58 ἐἰ)6 τὰ ΕΥ̓͂ ρονίον, Δ 5{1- 
ἰμί68, 135 δοτηροηϑαίθα Ὀγ {16 οχ, Οἢ {116 οἵἶνοῦ απὰ 
---8οὸ[-5ϑλου οὶ δηα ἀονοίο Ιονα. Απηάι}19 δαψέδ- 
Ε||κ9 βοαγίησῃ οὗ 1116 Βρί γι αῦονο ον ἢν οἰ γοιιπ- 
ΒίδΠΟΘΒ, ἅτ βυρρ᾽οιλοηϊθὰ ὈγῪ (0 ἀωμαπ ἤσωγε 
οΓ λιμπαηϊίψ. 

Τιυο μων ἢ Ὠοτβο 15 οὗ ἃ ραῖς δοΐον, Ἰἰσίιὶ γοὶ- 
ἴον, πη 15 νἱάθν, ἡγ]1.086 πα πλο ἰ8 ΟΧΡΥΟΣΒΙΥ (16- 
οἰατοα, 8 δεμἐὴ. ΤῸ ψ ιο]6 Κιηχάοαι οὗ ἰδ8 
ἀολὰ, ἤἶααδες ἰιϑ3α] δ, ἰᾳ ἴῃ 8 ἰγαϊηπ, 44. δ δἰπὶ- 
8601 18 δῇ δβααῖτο οὔ ΟἸ ιν 8ῖ, 80 Βο αἶ5ο, ἰῃ ασοοτά- 
δησθ ΜΓ ᾿}}8 τιὶρ! γ Ῥονγογ, δὰ8 Ἀἰπ)50] 8 " 
δϑααΐτγο, πδιλοῖν, ἤλ.69. Τ}}}8 18 δχργοβϑίῖνο οἵ 
(16 δοῦ {Πα (6 ροννοῦ οὗ λβίογίσαὶ [λοαι}ι, 88 ἃ 
Θοουϑ5αιιθηοό οὗ Βἰη, το} }.65 ἀοννα πο (116 ΓΟ} πὶ 
οὗ εἰν ἀοηα, ἴῃ 118 ἀδτὶς οοιῃρατίπηοηϊ ; δηὰ Ἰἰ μι 
18. 8150 {ΠΘΥΘΌΥ βἰ16ι} ἀροη 6 Ο]ἀ Τ' αϑἰαπιοηΐ ἀοο- 
{γἰπο οὗὨ ϑ]16 0]. 1191, ἴῃ δασοτδη 96 νυ} Οὐ ΘΡ 
ῬΆβ8δ 68, (6 ραίο8 οἵ (9 Κιηρσάοια οὗ {ἰὸ εδὰ 
ΟΡοα τνἷἱ[ὰἀθ δηι σογοίοιβὶ Υ ἰοιναΥὰ 5. (9 δοίουϑ 
ἀροὰ {Π|8 βίαρο οὗ 16 (Μαιῖ. χυΐ. 18), 6 γθ 
(οἷν οἴδοοῦ ἀρμόδτβ 1 (86 τα ϑὺ ΟΥ̓ ἰἰ)0 βία σα οἵ 
6 νον] 1301, ΤΊΙὰΒ ταιιοῖ ἰθοῦΘ 15 πὸ αἰ- 
ΘυἸΥ ἰὰ πη ἀογβίδηάίηρσ, παπλοΥ, (ἰαΐ (ἰν6 ᾿ απλδη 
1.64 οὗ [6 ἀοιπαΐῃ οὗ (1ὸ ἀοα ἀοο5. ργϑδοὶὶ γ6- 
Ῥοηπίδησα, οα ἐΐα οπα πὰ, αὶ {Ππ} ἦι 4180 18 1ῃ- 
ἀϊγθοιὶγ ρῥτοάαοίϊγα, οα ἰἰϊ0 οὐἰοῦ ᾿ιαπ!}, οὗ 8 
ἔλα] οἴἴδου οἵ σγϑαὺ ροννοῦ πῃ οχίοηϊ (] ον. χνυ. 
82. Ηδ6Ό. 11. 1). [ἔτ θοίταοσ( αι ΘΥΘΓΥ ορίἀοιμὶο 
ἀγα 3 σοι {1685 ν᾽ οὐ πλ5 ἰηΐο 1(5 τν αἰ Γ]ροο] ὈΥ (μ9 
πο ψογκίηρϑ οἵ βυπιραι]οἰϊο ἔσαν, {ἰὸ 1ἀκ6 18 
ἰγυθ οὗ τῆς ρονοῦ οὗ θαι ἢ 48 ἃ ἰοία! γ. ΤῊΘ 
Ἔχ αϊαίίοη οὗ ββδάονυ, ἰογγ ῆσ πη βροοίταϊ 
᾿πιῖ 68 τ βίης ἔγοθι 60] σχοθ8 ἰκὸ {ἰιὸ Ὀτγοδίὶι 
οὗ β᾽ σῇ 653 δη:} ἀδαίἢ οὐδνῦ {6 ΘΆτι}}, ΘΆΥΓΥ ΩΣ 
σοηίηρίοπ ψι|1} 10; δηά [818 Θπι  ΓΟῪ ἰγγθβροοίῖνθ 
οὔ τοὰλ] γτοϊτο- οι οη5 οὗ ὑΠ6 οἵμον σον. ΤᾺθΘ 
ῬΆΪ6, γοιονν οοἷοῦ οὗ 6 διοτβὸ {»αϊια πιο 8) 
Ῥοϊηῖϑ ἰο ἴῃ6 οἰοιηθηΐ οὗ θαυ ἃ8 νγ6]}] α8 ἰο (88 
ιὰ6 οὗ ἃ ἀοια Ὀοώγ. 

Απὰ γχοὺὶ (ο {πὸ υπὶἰοά αοἰΐοη οὗ Πολίἢ δηά 
Ηδάθ5, ρον ΟΣ 18 ρίτθη οὐοῦ οπὶν ἴπ9 ζονγιλ ραγί 
οὔτδε φαγί. θαγο πιογία! ἴτν ἐπ {0} 4}}} Γασὶ ἃ]- 
τηοϑὺ ΒθϑιηἙ ἴ0 ὃ (ἰ5ι1η σι 8.64 ἔγοσι 01}18 ἀθ0πὶ 
οὗ ἀοαίῖ : αἱ ἰθαβὶ ἔμ 6 Γ6 18 4180 ἃ δου λ Ππηβία; 8 
Ὀ]6588ἃ ἀγίης νῖι ΟἸινῖδὶ ἀπὰ δοσογαΐηρ ἴο ΟλΥἰδί. 

[4 
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ΤύωΡ ἴα (6 πυδον οὗ (Π6 ψοτ]ὰ: ποθ ζομγίλ 
»ατί, τ ΟΓΘΙΌΓΘ, κν6 ὈοΪΐαγο ἰο ὃθΘ [16 ΒΡ661 ἤ6Δ]}Ὁ 
τοογ ἀϊψν ρατί, “ ἰο 15 σίνθη Οὐ ἰο [9 νοτ]ὰ 
866 ἢ. 174], 48, οὐ {86 οὐὸνῦ ἰιδηὰ, ἴΠ6 λίγα Ῥανί 
ΤᾺ Υ}}}. 7), ἃΒ 8 ραγὺ θοαγίπα (ἰἰ6 πα δοτ οὗ 
“ριτῖί, 186. ἱπαἸσαίνα οὗ εριγ μα  οἰγουπιδίαποες, οὗ 
ΘΟΥ̓́ΒΠ(Β ἰΓΔΠϑρ᾽ ΓΙ Ως ἴῃ (16 Βριγ}- γον]. 

ΤΠο ὙΟΥ ΠΥ ρον ΓΒ οὗ 1) οὶ ἢ 8γ αἶβο ,οὼγ ἴῃ 
ΠΌΤ ὈΟΓ: {[16 διουγαῖ, ἀμησεν, ἀδαίλ, δεασί. ΤὨ6 
ἐπ ρονὶ οὗὨ ιἸνὸ “ισογὰά ὨΘΥΘ Τχϑη {650} Ρᾳ5965 Ὁ6- 
Σοπὰ {αὶ οὗἉ 1ὸ στοαὶ ψαγεβινογα ; ἰΐ ΘΠ ΌΓ8668 
8}} ἑἰυτιη8 οὗ νἱοΐθηι ἀδδῖῷβ. Ζ{μηχεγ, ἸΠ]κ  τ156, 88 
8 Ῥατγίϊσαϊλῦ" ΡόΟνΓ ΟΥ̓ ἄἀσαι), ραϑπο Ὀογοῃὰ 
θοανῖ. Απὰ πο 1698 4068 βροοϊῆς 7)εαίλ, ἴῃ {86 
ΒΙΉΡΟ οὗ στοδῖὶ Ῥθ 50} 6 η6 605 ἀδϑοϊαιῖηρς 1.6 τονϊὰ 
(λοιμοί, Μαιι. χχὶν. 7), ἀχοθϑὶ {ἰν6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ ἔοΓΠῚΒ 
οἴάφαί, ὙΠ ΟΙ ΒΟΥ τα ρδοίουβ 8Π}Π}Ὲ}9, ΒΙΤΩΡΙΥ͂, ΔΓΘ 
τποϑηῖ ὈΥ̓͂ ἴ1πΠ6 ὀὲέαϑίϑ οὐ (λὲ φατίλ, οὐ τ ΒΘ ΒΟΥ 
(Πογο 18 δὖ {ἰ6 βδῖηθ (π|0 8 γϑίθγοησθ ἴο 8 ο86 
τη Βίογου8 δης ᾿ατ Γα] ΔὨἾ 8] ΡΟ ΟΥΒ ὙΠΟ ἢ ΔΥῸ 
Ὀοίηκς ἀἰϑοονοῦοα ἴπ {μ 656 τηοάθγῃ {ἰτ)68 ἴῃ ἰδ 6 
ἴοττ οἵ Ρ8 γπ51168 οὗ 8}} Κ 5, νγθ ἀο ποὶ τϑηίιγθ 
ἰο ἀθδοῖϊ 6. Το Ῥοϊπί οἵ ἀορατγίαγο [ῸΡ Οἴθαγοῦ 
σ᾽ ἴπηρ898 γγἃ8 ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ ΔΙ ΓΘΊαΥ ἴῃ οχἰβίθησο; ἴ0- 
οί ον τὶ ἃ Κπονίοαρο οὗὨ {106 ποχίουιβ μογΌ, 
ΤΏ 6 ῬΟ838688604 4 πον] ρκο οὗ (6 ΟΓλ δηὰ (8 
ἀθϑι γι [γ90.685 (1105. ν, 13). 

Αποι ον Ροϊηΐ νοὶ τὸ τν 1Βἢ} ΟἹΟΑΥΙΥ (0 Ὀτίης 
ουἱ 15 018: (μδ8ὶ {π6 ἴον ογβοθη ΓΘ ΒΆΘΟΘΘΒ- 
ΒΙΥΘΙΥ Δηπουηοοα ὈΥ̓͂ ὁη6 οὗ ἴ6 ἤοιιτ ὈοαΒβί8 
[{ἱντπς-Βοΐη 8]. Το ἢγϑί Ὀδαϑβὶ [Πἱνὶπρ- οἰ ηΡ] 
18 δἰ ψηη} 2 ἃ ὈΥ͂ 115 δηποιιπσοπιθηί οὗ ἰμ6 Εἰἶτσϑι 
Ηοτγϑβοπια, ΟΠ γ 9, ἢ 8 υοἱοα ἐϊε ἰλμπαάθγ. ΤῊ 8 

. ἴδοϊ ἀοο 1 165 [6 ννοΐα ββηιιθῆσο. πάογβίϑηάϊηρ, 
85 ὁ (0, ὈΥ͂ {1[)}6 Του Ὀθ8815 [{[νίηρ- 6105] [86 
ἴοαν Εὐμπααπηθηία)] Εὐτπι8 οὐἩ (Το 5 σιῖϊο οὐοῦ (δ 
Ὑ01]4, τνὸ οἴ πὶ {81 ὑμεῖν [88}Κ ᾽5 δΘοτηρ] οἰθα πψῖ}} 
πὸ ργοβοηίδιϊοη οὗ {16 ἴον τότ κοποταὶ 1 π68- 
πιοηίαὶ [ὉΓΠῚ8 οἵ νου] αἱ ν ἰιἰ ΒΕΟΥΥ͂ 1861 88. 6οπὶ- 
τί βοὰ ἴπ 0110 ΤὍαν Βογβοηθη [5366 ἢ. 179]. 6 
οδηποί, (ἰοτοίογτο, νι δα ι]οἰογχασι θοῦ, σοῦ- 
θοίιτο Πα (μ6 ὅοον Ἰδοϊςκοὰ Ὀθδ8ι95 [Πἱνίηρ-Ὀ6- 
ἰη 95} ἴῸγ {ἰἸ0 [ο] ον 8βθα]ῖ8. Μδηΐβι γ, ἃ 
ἰατηϊηρ-Ροϊηῦ ΟσσΌ ΓΒ 8 6 γ : {Π|6 ἔογι8 οὗ (ἶῸ 
οοϑηλὶ σαὶ οουΓβ6 οὗἁ (16 νον] ἃ 4γο βιισαθϑάθα ὈΥ 
ὑ86 ἴοτπλβ οὗ δοϑιμίσαὶ ΒΡ γῚ"14} λιἰϑίοτγ. 

Εἰγβϑί δοιῆὴθ8 {λ6 Λίϑίογψ οΓ᾽ ἰλε ἡαγίψγα ἴῃ ἰΐ8 
ψ 1010 ἀχίοπὶ, ἐποιρ} ρυθἀου απ ἰΥ Νοὸν Τοβία- 
6.4] δηὰ οϑοϊ δι οἱ οσῖσαὶ. Τ|ιθ θοῦ Ὀθο᾽ 9 
{πθ1 88 δομὲδ μπήύογ (ἦς αἰίαγ. Το νου] πουϊὰ 
ἴαϊῃ ανθ βδοσγι σοι {61 ἃ8 οιιγβ6- Οἴου ησΒ (0 
Μοϊοοῖ, 88 Οδίϑρ)!ι88 ἀοϑῖγοὰ ἰοὸ ἀο νι (ἴτ6 
Ρχίηςθ οἵ Μαγίυγβ Πἰτη 86} (7 οἷα χὶ. 60): {Π 60 
ὑποιλθοῖνοθ, Πού, ἤατο τνἱτ ἐἰιοὶσ Αι ὨΓαὶ 
(ΘΒ. ΠΟΠΥ͂ Βδοτὶ 664 ἐπ οτΒοῖν 8 ἰο α6οα. [Ιπ (1118 
οι ΘΓ] 683, ὑπο ὶν ΒΟΥ ἔσθ σοῖ68 ἈΠ Δ6 Ὁ (6 Βολὰ 
οὗ ἐἰι6 θατηὶ οἴδοτγίπρ; (6 αἰίαγ 15 116 σοη Γ9 οὗὨ 
{πΠ6 8δογὶ οἱ 4] βυβί6 π), 88 (ἢ 6 Δ](αὉ οὗὨἩ ὈαΓηΐ βδοτὶ- 
ἤσοβ; ἰογο, ἰῃ ταϑρθοῦ οὗἉὨ [5 ἰἀ64] ἱπιροῦὶ 85 δρ- 
Ῥϑατγὶπρ ἰὰ 1}}6 γἰβίοῃ, {}19 βγιηῦ0] οὗ 8}} γο] απ Δ Υ 
δδογιῆοα οὗ [16 ἀπο (Π6 δη4 οὗ ποβιῖ]6 ρον -]. 
ογ8, ἰὼ 8 [1] (6501 ΠΟ ΠΥ ἰο, δπαὰ οοηΐϊοββίοη οὗ, 
(Βὸ γι}. ΤΠΘΥ ἌΡΡΘΩΓΥ 88 δομίδ, οὶ {16 νγουἹά 
88 Υἱο θη Υ ἀοργίνοά ἰἰοῖη οὔ ὈοΔΙΥ ΔΡΡΟαΓ 
Θη66ς: ἐξ τηυϑὶ 6 ον θηί ὕγοπι ἐπ οὶτῦ ἈρΡρΘΆγΆΠΟΟ 
ἰμδδὺ {ΠΟΥ αν Ὀθοη δβ᾽αἷη οἡ δοσομπηΐ οὗὨἩ {πο ὶγ 
δι 0 Ὁ Γι] σοη θββδίοη. [Ι͂}ἢ {μοῖτ οοηξοββίου {δ 6 
δῶν Ὀθοη {Δ |{8{ὰ] δὶ οὔσα ἴο (ὴ6 Ιοροϑ οἵ αοὐ 
δηᾶ ἰο (6 Βυ᾽]εοοίϊνο τί ηθ88 ἴῃ τμοὶρ ΟΥ̓Ώ 
Ὀχθδϑίδ. Απὰ ἐδὺ8 {π0 Ὁ ᾶἃτὸ υὐϊἰθὰ, 6 ὁΘοηστοβα- 

ἰΐοη οὗ Βου]β, Ὀο]ο σης ἰο ἰδ6 οὐ ΒΩΥ πον]ά, γοεὶ 
ἴαν γτοιηονοὶ ἔγουιλι ϑΠ 60], πρϊο ΤΩΘΘΗΉἾ]9 ἰδ 
σδΡθοτ ἢ οΥ̓οΥ (Π6 ΘΑΤἢ. 
Νον (ἰουσὰ (6 Βρ᾿ γι οὐ {Π6 Δίατ ΓΒ 18 δ ογἢ 

ἴῃ Βιορι ἢ 8 ῬΓΆΥΘΡ: “ΠΟΤ, 1ΔΥ ποί (15 δίῃ [0 
(οἷν οδτχο,᾽ 1ἈΠ6 ἰηϑιϊποὶ οὗὨ }υβι166 νυ ῖσο} 1168 
ΘΙΤΓΆΡΡΟΙ ἴῃ (Π9 βυδογιης οὐὁἨὨἁ Ὑτγοης, ἰα εἰοὰ 
ὈΪ]οοὰ (ἰδὲ οὗ ΑὉοεϊ, ἔον ἰηϑίδησο, ΗΘὉ. χὶϊ!. 9, 
ἴθ {(μ6 1Ὦ}} ρΡοσγοοθρίϊοπ οὗ (86 ἰογγὶ Ὁ] 6 σδ] απ 1685 
Ρογροίσδίθα οὐ 2.8. τηθῦ, οὗ {0 ἀδνκοηϊηρ9 οἵ 
186 ἐγαῖ, οὐ (6 σαγι σαι ἈΓ68 οὗ (.}6 βΟ506] οὗἉ ΙοΥῸ 
δὴ ΤΠΟΓΟΥ͂ Οἢ (Πα ρμϑτί οὔ ρῬογδθδυίοσβ, 18 ποὶ ἴῃ 
116 δΒἰ᾿᾽ρ οὶ ἀοσγθθ ἀοὴθ ΔΨΑΥ͂ σὶτὰ ὈΥ͂ ἐδῖ8 
ΡΓΑΥ͂ΘΓ. Απὰ πὰ {118 8Βοπ86, τὶ (6 σ, ΒΟΥ δ6- 
ΥΘΡΪΥ͂ οὗὨ ἰγυΐῃ, (ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ τ᾿ {Π ἃ Ἰουα νοῖΐδθ, ΒΆγ- 
ἴῃς: δοτά, ἰδὲ λοὶν απά ίγυε. Α53...}86 οὶψ Οπε, αοὐ 
ΟὟ 65 ἰϊ ἴο Ηἰ 86] (ὁ ΓΟΡΑΥ; 85 ἰ6 7γμρ Οπο, 
Βαυΐης σίνοη {Ἰ16πὶ ΗΪ58 Ἰνογὰ 85 (ἢ πογὰ οὗ Ἰϊΐα, 
Η19 μ859 ρυὶ ΗΪπι80} η ον ΟὈΪ σαι ῖοπ5 ἴο (ἢ θα (ο 
ΤΟΡΑΥ͂. [866 ἔοοί-ποίο, Ρ. 178 84.---Ε.Β.0,] 
Το ἰοτιὴβ ορἰογοά ἢδγθ ΟἸΟΥ δῃ ἃ ὈΥΙΠΔΡΥ͂ 

Ὀθαγίπρϑθ, ονοτοῦ. 16 ΜαΑΓίγγΒ λα άγοβα Οοά 
(ποι Ομ γίβϑι; αγοί. δπὰ οἱδιουβ)ὴ) ὈγΥ {86 πρυδ86] 
Π8Π|60 οὗ Δεσπότης, ὈδοΔι.59 ἐΠΟΥ͂ τηυϑὲ η6 665 Ὀϊεοὰ 
ἀπάον 16 βογὼ οὗἁὨ δαγιν ἀσβροίὶβ ΟΥ ἰγγδηίβ, 
δὴ 4 ἴῃ δοῃἰτγλα δϑυϊποίίοη ἰοὁ ἐδ ϑ ῖν ὉΏΒΟΪΥ ἀδπροί- 
18, Θχογοϊβαα ὑπ 6. σΟΥοΡ οὗ ᾿γἱῃρ δῃὰ δγγορδηί 
ῥγοιθηβίομβ, (ΠΟΥ 68}} Ηΐπὶ (6 λοίψν απά τε 
(Ζοπυΐϊπ6) 2 εροί. 

Τηυδ 8 υΐ σι ῬΓΟΘΒΌΓΟ δηὰ ὈΓΧΘΏΟΥ οὗ χτὶοῖ, 
8 ΟΥΥ [0Γ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ι8(106, ΓΙΒ68 ΟΥ̓́ΘΥ ΒίΓΟΙΖῸΓ 
ἔγοιι {86 ἀορίἢ5 οὗ νου] αν δηα ῬΑΥο}}}68] 1 ὉΡ 
ἰο ἐϊιὸ ΤὭγομο οὗἉ γἱ σφ ιίοουβϑη 658, (που σὰ τ] αι οα 
δηᾷ ρμδοϊβοα Ὁγ {6 βρίγὶῦ οὗ 86 Αἰοποιμθηί, ἰδὲ 
Ὀϊοοὰ (μδὺ βΒρϑακοῖῖ Ὠοίϊονῦ {δἰπηρ9 (πῇ {μι δὶ οἵ 
Αὐο]. “οι ἰοῆφ ἀοδί Τάοις ποί γμάσε3 Τδουρσὰ 
αοὐ δ υὐρσιχοηῖ σὺ68 οἢ ᾿ῃοοαΒϑ ΟΥ̓ (Πτγουσὰ τ86 
Δ ριἢ5 οὗ ἴδ, 10 χγϑαῖ ψΓΟΩβ- 80 Υηρ οὗὨ τδ 6 
ΔΙΆΓΙΥΤΒ ΓΟ ΓΒ 8 γΘϑι (ἸΟῪ 8η4] αι ρπιοηί 
Ὀοῖοτο {1|ὸ τ 16 ουϊά. Απάᾶ ἴῃ Βυ Ζογης διε σ 
ἰν18 }υβέϊσοα, ἰμ 6 στοδὶ ἰη!ἜΥΥΔ] ΤΩΔῪ δθθηὶ ἃ τὐρδὶ 
Ιοηζ οηθ, ἃ ἰατὰ ἰτγὶαὶ οἵ ρμϑίΐθποθ (μακροθυμῶν, 
[ἀκ χυΐὶ. 7) ἰο 411} ὰπλ Ροτγοορίίΐοη. Το 
ἴκοι ἰμαὺ (Π6Υ δηἰϊοῖραϊθ {16 δυοηρσίης οὗ ἰδεῖς 
ὈΙοοὰ 88 ἃ Θοῃβοαιθησο οὗ ἔδο Ὀινίηθ Ἰάἀ ρηηοηί. 
Δα ἤοησθ 68}} Ὡροῦ ἀοα 88 {Ἰιὲ Αυὐδηζεσ οἵ 
ὈΙοοί, 48 ποίη ἴῃ οομμπηοῃ ΜΥ11}} ἃ τηλ] κοδηὶ 
δηὰ μΒαίοίυ δηϊαιοϑίίγ. ΤῸ δυνοηρίηρ οἵὨ δἱοοά 
8 [89 γοὶ] σἰοῦθ δηὰ τπογαὶ ρορυΐϊαν [οππίδὶπ οὗ 
οΥἰ πα] 7υ8ισο; οΥἰ πη] πϑίϊςο, ἐμ ογοίοτο, ἴῃ 
ἴϊα γιὰ β'ιδρο, 18 {0 ἔοσπλ ἱπίο Διο (16 
δνοηρσίηρ ΟΓ Ὀ]οοά 188 αὐον ἀονοϊορθὰ πάθον (86 
ἰηδυοησο οἵ οἰ" ΠἸζαιοη. ὙΒΟΓΟ στ ταϊηδὶ 5.108 
'8. 80 ρογνογίὰ ἰηίο 118 Ορροβίί δ, 88 0 Ἀρρεδγ 88 
ἃ βγϑίοπι οἵ λυά οἶα] υγάοτ οὗ (})}6 τνογδβὶ κἰηα, ἴῃ 

ἀοιηοῃΐα Βοβι ἢ ΠΥ (0 1 νη }αβι166, ἴῃ {Π6 δυϑεγ- 
ἴηζ8 δπὰ δχϑουίίουϑ οὔ (6 ΔΜίατί γτβ, ἱβόγο [86 
ΟΥΥ͂ ἴον Οοὐ 58 δυθημειγθηὶ οὐὔἩ Ὀϊοοὰ 85 186 ᾽ν 06 

Εουπίαϊη οὗ Φυκίῖσθ νυ ἰσῖ τσ ματα αὐτο ῚΥ ἀ6- 
πἰοά, 9ῺΟ]1ὁ ννυ8 αἰπιοϑὺ ἃ5 ἃ Ἰορίοι] ΟΠ ΒΘ 6 η06. 

Βαϊ ΨΥ βιουϊὰ τοηρθάποα [ὉΓ ΤοτιμῈν Ὀ]οοά- 
σα εἶ π688 ὉΘ Το ἀροὴ ἴθ ο80 “ἰδδὶ ἀπο] οα 
ἴδ δον " ὙὩΤθοβο 0 Ὧον,, 85 ἱπῃαθιίδηι9 οὗἁ 

δδγίῃ, Ὀοϊοηρ ἰο δπὰ ἃτθ διἰδοϊνθὰ ἴο δαί, (86 οἱὰ 

Ὁ]οοά -οἰαἰποά ἰγαρῖοαὶ ογάον οὗ τμίη δ, ἅτο, 89 
δοσοϑϑουΐοβ ἰῃ σΌ}, ρ᾽ασοὰ πον (μ 6 σομεθαιθα- 
6685 δπὰ {0τί μον ἀονοϊοριαθαί οὗ χυϊ (Μαιὶ- 

χχὶϊὶ. 82 5Β4ᾳ4ᾳ.).. 
ἘΡο Ἐν νον τς πα οτος τς ἐστι συ σὐὲ: 

4 [800 1Π0 Ἐχουγδὺδ οὐ ΗΑΡΣΆ, Ρ. 364 ε4ᾳ4.--. ΕΒ. 6] 
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ΤῊ15 ΒΟΥ ἰαβιϊποί οὗὨ 7υ5ι156, ΒΟΎΘΥΘΓ, 18. ΔΡ- 
Ῥερβϑὰ ἴῃ 8 ὑνο- [ο] ἃ ᾿ηϑῆηθῦ. Εἰγδί, 8 τολίίδ γοδά 
5 ξίνθη ἴο ὁδοῦ οὔθ. ἴῃ ἰδ οἶμον νου], {Π60Γ0- 
ἔοτο, ΠΟΥ͂ ΔγΘ οἰοιοα ψ τὰ ἰμ9 δἀογημθηὶ οἴ 
Ἰηποοθῦσθ πιὰ γἱχιίθουϑηθθθ. Απὰ 80 Ὀνγὶρὶ 
81:6 ἰ686 ὙΔΝΙΐ6 ΤΟΌ659 μα ονϑ ἰὴ (86 δ ἰΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ (158 νοῦ ἃ μον σομϑίδηι αγ ὈΘΟΟΙΘ ΤΟΥ αἶ8- 
ΕἸπΟΙῚΥ στ 81 016, πλόγο δάιηϊγοὰ δα τογο μοπογοα ; 
(Βιπὶς οὔὗἩ ἰδ0 ψαϊ9 γοΟῦ69 οὗ ἃ Ψυδβιίη, ἃ Ροὶγ- 
ΘΔΓΡ, 8 Ηυ.39, αὶ Βανοῦβδτγοἶα, δηα Δ ῃΥ ἰΒουδϑαπά 
οὐον ἑαϊτ αὶ υνἱπο88085. Αγρεΐη, [6 ΜαΥΥΓΒ 
ἈΓΘ ἤυγί ον οοαίογιοα Ὀγ ἰδ 6 Δ489γαπο9 (παῖ ἐλεῖγ 
»Ῥενγίοί ὁ τοαϊϊηδ 6 πεατὶησ {8 ἐπά, Μ Ἀ116, 88 ἃ 
Ῥεγιοα οὐὁἁἩἨ ναϊιϊα, ἰ 15. 1.86]}[,: ἀπθν 4 ΠΟΥ ἀ6- 
6Γ66, ἰἢ δοοογάδησθο νι τσ ϊοῖ ἐπ ΔίΑτ γΓ- ]8- 
ἰΟΥΥ͂ τιυϑὲ αδἰἰαίη 118 σοπιρ]οἰίοι, [6 παι θον οὗ 
Μαγίγτβ τηῦϑὶ ὃὈ6 δ᾽ἰοὰ υρ. ἩΗδγοΐη ἰ8 ὑπο ἱπαϊ- 
Τοοί δηπουσοομθης ἰμδὺ [86 86880ῃ οὗ τηϑυίγγ- 
ἀο ἰ5 ποῦ γεῖ αἱ δὴ θῃά ; μα τιλγίγγ βυ δον ἢ ρ5 
8ρῬ8:6 αἀἴγυθῦβο ἤογτιη8 ἱβσουρηουΐ 6 δ065, γοί 
οοπίΐηθ ὁ Ὀ6 ΟΥ̓́Θ ἰο 9 οηἀ 84 ἤυπαδιμηθηίαὶ 
ὁοπάϊεῖοι οὗ [6 Βοα Ὁ] ἀονοϊοριιθηὶ οὗ {16 
ποῦ] 8 Εἰ ΘΙ ΟΥΥ, 85 (0 ἰθίοτυ οὗ ἰδ Κἰηχάοῃι. 
Τὴλὸ στοῦ ΔΟΏΡΒΘΗΥ οἵ ἰδποὶν ζ6]1ον -8ϑογναπίβ δπᾶ 
Ὀγοίῃγοη, (6 Π6Ο6ΘΘΔ ΕΥ̓͂ οὗ δαδονίης ἴῃ ἐμ19 ψοῦὶὰ 
δηᾶὰ οὗ Ῥαδιϊθηοθ ἱπ ἰπο οἶμον, ἰδ} ρἰοτίουϑ δὶ 
οὗ ἃ ϑυϊβογίας ἰοσοῖμον τ ὶτὰ ΟὨγϑὶ (Βοαι. νἱ. 4; 
2 Τί. ἴϊ. 12), οἸοναῖθ ὑπ θπὶ ἴο δῇ δχαϊ θα βίδηά- 
Ῥοῖηί, ἔγοῃ ψῖσὰ (86 ροιϑροοίϊνο οὗ (6 ρνοαί 
διὰ κχίοτγίουβ τοιγὶ αν Λα σι θηῖ το ΘΔ Υ ΠΥ 
Ὀθδοῖηο5 ΘΙ ΘΑ ΓΟΥ 8η4 τη0γ0 σοπιρίοῖθ. 8,0 ἔδυ ἃ 8 
Ηἰδ ρογίδοι γοβδΌΣ διΐϊοη Ὀοίοτο (86 ΜΟΥ] 18 δοῊ- 
δοῦπο, αὐ ΟἾγὶϑί ἰῃ ΗΪ5 σΙΟΥΣΥ͂ εσδὲ ταῦ υπι]]} 
Ηἰς στοαὶ ΒΡ ρΠ8ΏΥ. 

Ιη τἰἰὸ σγαηοϑὺ σοηῃίταβὲ, ἐπ ΠἸΒίΟΣΥ οΥ͂ {89 
Μαγίγγβ 18 ἱπιπιοάϊαίοῖνγ οοπήγοηιθα ψῖ ἢ {Ὺ4 
ὀεσίππῦισ σαίζαβίγορῆε οὗ ἐλε πα γμαάγηισπί ἴῃ {88 
ορϑηϊης οὗ 86 δἰχίλ 8608] [8660 Ρ.119]. [ὑ 5 89 
οοσίδίη τμ αὶ ἃ οοϑιχΐοαὶ οσἰδηρο 18 ἢ γο ἱπαϊοαϊδὰ 
ΔΑ ἴ( ἰ6 (4 Βυ ἢ 15 (6 489 ἴῃ (0 ϑομαίοϊοχί- 
68] Ὀ᾿βοοῦγβο οὗ ἰΐ9 ᾿οτγὰ, Μαίί. χχίν. 29 β8αᾳ., 
ἰουσὰ ἰδ9 ἔἄκυγοϑθ Πιαῦ πᾶ ἰδ 6» Βρίγι [0] 
Ὀδοκ-κτουηὰ 85 νὸ}]}. ἍΠΒ ἐμ9 σγεαέ εατγίἠ- 
φεαΐα, ἰ'Δ6 ὅτγϑί ὅπαδὶ οοηνυ ϊϑίοη οὐ ἱἰεσυοδίσὶ- 
Θοστοῖοαι {Πἰηρ9 8 Δηποιηοοα. 79 φώπ, νγαρροὰ 
ἴῃ ΟὈβ δα ΟΥ̓ ἃ5 ἴῃ ἃ Ροηϊ(οη 14} σογπιοηΐ, 15. (ἢ 0 
δοίσδὶ δὰ; ἰἰιθ πιοοπ, τοὶ 859 Ὀ]Ἱοοά, ἰ5 ἐἰ8 
Ἰ1ξο ναὶ τηοοπ : 79Ὁ} τ ιᾶὺ τ αν ἤθγο ἰδ οί ἃ 
Ῥγοαου ἰδ 7 δρί γι .41] Βϊβίουν, [1156 οἷν. Ὑἱ!]. 
1 5η4ᾳ., Ὀαπὲ {1} 6--ἶρς Ἀοβιυϊγ, ἰὑ 18. ἐγ 6---ἤπαΐζε οὗ εἰνἰ9 
ΟΣ ἀ᾽ 5 Εἰβίοτγ, δηὰ ἰο ιἰλ0 ὑἐποδίτο οὔ ἷ8 ὨΙΒίουΥ 
ΟἿΣ 8. Ὀοϊουζθ. Α5 ἃ σηίίον οὗ σοιγβθ, {ἰ6 
ΟΟΘΌΤΣΘΙΘΘΒ ἴῃ [Π6 ϑι1η δη Ὡοοη 8710 ἰο Ὀ6 τπάοτ- 
βίοοα ΡΠ θπΟΙΘΠΔΙΪΥ. ΕΘ ΠΟῪ ἰὨ6γΘ 18. ΠῸ ΠΊΔῺ 
(δ8ὲ ἀϊ68, ἰο τοὶ ἰδ δὰ 18 ποὶ δὲ ἰδ ᾿δ88ὲ 
εἰοιβοὰ ἴω ἐμ σατγὺ οὗὐ τουτηΐϊηκ, ὙἾ]5ὲ [8 
86.568 δἰ χἢ ΤῸΓ “ὁ ΠΟΤ ᾿ἰχ ,᾽ 6 βαπιο ὑϑιηατκ 
ΔΡΡ᾽Ϊ65 ἴο ἐμ6 14]]}|ὴς οὗἨ ἐπ δίατε ἴτοπι Ηδαγυθῃ. 
μῖϊκο ΘΥΟΡΥ σοηαΐῃθ οαἰθδίγορὶ", (1118 ὅπ] σαί α5- 
ἔγορὶθ, ΔΌΟΥΘ 411, Βοϑηθ 0 τ28 Κ9 118 ΔΌΡΘΑγΔΠ66 
4αῖΐις ΔΌΓΟΡΙΪΥ ; ̓ΘΌ09 (Ἀ9 δΒίϑτϑ [3}} ἔγοιῃ Ἠθανθη 
85 {π6 ὑητίρο ἤρ5 οὗ ἃ ἄρ-ἰγθ6, δυο] ΒΑ ΚΘη 
ὉΥ͂ ὁ βίογπι, [8}] το (86 ϑαγσί ἢ. 19 ἄσιγο τ οο4}}8 
ἐμαὶ οὗὁἨ ““ἰδοὸ (μοῦ ἰα ἐπο ἡ ἢ ,᾽ (ὴ6 ““ ἀδΔγ8 οὗ 
Νορδ,᾽" δῃ4 “(86 σοτΐπς οὔίπο Βοοά.᾽" 786 Ηοὶγ 
Βοτὶρίασοβ δύο ἱογου ΚΥ δ ποπιθ ἴῃ ἐμα ἰαὟ οὗ 
οοἰδϑίγορθοθ. ΤῊθ ζω οὗ ἰλὲ δίαγϑ 4180 οδὴ ρστὶ- 
ΤΆΤ ὃῦ6 υπἀογϑίοοα ΟὨΪΥ͂ ΡΒΟΠΟΠΊΘΏΔΙΪΥ, (ον 
ἴβοσο σου ποῖ Ὀ6 ἡουπα τοοῖὰ οἡ ἐδ οατιὴ ζὉΓ 
δοιὰ δ]. Βαὶ ἃ οοδιωΐοαὶ οὔδηῆρο ἱπῃ ἐμ δβίγδὶ 

τοχίου Ὀοϊοηρσίπα ἰο {89 ον 8, ἀου Ὀ{1688, 4180 
ἰἸμηαἰσαῖθα. Ναγν, ἴἢ τοΐίογθῃοθ (ὁ ἴ)6 σοῃάϊ οι 
οὗ (δῖα φαγί, [86 τιϑίδογ ροϑὶβ 18 88 ἰοί] 89 
[ἢ τὸ οἷά Ηθαγθηβ νδηϊβιιθὰ ᾿ἰκὸ (9 σοηίοηίβ 
οὗ ἃ βογοὶὶ ἰμδὺ ἰθ σοι! θὰ ἰοροίθερ ([58. χχχίνυ. 
4); δηὰ (8 οἡ (9 8518 οὗ {[Δὸ δαγίῤφμακζε,--- 
ἷῃὰ δοηϑθαυθηοθ οὗ 8 οὐἶβδὶβ 1ηὴ τὙδὶσὺ (16 ΘὨΓΘ 
οἷα ἔοτπι οὗ ἰἰα δβοϊ ἃ ἰαπά, τὰ ἰδθ σπομηζαϊης, 
διὰ (6 δηἰίγο οἷά ἴογια οὗ (6 δε, τὶ ἢ ἰμ9 
ἰδἰαηάδβ, Ῥ858 ΔΎΛΔΛΥ. 

Βαϊ [η6 δρίγἰίααὶ Ὀδοϊς ργουπᾶ οὗὨ [6 ΘΔ 2608 
Βοὶ Τογ ἢ ἴα {Ἰ6 ρῥίοίαγο οὗ 6 δοῃνυϊβοα. οφατι 
δὰ βίδν- νου] αἶδὸ ὨὈσΟπλΟ8 τηδηϊΐοϑί, Τα 8 
ΒΡ᾿ΡΙ.41 ὈΔοΙ- χγοιπ οομΒ8 8.8 ἰῃ ἃ σοηγαυϊβίοη 
οὔὗἩ ἰδλ9 ο]Ϊὰ οτάεγ οὗ (ἰηρβε ἴῃ 8 ἀδυοηίϊης οὗ 
{0 οἷά δ8δυῃ, (μ6 ἰἰτηο οὗ στᾶδθ οὗ ἰ..:9 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
οὗ βαϊγαίϊου : ἴῃ ἃ ἰγαπϑίογιηδίίοη οὔ (6 βποίϊθηϊ 
ἸΟΤΪΠΆΓΡΥ οὐ πἰριΐ, ψῖϊο36 δι νοῦ σδάΐδποο αἰ ϊρὰ 
(16 εἰσα ἢ ρθδ869, ἱπίο α Ὀ]Ϊοοάγ, βογΎ Ρ}ιοὸ- 
ὨΟΠΊΘΏΟΩ, ἴο0Υ 8 βίρῃ δαὶ Βα ΘΓ 15 αἱ δὴ δπὰ 
(αι. χχνὶ. 45); ἰὴ α ροσγέεοί σοιπδβίοη οὗ [8.039 
ΘΑΥΓΒΙΥ ΓΟ] οἢ5 δηα Βρὶγ} 1-σοηϑι6) (1008 τ 16 ἃ 
δᾶγα Βἰἐπογίο βυ Ὀ5ἰϑιθ; δηά ἴῃ [9 ψτϑοὶς οὗ 8}} 
υἱοῖνϑ οὐ {μὸ νου] σοηάϊτοποὶ ρου {}}0 Β0η 868. 
ΑἸΙ ιῖ8 18. 8.}}} τπῆοῦθ Ῥγοιιίηοπίὶ ἴα ἐμ οἴροιβ 
οὗ 16 στοαὶ σοῃνυ βίου οὗ δ 158. Α ΩΘΠΟΣΔ) 
(ΟΥΤΟΤ δὺ (6 Ῥγοβαρβοδ οὗ ἡπἀραθηΐ 86 1268 Ἰηθῃ 
οὗ 811 γῆ Κα δηὰ οοπαϊίΐοηβ. ἀζίηγχε ἔτγδι; {μὸν 
ΑΥ̓͂Θ Ιηοϑὲ ἴ0 1030. ΤΠ »γίποοα [ργϑαᾶΐ ταθη] 
δηὰ ολιίδῦ σαρίαϊπα [ρτὶηο᾽ΡᾺ] τὰθὰ οὗ 80} ἃΓθ 
Βροοϊδοα ἴῃ {ποὶΡ σοηίγαϑι [οἷν δια τὰ} ΠΑ ΥῪ 
οαλΐηθη06]. Τμοη (Π9 τίεῦ δὰ {ἐμ ριϊχἠΐψ. 
ΕἸΒΑΙγ, τοροῖ ον τὴ (Π6 ζηόοποπ, {110 δίαυε8. 
ΤῊο τϑῆρο οὗ νἱονγ, ὑβογο το, οχίθη 8 ἔν Ὀ6- 
γοπά δῇ δοϑβϑοίΐυίο ἀθαοογιον. [ἃ (Π6 ῬΟΓΒΡΘΟ- 
ιἶἷνα οΥ̓͂ ἰδο ἀαγ ο΄ ιογαὶ}, ΒΙανθϑ, αι!  Υ ἢ 
Γροθχθἢ, ἈΡΡΘΑΡ Ἰοδ θα νυἱ{ἢ σι] δηὰ σον ]ϑοὰ 
ἢ ΔΡΡΥϑθηϑίοι, ἴον 10 βίη 8 (0 Γοηϑοη ἴδοι 
νοῦ (Π6 Βονν δι οὐ {π6 Ἰαἱγ ἴΠογο σουϊά 
Ὅ6 πὸ δίογαγοθβ, δπά νιϊλουῦ ἐδ βοῦν} ίϑαι οὗ 
ΡΟ] ι1σαὶ βίαν πο ἀδϑροίβ δου]ὰ βα πϊϑι. μεη 
8ἃ}} 4.6 βαϊὰ ἰο λίζδ ἰλεπιδοίυοδ ἔπ ἰλ6 οἱο8 απὰ τι 
(14 τοοζε οὔ ἰλὲ πιομπίαϊπα, 6 ἃτο χοιϊηθρά οἴ 
ἀη6 ΟΥ̓ΟΡΙΠΤΟΝ οΟΥΡ Τοιογαὶ οὗἁὨ (ἴθ τηοιι (8 1.8, 
ΒρΡοίκοη οὗ Ὀοίογο. Τδμαΐ, Βοννοῦοῦ, 8} δ᾽ αν δὰ 
Βοιιῖὶθ πουϊὰ ζαϊα δηὰ γτοίαχζα ἴῃ 1.9 ταϊη8 οἵ {89 
οἷά ογτάϑγ οὔ πη ρ8 ; πᾶ, (δὶ [ΠΘΥ ποιὰ γαῖ ΠῸΓ 
Βίατο πὰ (οἷν ἀοϑιγα σίου [μδὴ 860 ἰηΐο (ἰ19 Ὀτι σις 
Ῥτύοβθηο9 οὗ 6 αγοδὶ ἄδυ, 1168 ἰῃ (}Ὸ παίαταο οὗ 
1η6 φιδυὰ οοηίγαϑὺ Ὀοίνοοι ὑμὶν ΜΟΥ] ΑΙΥ͂ 119 
δηά ι6 ἡυάκιιοηῦ οὗὨἨ νυ ῖο ἢ ἐμ 6 Ὁ ΔΓΘ ΟἹ {}}0 6Υ6. 
Το σοηνυ ϊϑίοη αἀοδονγι θὰ μ1}}, ΒοΟΎΘΥ ΟΡ, ἃ5 8 
ταὶ σιν σοηνι βίο οὗ βοι]8, Ὀ6 απϊνογβαὶ {{0Κ9 
χχὶ. 2ῦ, 26); 8.0, 8 λοὶψ ἱγεηιδιϊπσ (ἃ8 βοὺ ἴοσίὰ 
ἰὴ [86 226 7.88), 80}8}} Ρ88 οὐϑὺ δὐϑὴ [9 
βοσυδηΐβ οὗ αοά, ἴῸ σμοῖι [6 ἀαΥ οὗ ἡυάριηθηὶ 
8 ὑμ9 ἀλγ οὗ ἤπη8] σοαϑιριΐοι {[μκὰ χχὶ. 28). 
Ηρδησοθ 9 δρρϑαὶΐ οἵ (ἰὸ ἀπρτγορογοὰ [0 ἐδ 
᾿πουσηϊα 8 Ἀπὰ τοοῖϑ: Ζ αἰ ὁπ 8, απά λϊἴε υϑ 
Ἴροπι ἰδ6 ἴασε οΓ,. μη (λαΐ διι(οἰἢ ὁπ [ἀ6 (λγΌῸΉ, 
απά ἴοπι ἰλε ταί οὗ ἰλε Παπιό. ὝἼ]νο ϑοοποιλῖο8 
οὔ (πὸ αυἀμπιοδὰ βδοῖὰ ἰο δυο σιδηροά, ἰη δοοογά- 
δῦσα τῆ} (6 στοῦ οσἴδηρο οὗ ἴμὸ ἰΐἰπηοθ, ΤῊ 
ἴαλοο οὔ αοὰἂ {μ9 Εὰ πον, (6 ροτίοοι Ἰιρῃῦ οὗ 18 
τουοϊδιίοη, δοῖϑ {κ ἃ ἡπαρῃοηὶ οὗ ἐμ ϑρίνις, 
Β᾽ ὨΔΠ]ΑΥῚΥ ἴο (μ6 ἔδοθ οὗ Ομτίϑι ἰῃ Ηἰ8 ΘΓ] 
Ρἰϊστίπιαρο. Τὰθ νυϑί οἵ (6 181 ἀπᾶ τιρδὺ- 

4" πεμῤῃ ἐγόπθοῦ ὁδὶ ζωέμγι, 
μαπαο ϑιμίοα σεΐ ϑεπέμνι, 

Ομηοία εἰγίοίε ἀϊεοικειγ.,".--Ἐ Ἐ. Ο. 
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θοῦ98 οὐ ἰ8. ΠΟΥ͂ σοπηηιϊἰἰοἃ ἰο ἰμ9 δαινὺ, ἰἐ. 6., 
Ηδ 158 ἰοὸ Ἄὅχϑουῖθ (6 δοίια] υἀ καοηΐ οὗ βοραγὰ- 
ἰ(ἴοη. [159 ἃ ) καχοηῦ ἀπάογ τμ 96 Βίρα οἵ ντγϑιὶ, 
όσα 10 σΟΙΠ 5 58 ἰδ9 ἤπια] ἀφσϊβίοη, δὕδον {18 
ἄδγϑ οὗ ζογθοιγαμσ δη Ἰοηῃς-σιθοτγίην (ἰΐοηι. 
δϊ. δ), ἃρὸπ δὴ ἰπ 16 δοσυσα!αιοα οὗ κα}}. 
Ἦτϑα]}, ἃ5. (ἰνα κν ΠΠΠ οπίν οὐ Ἰονα δηλ σὶρ οι 9- 
|655---ἰ]16 ἰαττον δανίησ {Π6 Ἰο ἀΘΓΒ}}} --οῖθ πιο ΐ- 
[οϑἰ6ἃ Ἰῃ φυβίτινο πη Πτιοι οπ94. οὗ ἀολι (Ἐπ. ἵν. 
14,21: Ρα. χο. ὁ). π|ν 16 ψ γιὰ οὗ (6 δι, 
80ὸ ἀδπ: ον οὗ τἰ6 βοσοια ἀσιῖ 15 χονθαϊοὰ 
(Μαῖι. χχν. 41). ὸν ἰλ6 σγεαξ ἄὰγν οΓ, 71 
ωταίὴλ ἴδ οὐ πὸ (8960 ΖΟρ!ιλη1.}}), απα ὡσὴο 5 αὐὲε 
ἐο δίαπ 17 Ιἴοτὸ 6 ρογσοῖγο {Π }8 ἴοῃθ οὗ νου ϊγ- 
ταϊἀοι πο55, κυ ἴον Β6 08 ΟὨΪΥ͂ τγαιῖ ἰὼ ἡ ἀ χπιθῃ!, 
πο γιάσιη "0 τὰ πγατ. Τὸ ἀλγ οὗ νεδι ἃ 5 
Θδαγβοί ον 2ο } ἃ 8 δι ρογ-  απιδὴ ἀθηι- ἀοοτι. 
ΟΥ «4 αἰϊβιϊποιϊΐοη Ὀοίινεοη (6 Ὀϊοπβοὰ δηὰ {10 
ἀδιηποὰ, {ἰθὺ οχοϊλμα 0 η8 ἰζον" ποι). 
ον (9 ἴδοι εἰνῦ {Πα νον ϑ {πῆι ψγὸ ἅτο οχαιπΐῃ - 
Ἰὰς ἀνθ αὶ Ποιγης πο ἀροη {πὸ ἀοχτηιίοαὶ ἀοἰι- 
γογδηοο ὁ οὗ Δπ απ πη [ΠΟ] οσίληΒ, ΠΟΥ προ (8 
ἰοΥΓΟΥΚ οὗ δοπ ποῖοι 6. {1} νυ ]υῖο]ὶ 4}} πιὰ βρὶ- 
Τὶ 8. ἸηαΥ̓ 4 5ιιἰττ6 αὐ (6 ἀαναΐις οὗ {ἰϊ6 στοιῦ 
ἀὰγ, θὰ. ἀροὰ (ἴα οὐ τοι 5. οὗ ἃ πηθγὸ βίαν βἢ 
δηριυΐπ οὗ τπὸπ οὔ {ἰὸ νου! ἀ -πτλπ δηρη 8]. {{ππ| 
πον 5 οὗὁὨἨ πὸ δ᾽] οπϑοὰ οχίϑι σμ 60 5--ῆὶβ αν ἀοηΐ ἔγοπι 
ἴπΠ9 Θχργοι 5. οὗ ἀοπραῖν υν]ἶσν Ῥγοσοάο {Ἰλ0ὸ 
ἤπαὶ βαγίηησ. [ἐ 8. {16 νου]! πο85 οὗ (μ8 οἱ 
ποῦ] 1 1153 Το ἢ -(Ὠουσὶ. 

[᾿ΑΒΒΥΠΛΟΤΒ ΟΥ ΥὙΙΓΕΜΒ ΟΡ ΓΕΛΌΙΝΟ ΜΌΡΕΕΝ 
ἘκαΙ ΒΗ ΑΝῸ ΔΜΕΒΙΟΑΝ ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΟΠΒ. δὲν (λε 
Α"ι. δ᾽ «.--ῖῶι ννὰ8 ρογι ποθ} τοιπαν καὰ ὈΥ͂ Ἰδατινο 5 
αἱ (ἸἸὸ Ὀυσ᾽ πηΐϊος οὗ ]5 δοπι πη 15 Οἱ {1119 οἰϊαρ- 
(Γ: “1 15. αὖ οἰνΐα ροΐηι αὐ ἸαἰοΥρΓοίουβ Ὀορίη 
ἴο ἀϊῆον, Ἰιοτο σοπιθηθοβ (ἢ 9 ἀἰνογβοη 60 
ἰοννγὰ 5 {11.086 τ ιτίουβ, ἀἰϑοογάπιηΐ, δα τη ὨΥ οὗ 
{πο τὰ ἀπ|} [ἀπίδϑιϊα {Ππδογίοα, ψμϊσὰ ἢανα 
Ό66 ΡΓΟρΟΒοι 1 116 ὀΘχροϑβι(ίοη οὗὨ (μ}59 ὙοπαοΥ- 
ἕω] Βοοῖς." Τ80 Δπι. Εά. ἀδοι8 ἰΐ ὀχροάϊοηϊ αἱ 
(818 Ροϊηΐ ἴο ἰηϊτοάϊι6α. ἀρϑιγαςίβ οὗὨ βοῖημο οὗ ἔἰιο 
Υἱόν Ψϊοὰ δῶν Ὀσοη Ρὰΐ ἴοτί ὈΥ Ἰοδάϊης 
Επρ] 8} πη Απιοτίσαη αἰνίηοβ ἐπ χασθῖ 
ἰ(69ὅ. Π|9 ον νἱον νν}}Π} Ὀ6 Ῥγαβοηίοα ἴῃ δὴ 
Αἀαιοη! Νυῖα δὖ (86 οἷοϑο οὗ (6 ΕΧΡΙ ἀπδιϊοηβ 
ἧι Ποία], οἱ Ρ. 118. κ4. 

ΕΠ ΠΙΟΤΤ. --- ΤΊιἶ8. δι μοῦ 8 ἰδ πιοϑὲὶ ἀϊδθίϊη- 
υΐϊδμοι (Πρ }15}}} δα νοσαίε οὗ ψ] αἵ κῃ ρ6 Βίγ 098 
(πὸ Ολγονοίοψιίςαἱ Οπωτολ-ἠϊδίογίσαὶ Βοῆοο] οὗ ἰπ- 
ἰογργοίουθ. ἢ Βὲ8 ἔμγογθά (6 Οἰνγοῖῦ τ] 
ΤΟΌΣ ἰασροὸ νοϊαπιοϑ οὐ 86 ἰηἰογργαίαἰίοη οὗ (89 
ΑΡΟοσΔΪυρ56, σοριϑίο ΒΒ οχίθπαοα, σοὶ δὰ 
γαγ οἱ Ἰοιτπίπρ οἢ ἰἰ6 Βυ  76οὲ οΥ̓͂ ν εἰσ ἢ 1 (τοδί 8. 
(Ποτῳ Αροσαίμρίίοδο, δι Ἐὰ., μοπάοα, 1802.) Οηθ 
οὗ {6 οἰ οὐ σχοοὶ ]θηοίοβ οὗ ἷ8 ΟΣ, 15. 1.18 
οοῃβίδπῦ οἰ αἰ ἴοη οὗἨ {110 ἰη 86] ]δίοτίδη ΟἸΌΌοΗ, 
(δ 8 βί γί νιν ας ἰο οασϊἀλίο ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂, ὈΥ δ Ἰβίοτγὶ- 
68] τεσοτὰ μτοραγοα ὈΥ δὴ ὁρροποαΐί οὔ {88 ἱγατὰ 
οὗ (110 ᾿πβρί γαιίοη οὐὗἁἨἩ ϑογίριαγο Ηο ᾿Ἰἀ6ηι 1 68 
86 7ογ865 οὔ ἰ 6 ἤτϑι ἴοι 86818. τῦ7 ἐπ [86 Εοιηλῃ 
Ἐπιρίγο, ὑπάοσ αἰ δογθης Δρρολσγϑησοα ἴῃ αἰΐ- 
ἕογοηῖ {ἰπιο08, δηὰ (μ0 ἰάεγ8 πὶ {1.6 ἘΠῚΡΘΓΟΥΒ 
οὗ 8086 τἰπ|ὸ8. Ἦθδ σϑρατι 8 (6 ρῬοτγὶοά οὗἁἉ (ἢ9 
Ἀγβὶ δὶ 868}8 α8 οχιθηδΐϊης ἴγοιῃ ἴῃ6 Φφηΐθ οὗ (9 
Αροσαῖγρϑο (ψϊοὶ ἢ 6 ἤχοβ αἵ α. "ἡ. 98 οὐ 96) (ὁ 
Α. Ρ. 8900, (" γοαῦ πῃ ν σὴ Αὐριβι πα Ῥ)δ8 αἷο- 
Υαιοὰ (0 (Π9 δος οὗἔἩ Ηἷρμρο. ἸΤπο Τπαγϑοίου οὗ 
{818 Ῥοτίοα 1.6 ἀθβοῦ 68 ἃ8 ἔγοπι {᾿π6 βιππά-ροϊηὶ 
οὔ ἢς ϑοοῦ: “" 71ὸ σοπιίηρ ἰΘΠΙΡΟΤΆΓΥ͂ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 
«πὰ (16 ἀθο]ἴη9 δηὰ [4}} οὗ π0 Εἰπιρῖτγο οἵ Βθδίμ 6 ἢ 

Βοηλο.᾽" Ηο ἀϊνίἀο8 {80 γοτϊοά 848 ζο]οπ: 
Εῖτηδι δεαΐ: Εἔτοτα (ἰΔ0 δοσοοδβίοη οὗ Νογτα 0 (89 
ἱηοὶρίομι ἀοίογϊοταιϊίου οὗ (Βα ξονοσηπλοπέ ποῦ 
Οοπμηοίίι9 (Α. ἡ. 90-188). δεοοπα δεαῖ: Ετοπι 
το οἷοβα οὗὨ (}}8ὰ ργδοθάϊηρ (ὁ {16 δοσοβϑαίοῃ οὗὨ 
Βιοοϊοιίαπ (Δ. ἡ. 189-284). ΖΑ γα δεαί: Το εἰπ|6 
οἵ ἀιϑίσοϑβ ἔγοπη οσοθϑϑίτο ἰηχαι ἴοα ζΟ]]οιν πᾷ 
{ὸ Βα οὶ οὗἩἨ Οανλο4}}4. (Τ 18 ογὰ ὀνοτὶαρβ [86 
ῬγΓοσράίϊημ, 88 Οδγσα ὰ τγὰ8 δ8ϑαβϑι λῖοθα α. ἢ. 
“Εἴ; ΒΙΠοΙῚ αϑϑῖσηβ 0 ἀδίθ οὗ 18 οἷοβθ.) οιυγίλ 
δεαῖ: Τα ρουϊοὰ οὗἉὨ ἔθαγία! τόσ ΠΥ ἔγοιη ΥΥδῚ, 
Εαμηΐηθ, Ῥεβη]οησο, δηὰ ἯΠ|1 Βϑακῖθ (Α. ". 
“18-208). Δι ὴ δεαῖ: Το “τα οὐ Μαγίνγβ,᾽ 
-πσῖὴο θιοοϊοι δα Ῥουβθοα 1 0}8 (4. ἡ. δ8υδ-8123). 
διχιὴ δεαΐ: (Ῥατγι 1; οἷν. Υἱ. 12.117). τ ῦ μα »οδέοο- 
τοί ψίοδ τουοξείίοπ ΟΥ̓ (09 ἰἶτη6 οὗἨ Οοπϑιδηιίηθ, 
νν δῖον ἱπγόϊγοιὶ (6 ἀοδϑιγαοίζοη οὔ ι}"8 ρΡο] τἰςΑ] 
ΒΕ ΡΙΘΙΉΔΟΥ͂ οὗ Β6δι ϑπϑπίεια (Α. Ὁ. 829); (Βασι ἢΠ᾿; 
οἷν. τῇ.). --ἰῖτηθ. τὰ οὗ γχεπεταὶ Το] χίουβ ἀρδά- 
ὨΘ.8, Δπὰ δροοίαὶ τοὶ σίουθ 116 (ας οΥ͂ 186 
114,000 βεδὶςα οπο5), ὀοχίοπ ἑηρς ἔγοαι {ἢ 6 πιο οὗ 
(οπδικηιθ ἰο {Ἰπῶν οὗ ΔΑυριβίνο. 

ΒΑΒΝΕΒ, (μο ἀἰπ συ ϊδιιο ἃ Α πιο  ΙσΆ ἢ ΟΟΤΩΓ 6 ἢ- 
ἰδίοῦ, 15. πιοημοπ6α ἰπ σοπηθοίΐοῃ ᾿ν}Π} ΕΒ] ] οι, 
ἕτοια (ὸ ἴσος {ἰῶὶ 6. δργΟο5 τ ῖι εἴτι ἢ Βῖ8 
οι ΓΆ} ΡΓΙ οἴ 0165 οὗ Ἰηονργοίατίοη, ΤΊ16 πο Βο 
Ἰ)Ὸ δίορίβ 18. Ῥυθο 80} Εἰ ΠΡ (0 τἰιαῖ οἵ ΕἸ] οί, 
ΒοίαΥ ὃἃ5 (6 ἔἤγει. ἔνθ βρη]ς4 ἄγ σοησογηθ. ἴΙὴ 
γοΐούσησθ ἰο {πὸ διχίδ, μον νοῦ, μ6 ΡῬγοϑθηίβ (86 
[οΟἸ]ονίης ἃ5 ἀοβογίριινο οὗὨ 113 ουὐθηῖθ. 41ὲ 18, 
ἴῃ ὁπ ποτὰ, {ὸ ἐπ ροπήίης αι οη 5 ἔγοια ἐμ 
᾿ην 4810} οὗ ἐΐ Νοτγίοσ Ἰοτγ 8 οἵ ἀοἵβ δηὰ 
γὰηαα]β {ἰγοαϊ οηΐηρ {1|6 Ὀσοα κί τ οὗ τς Βο- 
πιδῃ ΕἸπρὶνο; ... . {{1|ὸ ἐοιροδὶ οὗ ν γαϊἢ {π81 τῇϑ8, 
Δ5 ἰδ ον, διϑρεπάοα γροὶ οὐ (6 γοπιΐοσϑ, ππΠ|] 
(86 οὐθηίβ τοσογἀοαὰ ἴῃ 8 ποχὶ σβηρίον (τ|}.) 
8 ου] ἃ οὐσοσυγ, τἰἸο Ὀυπτγει πα ἔοτιχ ἢ πγδι ἴπ 
Βισοσθαβίνο ὕἱαθία, 88 ἀεξηοιοα ὈΥ (868 γϑὲ ἔἴουγ 
ἰγτυαηροῖϑ οὗ {ἰ16ὸ δευεμλ 868} (68. νἱ1}.}, τ θν (86 
Ετρῖγο νὰ8 δ ἰΓΟΙΥ οὐοσί γον ὈΥ (86 οι ἢ5 
δὰ δου α, Τὸ Ργοσίβα ροϊηὶ οὗ ἐϊππὸ τ ]ςΒ, 
Ἰ ϑίιρροβθ, (818 868] οσςυρίε8Β, 18 {π|8ὲ Θυισοσςεάϊης 
16 ἰᾶ8ὲ Ρογβδσυίίοη. 

ΜΟΒΕΒ ϑτυλβυ, (6 οιϊποηῦ ῬΓΟύΌΕΒΟΡ ἴῃ ἐδθ 
ΤὨδοϊορίοδὶ δϑιθαγΥ δἱ Δ ον, ᾿νε}, 85 18 πρ}} 
Κηόνῃ, {Π|0 ΥἹ6 {πα {ἴν6 ΔΡΟσαΪν Ρ56 ν ἂβ τὶ (65 
Ὀοίογο μα ἀοδιγυσίου οἵ ΨΔο  υϑαΐοιῃ, δηὰ {δαὶ 
[Ὡ8 Ῥτγορ]ιοοΐοβ οὗ ἐλε σγεαίεγ γμογίϊον ἐλεγεο (10 
{86 ο1088 οΥ̓ οἷν. χὶχ.) παὰ δρεεσιαΐ απα ἱπιπιεάϊαίε 
Γοΐδγοησο ἰοὸ ἰδ Ῥεγίοά οἹοβίηρ πλιὰ ἰλδι ὁνουῖ." 

4 [Το υἱονσθ οὔ ἐμ ΐα ἀἰδε σπίθα συμ ποηδίοτ ᾿αγὸ Ὀθθῦ 
ΒΥ ΤῊΔΥ δ ΓΔΌΖΟΙΥ ταἰδυπιογβίυου ἀπ πεδγεργοθοηυϊοά. Ἠθ 
85 Ὀοοὴ ὑπαοιπιυο δ Βοϊιης ἧκε εἰ ἐπέγε Βοος ὰ8 
Τοΐίοτϑησο ἴο δυο τὰκ Ἀγ ἸοΩΒ οἶποο οσσῦΓ. εἀ, δὴ γοῖ ἰπ 
Ηἷδ εοιμθξ οὔ οἷ". ἰ.1, ἢ ντίιοϑ ἡ Νοῦν, διτβουκὴ [ἢ Φ 
οἰἱυσίπα Ροττίοη οὗἉ Π6 Βοιοϊδιίοι Γεϊαδῖοα, Ῥογοῃά α 1 ἀουδῖ, 

ἴο ἃ ἀϊδιιηῖ μογοά, δηὰ δοιηο οἵ ἰΐ ἰο ἃ ζμιζατο εἴ ΓΏ  Υ,᾽" εἰς. 

ἢ16 ἰθ αἷϑο ΟΥ ΠΙΔΩΥ υπάἀοτδίοοά δ ἐδαςῃίηρς {μὲ ἴῃς ἅγεξ 
ρυγίίου ᾿ τὰ το οτύποο οηἷψ ἴο Θνε 8 μγοςοθίης πο ἀεεῖγος - 

τ οὐ “ογηβηλεῖα, πὰ γοῖ [8.6 ομι πίης μαγάστορν οἱ πὶθ 
Ιπιτοἀυσίίοπ (Υ0]. ἴ- Ρ. 9) σοηταίηδ 1Π|6 δεητοποο (18ὸ [Δ] 09 

υοΐης ἰφ οὐη}: ἦ1ο 118. μοῦ [Π|0 ὙΘΓΥ ἴαοε οἵ [86 πιοὶθ 

οσοτηροβίτίοῃ, 1 τϑαὴ ἴμο Ῥγομῃθῖῖς ματὶ οὗ ἐξ, παῖ (λε ασπι ὃ 

απά οοπιρίοἰϊοπ οΥ ἱλε Αἰπράονα 97 Οοα ον 4} « γί ἰ, οτ, ἰῷ 

οἵἶοῦ τυτγάμ, ἐδλ6 ἐγίΡΝ 4,ΓΓ Οὐιγίείνανῖίν σϑεῦ αἱ ἐπε εξ 

απὰ ορρηπετα, {5 ὠπέσγγεαὶ ῥγευα! νος 1 ἕλε τοονξὼ [0 ἃ 
ἱρηδ βεγῖσα 47 γεαγε, απὰ {4 ἰσγταιπαἰΐοπ ἐπ απ ἐπάϊεδε ρεσιοτῖ 
47 ρίογν απὰ Ναρρίπεξε, σοπβίϊταῖο [896 πιαὶπ ποι. οἵ 1» Φ 

τί ον, απ ἰ6 ἰυάοθοι! [9 δἰτηυκε Θχοϊ κέν δυυλοςὶ οἱ μὶδ 

δοπιοτημ αι οη." [η 29, δος ΠἸοὦ 5 Οὐὐσοξ οὐ τλὲε Βονς 
(ὕο!] 1. νυ». 125), ἢ9 νεγίτοα, “"" Τό ἡπαὶ απ σππρμίς σι ΡΝ 

47 (ιν εἰτανίν οὐεν αἰ ἐπρναΐσα, απ {}λιὸ ἱσπωροταὶ ἀρὰ οἰεγαιτ 
σίονν “πὰ δαρρῦνες ἰὁ τολίσὶ (λὲς ἐγίντα μὴ ἰεααϑ ἐσ αὐτοῖς 

ΟΥ, 51] τῇοτο Ὀγίεδνυ, δὲ 1,00 Ἰι8. δῖαῖρὶ {ἰ, "δε αημέσες 

απὰ οὐπιρ!ε σι 97 ἰλε Κιηράοιι 4, οὐ, 'ὰ τμὸ ξεινὲ- 



ΟΗ͂ΑΡ. ΥἹ. 1-17. 

Πο οπ 1165 18 5ροοὶδ) [πἰγοἀυοσιΐου ἰο σμαρίοτβ 
Υἱ.-χὶ. (Υο]. 1., 183 544.) ““ ΒΕΊΚ8ΘΤ' ΟΑΤΆΒΤΒΟΡΗΕ, 
οΒ ΟΥ̓ΕΒΤΗΒΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤΗΣ ΨΦΕΜΙΒΗ ΡΕΒΒΕΟΟΤΙΝΟ 
Ῥόπεβ: (ἀδο]αγίης τ ϑγοῖη, “ Νο(η, ἰπ ΤΥ 
Βρργοθηϑίοη, οἂλ Ὧθ ἔμτγίθ ον ἵἴγοπι ἃ σογγοσι 
ποΐο οὗ ἰηϊογρτγοίδιϊοα ὑμδὴ ἃ τότ δἰδίογίοαὶ 
δηὰ Π᾿πογὰ} ΔρρὶἸοδιίοα οὗ ΔῺΥ οἵ ἴ9 Ββυῃῦο ϊο 
Ρατὶ οὗ {86 Αρυσά γρ86θ. 786 ρῥγορίιοιΐο ρογίίου 
18 81} τυ πεδοἰιοσαΐ ριοίμγε; Ὀὰϊ ποῦ Ββυσἢ ἃ ρἰοίαΓο 
89 ἴ0 σοηϑέϊια9 ἃ ΓΘΩΌΪΑΥ Ὠἰϑίουυ οὗ ψὰγ8 δὰ 
σα] 169. [ἃ 158 ΥΘΓΥ͂ παίιγα, τηοϑὲ οἵ ἰΐ 15 
φεέπεγίο, πὰ ποῖ τπἀἰν! 18] αηὰ δροοϊῇος." ἢὼ 
δοηιίπ 68, ἰὼ χοΐογθησθ ἴ0 (9 3368} (Ρ. 101), 
“786 ὅγπϊ ἴουγ 86.419 ἱπάϊσαίθ (06 85ϑϑηιθὶϊης 
δηὰ ργοραγίης οὗ δὰ αὐ ΓἋ] ΔΥΓΓΔΥ͂ σοιηπἰΒϑἰ ομ θὰ 
δργδίηϑι τ) Θηθι θα ον Οδαγοῖι..... Α πιϊσιν 
δοηαιοτον Ὀφαοοίκοα πὶ ἐδ 6 Θ᾽ 65 οἵ σἱσίοΥΎ 
Ἰεδιὰ3 οα ι|Ὲ ο818 οὗἩ ἀοβίγαοίίΐοη. Τ.686 ΠοΒίβ, 
Ατηθὶ τυ ῖτ} ἀο8 γ ἩοϑροηΒ, [Ὁ]]Ο ἰ. ΤΆθη, 
ἴὰ 16 [ΓὰϊΏ δοῖλ 68 Καπιπε, δοιμπιὶ ποθ α ἀρὰ ϊηϑι 
ἢ 8 ΘΗΘΠΙΥ͂, δι, ’ὰ ἰμ6 τοὰγ οἵ [ὰλταΐπο, ΤΆ ΓΟὶΪὶ 
Ἰ)οδίἢ δ ἢ δι1653, 80 4]116 ἰγγαηὶβθ οὔ 6 πὰ ϑὺ 
ποτὰ : φ .}]6 [86 ΚΑΘ ΠΟΙ 9 06 85.85 ΟΥ͂ (1᾿ὸ δατοὶι, 
παι ς ἴο ἀδνοιν (9 ΘΟΥΡ868 οὗ {ἰΠ9 5Βἰδίη, οἷοβϑθ 
115 ἰογγιῆσ Ῥτοσοϑϑίου," Οοποογηΐϊος ἴδ ΕἸ ἡ ἃ 
ὅδ] ΒΘ σομιιπιι68 (Ρ. 159), “ΤΏ δινέι] ΔΥΓΆΥ, 
δγαὉο}3 οὐ (ἢ 5 ψΟΣΚ οὗ ἀδεγαοίίοη δθουϊ ἰο ὈΘ 
δυσοιρ 56, μά γὸ Ὀθ66η Βιιπχπηοιθα, 4079 [Δ Κθη 
ἰποῖν ρ[ α689, δηὰ [ογπιθα ἰλ9 τη ΚΆ ΟΥ̓ (}0 ΛΥΤΩΥ͂. 
Βεῖοτο τοδυοδίης ἰπίο ἰμὸ Ὀδιι]6 ὑπ6ὶν ΔΥΩΪΟΥ 9 
ΒΟΥ ἴο Ὁο οχοίϊι(ο. ἴῃ δοσογιίίδηοο ψ ἢ (Π6 ἀ6- 
δ'φῃ οἵ τουϑίηρ ὉΡ Ροπογία! ΒΥ ρα 1} 168 ὁἢ. Βι10 8 
δὼ οτεοάδίοῃ, ἴΏ6 Ῥογβοουϊοά δηὰ βἰδυρείοτοι 
Μανιγτβ ἅγὸ ρῥγοϑοηίοα, ᾿γίπρ σογογο νἰυ Ὀϊοοά 
δὶ πὸ Τοοὶ οὗ 6 δἰίαγ νγίιθυο {Π6Ὺ αν Ὀ66η 
δαοσίβοοι, δα οὐγίης δἰοαὰ ἰο ἰο ὅο.} οἵ Ψυϑι160 
ἴο ἰᾶακο οοχαίζαποθ οὗ {ΠπΠ0} πτόη κι δα νἱηά!- 
δὲιο (μοὶν οἀ.86.᾽ Απὰ, αραῖη (ρ. 108), ““Οἡ 
ἐπ ορεῃΐης οὗ [89 βἰχι ἢ 868], (6 βὰπ δη πηοοὴ 
διὸ ἀλτκοηοα : (116 ΒΔ γϑ [Δ}} ἴσοι ἤθᾶνοη : {116 
οαυθῶϑ {ποαιϑοῖνεβ 8τὸ ΓΟ] ] 64 ΔΎΘΔΥ 1} ὁ 
ταὶ γ τῖπα ; δη Δ}} (6 ρϑορὶθ οἵ (δ6 ἰδῃὰ ἰο 
Ὅδ6 58) {ἰ6 ἀτὸ ἰδ τ ἢ ἰΘΓΓΟΥ δι δι ζοιηοηί, 
διὰ ἢγ τὸ (80 τοσῖϑ δῃμὰ τηοιχηίδὶπϑ [Ὁ γϑίμπρθ 
ἔγοπι (6 ἀτοβδ θὰ ἱπναβίοη σὰ 18 δοουΐ ἴο 6 
18.1.6." Ηο οχρὶδίη9 86 οοἰο5ι141 Ῥθθποιμθηᾶ 
ζοτγοιοϊὰ 49 ρογίϑθημϊης, δΔοσογαϊης ἴο [89 4685 οὗ 
18ο096 δά γο555., του “6 σαἰαπείίοιδ ευεπίς.᾽ 

ἸΠΟΒΟΞΎΟΒΤΗ τοράγι 8 ὑπ 9 56.618 88 γοργθβϑθῃΐ- 
ἴ ζ “4 Ῥτγορῃοιΐίο τἱον οὗ (6 ἰΒέουυ οὐ [116 
σατιβιῖιαα Οπαγοῦ, ἔγοαα 89 ὅγϑι Αὐνοηΐ οἵ 
σμεχίδι ἰο ἰ6΄ δηὰ οὗ Πα τννογ]ὰ .᾽) ηοὶ ον ῦΥοΥ 
ἴῃ βυσσοβϑῖτο οὐᾶϑ, [160 ΟἿΘ Οἰοϑίηβ 88 ἰ(ΐο οἰ 6 Γ 
Βοχίη9.. Το Εἰ άον οη 16 Ὑ}}18 ΒΟΥΒ6 6 ἰάδθη- 
{1868 σἰιὰ Οἰιγῖϑι, δὰ Ηδ “18 [] πο ἴῃ τ 6 
βεσουα, τμϊτὰ, ἀπά (ουτγί!ι 86418 ὈῪ δῃοίμοῦ (1108- 
116) Ῥονγον, τί ἀϊης οὐ ἰμγθθ οῦβ68 ἴῃ Βθ6668- 
δου." Τινβ Ῥονγὸῦ 18 οδίἢ (ϑαϊ8}), σῆο, ἴῃ 
188 δεεοπα 866] τα 685 8 8.5880}0}0 ὈΥ μεγδαοοιμίϊοτι; 
ἵπ ἰδ (ἀγα, Ὁ ἀέγεδν, Ῥγοἀυσίης δριγιμπὶ ξαπίπε; 
ἴῃ ιὰ6 ψομγίλ, ὉΓ νᾶγίουβ ψογκίηρϑ: (1) Ὀδτθὰ- 
τὶδα ἱποιτ βίο 8 (ῥομφαίᾳ, {9 Ὀδν τίη Βγοτα), 
(2)Βετοβῖοβ δα ἃ 10 ἢ 818 ρυοαἀποίης Βρί [8] ζαπιΐπο 
δ ὠξκαίὰ (λιμῷ ππὰ θανατῷ), (3) δαί 6 Βοπιθ, 

τίε ἰδοπιο οἵ τἢ.. Πονοϊδείοη." Απά, κακαί, [ἢ ὃ 28 (“4ρη61- 
ἔγρω ἀεεγναὰ ὼγ τὰς ων ο ἐπὶ εὐυετν Αρε." νοὶ. 1... 418). 
Ψε δηὲ τ» (}Ὸ “ἤηκς. “1 τοραγῖ [ἢ ΑΡΟ ΙΥρ60 κα σοῃξεϊη- 
ἴδες πδῖϊος νι ἢ ἰ5 αὶ τύπος 9} αἰξ ἐλαὲ ἐξ ἰο παρὈεη ἐπ γεκρδοί 
ἕο ἔνε «ἡἀηγολ. 1 ἴη0 Ὑῇοΐο ΒΟΟΙ 85 (4) ραγι Ό α Γ 

οὗ ἃ ἀοθογαῖ ῥχγίηοίὶ ρ!0--οὗ ἃ σϑωογίο ἐγ." - 
Ἀ5Ο. 
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Ῥαραὶ βοαιο, (Π 6 ΒΕ οπι  ϑι ἢ ἰ ΘΥΑΔΤΟὮΥ ---τὰ θηρία τῆς 
γῆς. ὁ ορϑηίηρς οὗ (86 Κι΄ βθὰ] ὑηγοὶ 8 180 
οοιἰτἰοη οἵ τ 6 Τα! αὶ ἀδρανιθα, ἴῃ τὰς ἰαίοῦ- 
πιθἰὰῖ9 Βιαῖθ, ἴὰ Ρατϑ 196. “7.6 δἰχίλ 8θ8] 
ΥΘΥ͂Θ.1]8 ἐμ ογὶβ18 οὔ σγθαῖθϑδέ βϑαβονης ἴον {110 
Οἰαγοι ; ἰδ 15 τἰ6 Βα ἐν οἵ λὸρ Ραϑϑίου ὙδοΚ. 
Βαὺ 10 15 4190 1}}86 οὐ οἵ ("6 ϑαῤδαιίὴ οἵ λδγ γϑϑι." 
ΑΡΟπῸ γόραγὰ 9 016 ορϑιΐησϑ οὗ {{Ἰ080 5618 ἃ Β 

οογγοϑρομαϊας “ 10 (86 ναγῖου3 ΔΡΓη Ζθη) ἢ 8 οὗ 
ἀοὐΒ Ργονίάθησο, ὈΥ νυν 16]. 1116 Ψ ΔΥ͂ 5 ργορατγοᾶ 
ἴον [6 8] οροιΐϊην οὐ εἰ σοὶ Ὀουκ οἵ Πἰ8 
Ῥαγροῖθ ἰο ΗΪβ χἰοτιβεαὰ ΟατοΒ." Πο οἴαβϑθϑ 
(οοῖ ον ἐἰθ ἢχδί 7ομγ, νἱονίης “1696. 00} 
Υἱϑ 8 Ὧἃ8 ἰδ ἴυαν δοϊθια ρυθραναίίοη9 σ᾽ (6 
Οοιαιης οἵ ἰδ Μογὰ, αϑ γεσαγας {}6 υἱδὲ"ἱς Ογεα- 
ἰΐοπα, σι αἰοι 116 ἔοαγ ἱνιηρ- Ὀοἰη 03 Βγιχῦο 26." 
Ι͂ὰα ἷ8 οὐσῆ Ἰ᾿Ιδηριλσο, “6 ψοΐο Οποαίίοα 
ἀοιλη 5 ΗΙ8 σοιαίης. ἔρχου ἴα τ 0 ΟΓΥ οὗ 84}} 
119 ἰτὶῦ695. 718 ΟΥ̓ 8 δηθυνογοὰ γϑί Ὀγ (9 
γἰθίοπ οὗ (9 στοαὶ (Ὁπαιοτοῦ (ποῖ ΟΡῖϑὶ Ηἰα- 
861 χὰ. ΟὨΪῪ ἃ Βγαιῦο] οἵὐἠἨ Η 8 νἱυϊουίουϑ ρον 60) 
ἡ 080 ΥΓΟν 4 ἀγὸ θὰ (6 Ὠοατῖπβ οὐ Η 53. Θθιμ 68, 
πηἀ 086 στ ον 18 1ἰλ0 νγ ον] 8 ιἰϑίουγΥ. ΤῈ6 
ὑγρὰ κι οὗ {μ15 τϑι 8368] 15 (6 σγθᾶϊ ορϑηϊηρ 
οὗ 189 τι ϑίογγ οὗ αοα. Τ|ιῖ8, ἰπ δοῖὴθ 8680, 
ἰμοα 165 δπὰ θεῖ. ἴὰ (μὸ οἴϊογθ. 16. οὐ 
νον ΒΟ] αὶ μἷλοθ διθδοτγάϊηῃ εἴα το {{|8.. ΤΏΘΥ ἄγ, 
ἴὰ ἔδοί, Ὀὰὺ ὀχροηθηίϑ οἵ (6 τα ϑί οὐ 05 δη ν γὰρ 
γε Οἱ {18 σοπαπογίης; σΓΘΘΥ : Υἱϑίοηϑ. οΟὗ [Π9 
μη οἰ]οα οὗἁὨ [(8 δοίης σαντα αι ἴο ἰο6 Θὰ ἰπ 108 
ορογϑιῖοη8 οα 6 οαὐψατ τοῦ." Τῆι ϑεσοπαά 
3041] 26 γοργὰ 8 88 Γοργαβθηιης {116 Γοι σὴ οὐ ὴ9 - 
διοογἃ (ΑΔ Ὁ) 88 ομϑ οὗ {ἰΠὸ ἀοϑίίηθα σομποοιῃὶ- 
ἰληΐ5 οἵ {|ὸ σγονίηρ δι σοπαποτίηρ Ῥόνον οὗ 
Ομτιδϑί, ἃπὰ ομθ οὗ 116 νου] Ἰοὺς διὰ που]ὰ- 
ψ 1.6 ργορϑγαιοηϑ ἴοσ Η! 5 σοι ΐηρ." ΤῸ ἐλ γα, 
8 Εδϑιαίμο, ᾿ϊπιϊ[6 ἃ, ΒονγονΡ, "1 ..18 ἀἰφβοϊεἰης 
δοιΐοη, ὈΥ͂ {10 οοπχηλ μα ρίνϑι, (δὶ οηοιρὶι 18 
ἴο ὉΘ ΤΟΒΕΥΥΘα [ὉΓ “υϑίθπδισα,᾽" ὦ. 6... (48 υδη 6) 
Ἰϑοαγι., ΤΠο μυωγίλ, ἃ8 ἀσϑιτογίηρ ἰπθ αθῃσθ5,- 
Βογά, ἴδιαΐπα, Ῥϑϑι!]οησα, γἱ ἃ Ὀοιλϑί8, 086 
Β0Ἀ}8 6 ὈΘΙΙΘΥ̓Β “410 Ὀ6 σοῃίοιηρογβποοῦϑ, δηά 
οδοὶ οὗ ἴμθπὶ ἰο οχίθηὰ ἱπγουρὶὰ τ0.6 ννοἱο Ι18- 
0 οὗ ἔδιο Ομ αγοῖ,᾽ δἰιμοῦρι 6 δι αἰῖ5. “ἘΠ δὲ 
ΓΒΘΥ͂ ἸΏΔΥ ΤΘοοῖο οοη ἰ18}}} ΤοσιΓ  Ὦ, ΟΥἩἨ ΘΥ̓ΘῺ 
αἰτἱπηαΐο [0] 8]] τ. 8, α8. 0.6 ἀροϑ οὐ τ6 που] 
80 οῃ, ἰη αἰϑιϊπου ραγιοαβ οὗ ὑπ, δηιὶ Ὀγ ἀἰ8- 
(ΠΟΥ͂ αβδί 8 Ὁ]6 ονυθηίϑ.᾽ ΤῸ οροπὶηρ οὗ (ἢ 6 
Τλ 8θα] Ὀεϊημ8 ἰο σίου (6 βοὰ]3 οὗ {{|8 τηὰτ- 
ἰγγοὰ βεαϊηΐβ, δῃά ἐΐ8 ΟΥΥ̓ ἴον [Δ6 οπιηρς οἵ {00 
μοτγὰ 5. πον ἔγοιι ἰμϑὰ. 16 ορουίμς οἵ (6 διχσίλ 
368] Βὸ ΓΟ γα 8 ἃΒ ἰηεἰτηαιὶης " (οἰν, νἱ. 12-17) [πὰ- 
τηθαϊλίο ἀρρτγολοῖι οὗ (Βὸ ρσήοιι ἀν οἵ [6 Πογὰ, 
Μαιί. χχὶν. 29, (τ. 1-8) ; σαι ογῖηρ οὗ (80 ο]δσι 
ουἱ οὔ 6 ἴοατ νγὶη 8, Μδιῦ. χχῖν, 81], (σ]. 9-11); 
γΥἱϑίου οὗ [86 νν80}9 φ]οῦι δ ΟἸυτοὶν, διαί, χχν. 

[οΒὺ (“4 χροδειίοπ ο ἰλ6 Αροεσαίψρεε, ΝΟ 
Υόονκ, 1817) ἰάρη 1865 (6 ἐιίαδγ5 υἱεῖ αἰ οτ αὶ 
Οἴ 5508 οὗ ΜΙ ηἰϑοῦ8; 1. “76 ρυγο ἐθδοίιθγβ οὗ 
ΟΡ βε θην δ ἰαυρο." 1{.“ )1οσοβαη 5190 ρ8,᾽» 
ΗΥ̓͂ ]Δ9Πι|, Δ8 Π6 8] ἴίοροβ, ὑμθγθ ΨΆ8 "8 ἀϑᾳγρ8- 
ιἰἰοῃ οὗ ρογγοῦβ τ ῆϊσὰ Ομ γἰδὶ 5 ποΐ δυςξῃονγὶΖοά, 
8} ἰηϊογοθρίϊοι ὑπ οΟΥΘῸΥ οὗ σοὶ] σίου ρθησα ἴτοιιῃ 
16 ὀδσί!, δηά, ἤη4}}γ, ἃ σομηριι βίοη οὗ τπηϑ (0 
ΔΡΟΒίΑΒΥ͂, ἴἢ ογάϑγ ἴο σοῃῆτγαι ἀπ ρογροίαδιο (ἢ8ὺ 
αϑυγρϑιίίοη.᾽" {Π1. ΡΒΣΙοβορἶο, τηγϑίϊο, δηὰ σἱϊα- 
αἰϊϑιῖϊσ ἰΘϑο 6ΓΒ, 80 “ γοαυσοα τἢ6 ΟΒιτοὶ ἴἰὸ 8 
ἀοϑιϊτατοη οἵ (86 τηθ8}5 οἵ βρὶ τα] 1176, 8 Ππ810- 
ἔουβ ἰὃ τ 6 ἀφ687|} οὗ Ὀγεδ ργοἀυσοά ὈΥ̓͂ ΟρΡρΥ65- 
Βῖγ9 Θσ ϑοίΐουϑ ἰῃ (9 Εηριγο.᾽" [16]. ““Μοίτορο- 
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Ἰιύληθ, Αὐοἢ Ὀΐπ000.. ἀπ Οὐ ΘΓ ΒΌΡΟΓΪΟΡ Ργ Ϊδί68 
οὔ πὸ οατν Δ0.} Βα δ ιοχαθηι 769, Δ οϑρδοῖλ}}ν 
ἐπ 6 Ῥιεϊτγιασοιϑ οὗ τὸ. Ο γοοὶς δηὰ {μα Ροροϑ οὔ 
1ᾳττὰ (σοι. ιι ν 9 8ὲὺ (5 ρΡογιο, δηώ 
ὨΠ16Γ 16. Ῥτγοιαρι 28 δ συ] 169 ΟΥ̓ {1086 
τοδὶ Ῥγοΐδίθθ, ὑμὉ τὴ Οδαγοὶ γι ἤογιδα Ὁ 
δροβίαιΖοὰ ἔγοηι {ἰτο [8 11 δα ἸνΟΥΒΙ 0 δ )οϊη εὰ 
ἴῃ (6 (ἀρεῖ, ἀπὰ δαγθιδοθὰ 4 [150 γχοϊιμι)α.᾽" 
Ἠσδησο ἕο! ον ο, 6 σοητοπα5, Βρί γι [18] μοδίιεποο 
δηά ἀὠραίλ. ἔῃ τόβρϑοὶ οἵ ἰ0 οἰμβὸῦ δθι}8: ἢθ 
Τορατιϑ Π6 Υ. ΔΒ θα θη β6θῆ6, ΒΥΠὈ οἰ σίης 
(λ 6 ἈρΡρθάγδησο οὗ εἰν6. λυ γτθ ἴῃ 189 ῬΓΟΒΘΠοῸ 
οὗ ὁνυ.., δηὰ τοῖν τοσορίίυ, ὉΥ Μία, “10 σοῦ- 
ἰδίηϑ ΠῸ ὭοϊΘ ΟἸΠ 6 οἵ (0) 6 ΘΟ ΘΟ Θηϊ ΟΥ̓ 
οἰοβο οὔ ιἰὸ ρμονοά ἰοὸ ν] οι 10 ὈοΪοημθ. Ὑμ6 
σοῖο γχορτγοϑοαιιοη, δον νον, ᾿π Ἰολῖο8. ὑδ.δ. 
ἦν 'ἴ8. ἰαίο ἰὰ τὸ γσοίχη οὔ Απιϊσῃγίβι. .... [109 
Ῥοτίυ 18 ἀοιδιὶο95 ἀπο σ 189 ΓΑγνΑ659 οὗ ἰΠ6 
7ουἑγίμ ον ϑοα δ, εἴς. ἢ γδργδϑοπίπ ἃ 5 9010 0}8 
186 Υ1.: “Τὴ ουθπί9 ἀοηοίο αὶ Ὀγ τἰὰ9 ΒΚ. Ὁ0] δγ6 
Ββυοὶι ἃ4 τηιϑέ ποῖαγ ΠΥ ΟΟΟΘΙΥ͂ ἃ Ἰοὴμ ροτγίοι, 
Α Ῥο 94] σοηγνα!ϑίοη βαδνογιις οὔθ ἴογηὶ οὗ 
πονοταιμθηῖ 84 Ἰηϑ.ττἰ δηοῖ 6 18. 156} {116 
ΜΟΥΚ οὐ γοατα,. Τὰ οἴ ρὸ Οὗ 86 δι. (ὁ ὈΪδοῖ, 
δηὰ το ποῦς ἴο Ὀϊοοά, ἀξδηποίθ, ηοὺ {ἰοὶν ἀχιεϊπο- 
ἰἰοα αἢὦ αἰθιρροάγαποο, Ὀυὺ {μοὶ σον ΓΞ  οἢ 
ἔγοτα αἵ ασγοοαῦ]θ δηὰ βϑ᾽] αὐ ΤΥ [0 ἃ ἀντ᾿ οδά θα δὰ 
ἀϊἰβϑαπιίνουβ χη Υ : 884 (6 σηδηρα οὗ τὸ Ποῖν 
τυ] ον θα, ὙΠ 16}. ἀν ἀσποίθ5, ἔγνοια }. 3166 ἴο ΟΡρτοϑ- 
βίοη, δηα ὀχογοίπα οἴα ἰγγαμη σαὶ πυνα , ΓΟΘΑΌΪΓΟΣ 
αυϊτο ἃ ΠΟΙ 5. οΥ Δ 016 ρουύιοὰ, [ἃ 15 βιι πο α ΟΥ̓ 
(8. (6 [}} οὗ (1|6 βίαν 8 (4|.69 μΐασθ, ὈΥ ψ]ιιςὶ 
εἸἰναῖτ  )οοιἴοα ἔγοπι {ἰοἰν βίδι 06.818 γι 0] 1χοά, 
Απὰά (ἰὼ πα] ἀϊπαρροαγαῦσα οὗ {ἰ6 ᾿ιοάνθῃ8, {Ππὸ 
γοιῃοταῖ οἱἉἫ {16 πιοιιῃαἴὴ3 δ ἰδ 159, δα τἰνὸ 
Ρτοπιϊ ποῖοι ἰκκιι οὗ ΤᾺ ]ΠΟΥΒ. δῃα Β] 0618. ἴγοπιὶ 
(6 ὑγόβοηςα οἵ τ απ, ατὸ (0 ΤοἸϊονν αἱ 8. 8β|Π] 
Ἰδίοῦ ροόγτιοὰ, Ἅπὸ ἤν τὰν οὗ {ἰἰὸ56. χγθαὶ 
οὐοηὶβ αν ἀπ] οι ὈΐΘ ΠΥ αἰγοαὰν ἰαἴκοη ρῥΐαςο ᾽᾽ 
(0) πόποι σονοϊατίοη, {ο σοιγογβίοη οὗ ἰδ 
ΒΡ ο ̓ατοὸ αἰ οϑροιίθην, (ἢ 8. ογογί σον οὗ δαὶ 
ἀεβροιϊβιη). ΤΊ] ἃ ρογῖοι, ἀατίης ἡ οἷ. {116 
δοηϊίης οὗ οἷν. Υἱῖ. {ἀ|κ65 ρίασο; (08 “116 δῃη ϊ- 
Β]αιίοη οΥ̓͂ {Ππ|ὸ οἷν} χονογηθηίθ, {π6 Αἀνααὶ οἵ 
τα ὅοι οὔ αοὐ, διὰ ἃ, γοϑαγγοούου οἵ 110 Βαϊπηι8.᾿" 
--Ε..0.] 

ἘΧΡΙΑΑΝΑΤΊΟΝΒ ἹΝ ὉΕΤΑΙ. 

σῇ. οἱ. 1, Ω͵ 

. ΨΙΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗῈ ΕΓΒΒῚΤ ΒΒΑΙ,. 

ΟἩ. νἱ. 1. Τὸ Ἰἰλογαὶ βυβίθι 18 αἱ πϑ οἷ ΓΟΌΘὉ]Ὸ 
ἰο Βοί1]6 ὑροὰ δὴ δάοαιαίθ οοῃοορίϊΐϊου οὗὅὨ (116 
οροπίνρ οὗἩ {ἰΠ9 βίη 836418. δπά (16 βιιδσδθβϑίοπ 
οὗ {ἰιὸ βίῃ ὶα νἱβίομ9. 7116 ἱπάϊνι ἀυδὶ ἰοσανοβ οἵ 
(6 ὈοΟΪΚς ὅτ, τη δ [6 ϑεΪγ, ὈοΟκ8. ἢ {πΘηιβοῖνοβ; 
δηὰ {Ἰ|οὸ ᾿παϊ γ ἀλαὶ ὈΟΟΚΒ. οροη μοὶ ἰπίο θᾶ Υ68 
σις ἀρλᾶ ἤχαγοκ, Ὀαὶ ἴηῖο Ἡἰνίης Ρἰοίατοβ. Ἐδο]}} 
πον ἰσαῦ 18. ἃ 67 ΜΟΥ]  -86οη6, ΠἸαταϊ αἰ δα ὈΥ αὶ 
Ἰσιῖ ἴγοῖὰ 1)6. ὀρθὴ φανθη. Ηθίηνο 5 ἰάθα, 
δοσογάϊης ἴἰο ψ]ϊοὶ (Π6 δ'χ μ᾽ συ Γ658 ἅτ ἴοι πι] 
ἀροη {116 αη8θηϊοι βἰ 68 οὔ (6 Ὀοοὶς, 866 ἱπ Ὀ3- 
ἰογαϊοοῖς, Ασσογαΐϊηρ ἴο Ὀύδϑιοτγ ἰ6οῖς, [ἢ6 οροπίης 
οὗ οδιςὶϊ Βοραγδαῖθ δ'θδὶ ἀθῃοίβ ἃ βορατγαῖθ υἱβίοη; 
118 σίθιν 159. ἢ Ορροϑβί(ἰοη ἴο (86 γἱῖ 4] δοπηθοίΐοη 
οὔτλο ἀϊδεγοηῖ ἰἴοηϑ. Αδοογάϊης ἰο Βρηχοὶ, {ἰδ 
ἔνο στοῦ 8 οὗ “0 δηῃὰ ἐλγεο δτὸ 80 ἀϊνίἀ θὰ (δαὶ 
(80 ἢ͵δί 0 τοῖον ἴο υἱσίόίε (μη χθ, δῃὰ ἢ ἐἰαδί 
ἰλγεθ ἰὸ ἱπυϊείδία υἰρϑθ. Οηἡ ΑἸσΑβαΥ ΒΒ τοη6τ- 
ἴα} δ. Ἰ ΘΟ ΠΟΓΥ, 806 θιἐδιοσάϊοοι. ΤΏΘΣΘ 8 0 γθϑβοῦ 

ἴον γοίονγίης ἰΐ6 ἤουῦ Ὀδδδίϑ ΕΠ ΙΣΊΒΕ ΒΕΒΕΙ] 
οΥ ι[6-ἰΟτ ΟΥ̓ ὨδΔθ ἰὼ (6 ΤΌῸῸΓ 8685. 
ΓΒ6 χόποταὶ γα θη ὈδίνΘοι (6 {6- οτίας δαὰ 
[86 δεδὶ-ρισιΓο8. 18 Ἔχργοβϑοι, ῃοΐ τυ: (86 
ογοϑίοη, οἡ ἴΠ6 οηθ δι, διὰ {[Δὸ Ξ'΄ΘᾺ}- ΥὙἹΑΙΘΠΒ 
οἢ (δ οἰϊαῦ: Ὀαὺ (8: ἴα Βυπάαππσηῖϊὶ ΒΟΤΙιϑ 
οὗ 16 θινίπο ρονθῦμδποο, οὐ (6 οὔθ δά, δηὲ 
ου (86 οἴδον, {μ6 Τὰ πἀ διθη.} ἔΌΤΤΩ" οὐ ποτ] ]γ 
ιν 8 ΟΥΥ. Ετοῦλ καὶ εἶδον ὅτε. πιο γ θεοῖς ἄγαν 
168 ἰηΐογθησθ (δὲ {()}Ὸ ΟΡΘΟὨΪη οὗ ιΠπὸ 8.6 8}8 νὰς 
ἠοῦ 186} (μὸ6 ϑιθ)δοὶ οἵ υἱϑιοθ. 11 ἴὰ ΤΏ ΓΕΪΥ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΡΥ͂, ΠοΟΛνΟΥ͂ΘΥ, ἴο αἰδίίησ 5 Ὀοίποθη (ἰς 
ΘΙ ΡΒ 818 7811 ἢροὴ ἴπ9 πον δὴ Ἰολϊορ ἴδοι, 
(16 Τοτε.-σοτηΐηςς ἤχσιγθ, δὰ ἐπαὶ υἱοὶ δίιζον (6 
[Ὀγο ΟΠ ὨΔΡΓΔΙΪΝΟ 19 ΠΔΟΓῸ 8. Ἰπδ {16 Οὗ σοῦτγϑο, 
Υἱ2. : {{|ὸ ἀοίϑ οἵ οροῃηΐηρ. θπβιογ οὶ Ὠἰ κοῖβ6 
τηδὶ πίϑ᾽ 5 ἴπ81 [6 Βολτίηρ οἵ [6 γοῖσο [ὉΓΒ 80 
Ραγὶ οἵ {|ὸ εἰζον. ἴὰ τοραγὰ το 18, τὸ συ] 
ΓΟΑΥΪς ἴΠ4' 6 ΨἱΒΙ Οη8 ἰὼ βοηθοὶ ὈΓΘΠΟΝ ἰπῖο 
τοΐσθ8 δὴ νἱϑι Ὁ] 0 ἀΡροδύλησοοθ. Ασοογάϊηρ ἰὸ 
(ἢἷ8, ὑἴὸ εἶδον οἵ γον. 1 1} Ὀ6 απ νοῦβα], Ὀγδηδὶ- 
ἱπ Βιιϑοα ΠΥ ἰηῖο ἃ τηϑηὶϊ στο ΓῸΓ {Π| 6 
ΔΓ, Υ͂6Γ. 1, δηΔ ὁπ ἔον (06 6γ6, γον. 2. (καὶ εἰδι»}. 
Δοσογάϊηρ ἰο βίογαϊοοῖ, ἴ86 τυηοτγ-ἴοδο οἵ 
εἰι6 γοϊσὺ 18 (ὁ Ὀ6 (ἀΚαὴ [Ὁ βγδηϊθα ἰὴ {{1ἰὸ 6588 
οὐ 8}} ἔοι Γ γοΐοθ8 δίιϑν 115 τηουτοη 1 σοηηροίίοη 
αὶτι ἴ00 Πγοΐὶ υοῖσο; Ηδηρσηισπθοτγρ. οἡ (δος οἶϊιοῦ 
ἰιαηκὶ, 7. 81}γ 1π51505 ρο (6 Ῥϑουλίδῦ δἰ σαὶ βοδῆδε 
οὗ το ἤνι σοῖο. 

 ϑιογάίοοκ σαηηοῦ ῬΟΒ ΠΥ ΟΙΥ͂ ἀΘ ΠΥ {παι ἐδὲ 
ἰογιθαἷα ΟΟΠ16 8 866 8 ποὶ οἷν Τα] εἰς Ὀυϊ 
8190 δροϑοῖ ἤσϑ}}]}ν Φοϊιληπολη. Ηἱδβ ἀδοϊαταίϊου 
ιμ8ι Φο 5 ΠΟΛΛΟΥ͂ ΔΡΡτοδοῖν 18 γοαυϊγοιὶ 18 τοὶϊὰ 
οὗ τηϑϑηΐϊηρ, βίη. ἃ Υἱοὶ ΔΡΡΟΆΤΔΙΠΟΘΟ ἰδ σα- 
1ογγθά το. Εουῦ (6 γροϑοῦβ ον ἰηϊίηιαι. ᾧ, πὸ 
γχεραγὰ (80 τϑιαΐϊηρβς ἩΒῚ6. Οὔλ 8 ἐμ δέέ 88 80 
ἱΠΡΙΌΡΘΟΓΙ ΘοΟΥΓΘΟΙΙΟΠ. 

[{Τ|ιοὸ νν οἷσι οἵ ον] άθηοθ οὗ {Ἰι6 Οοἂά. 15 δϑουϊ 
ΘαΌΔΙΥ αἰ νι οὐ 5 ἴο 186 τοδάϊησ (860 ΤΈΧΤΟΑΙ, 
ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ). [ἴπη]6585,. (Πογοίογθ, ΕἘοπὶὸ 
πον ποῖ] ΔΙ, Ὀ6 ἀϊδοονογοῖ, Βανίηρ βροοὶϑὶ 
οἰλη5 ἢ σομπομοο, 6 δλυιδί ΙΌΓΠὶ ΟἿΌΣ σομοὶα- 
ΒῖολΒ ἃ5 10 ἰ(ἶἰχυ σόα ηο ἰοχέ ἔγοιη δο  δίογϑὶ 60ῃ- 
δἰἀογαῖτίοηϑ. 1 [Δοὺ {Π8. 5 ὐτλο βηὰ κ᾽ 18 
τογο Φοιδῆηοιι {ΠππῸ [Πα Βα ρίο ““ Ουμο᾽ (ἰ{ 
ὉΘ ἃ λοι), Β85 πὸ Ὀδαγίηρ ὁ ἐἶΐνα ἀποβιΐοι δὶ 
ἰδβιιθ, νυν 15, δι ἀἰὰ 9 οαΥ ἢ δηὰ τοῖ, 
Ησοινν νναϑ οί ἰὼ (10 Ια Ὀϊϊ οὗ ὀχργοβεὶηξ ἀπε- 
δι Γ3 ἸΙ͂ ἴἰὶ ᾿ὰ5 ΔῺΥ νγοῖρὶν, ἴτ 15. τὰ 6 ἴῃ Βῦρ- 
Ῥοτγὶ οἔτο ΒΥραί 6518. οἵ ᾿ς οτροϊδιίΐίοη, βῖποθ 8 
σορνἶπῦ οὐ] Ὀ6 ποτ ὨΙΚΟΙΥ τὸ ἰπβογί ἃ νογὰ, 
ναι 9 αἰ κί Ὀτηρ 8 Βοηίοησο δι δοσογίδῃοθ 
τ (110 Β|γ}9 οὗ Βὶ8 δυΐθοτ, τἰνλπὶ ἴο οὐαΐ! ἃ «οτὰ 
θη {ἰπῸ οὐϊαϑίου ψουὰ ἰηγοϊνα 8. ἀθρϑγιίυγε 
γοῦν {Πναἴ δι: ]6. ΝΕ ; 

[{Γ πἰνο δά το88 οὗ {116 1 νϊηρ- Ὀο᾽ἢ Κ8 νγ88 10 {86 
βθον, μοί δὰ θὰ ρσαϊμογθαὰ 8ὃ5 ἴ0 15 7ύγι, 
βίησθ, πιληϊίοϑιγ, ἴθ τΐσῦ μανο Ὀθθὴ δἰ δε 
Οὐοπιὸ απὰ 66, ΟΥ τἰὴὩ6 ἈὈ τον ὥυππε; ἱἴ, ον- 
οὐοῦ, ἰὰ 88 ἰο (6 ϑυπιθο]θ. οὐ τὸ Ομτίβι, δα 
ἰι τηυδί τὸ ὈδΘὴ 8ΠΏΡῚΥ Οὐης. Τμδι ιἱ Υὸϑ 
υοῦ ἰο Φοίιι, Δ)ίογα {15 ἀΥαιιοΒ: 4“  ΒΠΠ 6 Μλλ 
ἰιΘ ἰο οο!αϑ ἢ ϑϑορϑγαιθὰ ἃ8 6 νγν88 ὉΥ (80 α͵855} 
868 ἔγοπι (6 ΤΉ ΓΟηΘ, 88 6 ἰὸ ογυβ8 {7 Απὸ 
ΜΒ ΘΤΟ 5Π}8}} νι πὰ (6 Βιπιρὶα τοῦ ἔρχεσθαι 8.4 
ΔΌΒοΟΙἰ ΟἿΥ ἔπ Βα ἢ ἃ Β6Ώ50," ταν ὨΘΑΓ, ψιῖδοῦυι 

ὧδε οΥ Βοπιθ βυαδὴ ραγίίοϊ ἢ Οομραγο 8,80 ἴμὸ 
Ρίδοθ Ὑ6γο ὑπ 6 β'66. 15 0 β0 δὲ [ἀκ 1886 1{||6 
ὈοΟΚ (ον. χ. 8), δηὰ 860 μον αἰδογεηι 18 (096 
ὙΠΟ]Ν ἔοσπι οὗ οσργοδϑδίοη."" Τὸ ιμἷ8 ἰξ πιδὺ ὃ 
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8] 16, 7.3 ποὶ (9 ὅ'6οὺ δἰγλαυ δ ἐμ ροϊπί οὔ 
τιϑιοῦ" Ἐν (θη νγὰ8 ἰχ6 64}16ὲ ἰο ἀγὴν πϑϑυοῦ 
ἯΥ 6 γχερεαϊεὦ 64}}}} Ατὸ Ψψὸ ἰο βαρροϑο {δαὶ 
9 ψοοὶ Ὀλοῖς τὸ 85 ἴοτηοῦ ροϑι(ΐοα αϊοῦ ἰδ 6 
Ὀτγοαίς οὗ δαοῖὶ 83.212 ὙῺΥ (᾿Δοὸ νοΐσθ οἵ 
(λμη ον 
ΤΙ Υἱθν οὗ ΑἸίοτά, μβογουθῦ, 89 ἰο (ὃ) οὈ͵θοί 

οἵ (6 64}1 4. ᾿ἰἰδὉ]6 ἰο βογίοιιϑ ΟὈ͵θοίοη8. ἢδθ 
ψυὶί68: “1 ἰαἰογργοι σ᾽ 50 ἈΠ|15084] ἃ ἰθτ οὗἁ 
δΔάγοϑθ, δυγο Υ σγ͵ὸ Βιιου ἃ Ὀακχίῃ ΌΥ ἱπχυϊνίηχ 
ΨὨοΙ ΠΟΥ τὸ ἤαγο ποῖ ἰἶ6 ΚΟΥ͂ ἴὸ ἰὺ πὰ {ἰὸ Βοοκ 
ἰι861, Α4η.} ἰὰ 139 ᾿Ἰπαιϊι τυ, τὸ γ͵ὸ 7ι8ι186 1 ἴῃ 
ἰοανίηρ οαἱ οἵ οοηβἰ ἀοτατοα διολ ἃ γοῦβ8 δΆ οἷ. 
σχὶϊ. 17, τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύκμη λέγουσιν ρχον 
κιτιλ., δηὶ 6 ἐο] οσίης ἀμὴν ἔρχου, κύριε ᾽Ιησοῦ, 
ἰδ γον. 30, Τιν 9 866 πὶ98 (0 βῆῆοιν, ἰῇ ΤΩΥ͂ πιϊηϊ, 
Ὀ3ΥΟῺ1 4. ἀοαδι, ψιλὶ, ἰὼ 0.5 αἰηὰ οὐ εἰ16 δοοτ, 
6 τοι αν κα ῦϊο δηὰ ᾿μϑα]λ 64 οχοϊαιμαίίοη ἔρχου 
Ἰπρ)γίο. [0 νγ͵ϑ ἃ ΟΥΥ Δὐ γο0536:1}, ηοὲ ἴἰο Ὠΐηι- 
οὶ ἢ, Ὀυἐ ἰο ἰῃ9 οτά 769.3: δηϊ δΔ9 ολοὶ οὔ {ἴ1656 
ἴουγ ἄγει 86.418 18 Δοσοιηρϑηϊο ὈΥ͂ ἃ δι Ὁ ΟΥΥ 
ἔγοπῃ οη68 οὗ {86 ἔουν Ἰἰνίης Ὀδίηχθ, 1 860 ΓΘΡτθ- 
80 6} ἴῃ {ἰ18 ἔσο -[ο} 8 ἔρχου ἴ9 φστοδηΐῃς δὰ 
ἐγάνδ ἢ πς τ᾿οροί Ὁ οὗὅὨ ογϑϑίίοη [Ὁ (}0 πηδηϊ 8.8 - 
ἰΐοη οὔ 8βοη9 οἵ αοά, οχργθϑϑθὰ ἰῇ οδοῖλ οα86 
ἷδ ἃ ργδγοῦ ἴον στ 8. 8 σοιιΐησ.᾽" Τΐ8 νἱον, ἰἰ 
πὰ δ6 δἀπλὶἰ8α,, ἰ8 Ὀολας ἔ}} Ὺ οομϑ 3 θη. νι ἢ 
ΑἸίοτι 8 γροί 5315, ἰμαὶ (6 Ζῶα Βγηλθοϊ χα (ἢ ὁ 
αἰδετοηὶ οἷα.9965 οὔ δηϊπιαιοὰ Ὀοδίηρβ, δα δου} 
ἰε δ8 βυβίαἰηθ4 ὈΨγ ἰηἀοροπάθης οοῃϑίοτναιϊοη 9 

{ἰπάθο4, τοῦθ ἐΐ οοπφἰϑ θη τὶ τ οὐ μο᾽ σοηδίογὰ- 
110η8), του] αἷνὸ στοαὶ βυρροτγὶ ἰο ἰδὲ ΒγΥρο- 
6919, Τὴ6 οὈ͵δοιοη4 (ὁ ἰδ δῦο: 1. [ἢ ἐμαὶ ἰὶ 
ἰδς 4 ΔΗΥ͂ ΟΧΡΓΘ859 τοίθγθησο ἰὸ 76905, ἰΐ 18. αἴο- 
ξείδοτ υποχητηρὶοα δηὰ ἀπηδίαγΑ] 8ἃ59 δὴ 8 1 γο99 
ἴο ἤϊαι, 2. 9 δοπιρατγίϑοη οἵ 6ἢ. χχὶϊ. 17 τυ τ{]} 
40, ἀοθᾳ ποὶ ἴῃ ἐδ Ἰθα9ὲ ϑαρροτί ἰδ; (μ}9 ο4]} οἵ 
Υ͂ΘΡ. 17 15 τη] Γ6Β017 ἰο (80 τοαίον ὁ {74 ταθη(Ἰοη οι 
ἴα ἰὴ 1481 οἴα)86; δηὰ τόσβ. 17 δηὰ 30 θοϊοησ 
ἰο ΘὨΓΙΤΟΙΥ αἰϑι! οὐ αἰγν ϑίοη5 οὗ (6 Βοοῖ, (Π6 
οὔ ͵ δοὶ οὗ 11)}6 ἔρχου οὗ (86 ἸλίίοΥ Ὀεΐπς ἢχοά ὃγ 
ἰδ6 ἱπιηθἀ ἰΔ ο Υ ργοσοάϊης Ναὶ ἔρχομαι ταχὺ (866 
ἐπ ἰος.). 8..ΑΧ. γνοΐοα οὗἁἨ ἐλυπάεν 1 ἃ υοΐδοθ οἵ δοηὶ- 
παηδ, δηὰ ποὶ οὗ ργαγογ. Εὰν Ὀοίίον ἀοοβ ἰΐ 
δεθ ἰο 0 Ατὰ. Βα. ἰο γοραγὰ (690 νοΐσθ8 894 
οπππμαηἦδ ἰδ ϊης; ἴγοτη πο πλϊ ἰδίου οὗ αοἀ ἴῃ 
ὨΔίαΓΘ (ΟΥ, οὐ {6 γροί 6915 οὐ αηχθ 88 ἴο (110 
Βδίατο οἵ 6 Ζῶα, ἔτοῃ (6 ΕὈΓΡαΙΒ οὗ οὐ 8 
Θονεγηδοοα ἰῃ πδίυσγο). 719 υἱθν, οὗ δΘοιγδο, 
ἰηγοῖνοθ ἃ βρϑοῖδὶ πυροί ιϑϑὶβ 88 (0 {86 τπηθδῆ- 
ἰηρς οὔτδ6 ἔοι ΕἰάοΥΒ, ἴον 6 ἢ 860 Αἀαἰμεἰοηαὶ 
Νοίθ ου Ρ. 178 84.--Ε. ΒΕ. 6.} 

γον, 2, Απᾶ [Γδαν, δὰ Ὀ98ο]ᾶ, ἃ τυ ῖο 
ΒΟΥ8Θ.---ΤῊῺΘ ΠΟΙ568 οὗ 6 ΠοΓΟΟΒ οὗ Βοπιπῃ 
ἐγ πρὶὶ8 ποτ τ 16 “(Ὁ ἀϑιοτγαϊ οοἷς, ρ. 258). 
Τιλ8 δία σία ὑσὶ ἀὴρ οὗ Ομ τὶβί, 88 βοὶ ἤόσι! ΠΡΟ, 
[84 ἰῃ οἰ. χῖχ. 14 οχἰθηὰδά ἰβτουχὰ (86 ΟἸιτο 
Τρϊαπιρβαηῖ ; ῦ ΔΡΡΟΑΓΒ 88 δ ΔΥΓΔΥ͂ οὗἉ νΥἱοϊογίουϑ 
0918 οἡ Ὑ{116 ΠΟΥΒ03. 
, Ἶδο λογδεδ [οὗ {πὸ 858]5} ΤΑΥ͂ ποὲ 6 Βρϑοΐ μην 
ἰάθη 154] τ τ (πο89 οἵὨ Ζοσῖ. ἰ. 8: γοῖ ὑπ} 8Γ6 
ἴῃ ΚοΌΘΓΔΙ] γτοϊδίο ἰο (θὰ, 88 Ὀίνίπο δεπαϊη7ς 
ψμϊοῖ ργοσοοὰ οὐοὸῦ 1110 φασί (Ζοσῃ, ἱ. 10). 
Τιε ολαγίοίε (Ζεοι. νἱ. 1 844ᾳ.} βθϑῃ ἰὸ ἀδποίθ 
ἰδ βδπιθ δεπάϊπσε ἴῃ ᾿ηνοϊνοα ἔοστηβ οὗ ἀδϑίϊηγ. 

Τις Πίάεν ἰ5 ἴοτο σμαγαοίουζοὰ Ὁγ (ἢ 6 δοιο--- 
Ὧοὶ {π6ὸ φισογά. 18 ἀ9ι1ποιΐοῃ, Δοοογΐηρ ἰο 
Ὀυύκιεγάἀϊοοῖκ, 885 πὸ δυο 61] δἰ σηϊἤσλησο. 
Β0ο δὴ ἱπίογοησο, δονοτον, ϑοιυϊὶ ποῖ ὃθ 
ἄγοτη ἔτους ἰμ9 δογίΐϊγο ἰηἰογργοίδιίοηβ Ὀδοτοά, 

83 ΘΞρθοίΔΙΥ 86 ἀὐϑυτὰ οὁπο οὗ Ἰοιϊβπίοϊη, τῖο 
τὴ Κ03 ὅΠ6 ὁοισ ἰμιἰϊσαϊίγο οὗὁἨ ἃ Ῥαγι δ Κίης. 
Ιϑυαθυ1699 (9 Ὀον 8 ὈΓΟΡΟΥΙΥ οἵὨ δοίης οἰξοοιΐνο 
αἰ ἀϊἰδίαποθ (89 ἰ8 (86 6496 ἰΏ πὴ ΙΘΡη {ἰὴ 95 
«γι Ὁ}} Ξγό-αγηις οὗ ΘΥΟΡΥ (οϑοτὶ ριΐοη) 5. (9 ἐσθ 
τοι -ἰἰ6. οαὗἩὨ {πὸ ρΡἰσίαγο. ἰϑίογ αἴας κ᾽ 8 τ6- 
πλιτκ, (ἢ τὸ ΡΟΒΒΙΟἸΥ͂ ()} 6 ἀγγοισα Βροίοη οὗ ἰῃ 5. 
χὶν. ὁ σσογο ργϑϑθηὶ ἰ0 (6 παϊηιὶ οὗ {ἰα ὅδοον, 6χ- 
61.909 {0 ἰπιοτρτγοιαι οι οὗ γιιίη σα δὰ οἰ ΓΒ, 
ἀσσογιΐης ἰο ψίλοπὶ {06 ἀγγοισα {ἰὰῦὺ μαγο ἰο ὃθ 
ϑαρρὶϊοα ἀδποία ΟΥ]8ι᾽ 8 πυπογοὰσ ΑροΞπ|165 δηὰ 
ἔν προ} 9.8. Ηδγο, ονγανον, (6 πρὶν οὗἩ {119 
Βιάον δὰ ἰμ8ὸ υἱἱγ οὔ Ηἰ9 ΟΝ τὸ (6 τχκΐῃ 
υΐηζ ; δᾶ ἰπαϑηλοὶ, 85 ΔΓΓΟΝ 4 8 ΓΘ ἴο Ὧ6 ἱπκοα 
ἴον γδηϊθὰ κ8 δοσοιηριηγίησ ἰἰλ0 ον, νγὸ 416 ἴ0 
υυπαἀογϑίδηα ἐμ θπ 83 αἰχηιίγιης, πού Ρογϑοιϑ3, Ὀϊὺπι 
[9 Ἰστπίη- ιΚ βρίγῖτα εἰ οροτγαιίοης ἰϑϑαΐϊηςς 
ἔγοπι ΟἸτῖϑὲ Η 80], ἂπι} ἰσανογβίησ (ἢ ψ]1ο]6 
οὐ (Ζθοϊι. ἰχ, 14). Τπὰ9 (6 νϑαροη5. ΜὨὶσἢ 
ϑαΐδη θα ρίοΥ5 ἅτ ἤσην απγί8, Ερὶι. νἱ. 16. 

ἴη ορροϑίιΐοα ἰο Ζιφ δὰ ΗοηρβϑίοηοΓῷ, 
θά ϑιθγάϊθοκ πιαϊ πίαὶ 8 τἰᾶϊ στέφανος ΒογΘ (28 1 
ον. ἰχ. 292) ἀδηοίθϑ οὐ (Π9 τογοσίλ οὔ 8. ναῦ- 
γἰοῦ---τοηοῦ (8 δγοιση οὗ 8 κΚίης. Βαὶ ἰἄογα 18 8 
ρϑουϊίν ποδηΐϊης ἰὰ ἴΠ6 στοαὶ ψν ἱσὶν δἀοτη9 
(16 Ὀτοὸν οὗ Ηΐαι γγο 158 ἀοβϑογὶ Ὀ6 ἃ ωᾳ.9 υἱοίογῖοιι 8 
οὔαν ἰδ9 ψ801]6 οαγίῃ!. Απὰ ἰμουσιι ἃ ψγοαί 
ταϊσηῦ 6 ρίνοη ἰο 10 ῬἬ αν το ἴῃ δὐνᾶποο, λ8 8 
ΡΥγομλ86 οἵ τνἱ᾽οίουυ, κ8 θϑιογάϊοοῖς τηπαϊηίαΐη 9, 
1.6 μι ἰΐθ9 Βοτβ9 οι βοιγοοὶγ 6 χίνου ἢ ἰηὶ ἴῃ 
Δάνδηοθ 4190θ. Τπαὶ Ηθ, ἱποτγοΐοτθ, “δἰ γοδνῦ 
β085 ἔοτγιλ 89 8 νικῶν,᾽᾽ ἀο658 ποΐ πιολη β' πρὶν ἰδὲ 
[Π|3 ῬᾳΓροϑβο ἔνα νικήσῃ ὙΥ11} ἀβϑατοα γ 6 δἰἰαϊηοά; 
ἰι ἀθϑηοῖθ3, γδίδον, ἰπαὶ Ηδ 8 ἐμ) 6 ΜιοίοΡ δ Ό080- 
Ἰηΐοὶγ, τὺ Ης λὰθ σοπημεγοά διὰ τοὶ δοηφιιον. 
Τθ ρ»γιίποὶρίαί νἱοίουῦ οὐ Ομ γί. (πγοισὶ ΗΠ 8 
ἀοδίδ δηὰ γοβαγγθοίϊοη, δὰ [ἢ ἀονοϊορπχοηὶ οὗ 
ὑπαὶ νἱδίογυ ἰαίο αηϊνογϑαὶ νἱοϊουυ, οοαϊιὶ ποὶ ὉΘ 
ἴΔΟΥΘ ῬΟΥ ΓΙ ΠΟΉΔῪ ταργοβοηίθα. 3. ογ οοῖ δ πι- 
βοὶ  ΘοΙη98 0 ἃ ΒΔ] δοποϊαϑίοη 8. 1110 ἔα Γ- 
8ογ οἱ. 

ΤῊΟΘ ὕρΒοϊάονθ οὗὁἨ ἐμὸ ΟΒαΡγοΙ-ἰβέον 68] δηὰ 
νοῦ] ἀ-ἰβίοτν! σὰ} ἰποτργοίδι οἢ ΠΟΟΟΗΒΑΡΠΥ͂ ΤᾺ 8 9 
ἃ Βρ9οἷ4] οαἰϊαρίον ουἱ οὗ (9 δτϑὶ 1 116γ, 

ΒΒπαπο: “θ ρ498 οὐδοῦ (059 ῬυτΟ ΪΥ 8}16κ.0- 
τίϑυὶσ τ ΟΡργ δι οἢ9 δοσογάϊης (0 νι ο ἢ (818 
γον ἰ8 σα] σαϊα οὐ Τ᾿ ταὐδὰ (Βοησοὶ δηὰ οἱ 6 8; 
οοηϑ}ΐ, ονγονοῦ, Ὠἀϑίογ ἴθ κ᾽ Β ποὶθ οὶ εἰ 18, Ρ. 
250), οὐ ψᾶὰῦ (Ηοτάον, 6 οἰ 16}» οὐ {π9 σ᾽ οίου Υ 
οὔ ονδηροὶ 8] ρυθδομίης (Ογγ. δῃὰ οἵδ θγ8), ΟΡ 
(8 νοτὰ σοποθΡῃΐης Ογίϑιὶ (Ηοἴαηλ.), οὐ {16 341} 
(Βεογθησδυ,), δῃα τότ οὗ {18 ΒΔ1η6 Βογὶ.᾽ 

θεὲ εττε, σι ουϊ ΔΗΥ͂ ἰοαηάαιίου, ἀνθ 60ῃ- 
ἰγϑϑ.8 (9 τηουηϊοὰ ἄσιυτο οὗὨ ΟὨγΥ δύ ἰὴ οἷ. χὶχ. 1] 
ψῖτῖ ὑμ6 Πογϑοπιδη ἰὴ {18 ραβϑαᾶρο, 
ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ ΓΘΟΟρΡΉΪ2609 ἴπΠ0 ἄσυτγο 85 (ἢδἱ οὗὨ 

ΟἸτὶϑὶ. Βαὶ νἱιαὶ ὁ σμτὶϑι} ἤρτο 4190 6 ροθ8 
ἔοτι ἃ ΟὨἹΚ ἰο οσοσαὶο υάρηνθηὶ ἀροὰ 8 χοάΐθβ8 
νοτὶὰ. Ζυάρποης δὰ οὐοὸῦ ἡυάρσιηοηι  Ἦδογθ 
Ομ τἶϑὲ τὰ 68 ΤΟΥ ον ἰΐθ ἀονοϊοριποηὶ οὐ {80 
{τ 1 π|ρ}}18 οὗ βαϊναίοη. ἴη οἷ!. χὶχ. Η19 ρο653 ἕοσὶῃ 
ἴὰ ογὰον ἰο {6 ἐγ ρ οὗ ᾿υ κηχοηί. Εὐτατὰ 
880 ΓαπιΥκ8 μοτθ: ΟἸιγϑὺ 18 8 ψΑΡΎΪΟΓ οἡ. ἰογ86- 
Ὀ801 ἴῃ τοίογοῃσο ἰὸ (86 Ποϑι1ῖθ νοὶ. Αοοογά- 
ἴῃς ἰο ΕὈγατα, Φο 18 8 Υἱὸν οΥ̓ οἂτι ἃ ἔγοια 
μι18 βδιαζίίοη ἰη ἤοαγνθη, πανίηρ Ὀθοη ὈΥθΘΥυϊο ΒΥ 
ἰγαηϑρογίοα ἰο ἤοραγσοηυ. Βυΐ (9 Ὀγοῖὶς οὔ ἀ69- 
ΠΥ ἢ 118 Θατ  ἃ-οἰσία "68 18 οροηθὰ ἰη Πθατθη. 

4 [Ἐὸγ ἴΠ9 Υἱοῖν οὐ ἴπ9 Ατὰ. Εά. δο0 ΑἀιΠεἰοπδ] Νοῖο, ρ. 178, 
[ΑἸίογὰ, ἰὼ ἢ. πιδίη, δζγϑϑβ τὶ (δηβὸ ἰὰ 1.6 ἸητοΥρτγοῖδ. 
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ΡῬόγε. 3 απ 4. 
ΨΙΒΙΟΥ ΟΥ̓ ΤΗΕΞ ΒΕΟΟΝΌ ΒΕΑΛΙ,. 

Οσοσιθ [χνοκ: 8δπἃ 6566]. Ετοιῃ {||9 10 δΔΡ- 
οανά, ἴτ 19 σ'απηοας αἰαὶ αδἴίον (6 ἀπ ρρθαγαποα 

οὔ αἰ" ἄταν ιν, Φοη ἐγαν ὈΔοῖς ὅπ γοϑαιη.} 
Βὶ5 ογί σι 1 μ᾽κοο (θα θογάίοςσ κι). Ασσογ την 
ἰο Εὐτατ, ὸ τοῖν ἴσοι {ἰὸ ὈοοΙς ἀυτλς 
(86 ἰητοτ. ΑΔ} τἰεἰβ8. ργοσδοης ταιι58 ποσου- 
ΒΆΓΠΥ 09 ΓΟρτ 6} γοῖ ἔννο πιοτὸ τἰτη9. Το, 
Ββονόγνοῦ, δοσογίηζ ὁ (15. ᾿τγὰ] ΘρρυΘἢ οηπίοη 
οὗ ἰἰνο ρα39.. κὐ, ἴῃ μι] σίν 10 19 (οὐρτίοἢ τ τ ΜΝ ἃ 

Θτοὸ ἰπ {6 ταὶ [Ὁ οὔ ὁ ψ 016 τι ϑί η, δυϊη νου] 
τοι νἷπ βίλπ ] ας Ὀοτα τἰια ὈΟῸΚ δίζογ 13. ΟΡ οἷι- 
ἴηι οὔ ἰἰὸ ἴοισι αὶ ἢ} δ{{π| θα)». Ἐς Νοίτο Γ᾽ ἕλη 
να τορλνὶ (6 βοοοηπ ἤσιιγο 85 {ΠῸ [Ὁτιπ οἵ 
“ἐ ροττοιίβο ἢ ὉΪ0.), [5.01 [πον 1601}. ποτ: 
8Γ5 γοῖ οἵἱἷιοῦ Τογίη9. οὐὁἨ Ὀ]υοἀθηοὰ (565 ΥϑΥ. δ): 
Βοτα [14 ψγασὶ κ ἴοσπι 19 ἰηϊοπἀρα, (ὐοποοστγηῖ 
αἰνὸ ὈΪο Ἵν ᾿6 ἀιϑοὶ ἢ (6 γ9 δὰ ὈΘ 0 ἀοιιδὺ (9 
Κιη Ξ γι. 2.2}. 

(ἴοπ οΟΥ̓ΤἮ «αὐ πὐν]. ΤΊν τ ἱπ ἃ ἀΠΠ γοηορ. ᾿ονγόνον, πολ 

ἰ9..υ τἴννια τὰ ἢν ἀπ νγογ 0 ἔπ 4α τίου; “ 7λυές {1.9 1} ΠΡ Γ 
οὐ ἵν} 8 Μ αν 9. ἢν ὑπ. Ὁ ὁ πεγιῖρα: “ γ ὁ Πηιπῖ ΠΟΙ͂, ἢ Γ ΘΙΥ, 

οὐ τ οὐ" τα ἢν το τιν ἰαίγυάαο» ἐμ. Ῥύγθη οὗ οὐῦ 
1υγ 1 1 44 ΠΥ οσς οα τ. 5 οἴθοτ, ὕὉ6 ΒΆ (ΓΙ αἴ ([Δ6 οὉ»- 
Δ οἰ να τοῦ αὐ χθ δὲ 8} Ὁ ρα ἢ} πὰ 5 ΠῚ 4, ΟΥ̓ οἱ" ΟἹ »" 0} Τὸ- 
8: πῆς Ηἰ ας τὰ τῃ9 ἴαο ἀπ ττὴηῖ υ0γ 24 τ ]σἢ ζἰτον, 
51.19.5, σε Π] την ἴο τὰ Εἰ ἄοτ, οὃ, χίχ, 11. 5.}].. (3 
γογΥ ΟἹ θ0, δην [1 Ἰτοη 0 [ὁ "Ὁ Υαγγ ον. Τηὸ ἃ ἢ σύπσο, 
Βονονογ, ἐξ σϑηκὶ ΤΠ γαθ16, ΤΠΥΓΟ {9 141 δῖ σὰν ὧὐ ργισοπέ 
πη 14 ἃ ποὴς ἢ νὰ ΌΥ 19 υνἴ4 οὗ Π8ιτοη: ποτν Πὺ 
ἰ4ᾳ πουκίη τῇ ἵν ΠΥ αἰνελησο, δὴ εἴν τὰ ἰὸγ ἰᾳ. πονῇ {Π1} 
νυΐο ἶΥ α πότ ἢ οὗ 4{τπΦ4 νὰ τὐτγιοπ θυ τῷ, 18 οια λοις 
οὔ {{| εἰναι οι οἸχιη τ᾿ ν ἢ 8 σο αὐ4. Ὁ 019. οὔ 4 μγυ- 
ἔτι “4 ὙΠοι6 ἐν Ὀγολε ἀν ΘΓ ν μύοΓ δὴ πεῖ 1ἢ}» 
κί Ἰο οὗ ἢ τὸ ψύυγ ἴὸ 9. (6 Κα ίοιη οὗ οὖς υἱιὰ δη. 
οὔ {12 (τί 4. 

[ΒΠ τοῖς (ἢ σο] Ὁγ ΠΆΓ 08) κα ρρυτ Ἰεἰ4 ψίοΥ (σ09 Ὁ. 109) 
δ (011 νὰ: {8 Ὁ "τὴ 4 δ.1 ἀκα ἀϑει ἃ οὗ 5 Κ πόγλ] 58} } οἴ 
οὐαδν κα ν ἢ εἶν" ἃ ρ»γιογὶ συν τος τὰκ ἢ Αροσι- 
Ἰγρῖις δυγὰρ ΒΥ Πρ λ αὶ πε ίοης, δη 1 τιν κὐὸ αἸεῖ5. ἢ αἰνὰ 185 
1 Ζόγπιπ. [ὃ ονατ ἢ 9 ὅτ, πιε} γι τὶς ἢ γὉ ἸΗΝΝ ου 
10 οὐπιρατγίᾳ πὶ ΟΥ̓ 1.5 ἀν 05. χῖτν 1). 6- ΤᾺ Π 5.5.4 (Δ0 
οὔ ἰνίυγν, δὰ ἢ ΤΠ Ὑ δὴ} κἰκοὶ πομσο θοὴν " ἀ ΓΘΩΣ ἢ «4 
ἴο οφτι}} 4 [9 {τ ἢ οἵ τὰ πγροῖϊμ είς. (Ἀ1} τ πϑξ 
Δἴ] 1κὐας εἰὐἀξ {Πὰν πηἰτν ἀπ4 δἰ σ ἢ χη 9 ὃ’ 5. ΠῸ 
οἷ πλ4 εἰν τ 10). ἢν, τ νΠΠ Ὁ» 4 δσαϊο τὸ ἔνα! 1} ι18. ἢΪ9. οὐ!" 
εἰασίοη.) 19. 1} τς ἴὰ τοῦ σύησο ἕω {ἰτὸ ἃ '5'΄τἰριίοη οὗ Εἰνθ 
αἴαγι ἴα οὐ (5 νὴ 4. οὗ 1Π|4. ματι στ μοὶ! (γον. 2. τὸ 
σγοισπεαη ἱ [1 ντσ᾽οἷ ἴον οὗ (ἰἰὸ σηθ, 01 ΠῚ; ἐσέ μη ἢ 
διὰ ργυτηη γι.) δὲκαὶ “ὉΙἃ ηοΐ ε}}}9 δηλ ΤΟΓΥ ὨΟΙΔΌΙΥ 
πὶ αἰξίν ΥΟΙ͂Σ ἴὸ 416 ρέει εἰἰτα αὶ λίκνῳ οὔ {πὸ 
Ἐ πα τ ριΓΘ [Γ οἱ ΣΕΥ οὐ ἡ] ἢ ἘΚ Υ ἼΓ9 δΒυσορυάίης ΨΦοδη Β 
ὕλη δ πιοπε Ὁ ας μα, τ πὶ οι ται 8. 1, Α. "9. 9}, 
τῇ οὐχουΐ ἴδ6 βυοορκηίνο Σ ΐ χη οὗ Νόγνα, Τγαδη, Ἠδήγίιη, 
βηάίηο ἵνο ΑἸὸπῖι "4ς. ἀπτ [9 δοσοηαίυι οὗ Οὐππηιη0.1 15, 
εἰς "Τὰ ἀπάνοῦ ἴο {π|8 φι τευ ν, ἢ ΓΟ Γ9 ἴο (ἐἰυυοπ᾿ν ἀ0- 
διυτιμ το ΟΥ̓ εἰν αὶ ρον γίο α {γο]. ἡς, Τἤφ ἔν τς φηυτς ἢνο. [0]- 
Ἰοῦ!η ς ἴγοσα [ἢ βασι σμ" 6 5 οὐ ἢ ρσσοας Η τοῦ: 1 8 
τα γόγ οὐ 1 πρνῃ ἴο ὅχ {ἢ μογία η ᾽[89 ὨνμηΟΙΥ οἵ 1110 
ψυν! ἀπτις πιο ἢ ὁ νη. εἴσῃ οὗ {πὸ πη κὴ ΓΗ6Θ 515 
τὰ ἱ ΠΡῸΣ ἀπᾷ ρμγοτρογοιῦμ, ἢν νου], ψ οπ τ Πποκ διίοῃ, 
μαι} ἢν ὃ ψ  ἱ Ἢ 61 τρτ ᾿ ἥγοπι (9 ἃ “1χ οἵ Πυπη ίλη ἴο [89 
δεο "δὶ ἢ Οὗ (τηπι».18.." ΜΗ Ββιγίνοϑ ἴο σοι ἢ τηὶ ἢΐθ ΠΥ 90- 
ἀπο τίς ΟΥ̓ σοῦ το ὦ) {ἰ13 στέφανος πὰ ἔν» ὁγισ οΥ̓͂ {π|4 
Βίἰογ: «πονίοχ με ἀπείη Ππ|8 ροτγίοα οὗ ἄο πὴ Ἰγἱπέ νΥν 
(ὸ στέφανος, πὰ πὸ {1} διάδημα, τ [Π8 οτυνὴ οὗ ἴἰ16 
Ἐπ τσ αι 6 1 ἘΝοῖνν, ἢ νὰ ἃ Ογοΐμη ΟΥ̓ οχττγαστίοη 
(Ὠΐῳ στο "γι ἐΓ ΑΓ 4 Ῥγόναῦψ ἃ γυχιπ! βόὸ 10 γ. ΑΡ 
γοϊ τ ρ 1ἰὺς ποῖον 2 δὰ 3), νλ8 ὈΓΟΡΟΥΙΥ͂ Γοργοποηϊοὰ 
ὙΠῸ δ᾽ ὁ τσὶ ΜΉ ἢ 184 [Π9 Βύ πη] οὔα Οτοζιη.-ἜὮ, ΗΕ. Ὁ] 
ἘΓἡτ6 απ πὰ ἢ νὸ αἱ βο9 δἰ κι δοληοο, {844 τὸ τθο 

ἴῖο 2011ὴ (ἀπ ἔθ ας γν8 θόθοῃ ἱζ [1|ὸ καὶ βλέπε ΟΥ ἴδα 1.6 
δοπυΐπο)ς [τ ἰ8 ᾿πι: ποοίνα ἴσο {π8λὲ ΠῸ βῆ οα} 1 ΠλνΘ πηϑαιξ δῦν- 
τοῖς οἶδ {πῇ τῆν ἢ9 βηοπὶά σοὺ ογισαγ; αὐνὰ αἰλὸ 1 γισθ- 
τοροηῖο οδιὶ ἱπὶρ ἴρ4 (ἢ τὸ κα πηδὲ άνο γοήγε ὶ αἴϊοῦ οὐοὴ 
ορυπίης. Τὴν ἤν (πος συῃοϊπβίοη οὔ οὖν ΑἸ τι πον ον 
(ἘΠ ἢ 116 κοθπ]Β ἴ0 ΠΥ ρτγροδρητρα ἰη γἰ Πση]»). [4. ΠΥ͂ ΠΟ 
ΤΟΊ Π8 ὨΘύΘΘΜΑΓΥ ἢ 1[Π 9. δὲ νοῦ, αὐτοῦ τῇ 8 οροπὶην οὗἵἩἉ (6 διηφσίλ 
ΒοΑ], πιὶμκιις νὸ τοιίγο, κ4 ἢ“ ἢγηαὲ ἤν 6 μοῦ [Π9 
οροηΐις οὔ 1} {Π|0ὺ ργοσθάιος, ΤΠ Πρσρα ΤΥ (ο πο ϑιρρο- 
οἰτίοη οὔ 115 σοι πη 5 6559 οὗὨ [πὸ 71246.} οὗ {Π1}9 δ Ιναηοϊης ἂπὰ 
τοιγίης ἰδ αὐιοι αὶ ἴΠ6 ἐορεὶ ἰογπτίοπ 9 τὲ ΧῸ ἔν ὁδί Ὁ ἱπῖι (ἢ Ὁ 
διοῖ οἵ ἱπίογροίδιίου (560 Αἀὰ. Οοπιτηοπὲ οἢ "ἢ. 170 84.).---Ε..Ὁ.] 

Βρεοίαϊ τούεγοπσοα: Ὲ 7ὸ [6 6 ννΣῖϑὲ δῦ (Οτο- 
ιἰι9, οι 5πίοίη, Ηδγάυγ, εἰς.) ἴο τ ΡΟ Υ Βασι ἸΟ08 
οὔ ἰδ Ομνιβιίδῃϑ ()ε6 γε δηὰ οἵβϑγβ); ἰὸ 
Απρονιϑιϊληιγ, ἰ195 τὸ Ὀοΐησ ἴμ6 δ) 6γ]} 
(κϊον.); το 6 Βοαιδὴ δαρίγε (ΓΙ Ζ1); ΟΥ̓ 
ι9 νονυϊ τ ροννογθ (ϑιθγη). Τὰς ἄχυγο 15. ΘΟΥ- 
ΤΟδ ΠΥ Δρργοϊ θη 16 1 85 σοηαγαὶ ὈΥ̓͂ Βοίθ ΟΙΒΘΓΒ 
(θα φϑύεηῦ., Εδταγά, θϑιοτγὰ.). 

γόγε. ὃ απ 6. 
ΥΙἝΙΒΙΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤΙ ΤΗΙΒΌ ΒΕΑῚΙ,. 

ΤΏ διαοσοῖς οοἷον οὗ 9 «(ἰἶτ. ογϑο ἄοδς ποί, 
δοσυγάϊη Ζ ἰο ἀϑιογάϊοοῖς, ἐπ τς ιῖο ε1χ5 τηοάτη ἰπζ 
οὐσαϑίοηο ὈΥ̓͂ [06 ἀ τιν, θαυ (σοι Ὁ] 6 ἃ 1 γοχα- 
(ἴοη ἰῃ σΖοηοῦα]. [0 19 ποὶ ἰο Ὀ6 οχροοῖοι, μοπ- 
οὐον, ἰὺ ΔΩ ΟΟ]ΟΓ8 οὗ βροοίο πιρδῃϊηῦ, 
εἰμ», τεά, δὰ ρμαϊει ψείίοισ, Μὰ δἰιο ἃ δ οὁπ6 
50 βρόπρΡα] ἴῃ 1189 προτὶ, δα ὈΓδοῖπς 41} ἔχου Ὁ]68. 
ἴῃ “οὐ χχχ. 30 186 ὈΪΔΟΚη 685 οὗ (}6 βκίη 18. σοη- 
ποσίρα ψι τη)6 ἀγγίης ὕρ οὗ 6 θοποβ. ΤῈ6 
[οἸϊοινη ρᾶβϑθᾶσθ ἰῃ δαιδηίαι!οῦθ, ΒούγοΥογ, 
οἷν. ἱγ. 8, 9, ἰδ ρΡαγιϊ συ Υ δἰ χηϊβοδαι: ὁ“ Βυιϊ 
ΠΟΥ͂ {Πεὶν υἰϑαρο 15 ἀατὶς Με} ὈΪλσκα 55 [Δ. Υ͂. : 
υἱσκασ οἰ 8 608] ; πιαγσ. τεαΐ. : ἀλτ κὸν (ἢδὰ 
ὈΪ ΟΊ 938], Β0 ἐμαὶ (ΠΟΥ Δ΄ΓΘ Ὡοὶ Κπον ἴῃ (δ 
ΒίΓΘΟΙΒ ἐμοῖς βίη οἱ αν ἴο {ἰοὶρ Ὀοη 5, δαὰ 
(ΟΥ̓ ΔΓΘ δἃ8 ἀτγὺ 85 ἃ κμἰἷοκΚ. [1 [ιγϑὰ Ὀοιοῦ ψῖ 1} 
εἰ1096 ἐδ αῦ τ γ9 βἰαΐη ὈΥ ἴὯ6 βυογιὶ τι δὰ π τὶ 
ι ο96. τολοπι ἀμπροῦ δἰδισ, εἰς. ΝοΙη οδη ὃδ 
ΡίωϊηοΡ ἴῃ {ἰἰᾶὶ ἐμ 6 Ὀ]δοὶς σοΟΪοΓ δροίκοπ οἵ ἴῃ 
τ6 (ἰἰτὰ οι] -υἱβίοη 18 ἢ καν 88. {αἱ οὗ Βυαηζεγ. 
[Το οοἷον 5. ἰμαϊσαιίν οὗ (6 τηουγηῖαὶ π8- 
ἴατὸ οὗ εἰ)0 ΘαιρΙογηχεπὶ οὗὨ ἴδ ο το Γ." ΑἸΡΟΚΡ. 
--Ε. Β.6.] 

γεγ. δ. Α Ὀδ]6ῃοο.---ΠαησδίΘ Όοτς : “ ΤῈ 
Ὀλίιηοθ ΘΟΙΠ65 ἴῃϊο σοηδίἀογαϊΐοη τρογοΐν 89 8 
ΒΥ πιδοὶ οὗ ἀοαγ ἢ ΟΣ δοαγοιίγ. ΕῸΥ δοσονϊος τ 
19 Βα θϑοαιοηΐ Υ9Γγ86 ἰἰ6 ἔγαϊ(5 οὗ ἐἾν6 δαγι ἢν δγὰ 
ποὺ ψοϊρίιοι οαΐ, αὶ τηοαϑαγοι," ἢ Ὑμογα Βογὰ 
ἰ3 ἃ ΒΌροΥβυυπάύδησο, ἔΠ6ΓῸ ἰ8 Ὡ0 σουῃιὶπς δηὰ 
πηοιβυγίης, ἀἀη. χὶϊ. 49: Ὀιυὶ ΠοΓΘ ἃ (πίη 18 
ν οἰΖιιοθὰ οαἱ, {Πα 18 ποΏ6 00 πιιςὶ οὗ 11. Ευη- 
ἀδιμθηΐαὶ ραβθδζοδ ἃγὸ ΕΖοῖ. ἵν. 10: " Δηὰ [ἢ 7 
[οοὰ νὶἰιϊσὰ ἔοὰ 6.18}0 δαὶ (8114}} Ὀ6) Ὁ νεῖ, 
ΘΓ 8.16 Κ6}8 8 (ἂν 1 8δπὰ υὙϑῦ. 16: “" Νογο- 
οΟΥοΥ, Ηο βαίἃ υηΐο τη, ὅοη οὗ πηϑδῃ, Ὀοδο ὦ, [ 
ΜὙ}} Ὀγθαὶς (89 βιαϑ οἵ Ὀγοδὰ ἴῃ Ψψοτγαβδίοπι; δηά 
ὙΠῸ Υ Βἰ14}} οαὐ Ὀγολὰ ὈΥ νοϊχιὶ δηἀ τί σαγα.᾽" 

4 [ΕἸΠοῖξ διά Βαγῃο Γγοριτ τῃ|9 86 πὶ δα κΥτι ο! εὶπ να ὑμδὲ 
ἴοπκ ν" τίοι οὕ τσιῦ δρά υ]ὺ κι θὰ νχίεῖν, ὁ τὰ μοποίης ΚΒΟΓΟΥ 
αἰἴοῦ ἔ 6 διχϑϑοίοη οὗ Οὐυπιπιούιτις, ὀΘχίο ιν ἀο τὸ τὴϑ διοϑισοῖ 
οὔ θ!οοϊοίίαα (Α. Ὁ. 185 οΥ δὅ- 24). Α8 ἀσπογιρεῖτο οἱ τοῖς 
Ῥογίοά, ἐπ Ὁ τῆλ κὸ τῆβὴν εἰϊΑξοηΚ συλ Οἱ ὔσῃ, πηιϊὶς ΕἸ 8) 
τὸ Το] ον ίης πο ϑίδομπαΐ (Βαϊ 4 ἐδ ῥοηατη, Ἐπυρίγο, 
ΧῸ]. 1.): “11 σου ἀθαβίῃ σοπιη σοὶ τι τ τ δά 
πιοϑὶ οσαϊδηλίζουδ μοτίοά. 11 1 «δῇοιὶ Ὠϊπν-ἔννο γεδγα, ἔγοια 
192 το 294. υτγίῃχ ἐμαὶ {πιὸ (μἰτγῖγ-νο Επιρεῖυτθ δὰ 
τνοηϊν-θογθη ρῥΓγεϊο πύον ἴο (ἢ Ἐπιρῖγο αἰζογμῖο δαιεὰ 
οιςἢ οἵμοῦ Ἰγοῦλ ἴ89 [Ὠγοῦθ Υ ἰπι θπμηϊ εἶν! παιίασα..... 
Νιποῖγεῖο γοιγβ οὐ ὨΘιΓΙν ἱπούνκπὶ εἶν πρτίαγο ἱδυκδὲ 
ι|6 ψυγ! ἴ οὴ Πὰς ἃ ἔἦγι!}} Ἰο απιϊδέϊοι τ ἡ σιγῖυο οὕ 188 Αὐἴο- 
ὨΐΠη68 ἃ ΓρΑτοι] (ἢ 6 ζ01|οἷν οὗ 416 ιν. μἶγο.  ΤΏΡΥ ϑιρρογῖ 
τοῖς Ὠγροιδοι ΕΥ̓ δ ΟὮ τ 4 ΠοΓΑΙ ἢ 4 85 ἴη6 [0] υπιδκ: 
(1. ΑΙ! τὸ δ ν αὐ}. το γα σὐϊόῦ υὗὁἁὨ ἴπὸ ἤστεο, δ γεὸϑ 
ἐ τη αἰσαν, ἰὯο9 Κι  ζησ, τὰ σγεα! ξιοοναι. μα ει ἃ 5δίδιο οἵ 
Ὑγαῦ; (2) τὴς ἑαλίη 7) αἰσὰν ε«ἴ ροισα ἰῃηϊσεῖος τὶ ἰξ κα 8 
βία οὗὁἨ νὰν Ὁ] ον ἃ μογιοὰ οὔ ράσο; (3) ἔιο μάχαιρα 
““1ὴ9 παν Ὀατι δι ασογα, ἢ" ῥομφαία 48 ἰπ τοῦ. 8} εἰμ ἴ 
ΔΒ ἃ. δἰ ιιἴο οἵ οἱτὴ ναγ; (4) [Π1|ὸ σιοογα σίνεπ ἰο ἐλε τίμετ, ἰμδὶ 
(0 “' σαμταῖ ἀρὴν " ἰη ἴΠ6 εἴπ" οὕ ιν ἐμοῦ] 1.6 “(8036 
ψεϊο89 Πιτίτ μη ἀἰσ(ί ποιίνο Ὀα κ9 νλὸ εσισογώ ὅξαγίν," ἢ. ἐ- 
“ἢ πη Παρ γ᾽" 
ἰἩοταφννογ, σμὸ οὶ δὲ ἔηο Ἐϊρτ [τ δίδῃ ΠΛ ΚΙΒΑ 

᾿δἶς γε Ἀδδεα! οὖν ρετεροιίοη, πτιῖοι: 5" ΤΗ 9 ̓ν [πὸ οχροαὶ- 
το ἡ Βίος Αἰ {πὸ διοίρηϊ ἐπιογργοίογ δανο κίτο οἵ (δ 
Ἀν 4]. Θὲ (λ]6 ροίπϊ, Ποπονοῦ, Π6 ργοδϑοῖδ ΟΟΪΥ ὁπ6 ἀΐτϑοῖ 
ἀυστιὩ ΟἿ ἴγοι 6 (Ὠξζεπα ---Κ ἢ. ((] 
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Τλοδο ραβϑᾶροβθ τοϑί ὉΡΟῺ ἴον. χχνί. 206, [80 
81.0 ΕἸ οί, ΑἸΓογἃ, εἰσ. Το Ἰ᾿αβϑι- παπιοὰ ουη- 
ἰἰπι68 : "" δοῦ)6, 8, δ. 9., Ἰγοοίμοι9α, αν ἀ6- 
ἰεπἀ δὰ [16 πιο “ψοκφ᾽ ἴουῦ ζυγόν. αὶ 
ΒΌΤΕΙΥ {Π9 αυοδίϊου ἰ8. 616 ἀροϊάοα [ῖῸΓ ᾧἃ8 ὉΥ 
ἔχεις. χῖν. 10 [ΧΧ.]: ζυγὸς δίκαιος, κι τ. λ., 
πίιογα 6 δᾶτηθ οΓὰβ ΟΟσῸΓ ἴῃ )υχίροβί(ἴοη. 
Τὰ αϑϑογί οι οὗ λῖγ. 1δανίζον, ἴῃ 1.18 βδἰγ σία Γ 8 οἱ 
ΕΠΠοῖ 8. Ποτ. Α4,»., ται ζυγός ἵπ 16 Β6η86 οΥὨ δαΐ- 
απο δυϑοϊαίοὶ Υ 18 ΥΟΡΥ͂ ΓΆΓΘ, 18 ΒΒ] οἰ ΘΉΓΠΥ δῃ- 
ΒΘΓΘα ὈΥ̓͂ ἰὴ Ῥγονογὺ ἀκριβέστερος ζυγοῦ, ὉΥ 
θίοχ. Κογί, νἱϊ!. 18... ἌΒογ ἃ νογὰ 
ἐδ {98 6. 86 ἤσαγλιίνογ, ἴῃ σοιηπιοι δὴν - 
ἰηζ5, ἰἴ8. ΘΓ] Β0Ω86 σδῃηοί ὮΘ 80 ΥΟΣΥ͂ ΧΆΓΘ.᾽ 
-Ε, Β.6.1] 

γετ. ὕ. Απάᾶ 1 Βοδσζᾶ 85 ἐϊ σσθιθ ἃ νοΐοϑ. 
--ἰδεο ΤΈΧτ. ΝΌΤΕΒ]. ΟἸοΟΙαΥ͂ ΟΓΥ, ρἸοοΙαν κ18- 
Ρουβαιίοα ἢ [Ι τοϑουηἋβ ἐπ (ἠδ πὶ ἀδὲ οὐ (ἠὲ 
7 ον Ἰαΐο ἔτπα, Τιαι 18, ΔἸ] ΟῸΥ μαγισὶραίθ 1} 
τ, [Τἰ5 15 ποῖ, ΌΥ͂ ΔΠΥ ΤΟ Πη5, ἃ πέσόδϑαγῳ 60η- 
εἰυδίοη; [86 νοῖΐδθ ἸΏΟΥ6 ΡὈΓΟΌΔΟΙΥ φῬτοοοθοὰ 
ἴτοια οπε, Ὀϊΐ τολίσλ οπὲ 18. ποὺ βρβοὶβοὰ.---Ε, Ἐ. 
0.1 [κε ἰϑ ποῖ, ιιόνγανοῦ (18 ἢ ησϑι θη δογα πμαΐη- 
(8104). ἃ Ρἶφσο οὗ ᾿Ἰπιο]Πραποθ τ} ῖσ ἢ ΘΟΠΟΘΟΓῊ5 (16 
Ῥερτγοβοηίαι νὸ8 οὗ (6 ᾿ἱνίης Ὀοΐησθ οα θατί 
(ἴῃ το σλίο ΣΟΥ Ηθημδίθηογ ΡΪδοῈ8. 16 
ΟΒβοτα αι). 
“Το ἢγαὶ ΒΑ] οὗἩ ἰδ) ΟΥΥ,᾽ δὰγ8 Ὀιϑἰοταοοξ, 

“ΒΟ Π43 δα νυ 6 η Βοπιο ἷησ 15 ΟἸζοσο ἴον βα]θ "᾽ 
(ὙἸμογ). αι ἀυτίπε ἃ βοαγοίίγ, ργοάμσθ 15 ποὶ 
ογὶ θὰ ἴυτ Ξα]0. Οἱ τἋἰτὰ οἰἰασ δηὰ, αὶ ἀοαγι 8 
Ἰϊαυϊιοά ὉΥ ἃ ἰαχπιίΐοη οὗὨ Ὀγοαὰ, Ὁ ᾿ἀχϑιΐοηῃ 
ἰθγθ ἱπαϊ ται θα 1581.68 ἔγοια (80 τηϊάβί οὗὨἩ {116 ἴΟῸΓ 
᾿μτίπς- Του πχ8. 

ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: “Α τηϑαβϑυγο, ολαηπίζ, οὗ 
ἩΠεαὶ 5 ἀοϑἰσηλίοα Ὁ ϑυϊ 5 48 (ῃ0 ἀαἱίψ πιαΐι- 
ίεπαπεε οὔ ἃ ταλῖὶ (ἡμερήσιος τροφή). Α αἀδπαγίμ8 
ΝΔ8 {Π6 51}} ἀαγ᾽5 Ῥνα 68 οὗ 8 ᾿πᾶῃ, δοοοτάϊης 
ἰο Δίαιι. χχ. ".᾽ ὙΤῶιο ἀοαγιὰ ἄχοα ὃν (᾿ΐ8 ἰαχα- 
οη 8 σου τ ἸΥ̓͂ ΠῸ ἔδηλΐηθ ἃ8 γοῖ ; ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 8 
8 Ρετολπρηϊ δηὰ τἰπἰ γΟΓΒᾺ] δα ον 15 ἀσποίοά, 
(86 ἤρξυτε οὗ ιπλῖηθ υνουὰ Ὀθ6 δὴ Θχαρσοτγαιίοη. 
ΗεηρϑιὈοτα 6ἰἴη Καὶ {πα “6 ΑΓ ἃ τηδὴ βου! δαὶ 
δαυ]ον Ὀγοδὰ, 116 ἀϑι}] [οοα οὗὨ 89 δοπιιοῦ Ρ60- 
Ρίο (δοπιρ. οι νἱ. 9, 13), ψ οι 8 (μγο6 {{π|08 
89 ΟΘΔΡ ῶ9. σποαὶ Ὀγαδὰ, ΒΘ δηὰ ἢι͵8 ζαπι}}ῦ 
ταὶ τ πιδκ6 8}}1ι ἰο Ἰῖν6.᾽᾿ ῬΟΒΒΙ ]Υ {860 πιΐρὶι, 
ἱ{ τλ6 ἔμ πη ΠΥ νγὴ8. ἃ ΥΘΥΥ͂ Β..8}} ὁη6. [80 ]80 
ΕΙοῖι, ΑἸίοτα, Βατγη 69, εἰς.---Ε. ΒΕ. Ο.] 
Αἢ ππηηοπηΐ πρὶ τοιηαγὶς 5 ἐμαὐ οὗὁὨἨ Βοηροῖ, τνβο 

ΟὔΒΕΓΤΟΒ ἰμας ὈΔΓΙΟΥ ἀπὰ νυ βϑδΐ (866 οῃ.(})}0 6δοη- 
ἸΓΑΣΥ͂, Εχ. ἰχ. 81, 82) στῖρϑη θαυῖϊοῦ ἐβδὴ οἱἱ δὰ 
πίθο. ΠΙ6π06 ἔπ γ6 σοι] ὰ ὍΘ ΟἸΥ 86 πιοάογαδίο 
ἀρφαγίι, Ὀσοααβθ ἐμθ ἰαΐθῦ ῥγοιλιοίἑουια ποι! ὰ 
δυσοσοι Ὀοίίογ. ΒΚΞ:1}}} 1058 βῃοι]ὰ (ἢ. δοῃίγηϑί 
δ6 ΟὈΠ Θταῖοὰ ὈῪ {116 ἀφοϊαταιίοη {μαὐ ἢ στοαί- 
εϑὶ ἐξοποιῃῦ 5] οι 06 ΟΌβοσνοι ἰπ τοραγὰ ἰο οἱ] 
Δηά πίη ᾿Πςονν 59 (ΕἾ π6 Κ). Τῆι τηοβὺ αὐἴδγ πὶ ὶ8- 
ἱπιεγργείδιίου ἰ8 Τοὰπὰ ἴῃ ἘπνΔ]4 8 ΒΒ} ΠΡΟ Ὴ 
1λδὲ 186 οἱ] απὰ τῦῖπϑ τομδίπθὰ ππἰηὐαγοά ἰπ ἃ 
Βοτί οὗ πιοοίζουγ. ἸΤβουχὴ οἱἱ πὰ τυῖηο δγθ ποῖ, 
δπ ἰ)6 βἰτίοιοδβί β6η86, δγίϊοἷθβ οὗ Βαυ ΘΏΔΏΘΟ, 
18εγ δγε-τθυοη ἰπ ἰμ6 Εδϑί, ψυὮ  Θ ΓΠΘΥ ΔΓΘ ΠΙΟΥΘ 
ϑοτητηοῇ ---ΔΥ ΓΙ 68 οὗ ἸΟΧΌΤΥ δπὰ ΘΠ) οΥ πιοηΐ, δηὰ 
(80 Ορργεββίυ θῃ 688 οὔ {ἴἸὸ δοπίγαβίὶ ἤδβ ἰὼ (δ ὕμοί 
ἰδεῖ τυὲ τί οἰ), γ 80 ΘΔ ἢ 8130 ΘΑ ΒΙΥ ῬΔῪ ἴον {μ6 ἄθῶν 
ὙΠπεδὶ, μθαγο ἐμ οἷν πρεοΐδὶ Ἰαχαγίο8 δἱ ἃ ΡῬΓΟΡοτ- 
(ἸΟΔΟΪΥ ομοαρ σαϊθ. ββί πη] Θοπίγαβίβ σὰπ 
ἰβτοῦξῃ βοςῖ8] 116 ἀοτση (0 ἐμ ῥτοβοηὶ ἀδγ. 

ϑροοῖαὶ ἱπίουργοίαίοηϑ :Ἐ ΤῊ ἤδυιΐηθ πον 
ΟἸνα 5. (ατοιῖα9. ἀπὰ ΟἰΒ6Γ8): ἔμπλῖη 68 ἴῃ 8 
Ογ0. βοΠΘΓΩΪ Β6η80 (6 δϊον., εἰσ.)}; 6 δίαοξ 
ἄογϑα, ἴμ]80 ὈΓΘΙ ΓΘ Ῥνθο8ϑ9 ὙΤΟΓΚΘ το Ὀϊποὶς 
(64.) ; ἀσατῖ οὗἁ βρίγίίααὶ πουτίϑιιπιοπε {Ὑ10- 
γίηρα, [ον ἀϑνογι απὰ [οτγ]]): Ποτοιΐο8 (ἃ- 
ΜΆΡΙΔ0); Ρογβοηϊβοά Βεγοβίοβ (ϑίογη). ΕῸΓ 
εἰφοίώοι, ἴδιοι} ἱπίογρσοιδιίοηϑ, 860 Ὠβίον- 

ἴθοῖς. 

Ρετγδ.  απὰ 8. 
ὙΙΒΙΟΝ ΟΥ ΤΗΕΒ ΣΟΌΠΝΤῊ ΒΕΑΙ 

ν ἴθ ποὺ ψ Βοαΐ ράγροβο δηὰὶ οἴδοοι (ῃδὲ οὗ 9 
Τουτι τί ον ἦν 18 ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ βαίἃ {μὲ 818 παπὶδ ἐᾷ 
“ϑεα(λ. ἴπ {Π|18 Βῦ 688 ρου {ἰἸ0 πδιμο, ψγ9 πιϊσαῦ 
θη} ἴν Ἰη σαι ἃ {πῶ δι ἢ 18 ΟΠῚΥ 80. δαϊἑεά ὁη 
ΘΑΤΕ; {Πα [10 18 ποὺ Τα ΠΥ ἀσαί ἢ, θαΐ 5ΊΘῸΡ, δ6- 
οοτγάϊηρ, ἴο 116 ὨΔη)8 ἩΒΟΓΘΌΥ ἔμίι ας μονα ἐἶπι; 
πὰς {Πλῖ }6 ᾽5 ΟΥ̓ΘῚ ἃ σοδηινίοαὶ δίγίλ 8Β0Ὸ ΤᾺῈΓ 98 
10 πᾶπιθ ὈΥ ψ] σι. 6 ἰ8Β Κπονη ἴῃ ἰἐδθ 
οἶμον νου] ὰ 18 σοπσογηθὰ Τ|6 ουπιοχί, πον- 
ΕΥΘΥ, ΒΟΟΙῚΒ ΠῸΓ[Ὸ (0 ἔανονῦ {᾿Ξ τὰ (μπὲ ἢ 9 
ἰοῦ Βρρόμδι 8 πὰ (ἢ9 Ἰίρις ΟΥ̓ 8 ἰοι γἱῆσ οὐ]δοῖ, 
ν᾽ ἢ ΟἵῺ 41} ἸΏ 6} 68]} ὈΥ̓͂ πλιη6, ὈΥγ μἷᾳ ἀν οι (110. 
Ῥεαιὰ ΒΘΓΘ ΔρΡρΘαΓΒ ἃ8 (86 Βρθοίῆον ἀριί- ρον ον, 
8. 8 ΒΒ Οὐ σα Υ ἀρρτγασαΐθιι μον ΠΝΠΠΥ (566 Ῥ. 
0Χ.). Ηθποθ ἂθ σληποὶ Ὀ6 ΓΟ] το ἃ Βροοίπο 
ἴον ΟὗὨἨ ἀθδι}, ρεδέϊέοησο, ἴοςῦ ἰῃβίαποο, 885 Εἴςα- 
ἐξόξεξι το τε ΞΡ 

Ἐ ΓΕΜΙΟΤῚ δηά ΒΑΆΝῈΒ ἰἀΟΠΕΥ 1ῃ6 οτομῖν οὗ (815. κοὶὶ 
(896 Ρ. 168) ψἼΕ 19 μοτγίοα οἱ ἀϊνῖγουβ ΤΠ ον τ; {πὸ με ἴοι οὗὨ 
Ομ ΓΆσΙΠα, ἀπές Α. 1). 211. Βοῖ!ν (πε8θ ἀατονβ τοίου ἸΔΓΡΟΙΥ 
ἴυ Οἱδθ' ὁπ; {16 Ἰαϊζοῦγ φυοίθ8 ((γοῖ 1μοτ.1} τὸ 10] ἴῃς ποιὰ 
ἐμκοίϊδηε 9. (ὧδ ΑΙογὲ 2 εγδοα, Ἑσἢ. χχιϊοῦ, ὧΝ [τς “8 
Ῥάϊατ!} ὑὰδ ποϑὲ ἀρργορτγί εἴο 1 υϑέγακίοι 1: “Σιν πὶ Οὗ ὁχ- 
δοίοτβ βοϊ ἰμ0 1.16 Ῥγουϊησ65. δηκὶ οἰτ105 ΠΟ το νεῖ. ἢ 
αρλτατ οι ἀπ ἔΟΥΤΟΓ, 88. ΤἸΠπο ἢ ἃ ΠΟΠΉΛΟΣΙ ΠΕ ΟΠΟΙΏΥ͂ Ῥ ΓΘ 
Ἰωωδηρ τποπὶ ἰμίυ σαρινν,. 9. ἢ. 11. πνογο καὶ ἈΤΆΤΟΙΥ 
ΤΑΘΑΘ ΓΟ, 1.189 ἔΓ. 08. ἀυᾶ νἱῆοδβ, (6 πος κὰ δηὰ νον 19. μὰ πὰς 
Ῥοτοά, δὴ κῇ ϑχυιπαίοη τηδιῖο οἵ ἴα ἀρ, [ἢ 186 οἰζίοα 
16 οπ]οἰνα το ἀπ τα ΌΓΘ μ 61 μ8. οὗἩ πὸ καθ χης. 
ΤῈ - βίγοοῖη νόγο ᾿γοψαρα ἈΠ ΖΎΟΙΡΒ οἱ πη 1168, ἀπ ονι ΓΥ͂ 
6 Γυφιγοά ἴο ΔΡΡΟΑΡ τ 1 15. οἰ το αἱ 6] ιν 5. 10 Γ- 
[ΌΓΟΒ ἀπ κι» 8.65 Σου 4] ΟἹ ΘΥΟΓΥ δἰθο, Βοηϑ ὍΟΓῸ μὶὺ- 
ἱ οἰρᾷ 1 1.1.9 ὑτγόβδησυ οὔ ἔποῖΓ Ῥηγουῖι ἀπ τ. τλθθὲ σομ ἢ“ 
ἀοητ] δυγνδο δ Βαγηθθοᾶ {Ππ8| {ΠῚ }2 ΐκῇαῦ ταῖν αἰ πο] πα ΤΟΝ 
δραΐϊπδὶ 186 1Γ πλαϑίθγα, αἰνὰ πσινοβ {πὰ ἘΠ ν ταῖρ!νς Γ λιν απ. 
ΓΙΥΟΓΒΌΪΥ οἵ {Π0ῚὉ Πυθα 8, 1Γ τοῦθ ογὸ αὶ τοί! ἀἰοθοϊξα- 
κἶοα οὗὨ μγορϑυῦ, ΤΏΘΥ πῦθι 8.}}} τοτίγοα τῸ πιῆ κὸ δοίσυον- 
Ἰεάμταοηῖδ ἀραίηϑὲ ἘΟΤΆΒΟΙ γθϑ, ἀπ, τν μθ ονόγσομηο Ὁ μαΐῃ, 
ἱπκογί υθὰ ΤῸ ΜῈ ιἴ 86. αἰὰ ποὺ μοβδεδη, ΝεΙ Π0Γ α κὸ ΒΟΡ ἢ 5 
ΒΟΆΪ ννᾶ5 ἀἀπη 6. ᾿8 ΔῊ ΘΧΟΊΒοΟ ον ποῖ ἀρθθ τς. ΤῊῺΘ 
ἰοῖὶς δῃὰ ψῸΚ ΜΟΓΘ ὈΌΓΩΘ ἴο ἴδ μ]ι66. ΟἹ ἰπο. τμείοι, 8 
τοσκοιίμς πμι]9 ΟΥ̓͂ 86 ἡ;θ οὗ 680}}, 8 γὙΟΔΓΗ δι εν ἴοὸ ἐπ 
γους μὰ ἀεαπςίοα ἔσχομλ ἐμ 014, ἰῃ οτος ἕο εἰὶ Ἰροξ ἐδξοιη 
ἴο δι κοΣ ἰαχηίίο ἔμ ἴἢ6 ΔΨ ἱπηροβο. Ὑπὸ 019 
ΒΟΘΏΘ ν'.89 Δ᾽1]6οὰ πὶ. σὑα]Πἕἔρ δηὰ δι ποῖ. 10 [110 Πηό8 ἢ 
τίηιο ἰπαϊνί ἀν.}9 ἀϊοαῖ, ἀηἋ 11ν9 δὼ ἀ8 δπὶὶ {πὸ οι κ8 ἀἰλίη- 
Ἰκ6, γοῦῖ γί υϑ τὰ 8 Ὡ0η6 1.0 1688 του τ γοὰ 0 09 μη 10 
189 ἀεεπά, 80 [)δὺ ἐξ νν88 ὯῸ Ἰοη κοῦ αἰ]ολνν ει εἰτιοῦ τὸ ᾿ἰνθ οὗ 
ἀϊθ νἱιμοὺϊ ἃ ἰαχ. Δίοπαϊςιη! δ 80 6 δέοι, δὰ, ΨΘΓΘ Ππο- 
Τῆς σου] ἃ Ὅ6 γε πολ εα, α' ἃ  ΠΟΩ τι 5 ιγίαμο απ σ᾿ ΒΟΥ 
ΒΩ τρλήθ ποι}ι}9 οὗὁὨ γί ογ ὀρργοβοίοῃ, ΓΠῸ:6 18 11ἡ- 
Ρίουϑ ψτοῖσἢ ἢ Προ Ὡς ἴο μον, {πὸ 16. τ μηξ ηοὲ β οὉ 
νυ δῦ, οτήειθα ἰὼ ὍΘ 5861} 01. ἃ, ὈΟΓΠΘ ΟἹ 'ὰ ψ058015, ἀπά 
Ῥίυηοα ἰηῖο [0 56..᾽" ΗἮὸ δάιβ : “ Ἄγ νὸ ποῖσ [0 ΓΟΡΓΟ- 
κοι {89 ΤΠ ημκ8 γν ἃ ΒΥΠΙΡΟΙΪ, 6 ΘΟ} 1 δοατο ον Βηὼ δ 
ἀπαῦ Ψ οι ἃ Ὁ τποῦθ ἜΧργοακῖνο ἔπλη (Πα οὗ 6 σίᾷοσ ἡ 8 
ν᾽ ΚΣ πυγ6 ἃ ρα γ οὗ δοιι 168, βοηὺ ἴω 1 πηδοῦν ἃ Ῥσος]η- 
τολδιίοη ψ Ὡἰο ἱπαϊσεῖτοα παῖ τπογὸ νοῦ 00. ἃ τηοβὲ στὶς ἃ 
δΔη4 οχδλοῖ δά! βέγ ἸΟ0ἢ « Υ βου ῦθ Δη(ἶ Ορργοβαῖνο ἰανγε, απὰ 
ΜΠ ἃ δροοία! σομλιηπηα, λἀάγοθδοι (0 [19 ρύομο, ποῖ ΤῸΓ {119 
ῬΌΓΡΟΒ6Θ οὗ σοῃοθα] πηοηϊ, οὐ ἔσοπι Ομ οϑἰτίοι ἴο ἔπο φΟΥΟΓῺᾺ- 
πιοριηῖ, ἴο ἰηἾ τ0 ἐπ 9 δοῦγοοθ οὗ σουύθηιο.᾽᾽ 
[ἡ ΟὈΚΟΒΎΟΝΤΗ [Π5 ὙΓιΐεΒ: “1116 1 ΠΘΡΟΓΥ͂ οὗ 1[Π9 ΑΡοοδ» 

Ιγρϑ8θ 86 ογίνρα ἔγοπι δηοίοπὶ ΠΠΟΌΓΟ Ῥγορῆοον. ΤΠῸ 
δτυυπήἤενποτις οὗ [8 ἰαηχυπχο ΠαΓῸ ἰ6 {π8ὶ οἵ ἰ!ύκοι χὶ!, 7, 
σομσοογηίΐίηρ ΒΡ γα, Αὐργαΐηα ἰὼ ἴὯ6 ΑἸιοοοι]}}}50 18 ἃ ΓΘ- 
Ῥγοϑθηΐα ἰγὸ οὗ Θμἶ Υ ἴο ἁμάαΐλ, πο ΟἸατο οἵἉἩ « Ἀγ δὲ, 
Απὶ Ποϑϑι (ΠῸ8 ἀσδογί Ὀο5 ἘΡὮΓΑίτα : Ἦὸ ἰδ ἃ "πεγοπαπξ; [89 
δαίαποεα οὗ “τοεῖξ ατὸ Ἰῃ Ηἷβ ν πᾶ, 6 Ἰονοι ἢ [Ὁ ΟΡΡΟΙΘΒΆ ; [8:9 
σμαγδολογίθείο οὗ Πεγεεν ἰδ ἴο Ὀ6 ἃ πιογοδαπί, αηὰ ἰτ ὅσαγε ἃ 
αίαπο» ἔῃ (5 λαπά. "ἼῊΟ ΒΙ ον, δαγ8 Απχυδίΐπο, (7) ὁ 88 ὦ 
ὈΔΊδηοΘ ἰπ ἷδ δηΐ, οΓ ἢ6 ῃγοΐδειοβ Ἰδωὲ πὲ ἐξ ἐεαολίηρ 
ἐσμιίαδίψ, διὰ γοῖ ἢθ 16 ἀοἱπρ τους. "--Ἐ. Κ.0] 
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ἨσΡῺ ΒΌΡΡΟΘοθ. Βαβι 685, 41} Ηο5 Το] ονγα Εἶτα, 
δηὰ Πδὰο8 16 ποὺ ροριυϊιϊοὰ ὉΣ Ροϑι 6 ῃ66 Βοϊοἷγ. 
Ηλαὸ5 οἡ Θινίὰ 18 (ἰι6 νυ] ἰθγυθο γοϊγοσϑοιίοη 
οὗ ἰθ0 Κίηράοιμ οὗὨ ἴ᾿6 θεδα οἡ ἰ᾿6 γϑοθ οὗ πιου- 
1.19 : 0 ἀοον ποί, (ἰιοταίογθ, ἀθποίθ ἐδ ἱῃ θαι - 
ἰΔηἰ8 οἵ Ηδά68 (Πἰσμοτη, ΕΌΓαΓα) ; οἰ βου 188 
{10 οαταϊ. νου] θ6 μοορίοα τι ριοϑί8. Ησοηρ- 
Βίο ΟΣ ὄνοι {γ1659 10 πηᾶκΚο Ηδά68 (ἰδ ρῥἷασο οἱ 
ἰογιηοηῖ, (τὰ ἀὐόοιθ οὗὨ ἰμ6 ἀδῃηηρά, αἰΐον (ἢ ὁ 
το ἴφοναὶ ζιπιίοη, θὰ βδοσογάδησο Ὑ|{}} 818 
Τα] ης νἱον (Ρ. 899). [15 ποὶ Βαϊ4, ΠΟΥΘΥΟΥ, 
ἐμαὶ Οεἰιόπμα Βργθαᾶ4 ᾿ἰβοϊ ἐ οὐοῦ (ἢ 6 εδτίΪι. 
Ὀυ ϑίογοοκ, ἹοΥΘ ΟΥ̓, ἐμι8}}}7 τοιηαγῖς {(μαὶ 
Ποπογα] ρ᾽α ρα 68 ἅτ ἰΓοαίθα οὗ 6γ0 ; ποῖ Βρ66ἷΔ]) 
Ῥίαρσιιοα οὐἠ ἀπ Ὀ6] ΘΥΟΓΒ. 
ΤΙ σοἷον οἵ {᾿|6ὸ Ποῦ89 18 χλωρός, ἰΐ 6 γοὶ]ϊοτ- 

ἰδ σγοθη οὐὗὨ 16 γοβῃς-βρυί ηρὶηρς σογάσγο, απὰ 
6 συυοηῖ ἢ γΟΙ]ΟΝ οΥ͂ ἀθσαν ; (80 Ἰδοῦ 15. (10 
δυηιῦοὶ ᾿νε γο, 

ὁπ τ πηοϑηϊηρ οἵ {ἰ6 γομγίλ ρατί, 866 αῦονο. 
1 πιῖσιν 6 εκἰἰ4---αἰξ τσ ἀγ6 πηοτγία] : Ὀι {Π| 6 
Τοιτα! 41..1 ΡΟ - ΟΠ ΟΠ ΠΥ ΟΡΊΑἸΥ ραν 8. δινορί 
ΔΙΝᾺΥ ὈΥ δὴ ἐρσγανηςοὐ τηοῦία γ. [π (μδ6 Ργο- 
Ῥίιοῦ, αἰκον 16 ἴσαν ἀΤ]ς ΒΡΘΟΙ 659 ΔΡΡΘαῦ 88 οἰ ης 
Τοτ5. οὗ μιιπὶπβπισπί, υἱ2. : (06. Βιυογᾷ, απ σους 
ἄσαι (ἰπ {19 Βροσίαὶ Βοη89 σοπίαρίοη [2 , Β60 

Θ (ἀγαΐοοκ, Ρ. 2037, οὗ ν])υῖοῖν, ἀραίη. ροϑιϊ πο 0 
8 ἃ ματι οι τ 1011}, δα ἃ ον}} Ὀ6851.5 (μον, χανΐ. 
ὦ, τ κ. χῖν. 91). (Ληοίμοῦ ὀχρὶαηατυ οὗ 
ιἶἰι9 “ον γι μαγί, ας ἴὰ ΕὈναγά, Ρ. 2.1...0})} 
[Δικ 6. οπατοταιοη. συιηρτο]οη ἦ8 

{ΠῸ “700 4ογὰ 7“) ποπ|8.᾽ δα ογα οἱἱ ἴῃ ΕΖΟΙ,, 
χΧὶν. 21], απ Ἰη τὸ ϑ1πὶ9 ἔτη (Χ Χ }): τὰς τέσ- 
σαρες ἐκδικίσεις μὸυ τὰς πονηράς, ῥομφαίαν, καὶ 
Αιμὸν, καὶ θηρία πουνη γὰ, καὶ θάνατον. ΤΠ5 ΕΧοΚ 
6 πραπ  ης οὐ {815 δοοοῦ απ βαδοτάἀϊπαῖὸ θανάτῳ 
88 ἀθόνο ((. δ., “ὁ βοσείοποε ᾿}).--ς ᾿ὰ..0.] 

ϑροσία] ἡπτογρτοιαι οπϑῇ : Το 6. Ἰπογίαὶ δυο ν- 

4 [ΤῊ:.6 Απι. Ἐπὶ. πὴ ἢ ΠΟΓΟ ΔΎΡΓΟΙΩ ΐ4 {πὰ πε ιστ!Ϊ9ἢ. Μ ἢ 
ΘΟ χθΐ αι ἰὼ Εἶν αΓ ἢ "ἢ 5 δου οὗ {010 μεσ τὲς Το 
οὐ ἢ.» πὸ ἢ μὲ εγρηστατίοη βαειδίοτοῦν το ἰπεν ΤΠ }ὴ 
λεῖπ λιἰ κνόιι τς Πισ9 15. το εἰυγ κἢ ἀμιΠπποονόγοα ςοῦΓ,- 
ΤΟ εὗ τὐχ οὐ [τὸ αὶ κοῖ [πὶ 5. πὰ 9] -πὰ ΜΠ σὰ {Ὁ ἰΦ γοϑυγν οὶ 
ἴον ἐοιμθ Τμέυγθ οὐπεπισιζαῖοῦ ἰὼ ἀτγαγε!,-πὶ, Β. Ο.] 

ἐ{Ἐππιοττ πα ΤΈΛΕΝἐ 5. τορη ΓΑ [115 5ὸ 1] 588 [ηδίοατίςς ἔδ6 ρμ6- 
τίν  (Δν.}}, ψ  π ) ται κ {Ππ|ὸ τοῖσι οὔ θύσίηβ, Ο4}}}4, 
ΖἜπ Πἰ5.. ΥὙ]υσία αὶ ἀπ ΘΑ ΠΙΡ 5», ΟΟπησδτηπι {ΠπΠ|4. μος 
σον τὸ ἤτη ρεπέ γα! μα γστοεϊκτίοη, νὸν αᾳηθΐα ὕνώτα ΟἸθΙνοἢ 
6 ὍΠ]ὺΝ ἴῃς Σ κ' σοαλ 110 σσοδλὲ βρσα]ασ ταν 8 σο]Ὀτατοιὶ τὴν 
ῬΙΝῚ τὸ {{π.. ΠΟΆΤΗ οὐ {Π|ὸ δα μόγοῦ οὐμ Πἰοιπτ, [Πύτὸ ΟἸΆρϑοι 
ΤΥ ΘΠΙΥ γυῖλι οἵ κιναπιὸ κηὦ ἢν Βίογῖα θ. σις 3 Τα] πα ἷ- 
ἴοι 1 μονα, ΟΥ̓ΟΓΥ ἰμδί τη οὗ {πλὴν 15. Πα 6] ἢ, ΝΟΥ γ ὈΓῸ- 
νίυσο οὗ {πὸ οι νοτ ὦ ττλ ἡΠ 1 ΤῊΝ ΠΤ’ αὐ ο4. [Πγνὰ- 
ἀογϑ δηὰ τὴ ΗΠ ΑΥῪ τΥταιτῖα, Ἀπ} τἰνο δ θα σίου ΘΠ ΤῸ βοοιηοα Τὸ 
Θ' ΓΟ Ἶ {6 ἸαΜῈ ἀπ {μπ } πιοιμοτ ΟΥἨὨ ἐπ αἱ 8 το. Πι 
ΤΟΙ Το οο ἴ0 ἢ ασέϊσηζαν {πὲ μα της ἡ ΤΙ ἢ 3 τὸ πιο [γοτὴ 
Βαγοδ), δ νὰ τῃΠὸ { πα: ΤΠμη|6. κιροχιΐ (ῥομφαία-«τῆθ 
δαγϑαγίι εἰ τὰν: Ἅ1ιῖὲ δ τι 4112. δμογίοι οἱ υμορέγει ἀσίμες ἰη- 
γεμίοη οὗ ἴμ6 [Σπιλῃ Επιρίγον τη|6. μογοὰ δι ἔθ. να 
ον 0 ὁ 6 ἰπνία 1 τἢ“. πη τογγ ὐτίρα ἴγοιχλ ἔπ Εδδῦ, 
ἀκ5οὰ ονοὸν αὐθόσοὶ ἃ τ]ὸ τῆ Γ᾽ ρρθαγιῆθθ. αἰ πιυδῖ, ἡ ὸ 
[τ ΟἸνῃ Β να, τ ὶ[ Πεη ϑιμῆιῖ οὗὁ Κοπιθ... . 9... ΑΒ 0Π0 οἵ ἴδιο 

111"}5. γατίοτιβ {πιῸ ἢ " δῆσηγα ᾽ μοηΠ ἢ ΒΘ τ΄ δα ΠΥ̓͂ Κ ϑεμδ ἡ τη 
{πίη μογυής, νὸ ΠΙΔΥ τοῖον ἴο ἴΠ6 κίεμο ἐπ σαρίαγο οἵ 1 1ὺ- 
Ο᾽ἷ8. “Α πυπε γοά {Ππυυϑηην ΚΟΤΓΒ ΒΒ Ὅτ ΓΡΟΟΓΙΘΊ ἴο Ἰμι νὸ 
ω ΠΛ ΑΗ6 16} ἴῃ {116 βήοῖς οὗἩἨ ηπῖ μγριῖ ον 5 (σέ δυ»η). 

[Ἠμππηστὶ “ΤΊ 8 τν 11 πη ἔοσῊ}Υ 6 (16 σοη φησ 6 Οὔ ὦ 
σοπὶ πο] πγας ἡ πιὶ οὐ βύ0}} ἱπνδπίοινε 5 [ύ8. Οὗ δἰτρ ἐστ}, 
Μγ. αἰ θη μα γὰ οὐ (Ἰν|5. ρόγ: “ Οαγ Ἰἱ τῳ. οἵ (Ππιη Κίη Ζ κὸ 
Τ0Π 1} συπηροῖ {π ογάοθε οὐ ἴ6 υἱνὸ βὸ ψ ἢ {πὸ [π οὗ 
πιὴπ, πὲ τινι κΙούπν Ρο' ἰοσα οὗ ΠἰδΙΌΓΥ 8 ὕθοη ἀμοογαϊοα 
ψίτι ἰθηπἀπίίη «, δα ΓΕ αὐ κοϑι τ ΠΟΟΠ ΠΟ πιοίθογδ. μγυ τ Ὑ- 
Ὠπίαγαι ἀμ γι 6554, δἰ τι οὐ ἃ οὗ ῥγούϊ!. ἴον, δοῖ[0}}.4. ΟΥ οΧ- 
δύσι ἃ πτὰα τος αὐ ρσπενσὶ ζαπιΐπε 8. ἃ (ΔΙ 
οἵ ἃ πιόγο βου οι! κἰἀ. [τ νὴκ Π|ὸ Ἰηθνιζι Ὁ]... σοπδοφηθηιθ 
οὔ νὴ θ ἀπ ὁρρτγοδϑίοπ. ἢ οχτίγραῖθ (86 υτοΐμοθ οὗ 
5 μεοβοηΐϊ, πὰ [16 ρμο οἱ ζμϊζοατο ιαγνοβῖν,᾽ ̓ Υ]. 1. Ρ. 

"ν. 
ἰδ κειέίενοε : “ Οἵ (Π6 ρορι εὩσα ἡ εἰ. γα χοὰ [ἃ (816 μοτίοά 

ἵπρ8 ἷπ ("6 δε νίβῃ γὰρ (εἰ βιοῖα δηὰ οἰ βογε); 
{86 Ραρλη Βοϊηπηϑ πάθον θοπι δὴ ([γγ8} ; τοὶ- 
Εταιίου οὗ παίΐουβ (Η υβοι κα); ἀθϑι - Ὀγίηρσίης 
ἸΓΟΒΥ (Βε46 δηὰ οἰμεσβ [ἸΠοτβιτγοσι 1) ; ἐδὸ 
βδγϑοθηβ {ὙἹΣ 8). ᾿ 

Ρέεγ. 9, 10, 11. 

ΨΙΘΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΡΙΕΤΗ ΒΕΛΙ, 
γον. ἢ. ὕπᾶοε [89 δ]ζαδσ.--- ““Ὑποκήάτω τοῦ 

θυσιαστηρίου, ἱ. 4., αὐ τ)6 Τοοῦ οὐ Ἰογγοῦ ρατγὶ οὗ 
{{Ππ|ὸ6. δἰίαγ, ψῆθτο (6 νἱσίίπι σψὰϑ9 ἰαϊὰ ὙΠ1050 
Ὀϊοοὰ μαὰ Ὀθθῃ β]ιθὰ."" ϑτυαπι.---Ε. ΒΕ. 6.7] 
ΦἭἼνῸ δ᾽ίατθ τὸ τοηϊϊοηοεὰ ἰπ Βανοϊαιίοα - 
ΠΙΏΟΙΥ, 16 φοϊάοπ αἸίατ οὗ ἰάδσοπβ6, δὴ} (16 Δἰκ8Υ 
οὔ Ὀυγηϊ-οἰεγίπρ, ὙΠ σἢ ἰ8. ποῦ ομ 16 ρσι]άρη. 
ΤΊιο ἔοτιμοῦ 18 ἀδηοίοι ἴῃ οἷν. Υἱϊϊ!. 8, 4 : ἰχ. 18: 
(ἰ Ἰατον ἰὰ οἃ. χίν. 18; χνὶ. 7. [ἢττο ἰδ δ88 
6 ΟὨἸΥ ἀἰ16 δ'ταν οὗ Ὀυτ (- οὔδοτίηρ ταἱ 15 πχοδηΐ, 
Εν αἰνῖ8, 88 δοίης (Π6 τῆογα ῬΏΘΙϊα οὗ {86 ἱπο, 
ΔΟσΘΆΒΙΌΪ6 δηὰ οροῦ ἴο {116 γ᾽ ΟὟ ΟΥ̓ ΔἸ], 18 δ᾽ ΤΥ ΔΥΒ 
{6 ο18 ἱπίοπά οα ἴῃ δοτγίρίατα, διὰ δαροςῖ}}ν ἴῃ 
{πὸ ονοϊειοη, θη (6 ἀἰταῦ 8 βία ρὶν πμθη- 
(᾿ἰοηοἀ (οοιηρ. ςοἷι. χυὶ. 7). Απὰ Βογθ νὰ σδῃ ἴδ} 
1055 (μη }κ οΥ̓ ΔΩ οὐδοῦ (δι Στ, 88 οἡ ἷϊ δἱοῶθ 
ογΘ {᾿|ὸ ὈΪοούΥ οθεντίη 8 ργοβοπίθα, πὰ ΟἹΪΥ 
αὐ ἀον ἢ σου {ἰἸὸ Ὀ]οοά Ὀθ ἐουπά, οὐ 6 δοιΪϑ 
οἵ τ086 {μαὶ δὰ Ὀοθα δ]δίη."--(Ε. ΒΕ. 6.)] 
([ Ηδησβίδηθον). Οὐἡ (890 οἰπθαγγαβαπγχοηῖ 8. ἴα 
ν᾽ εἰσ αν (6 ΠΓ6ΤᾺ] Ἔχ 6518 ἤη 45 (861 ἴὰ δι γι σίης ἰο 
ποσροιπηὺ [ον {ἰ16 ρυδὶτίοη οΥὨ πα δβοιιῖβ. πίον 186 
ΑἸταν, πηι [ῸΓ {Πε}ν ν 8: ΠΥ, Βος Ὀἀβίογάϊοςκ, Ρ. 
8. ΙρεμΜ: “ ΤΊιΘ γοιὸ ΨΥ (86 ΒΟῸ]3 816 
σοησοεϊνρά οὗ ἃ5 μηῶῦ (6. αἸίατ. 9. Του ἴῃ δ6 
ἴαοι ἰδὰν τὸ ]οοὰ οὗ βδογιῆςεβ, 88 ]ιϊσα 186 

Μν. αἸθυοα τλδῖζοβ [πΠ6 10] τὶ Πρ Τοιλαγ Κα ΪΘ κἰδιοτωοηξ, ἢ 
μι ϑ ἴθ συπηδοϊίΐη χα τσ δλξ ἢθ δϑατ οἵ ἴΠ6 ἰᾳτηΐδδ: 
" Βαιπίηο [8 ΑΙ θθυητ ΑἸ ΥΔΥδ 101} ν ὦ ὉΚ δριολ!] ἀιεραθθα, 
τυ εἴἴσοις οὗ Βομῃ } δηα πν ΠΟ] θοτὴθ ἴυον. Οἷα οεῦϑοθ 
᾿πιϑξ, υλ ύ τ, τὸ σοπέγίθιοὦ ἰυ τἴπΠ0 Σιτΐοθϑ οἱ5ξπο, 
Μ] ἢ, γοῦν ὑμ6 γραγ ἵχῸ μυθυτοά δηῆ ΔΙν ἴο ἴῃ0 γδασ ἴπο 
μη μτοᾶ δηὰ οἰχῖν-νο, γασοα τοιίδοιξ ἐπ γὼ ἰσπ τὴ εθετν 
φγυτίηοε, συν οἰὐἵν, απὰώ αἰπιονὲ δοόν 7}απχεῖν τὰ ἐλ Δοιιαη 
σωριτο, ΘΓ δοὰθ {ἰπ|ὸ. ἦνο ᾿ῃΟΏΡΒμ ΡΟΙΒοῦΒ αἀὐοά 
ἀμ} ν ὧἩ Ἰζοιπο τ Πα ἸΏΘΩΥ ΤΟΥΤῺΒ ᾿πὶ ἢ "ἃ 6δ- οϑρϑά [6 Ββαπὰσ 
οὐ 1. ἸναγμΓ δὴμ ΟΓῸ ἘὨΓΓΕΙΥ͂ ἀθρ. Ρυ]κῖυα, 1. 159.Ὁ 

[{ἩΠιὰ δεαδίας “ ἼΤΊνο80 το υγηι}}.}.: ἐ Ὡϑηνΐοθ ἰὰ 186 ΦΑΣΙ 
δῖα;ς 5 οὗ δυςίοἵγ, πηὰ ἡ ΏΘη ν᾽ οσυὐυοίν ἸΣυπὶ δὴν σϑυθο ὃ6- 
συ 68. αἀ' ροραϊαῖ ἃ... ὙΠουμ ποῖ δαἀνυγιεὰ ἰο Ὁ Μετ. 
(ἢ 0. [ἢ Γ6 ἐξ ἃ τοοοτὰ γεγο ἴω 15 ψυγν ὶ 
ν ὈΙΟἢ βίον (ἐν [8 8 Οὐ6 ΟἹ ἴδ σἈϊωτηξι 8 ἩΠΠῊ ποτὰ 
[πὸ τψοτ!] ἢ πῖιν Τ[Πδῃ Δ ϊ|ι το, 1ι οσσαι τὼ Ατηουΐι 4, 44ε. 
Οεπίεε, ἰἐν.1.γ». ὅ. ΜΉ ἃ ὧν νέῶγε αἷτογ {πὸ ἀρὰ ἢ οὗ 
Οἱ θὰ (ὔουϊ Α. Ὁ. 800), Ὠρ πρνιῆκ8 οὐ κοι ὅσα «(ἐς ἴῃ δκυσὰ 
Δ ΒΠΠΟΣ 89 [0 Β᾽ιυνν ΤΠδΡ ΠΟΥ νυΤῸ Τοχηγήρα δα δ ΒΟΤῸ (ὃν 
ἸμΠιὶν. ... “ΘΙ ΘΓ Κ18 δε ἘΠῚ πη 14 Ἰυοπει». δᾶ 
σομ θεῖν ΠῚ ἰδ ὴ λῆ 5 ἐξ ηοῖ θείογο οὖν {ἰτ.«} θα 
αἰά ἂμί ιμὁ. σοι ΠΡΟΙ 130 Ροϊσομειὰ ὈΥ͂ δυγρυμ 9 7 [δ ἐξ 
ποῖ Ἰνύ νι ΟἿΤ {πη 68 1᾽ ἢ 
{ον ΟΆΤΗ ΠΟΙ ΡΏ 4 68 Γ0]ονρα : “ Τὸ ποτὰ ὑροὰ [ἃ 

1Π6 βοιὶ ἤν αἰσοργαὰ ἰκᾳ ἀ{ῆπδι οηὶ ἔσο {πῶὶ ἰῃ τυότ. 4, μη ὑζο- 
ΡΟΥΤῚΥ δὶ "ἢ Π 5. αὶ Τὴγαρσίαη, εισογά, . .. .. Τῖιο Βρωεἰς οὐ μα 
Τανὶλ Ἀύγος τ ϑαταρα Ῥούνενε Φχογοὶϊ πα δὴ σαγίλϊψ ἄοτοϊ- 
0 δι φαγὶ ἷῳ σπώξ. . .. ΟΌκοι νδ΄ 11ὸ ἀγίὶς]ο πογο, ἐλ 
Πειϑῖδ, δον ς {ἢ εἴ ΑἸ Ππου σ ἢ ΠΟΥ πᾶν ηὐϊ γοῖ Ὀδρῦ ταθῦ- 
τἰοη θα], ΕΠ ΔΓ ῥγοβοαῖ ἴὸ τ6 νη. τ 9-Κ ηοπΊεῦνδ, δυή 
11} υθ ἀυνοτί δα ΠγΓθ 70. ν᾽ ἦι Ἰατοῦ μητίϑ οὗ τ τ. ΑΡΟΓΔΙ  υθα. 
. .«. ἔποκοὸ πόγ 5, ἐλ βεαείᾳ 07) ἔδια ἕη, τ. ἶν ἰγοδαςεά, 
σοῃηριοιῖ [19 “πιά οὔ {Ππὸ δρξ ΜῈ|Ὴ [Π|Ὸ ἐἕδις ΟΥ̓ οὐδ Υ 
οἰ ὅν. ΟΥ̓ μουγίὴν ΟΥ̓ [9 ΑἸ) ΌΤΙ. 6. Ὑπὸ νοταν 18 η9 
δια [Π 11}}8 ὈΟΟΪΚς ΣΏΔΥ ὕ6 σα]. ςὨδοΙορίομ! οα΄ οὐ τοσσάξ. 
ΤΊΟΥ ποῦνὸ ἴυ γίνος Ὀγορ)δυιθ9 οὗ σομἴϑιπ μὸ 88 ΟἹ8. ἜΥΘΩΙ, 
δθι} 16 πα Οῖς ἐἀἘΙΥ οἵ 8 .}} τὶ 45 νι ο ]} 8. δητηοῦν "8 Οἵ {1Πγ8. 
νος Νήο δηήυη ὀχη  διοιυ ἐΠπῶῖ [9 ψογὰ θηρίον, ἐεαςί͵ ἰα 
τπδοὰ ἐἢ πὸ ἰοδ ἔπ ἐλίγένοκε ἐπ ῥ] δ. οἱ 1... ΑΡΟΟΔΙΥΡΘα, 
δῃὰ αἰ σαν ἰ δ Βρεόσία! εϑηο, δι χα ν πα ἃ μαγίϊονίαν Ῥοθετ; 
γγὸ ΠΥ 1 Πμογοΐωσο γΓβοῦ δ ἰπίον ἴηβὲ ἔπ νοτ ἐδ θεὰ ἴῃ 
(16 δβΒηῖηθ βόΠη0 ἰῃ ἐλα μαξεαρε ποῖ δρίσνγα μὲ, ΤῊΪ8 ρδαὶ, 
ζτιογοίοῦο, ῬΓΟΒΟΠ1Β ἃ σοι »οηΠἰουΒ νἰρ οὗ ἴδιο δΒΌΠΕΓ ΟΡ 
ψἸ  ἢ τ.6 Ο γον οὐ ΟΠ είωι ψουν]ά παγο ἴοὸ δ᾽ ἀυτυ πο 
ναγίοιις νοτκίμβυ οὗ ἴπο ΒνΠ Ομ6."--Ἐὶ ΚΕ. 6] 



ΟΗΔΡ. Υἱ. 1-17. 1:Ὁ 

ἸΩΔΤ ΤΕ ΔΥῸ δοοουπίοα, γ͵ὰ8 ρουτοα ουὐ αἱ ἰῃ9 
1οοὶ αὐ (86 ΔἸίατ.᾽ ἣἮο τιν δα ἀβ, ἰὰ ορροϑὶ- 
ἰἴοη ἰο Ζ Π|ς ἀπὰ ΗἩοηρδβίθηδοτχ, ἰδὲ ᾿ξ ἀο68 ποὶ 
[ον ὕγοαι (ἰλ18 ἰμὺ ὈΥ ἐπ δόμίϑ, ποϊὶης αὶ 
(86 ὀἑοοά ἰ86 ἢδτο ἰηϊοθηο. 6 διὶίαν ἰ8, ὈΥ 
ιοοϑὲ δοπυ!δηΐηλίοΥδ, τοζαγιϊοιὶ 845. {119 αἸᾶν οὗ 
δαγπί-οἴδοτίπς [80 Ῥογαθννονίι, ΕἸ] οί, ΑἸίοτγα, 
ΒΑΓ 68, είς.---Ε. Β. 6.}; ΟὨΪΥ θ)ὸ οιτο6 ἱποοῦ- 
ΤΟΙ ΔΡΡυ 6165 ἰΐ 8 ἴ[ἢ6 81} οὗ ἰῆσθηδο, ἴῃ 
δοοογάίλησο 10} οἷν. τὶ}. 8. 
[Ἡοκυβποπτη: “7Τιιθ πιά ΥΥ οὔ ἢ 5 νἱ βίοι 18 

ἀετινοὰ ἔγοπι 1116 βδουῖ ῆς}"}} βοσγισδ οὗ {89 ΤΘ 0]6 
(ἔχ. σχὶ. 29); “6 Ὁ]οοὐ οὗ (6 νἱ σία Ὀθίης Γο- 
δεἰτοὶ Ὁγ 109 ϑδογίβοίης ΡῬυίοϑθ ἴῃ ἃ νοϑϑοὶ γ788 
Ῥοαγειΐ οαξ αἱ (ῪῪ6 7οοί οΓ 1λε αἰίαν᾽ (714, Ατολφοί., 
8311): 865 μὲν, ἰγ. 7, γι}. 15 ; [88. Χχῖχ. 1). ΤῊΘ 
βαοτ βοῖλ] πόογὰ (ἐσφαγμένων), Ἀ6 ΤῸ τοηἀ δνοὐ δέαίπ, 
19 (86 Βαπη6 4 18 Βρρί!ο ἰο ΟἸιτίβε, {μ6 Τ συθ δη 
ἔδυ] Μηγίνγ, (86 ᾿απὶὉ 5]αἰη (566 ν. ὑ, 9,12, 
ΧἸ Δ, 8), 8πι} ἴο τ1π6 Ματίγ τ τ" ΧΙ. 34). ΤΊ} 
ἱπδοΡΥ 4} ὈθΘη δἰ γοδαν δἀορίεἀ Ὁγ (0 ΔΡρο59- 
6 δι. Ραδὰϊ αἱ Βόῦιθ, οα ἰΐα οὐὸ οὗ "8 οὐνῃ 
πιδγίγγάοιι : “ὦ πτὰ ΔΙγοΔ αν Ὀεΐπρ Ῥοιμγοα οἱμΐ,᾽ εἰς. 
(3 Τιπι. ἵν. 6). ---ΑγοΒῸ : ““ ΤΊΙο γορτοβοηϊαίίοη 
ΒΕΣΘ, ἰὴ τ αὶ ΓΠΟΥ͂ ΔΓ βοοὸὴ πάν (λ6 αἰίαγν, ἴα 
δα ρὶν Βγια οίίο αἱ, σαγυγίπρ οαἱ 189 1κοηΐης οἵ 
(ῆδπὶ 10 ντοίί τα καὶ Βα ἢ οα (86 8Δ|.ἃγ. Εγοη 88 {6 
Ὀϊοοά οὗ ιἰι686 σψίοιϊπι9 γγὰ8 ροιυγοὰ ἀπᾶον (ἸῸ 
δίίαγ, λα ἢ (πα Ἰ1{6 ν)υ658 ἴῃ {116 ὈΪ]Ϊοοί, 50 ἐ]οὶν 800} 
ΔΓΘ ΓΕργοϑοηί6 } δ9 π6γῦ [89 ΒΥΠΌΟ]164] αἰίατ ἰὴ | [16 5’.͵π. ΤΊ σταπιπηδ σα γοίογοισο, [Ὁ 18 ἔγαο, 
Ἠεάτοη," οὐγίης ἴοῦ θη βθηποθ, 88 Ὀϊοοά 'β οἴϊοη 
881 τἴὁ ιἰο.᾿᾿ ---ἰλάΝ 8: “ ΔΦοίιη Βα {8656 δοιι}5 
ἂν ὑΓ ΤΟΥ το σοὶ! οοΙοαἀ πἀηᾷονρ τἰπ6 δἰίατ---]1ὸ 
Ρίδοο σογθ ἴῃ 9 βΒδογίῆσο 70. βίῃ 'νὰ8 τωλάᾶο--- 
οὔετίης [νον Θαρρ)ἰσαϊίοηΒ. ἩΡΑΨ (ΠΟΥ δῦϑ σχο- 
Ῥγθβαι 6.1 ἃ8 θοῖη ς [0 γὸ 18. ποί Βο δρρατοηξ; θαϊ 
ῬτΟΌ Κ ἱνὸ Βα σροθίϊ οη8 ψῦῖ 1} Θχρ αἴῃ {818 : (α) 
ἴδο δίιατ γὰ8 [6 ρίδοο ἢ οῦΘ δίῃ νν 5 δχρίαξοη, 
δηλ ἰΐ τνλ9 παίαταὶ (Ὁ Τοργοϑθηὶ (056 τραοριηοὰ 
ἸΔΣΙ Υ ΓΒ ΔῈ ορκὶηρ τοίαρο ἰἰορὸ; απά (6) 10 νγὰ 8 
ὕ8αινὶ ἴὸ ΟὔὔΟΓ ργαγοῦθ δηὰ βυρὶ πὶ ϊ ἢ 8 σέ ἔἰ6 
δἰίδσ, ἵπ σοπποοίΐου ψῖιἢὰ ἰδ βδογι ἴσο ηλὰρ ἔου 
δίῃ, ληά ὁοηα ("9 βγτοιπὰ οὗ (πὶ βηογίῆσο. ΤῈ6 
ἰάδϑ ᾿5, εἰλλῦ ΕἸἸΘΥῪ Μ»ΠὲὺῸ γγϑγθ βιι βγη ρ ρογβϑοαίΐοη 
Τ00}} πὶ τ ΠΥ 856} ἃ τοίασο ἴπ {115 ρῖλο6 ὙΠΘΓΘ 
ἐσρίδιϊοπ υὔλ8. τη4.10 ἴῸΓ βίη, 81 ἩΠΟΤΟ ῬΓΆΥΟΓ 
Μ88 ΔΡΡΓΟΙΤΙΔΙΟΙΥ οἴετοα,"--Ε, Π. (.1 
Ου δοοοπῃῖ οὗ ἴ88 ψοτᾶ οὗ Οο δηᾶἃ οἱ 

5 ΤΉ ἴα πὸ ἍἸεις οὔ δωγηί οβηγίησ ἴῃ Τοατσθὴ : [ἢ 0 ΟὨΪΥ 
Δἰἰδγ ἱπογο ἰᾳ τῆς οὗ ἐποεπεδα. ΤῸ 188. δυυχυοϊίο Ῥαυόγμας!ο, 
ἴδο αἰτω οἵ δωγπέ οὔ τίη παι μἰδοθῖ ἴῃ εἶθ ΟΡΟ; Οσοιισί, 
βοΐυγο 18} ναός (τὴ}9 ἔΓὰθ {θαι ρ16) δῃὰ ἰπ [89 ὍΩΥ ἴο ἰξ; δπὰ 
8), σα π] ἐδ, ἐπ τὰ ΑΡοσαγρέϊς υἱηΐοη. [θὰ 188 ἡπάρτηοηὶ 
οὔ τὴο Αχοτισ νη ἤτον, ἐἢθ Οὐοῦ Δ] Γ ΤῊΝ Βγτ θοΪ ἷο οὗ (118 
Ζυσὶλ δι τὴο μ] νἱξογ π οἵ βογυΐοϑ (΄. ἐς. ξαοτίύβοα ἴῃ 118 Ὀγτοπάοπὶ 
βῖ.2) οὔογοα σηἴο (}0] 4 ἐδε οὐπαϊ ξίον 67 επίγαποε ἐπῖν ἰδ ς 
ἥγ Ρίμω. Ῥυτ το εἰπα οτγαδίατο, [Π]4 θοῦ ἰοθ ἱπυοῖγοβ 
ΜαΤιβοΣ πὰ τἢ 6 δ00),99 ΟἹ δ ὔοτίης απὰ ἀσατ. Τῆο ρογίοοι 
ΒέΈΤΊς ., ἰηνοϊν ρ τ ν ὙΠ ΠΠΓΆΓΥ ὁ Πἀγαηοο οὗ Ββιιδογίης δηΐ 
ἀκα, ψῆὶ ἢ ἰ5 τη6 οΠῇ :ιοίοι9 σοησϊτίοη οὗ ἔπ 6 δΒιῃπου Β οἢ- 
[Γλῆσϑ τηἴ ΠῚ Ἄνθη, ὑὰ 9 οἴὔδογοὰ ὉΥ (ἰϊ6 βροομ Αἄΐιην: απϑ 
γοῖ ἴδόδο ὑπιθ υπΐο Ηΐ τ ἀγὸ σα ἃ το ἃ βογυίοθ ἰκο Ηἰω-- 
8 5206 οἵ οὐοάίοησο, ἰηγοϊνίης σασγίβος ἴῃ ΕΠ|8ὺ ΠΑΓΥΓΟΊΨΟΡ 
ΨΏΦΕ, ἴἢ9 δοσγίβ. οΓ ὑυαγηΐ οὔογίπα. 1Ὁ ταν ἴῃ τύβροςοὶ οἵ 
(δι τἴμεξ 105 ΑΡΟΞ1ν ἀφο γοή, ἢοξ ΟὨΥ͂ ἴοτ Ὠϊϑοὶ ἡ, ̓ξ Τοῦ Δ]] 
Ὀφρϊίονοτα 186 (ΓΒῸῚ πιίκξ Κηον [μ6 7γἰϊοισκλιΡ ὁ. Ολτίε ἐς 
ἐυβγίαρε, κηὰ Ὁθ ταδὰϑ οοη ογπαρίς ἄτη Ηε ἀναϊὰλ (σοι. Ῥη, εϊ,10 τ} 17... [Τὴ γορεμέΐοι 4 αἷϊ {δ έηρα, ἀου ὈΓΊοΒα, 
(9 δαγι) τ} ὕθ Ὀγοπκῆξ Ἰηξο 1[ἢ9 {017 ΡΊ,σο, ἀπά 1}}9 
Ῥγαζοῦ αἱιαν οὔ ὀμγπί οβ'τίπρ ὙΠ Ὀθοοπιο αὶ κοϊιίθη αἰτὰγ οὗ 
ἔνσμβε (ἔοι. νἱ 1. 21. “ἢ. χχὶ 3, 4), ας πὲ} εΠδὲ ἀπν {11ὁ 
κατ ψ{ΠῚ τ -πηαίη, Ὀοίοτο ἔπ Ταπιρῖα, κῃ αἰΐαγ οἵ δα"Υῇῆο". 
ΤΊνα βορῷφ ἔδας (9 ὅδοι ὕθῃ οἱ ἃ "γὴν (ἴα ἴ86 ἥγιὶ ραυῦ) δῃ 
ψρολιο  πέεῳ » ἀντίος πο ΡΥΘέηι τὴῖν " ὙΒΙοΝ θ θοΠ6] 4 τἢ9 

οὐογα οὔ Π6 ἰωογὰ ρητίακίης πη ἔπ ϑυδογίημπ οὔτ οὶσ ἤαμά. (866 Αἀμ. Νοῖο, ρ. 178. Ἐς 6.) : 

δοοοσμῃῖ οὗ ἴ86 υυὶῖπθ88 νοοῖ ΤΠΟΥ Βαᾶ. --- 
Το ἐεσίυποπν, δοοογαΐϊης ἰο ἐμ 6 ἀποϊοηίϑ, ἢ9 Ἧ οἰϊο, 
Δ ΒΙΘΘΚ, 15. {89 ὑθ5.} ΠΟΥ σοποογηΐης ΟἸτἰβῖ: 
δοσογάϊης ἰο Ποηρβίοην., Εγαγα, Ὀἀβίογα., ἰ ἐ8 
[86 ἐοϑίϊι ΠΥ (ΟὈ ας ῖν ΟΣ Βα δ) θοιίγο 7) ψν ἷοι (80 
ΤΩΔΡΓΥΓΒ ὕᾶγο Σοσοῖνοα ἔγοιῃ 968809ὅ. Ὀ ἰβίοτ αἰ ϑοῖκ 
ΒΆγΥγ8Β: ““Τ8 νἱοῦγ 18 ἀφριηδη(ἰθα, ἰγγοβρθοιΐνο 
δύοη οὗ 86 Ρδγδ)}ο] δῖα οἵ (110 Τογοροίηρ τ. λόγ. 
τ. ϑ. ὉΥ (μ6 οἷα59 ἣν εἶγον, ν»]}16}} ῬΥΓΟΘΌΆΡΡΟΒΘΒ 
{μα {116 μαρτυρία ΜΈΪΟΝ {116 τη τί ΓΒ λαά, δι. 66 ἢ 
ἴῃ ὑμ9 ἄνβὺ ἱπβίϑποθ ὈΥ͂ {Ποπὶ σεσουθά, ἩΆΙΔΟΙΥ, 
ἴτγοπι 68 ὑγὰ οΥ οΥὔἶ βίηδὶ Ἡ 688, Ψ68115 Ομ γἰβι.᾽ 
ΤΊοΓΘ 8 8)ὴ Θχοροίῖοδ] ΟὈΒΟΌΓΘΠΘ88 ἴθγο. Τὴθ 
(ἐδίϊπιοὴψ 18 ἃ Βροσὶῆο ἰθσπ,. Τῃ9, σοβροὶ ὑὰΐοὶ 
ἃ τηΔὴ ΓΟΟΘΙΥΘΒ ἴτοιῃ ΟΕ γὶϑύ 18 ποῖ ἴῃ [56] 4 
ΒρΡΘΟΙ ΗΟ ἰθϑιϊ πιοῦν οἵ τϊη688. [ᾧ ὈθΟΟπι69 ζεδίϊ- 
φιοπν ὉΥ [αἰ ἢ ἔα] σοηοβϑίοη ἢ δη (θη, ἀοι Ὀ11688, 
Ομνῖϑε δοηΐθϑβθβ Η  πι8ο] ἰο 1|19 τόδ ὉΥ͂ Ψ Βοτὴ 
[16 18 σοῃζοβθοά. Ποτο, πονγανον, ἔ.λὸ λοζαϊη7 Κααέ 
οὗ σοηίοββουβ ἰοὸ {ἰοῖὶν σοηζοββίοη 8 ἀοηοίοα, 
[“Τ|ιὸ τοϑ0Ἰπ|οῸΥ 18 οὁη6 ὁογπε ὃν ἰλεπι, 8 ταοβί 
Θοτηπηθηίλίοῦβ ; ποῦ ὁ0Πη6 δὸὸγηε 0 1λδὲπὶ ὈΥ͂ 16 
ΤΠ} ἩΙη6585, 88 1)18 οὐ ἰοοῖς δὰ ΕὈταγά, 
πιοϑὺ ὈΠΏΔΙΌΓΑΙΥ ; ἴον ον δοιὰ {6 ἐοβ! ΠΟΥ 
Ὀοῦπθ ἴο ἐμὸπὶ Ὀοΐοτο ἐμ ΕἌΓΠΟΡ ὈΥ ΟΠ γῖβι (80 
Εὐγαγὰ) 6 (89 ὁΔι186 οὗὨ {ἰιοῖν Ὀοΐης Ρὰΐ ἰο ἀθαιἢ 
οη δαγί 7᾽ Ατροβῦ.--Ε. Κ. Ο.Ψ 

γον. 10. ΘΏΘΥ οσὶϑᾶ (ἐκραξαν).--- Ασοοτάϊης 
(ο ΕὈτατα, {116 δομίδ; δοσον ας το {{6 ρϑ! ΘΠ ΌΟΣα, 

15 ἴο (ἰ6 Ἰαϊίον ; δι {9 δίαίπ ἃγὸ ἰἢς δομΐβ. Ἰῃ 
{19 νίϑιο ΗοηρΒ ΠΌΟΥΡ, .(ῸΡ ἃ ΠΟγῸ ροπογαὶ 
ΥἱοΥ οἵ Δ}} (ἰλὰὺ κο.8 Ὀοίουϑ ἰἰ, [4118 ΘΕ ΓΟΙῪ ἰμίο 
αἰ στα τοὶι-} θέον 64] λας ατρτοιδίϊοη, δηὰ βροα 8 
οὗ σα! ϑίγορίιοβ νι ἰοὶν 0] ουὐ 4 ρΡγοβροσὶ οὗἉ (116 
ἤπλὶ ῥυάρσπιοηί. ΑἸΊ {πὸ 864]-υἱβίοηβ, ἔγοια (ἢ 9 
ἤἥνβι οπ, ῬγΓΌρτΟΒ8 ἰονδγὰ (0 ἤπη] Ἰπάριηθηῖ : 
δη εἰ 8 18 ἀβϑυγο ν ἵταο, {(Ποτοΐογο, οὔ {8 
σιβίοι οὐὁἨὨ 86 ζηΓΓΥ ΓΗ ἴῃ ραγι σι αγ,. Τονατγὰ (86 
ποία] δὰ οὔ ἐμ νοῦ], μονγονον, ααϊῖο αἰ γα ας 
ἔογη)8 οὗἩ ρογβοσαίΐοη ἰακΚα (110 ρ]υσο οὗἉ δίαψίπρ, 
809 οἷ. χἰϊ!. 17. 

Αοσογάϊηρς ἰο Ηοηρβίοηθογρ, ἰ᾿10 δονῖς ὁ (λ8 
δἰαὶπ ατὸ ποῖ ὑπ οὶ Βρ᾽ οἰ 8 ἃ 8 οχίϑίοηὶ ἰὴ {μι οἱ 6 Ρ̓ 
νου], Ὀὰΐ {μον δαϊπιαὶ βου ]5, ἰδη σαὶ τι (ἢ 9 
υ]Ἱοοί, δηὰ ἀδβίγογοα 1 ἀοαίχ αἰοηρ νἱτν ἐπ οἷν 
Ὀοἴοϑ; 116, ἰΒοροίουθ, ΔΡΡγΟ  ομἀΜ5 1,6 ἀσβοῦὶρ- 
(ἴοι ᾿5. ῬΘΡΟΙΥ Ῥοοί σα]: οὐ, Τα  Βον, 0 μίτοϑ ὃ 
ῬυΓΟΙΥ Ρῥγοβαῖο μι ογρτγοίετοη. 

4 [1ὲ Ὀδοοιηοθ δὴ ΟΧΟΡΟΔΙΠΙΥ ἰῃτγοβτη» ἀπ ἱπιροτῖ ιηξ 
π΄’ Βιίοη ν᾽ Πϑῖ ποῦ ΠΟ μη θυ ἰ5 πος μῆῖ. {{8Ὸ νι εϊτοϑ: 
“ΦἼἼὸ δον οἵ {Π}9 Γι ΓΙΥ ΓΑ, ἦι) γὸγ, 9, ὅν ποῖ [0 δυρ} 8 ἰδ [Π0 
[ηἰογπιοήιαῖο δίδῖο, ἃ 4 ΟΧροδίϊογθ ΘΟ ΠΟΥ ΒΗΡΡ 50; [9 
414 (ψυχαί) ἅτὸ ἢϊ' ἃπέ, οὗ ἡ ΐ ἢ ἔτ πὰ βα ὦ 1. το ΟἹα ὅο8- 
(ἰπιοηῖϊ ἔπεϊ ΤΟΥ͂ ατϑ ἰν 0 υἱοῦ] -ππτιλ ἀπ} Βόν]5. (ἡδο, 0 
ὀχαπίρῖο, νη. ἰχ. ὅ, [6 ἴοῦπὶ μογο ἔπι β]ατο {)}5 ἐβ ἐπ {89 
ΟΧΧ ψυχή"); [ΠΟΥ δΓῸ πιγάογοι βου]; ὑπ τὼ ϑ]οοὰ {801 
τη κἢν Ἀ5 νυ] πᾶν δίοοά, δινὰ ἔπ τοῦ, 10, ἰπϑοο, 18. δου ΠΥ 
μὰς ἰδέα ΟΥ̓ {Ππ|0 β08}}4 ογο, 118. ἴθ μ]α ἐπ ΓΓΟΠῚ ΠΟΙ ρα Γ- 
πῃ ἴα οτἰ χί παὶ μα κο, ἄφη, ἰγν. 10, ]οτ τὸ υἱοί ΟΥΑΙ οὶ 
στο ἴο Οοα ἴγοιλ {1 ΚΓ πὰ. (Ζ.ΠΠ 7: " ΟΩΪΥῪ ἃ ἀγαπιατί χίης 
ΟΥ̓ τὸ τοῦτ; γοις υἱοοά ἠοηδυ8 νοπιοβῆσο, δοσογ πὰ 
ἴο ὅφη. ἰν, 10, ἰχ. δ, είς. [,ΧΧ.}} [11 14. ἐω δοσογτιίασο πὶ 
1.8 ΡἢΓΑΔΘΟΙΟΘῪ οὗ ἔν Ὁ ἀ ππὰ Νονν Ὑ οπἴαιπθηΐδ, ἴῃ ἡ Πἰ ἢ 
ΘΥΟΓΥ ὙΠ οτο ἢ ερίγίςΣ (πνεύματα) ΟὨΪ]Υ, ποῖ 1.6 φομὶς (ψνυχαῦ) 
οὔ {πὸ δσεραγα ἀτὸ Βρόκθη οἵ-ταθὸ ΤΥ (ὐπηιηι. ὁη. ἐδ ἡ αῖπε, 
γο}. Π1|. Ρ. 81 (Ὑὐκπ8.). [{ 16 βΒῆον ἢ "Υ ἃ σότ υγίϑοῃ οὐὨ [09 
ῬΘΓΑ 16] μαόϑὴρθ, οἢ, Χχ. 4, ἡ Πόγὸ (Π6 αἀἰποραγεθ ἰᾳ οὕ [0 δος 
(ψυχαί) οἵ [ἢοθ0 ψῇο παν θη "ΚΒ ομ1 τ ΠΟ ἴθ. ΠΠΟΩΥ 
οὗ ἐρδι θὲ πη νιῦσϑτο ἴΠπ9 Ργορἢ ἢ 8568 (ἢ ἐπὶ νὼ ἡραΐη, [κ ἰ4 
μἱαίη, δηαῖν, ἤγοιπι [ἢ ἰκοΣ {ππ τπΠ6 4. πῶς 6 Γ6 βθοη τὴ Ὁ 
1)νὲ ]τἀτὶ ἴῃ τούρτγοπσο ἴο [ον ξ. ἵν. 7 (σοι. ν. 9'. " Απὰ (ἢ 
Ψ ΏΟ]6 Ὀἱοοι οὗἩἨΪΠ6. ΠΟΥ ἸΚ δ 8}} Ὧθ μροῖγ οὐ κῖ ἴϊὸ 1 "ζέυπὶ 
οἴ (ἢς αἰδιγ οὔ ὑυυτηῖ οἵἵδοτγίηκ. Ἡ Ἡ0Ὦ ἰκ ΠΝοίογο [ἢ ἔνι Γηης.}9 
οἵ ἰῃ6 σοηρτοςιῖοη.᾽ Αὐδουτ πεῖν. δι σ ἴῃ6 μίβοει ὉΠῸΘΡ 
16 αἰτῶν μα9 ποϊμίπᾳ ἴο ἀο ν»ἱτἢ φοιέκ ἰὼ ἴδ μὲσ. Σ δϑυδθ, 



1τθ 

Το 8οὺ]9 ἱπνοόῖο ἴδ οτὰ κα8 ὁ δεσπότης ; ἕ. δ., 
(86 ΠΟπὸ ἴῃ Ηἰ8 ἀθβοϊαϊθ ῬΟΜΟΥ δὰ Δα  ΟΓΙύ. 
ὙΒΟΥ͂ ἀουδί ποὺ (ας 10 15. δο9 ᾿πῃθ ἰλτοἶν τὸ 
Ὀτγίης ἰἰο σουν8α οὔ {1 ψου]ὰ ἰο ἃ οοῃοϊαβίοῃ. 
ΤΊιο αδη 8οιιὶ ἰη οχίγοιηθ αἱ βῖ γθ85 18. αἰννδΥ8 
Ῥτοῆθ ἰο δρῦροὰ! ἴο {᾿||8 ροῦχογσ. ἰβίογάιϊοοϊ 
[150 ΑἸέογ ]. ποῖ ψιμοαΐ τοάβοι, Ὀγίηρβ οὐἱ {116 
Βροοσί αὶ τοῦ σοησο οὔ (86 Ὠίνίηθ {{{| το [9 δοῦλοι, 

“853 πιστοὶ ἴῃ οὐἵν ἰοχῦ Ὀγ {Π6 σύνδουλοι. 
Τὴ ἀρ η] σατο οὐὁἩ ἀληϑινός ἴο 608 δι [ι]- 

τι0 559 (0 Η!ΠἘ "9 μτοπιῖβο (γγ1{τίη χα, Ἰδοη 6} δηα οἱ 6 Γ8) 
15 ρροποᾷ πν Ὀιογήϊοοι, Ἅ1ιὸ νυ οτὰ σον  ΗἸῪ 
055. ΛΓΠΉΛΤΙΥ ἀφηοῖθ {Π  ἔγιιο, οβϑοπίαὶ ᾿ονὰ ; 
{Ππ|5. πονγόν ον, 5. ποῦ ἴο (6 δχοϊ αϑοὴ οἵ δΔῃ δ8Ρ- 
ΡΟ] τὸ Ηἰπ5 [1] 685. [0 οὐ οἈ., δἰ}. 7.-- 
ὃ, 1λ. 6. 
Τρραὶ ταὶ ἅνν 611 οἱ [818 ΘΙ. --- ΑἸ 1}. 6819 

ἴο {πὸ Βογνη18 οὔ ἀοὦ, ἴῃ ἀοπηιοηϑιγαίίοη οἵ {110 
οὐ ἴοα] πΟΌΝΠΥ οὗὨ (6 Ἰοηρσίης υἱἱογοὰ ὈΥ {(ἰ16 
ΤΕΥ ΓΒ τὰ Ἰοηρίης νυ ἴ6}λ σοπίϑί 61 Πρ Π6Γ 8 
σα! ρ Ὁ1]Ϊ6. ἱπιρτοπο8 ὯΟΓ αὶ ἀ651γ0 ἴοτ γούθηρο-- 
0416 9 γοιηλγκο : ἤοπ ἀξς οὐϊο ἐπ πημίσογιτα, 
»Το φιιθμα ἐπ ἰος ἑποιο τοηανετισιί, οὐδ, δοιΐ απο 

ξεγμ(αὐΐδιφμα ἱροὶ )μαϊσὲ ἐξ »,ορο ρμοσιὶίὶ οοποοτάαπί᾽" 
(υὐπιογαά! 601). 

Τὸ Βοη σοὶ Β ΟὈβογ ϑίϊοῦ : “ ΤΏΘΥ τὸ σΘοηοοσηρά 
ἴον {ἰ16 πον οὗὨ {ἰ| ΒΟ 688 δη γα ἢ οὗἁὨ (ἰοἷ 
Τιοτὰ :᾽ νὸ τοιοῦ 11 {Πππί, ον (Ὁ ὙΟΥΥ͂ ΥΓθαβοῃ, 
{ΠΟΥ ΓΟ 8180 δοποογηθρά [ὉΥ λυ ἴσα δη4 {πον ον ἢ 
υβδιιποαιίοη. 

γον. 11. Δπᾶ 6 0 σοῦϑ ννϑβ ρβίνϑῃ 
ππῖο ἤθη, ἴο ΘΔΟὮ. “--- ΤΊιΪ8. ΟΧΡΓΘ55. ΒΙΏΘΌΪΙΡ 
8 ΥΟΡΥ͂ βιχηϊῆοληί,. ΕΟἢ βοὰ] ἴῃ Ραγ ΙΟΌ]ΩΥ 18 
λυϑ8 08, Ασσογάϊηρς ἰο ΗθηρδίοηθονΖ, (1118. 18 
Ὀαὺ δὴ {Ππ8ὐγαιτίοη οἵ (οἷν 6 ]1Οὐγ, ον (6 Ὦ6η6- 
δὲ οὗ Φοίιη ἃπιὲὶ {16 ΟἸγοῖ. “ Ασσογαϊηξ ἴο οἷ. 
11]. 4, ὃ, ἀπά νἱΐ. 14, (6 τσλίϊδ τοῦδ δου. {ι|65 {110 
δίιἶγα οὗ Δ]] {Ἰτὸ Ὀ] 5864, δὰ {6 07, 85 Βα ἢ, οηίοΥ 
Ἰηἴο φΊΟΓΣΥ͂ Ἰπιπγ οι ἸἰοἸΥ ἀροὸπ ὑμοὶν ἀορατίαγο οὐ 
οὗ {18 156. Ασσογα ΡΥ, 6 ττοτάβ, τσαϑ σίυοη, 
οδηηοὶ τοΐογ ίο {Ππ|ι Ὀυδί οὐσιηοηΐ 0801, θαΐ ἐο {118 
σοηβοϊουβη 88 οὔ {Ππ| ὅσον," Ὠ 8 ογάϊοοῖΚ ΟΡΡΟ865 
(ἰθ. ᾿ν ΡΟῦ 6515 ΟΥ̓ ἃ 'ΡοοΙ 641 δοιίοη, ᾿ Ὀιιῦ 4180 
ΘοπΊθα.5 {6 νἱ ον οὗ Βοησοῖ, ΤΟ ΒΌΡΡΟΒΘΒ (ἰναΐ 
ΒΟΠῚ6 Ῥαγιϊου ΑΓ {ΠῚηρ οὐ δηἀ δῦουο οδἰογηλὶ 
βαϊνγαϊΐου απ ὈΪ] ϑβοι πο658 15 ᾿πίοηἦο, {6 ὙΥ}}1{6 
δίοία, οὐ Ἰοὴς νυ 16 ΓΟ 95, ἃγ6 ἢ Θχοο θην Δα οΥη- 
τηθηΐ δὰ Ὠἰσὶι Ἀοδοτ.᾽" ΨὙιτηκ4᾽ 8 ἱηἰογρτγοία- 
(Ἰοὴ 15, ἰηουα, ἃ ΙΏΟΤΘ γη]υλῦϊο οὔθ: “Τ2|6 
οϑι50 Οὗ {Π|0580 ΤΠ ΤΥ Τ8 Β[.4}} Ὀ6 ΡΌΡ]ΟΪΥ υἱπά ϊσα- 
(ρα ἴῃ ἐἰνο ΟἸνατοῖν, απὰ {6 Ὁ 58.4}} 6 τοοορηϊζοῖ 
δὰ οχίο] οἱ ἃ 5 ἘΒΆΓΟΥΒ η ἴΠ6. ΧἸΟΤΥ δηὰ Κιηρ- 
ἄοπι οὗ ΟἸινϊξί, (μος σλαβθ Βαανα [Ὁ ἃ {ἴη)9 
δρροιηγοά ἴῃ ἃ αιιδίοι5 ᾿ἰχιί." Βοβϑιιοί, ἰπ 8δο- 
οογάλπσο ψὶ{Ππ (1ὸ πηρογὺ οΥ͂ ἰΠ6 νυ] ΣΟὺῸΘ 
διηοηρθῦ 89 Βοιμδη8, Β66Π})5 ἰ0 Γορδτὰ ἰΐ ΒΟΥΘ ἃ8 
Ἰηαἰσαῖίγο οὗ ἃ Βροοῖὶδὶ Θχροοίβῃπουῦ ΟΥ̓ {Π|6 ΤΟΒῈΓ- 
τοοϊΐοη. Μητγιντίίοπι 8 σογί αἰ ΠΥ 8 Ββροσίαὶϊ ολη- 
ἀϊἀαιομμΐρ ἴον σίου ; γαὶ, δοσογάϊης ἴο {᾿Ὸ πιοδη- 

Ὑ. σηἹ} ΟἿ Ὗ πηδογηέληα ἈΥ̓͂ [ἢ κ΄ βου}. (ψυχαῦ) ἔπ σπίπιαϊ 
δομῖς νὐἸεῖο] μοτίαιν ΜΓ Πὸ οαγ." ᾿Ασοογηϊηρ ἴο [Π]16 [ἴοτ- 

“Ῥυοθιίοη, ᾽ν ἷν (Π6 }}} οἷ, 186 πιιγάογοα ᾿ἶνου, οἵ 116 καΐπ 5 
ἐδαῖ σ1}18 (ὁ οα (ὉΓ γοηκόδηγα, Αη ὶ τπΐα ἑΐοα 18 ἔπτ τόσο ἐπ 
δοσογήθηςοθ τ Ὁ}} τ δὶ ἡ 6 “ΤῸ δΙΏΡΉς σοησοτηΐπε ΓΠ6. Οὗ νγϑο- 
ἴοΥ' οὗ {{Π||0 γρϑοτηοα ἔπη {{Ἰὸ 950 σΟΙΏ ΠΙΟΠΪΥ τοσαϊνοα, ΤΊΉοΓΘ 
58. Ὧο ἱποοη στ Υ ἴῃ {ἢ 6 Βαροο οι πὲ [ἢ δίροη οὐ χη Γ- 
ἐτγοῦ Βιορῆοῃ, τ {ππ| οὐ ΑἸΝΟΙ, βῃοι ἃ ἤλνο σ411- προὸπ 
σά ἴο ἄνθὴ σὰ ἱξ ; ἵν τνὸ σλπποὶ οπίογίαίη ἢ (ἢ π χης 1Π αὶ 
πο ερίγίΐ οἵ ὨᾺ πΠο, {ΠπῸὸ 26 κυ, ἀρρατῖοα τ 1 ἃ ῬΓΆΥΟΥ [ῸΓ 
ἡοτρίνοηδϑ, βμῃουῦ]ᾶ, πη πιοαϊαίοῖγ αἴτοσς δἰ ἀοραγίυγο, ΠΔΥΘ 
ἀφρῦν ο" ΟΥ̓, Ἰοτὰ, αὐϑᾷο πιὸ, ΡΌΠἰδἢ ΤΩΥ͂ ἸΏ ΤΟΣΘΓ.-- 

ΤἸΠῈ ΒΕΨΕΙΔΤΙΟΝ ΟΕ 7. 590ΗΝ. 

ἴῃς οὗ {9 νι αΐϊ6 τοῦθ οἸβοιν σα ἴῃ {88 Αροολ- ' 
Ιγρ86, γιϊγίησα ΔΡρθᾶτβ ἴ0 τι8 ἰο ἰχᾶνο ρυοβοπιρὰ 
ἴμ6 γι δἰ ζηϊβοιιίοη οὗ (116 ργόθοηῦ ραββαρο 
[Δεροπὺ  ΤιΘ τὲς τοῦο, ἴῃ ἐμΐϊ8 Βοοῖς, ἐδ 

(η6 νοβιπιοηῦ οὗ δοκηον]θάρεά δπα ρὶοτιβοά 
γι θουϑηθβ8, ἴθ ψ μΐο (Π6 δβαϊπί8 ὑγαῖκ δὰ 
τοῖα ψχἱι ΟὨ ἰδὲ, σοταρ. 6ἢ. 111. 4, νἱῖΐ. 18 544. αἱ, 
Τιῖ5 ψγὰ5 ρίνθῃ (0 ὑπ πηαγίγτα; δαὶ {8 οἷ τ Ῥγαγοῦ 
ἴον νθηρθῶποο 8 ποὺ γοὶ ριδηίοὰ. Το ὅδος 
ΒΑ ἴῃ νἱβίοπ ἰμδὲ ὑμ}8 γγ88 8οθ.0 716 τβῖίο σοῦ 
8 οὶ δοί}} 7 Ὀδδίονοα 88 βοῖπα δήαϊιϊοῃαὶ 
ὕοοι, Ὀμὰὶ Βοοιηδὰ ἴῃ Υἱβίου (ὁ ὍῸ (ἰν8 Ὀδοβίονγοα, 
ὈθσααΒθ πῃ ἰμαὺ ν᾽ϑο Οὴ6 8ι(16 ΘὨΪΥ οὗ ἐπ ἔπδῦ- 
ἰγτβ᾽ ἱπιογηθαΐαίο βίδίθ δα Ὀσοη ῥγοξοηϊοθα, οἱΖ.: 
(Π9 ἔδοί οΥ̓ {Π|Η6Ὶ10 Βαυρηίονῦ πὰ (οῖτ σοἸ]δοιτο 
ΟΥΥ [ὉΓ γθηρθᾶποο. Νονν, ἃ8 ΟΥΟΥ δρηαϊηϑὶ δαὶ, 
116 Οἵ ΟΡ ἸΟΥΘ ΠἸοΟΤίΟυΒ βἰἀθ ἰδ ργοϑεοῃιοά, σἱΖ.: 
(Ὁ ΤΓΒου σ ἢ {ἐμ0 60] ΘΟ γ ΟΥῪ [ῸΣ τεῆσοδηδα 18 
ποὺ γεῖ ΔΗΒΙΟΥΘΩ͂, γοῖ, ἱπαϊν! ἀπ}, ΓΒΟΥ͂ δΓὸ 
Ὀϊοββοὰ ἴῃ ροσυ τὶ Ομ τῖβί, δὰ νναὶδρ ἴος 
(οἷν [6ΠΠ| οὐνϑ [ὁ 6 [ΠΥ σοταρὶοίο.᾽"--Ἐ. Β. Ο.] 
ΤΒδὶ ΠΟΥ ΒΒ ΟΣ] ἃ χϑϑβῖ.--- οοογάϊῃς ἰο Βευρεὶ" 

8η 6 ἤποιίο, ἀναπαύσωνται πιο 3 8. σοεβδί θη 
τοῦθ ογγΐηρ ; δοσογαϊηρ (0 Ηδηρβι θη οΥΚ, ἰΐ 
ἀφηοίοβ ἰδ 9 ΓΘΡοΒβο οὗ (ἰ6ὸ Ὀϊεββο, ἰμ6 γϑβϑί ἔγοῃ 
(116 ἰο119 δῃηὰ σοῃβίοίβ οὗὁὨ ᾿ἰΐο, Ἡλι τοΐογθησο (9 
αἂ. χῖν. 13. Τηΐβ ἴοο, μοῦ, ψουϊὰ δ 8. πη Γ 
Ῥοοίίσ ἀφβοτὶριΐοπΊ Αϑ ἴῃ (86 Βυπιδην οοπ- 
αἰεοη θὰ νγοῦ]ὰ οὔ ἔθος, {86 ἴπηρυΐθο οὗ ππι1δ8 
δηἃ (6 ἐπηρυ}}86 Οὗ ΤΏΘΓΟΥ στη αν δαοὶ οἵ μβοΣ, δηὰ 
ὑμ Ἰαίίον Θβροοΐδ} ν ΡΡΘαΒ68 188 [ὈΓΠιοῖ (9 ἀπι68 
ἷ:. 18). 8ὸ ἴοο {π᾿ ἱπηρυ}568 οὔ Ἰοηρσίηρ ἴῃ Υἱὸν οἵ 
(89 θ᾿ νίη9 ῬΌΓΡΟΘΟ δῃὰ οῃᾶ οὗ 16 πογϊὰ δ 
ΔΡΡΟοδβϑοα ὉΥΓ [86 ρυδ6 ΟΥ̓ ρμαιίθηοο π νὶον οἵ 
186 θϊνῖίπο φῬ͵δη οὗ ἰ86 νου]. Ῥαϊϊθῃοθ πιθεὶ 
ΒαΡΡΙ οποηΐ Ἰοπαίης, Βοπι. υἱῖϊ. 17. 20, Τα δσῃ- 
Βοϊατίοη οὗἉ ἰἰνοπι, ὈΥ̓ Ροϊπίϊης (ἢ πὰ ἴο {}16 οπὰ οἵ 
161 ΘατΙ ἩΪΥ͂ Β0 ΠΥ Ἶ ἢ σ8, 19 δὴ ὑπ θροπάοηι αἰδδίτ, 
Δα 118 Ρἷασα 15 Ὡοὺ ἢθγθ. Τὶις ἔτεϊ πογὰ οὗ 
οοπΐοτί {᾿πῦ τοι ἃ Ὀ6 ΒΡΟΚΚΘΙ (0 ἃ πῆϑδὴ πο μλά 
Ὀδθη β]αΐη τνοιἹὰ ποῖ Ὀο-πίθου διὶ ΠΟΥ γερὰ 
ἔτοτη 8}1} γον]. [5]. Τὴ6 ἰπβιϊποὶ οὐ }υβίϊδα 18 
ξοοηΐο, δηὰ δχίθῃαβ ἐπίο δἰ θΡΏΣΥ ; τμΐἰθ Καπί 
ΒΙΑῚΥ. 

[ΟΚΌΒΜΥΟΒΤΗ: “ ΤΙΠΟΥ ἘΠἾΟΥ {Π|Ὸὸ τοδί δὰ σὸ- 
Τρ ϑ)υγοηὺ οὗἩἨ Ῥαγηλαϊβο {({[π1ὸ χχὶὶ, 49). δηὰ δ.θ 
ἴῃ ΑΌΓΔΙ] ΙΔ πλ᾿᾽ 5 ὈόΒοπὶ {(0Κο χυὶ. 23). Ὑμοτγοίοσο, 
85 (.60 ΑΡΟΟΘΔΙΎΡΒ6 ΒΩΥ5, ὁ δονδοα τὰ ἰἰο αταά 
{παῖ αἷο 'π (9 Κοτὰ ... ΤῸ {π6 γ (λα Ὁ {86} ἹΠΒΥ͂ 
[58114}}}} σεδί ἔγοπι {ποὶρ Ἰαθογθ, τ). χὶν. 18.᾽ "- 
ΑΜΕΟΠῸ: “Νοὶ χη ογο ον αὐδίαὶπ ἵτγοπι {λεῖγ ἐσ [Τ᾽ 
ϑεπσοσποςδ, ὃ6 αὐϊεὶ; Ὀυὶ σοδέ ἐπ ὑἐοδεεάπεςς, 868 οἷ. 
Χχὶν. 19, ὕλῃ. χὶϊ. 18. -- ΒΑ ΠΧ ΕΒ : “ Ται 18, 88] 
{πῸν πιυϑὶ τοσίί ἴον α 1110 βεββοη Ὀείοτο {ΠῸ7 
οουϊά 086 ἀνοηρθὰ μ8 106} ἀοδὶνγο.᾽"---Ἐ, ΒΕ. 6.} 
τοὶ ἃ {0|16Ὸ Εἰ126.--- ΒΟ ρΡΟῚ 5. γος ΚΟΙΪΠΕΒ 

ἴη τορηγτὰ ἰο 89 Ἰοηρί οὗ {116 “ χρόνος δι ὁ Ὁ 
δ ρτοοῖκ οα (86 σίριξ γολ πρ γρ. μικρόν" 
(9 οτά 66 Κ). ΤῊΘ τθτῖὴ ἐΐπιδ ᾽ν {86} ἰδ ἐδ 
Ἰηὐοδοῖο ἕογαι οὗ {πὸ Γαΐ το. Βοίίθη οὶ 70 Ῥαίϊθποδ 
ὈΥ (86 ορί Ποῖ : ἃ {6 εἶθ, 88. α͵θὸ ὈΥ {86 1άο8. 
οὔ(Ππ 9 οὐγοποϑ 88 ἰδ) Ἰορὶ τί ον οχρί τί ης ροτίοα 
Ἰοαάϊης ἴο (ἢ καιρός. Τ θη, ἀραΐῃ, {86 ρυγροὲθ 
οὔ (6 πναϊϊϊηρς 18 βίαίοιὶ : ἔνα πληρωῦ ὥσιν, εἰ. 
Τμαι (Πποῖν 1} ΠΌΠΩΌΟΙ ΠΙΔΥ Ὀ6 τηδὰθ ὉΡ. ὃ οΝ, 
ΕὈταγά, Ὀϑιατα οἰ, θὸὼ Ἰοίίο: Τ μαι {ΠῚ} ΤΟΒΥΘΕΤ 
την 6 σοπιρΙοίδα, οὐ ἰΒαΐ {πΠῸΥ τΐαί ὃς οοπι- 
δες τ πω ϑδνυνλήνδς αδνοι ποκῷς ἀὲ ἀρβρίων οὐυξεννον ἀὐαρῖς ς θο ΜΡ ΜΙΕΣ 

4 [Πορ6 ποί δ οοϊωραγίϑοῃ οὔ {8 σοῦγβὸ ὙΠῸ οἷ, Υἱ!. 9,18, 
14. Ἰμάϊοδίο ἐππξ [πο τολίΐς γοῦε ᾿ανο γοΐργοσοθ ἴο ἃ 

: διὰ ποῖ ἴο δὴ ἐαγέλὶν νἱπαϊοαΐίου ἴ--Ἐ.- Ἀ.Ο!] 
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νἰειεὰ [᾿π1}}8 56η86 οὗ ἀγίπρ, ΟΥ̓ οὗ πογ8] ροῦ- 
Ἰοοιίοι ; 89 ἢ οὐἱ᾽θ τα ϊη κα δἰ 6 Γ 4Υ ὃθ ἰπἰθηἀ ρα, 
--Τκ.). Β παντὶ Ηθηρβιθηῦοτς, ἴῃ δοοογάδησθ 
πὶ 1η9 σοδάϊηρ πληρώσωσι. ἴῃ ορροβίϊοῃ ἰο 
Βεηγεὶ 8 υἱον, θη ΒιΘΌΟΣΩΣ ΤΘΙΏΔΓΚΒ: “Ὁπ0 
ταδὶ Ὁ ὙΘ ΥῪ ἔα} οὗ  υἀδιδίῖο ποίΐοηδ ἰο ργοϊθπά 
ἰὸ πηἀογβιδπὰ ὈΥ (06 7εἰοιο-δεγυαπίδ, [αϊαγθ 
ἸΩΔΡΙΤΒ ἵγοιῃ διθοης ἴ86 Οδης 68, ἀπὰ ὉὈΥ (0 
ὀγείλτεθ, ταδτίγτθ οἵ 15.860]. ΒΒΒοϊηρς δὶ ἸῪ 
ϑοβοίαβιῖο, ΒΟ ΘΥΘΓ, 18 ποῦ ΔΊ γ8 Ὀδϊορ πα α15- 
ιἰἰ6. Βοη χ6] δα ονογοοιηθ ὑμ9 πα αἰ βι1ο ᾿Θ μά θμοΥ 
[98 ΚΥοδίοῦ ἀορτοθ (8 ΤΩΔΩΥ͂ ΔηΟΙ 6 ΤΙηΔΉ. 
Αοοοταΐης ἰο Ὠοιοτγαϊοοϊ, ἀραϊηϑὶ 9  εἰίθ, (110 
Ὠθπ ΓΙ δ σοπτρὶ ΘίΘ ἢ 988 Β85 ΤΟίθγθησ6 ΟὨΪΥ ἴο ([16 
ἱμίατε πιατίγτθ. Βαΐ ποίϊηον σαη (680 σοηβίϊ- 
ἰαἰ6 ἃ Βορδγαῖθ οἶβϑβ, δουοτἀϊης ἰο 708} 8 υἱόν. 
[λιύξοβο: "" ϑδλαίέ λαυα ἀσοοπιρ ἰδἠεά (8011. ἐλεὶγ 

ἐομγε6)ὴ. Οοπίἀονης (δαὶ {πμ|18 δ ΌΒο]υῖθ υ80 οἴ 
πληροῦν, Μὶτ λοις δη ΟὈ͵θοὺ {0]] ον, ἰθ δὴ ἅπαξ 
λεγόμενον, ἰῦ ἰΒ βιτγᾶηγα (παῖ ΕὈτγαγταά δηὰ Ὀΐ8ι. 
δοιὰ ἀθδϊ χηδίο πληρώσωσιν ἃ8 Δ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΓΥ 
τοδϊηρ ἴον πληρωθῶσιν. 1Υ {18 Ἰαιίον Ὀ6 τοδὰ, 
ἰδοὺ τα πηιπὲ ΤοπάοΥ: δλαξέ λαῦς ὀδεη δοπιρίεἰοά 
(ἴὰἍ πυιαῦογ); ἃ ᾿ηοϑηΐϊηρ ἔουπὰ [Κ0 χχὶ. 24; 
Αοίβ Υἱὶ. 28, 80; ἰχ. 28; χχίν. 27: οοπιρ. 880 
Οο]. '.. 10, υἱ]ιΐοΒ βυρχαοϑίθ δόμον ΓΘΆΒΟΣ [ῸΓ 
δἰιοσίης ἴο -θῶσιν."" --Ε. ΒΕ. Ο 

Τῆς νἱβίου οἵ {πὸ δ[0}λ 804] δ85 4180 Ὀθθὴ Ἀ87- 
ἰἰου]αγσοα. [Ιπ ὑη9 Τρλυίτβ ΟΥγίηρ ἴον σνοη- 
ἕθραποο, Υἱισίηρα ἀϊδβοονοσοὰ ἰδ Τα] ἀΘη 565. 
Βεηχοὶ ἰηιουροβοὰ 6 οβσοηοβ- 1111} γϑαῦβ 06- 
πνθθ (δ ΑΡρΟΒίο]16 τηϑυίγτϑ ἱμπαὶ ΟΥΥ͂ 70 σοη- 
ξεδποὺ δηἀ (6 τηδυίτυβ οὗ ἰδ6 ζαΐίυγο; ὑπ 8 ἢ6 
85ο βίτιιοῖς Ὡροὴ (86 ἔα] 6 η868---᾽ηηοἱ, ἰον- 
ὁτοῦ, δε ἰμ6 Ὀορίπηϊης, θὰΐ δὲ (9 δηὰ οὗἉὨ {119 
εἀτοπος. ᾿ 

θα ἰϑοϊαίοα δ᾽ ορουϊσίπρ ᾿ἰηἐθγρτοίδι οῊ 5 οὗ (ἢ 9 
ποὰς, δουΐξδ ὡπάεῦ λα αἰίαγν, δο0 Ὠδιογάϊοοϊς, 
Ῥ. 266. 

Ρέεγε. 12-17. 
ΥΙΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΒΙΧΤΗ͂ ΒΒΑΙ,. 

ἘΡταγὰ μη] Ὁ ἀϑίογά  οοῖς τραἰπίαϊ α τὶ ἢ ρογίδοι 
ἔγαιΒ {πὶ 1μ6 δηὰ οὗ ἰδὩ9 νου] 18 ἀορὶοειορὰ ἴῃ 
(815 τἰφσοα [80 880 Ἦοτάδβνοτντι ἃ δηὰ ΑἸἰίονι. 
8εὲ0 ΑνὉ. ΝΌΤΕ, Ὁ. 118.---Ε. Β. 6.]. Απὰ ἰδυ9 
ἴον ἴ86 5Ξοοοῃὰ (ἰἶτ)9 (ἢ ογο 68} βιγυοίαγο οἴ 6 
ἈΑΡροΘΑΊΥ͂ΡΒ86 15 65.800} 1986. Βυΐ 868 ἴπ 9 σοπαϊίΐοη 
οὗ [,δοάϊοοι δη (89 ᾿ογὰ 8 δίδηαϊης Ὀοίογθ (16 
ἄἀοον ἀϊὰ δαὶ ΠΣ ΒΕΥ ἰουσὶλ ὩΡοὰ ἐμ6 οηα, 8ὸ ἐ]}9 
Ῥτγοβθηί ογοΐο 4068 ἰηἀοοα δάνϑῃοο, γοὶ ἴῃ δι16}1 ἃ 
ΤΩΘΏΠΟΓ 848 ἴ0 ἰοᾶύϑ δϑιηάβησο οὗ σχοοῦλ [ὉΓ (}16 
Το] ον ΟΥοῖθ8. Απὰ (δϊθ ἰπαϑιησο 88 ἰΐ ἰ8 
ΘΑΒΘΒΓΔΠγ οοηδησὰ ἰο (86 δοϑηγῖ641 ἱπαάϊσηῤίοῃ 8 
οἴ ἰΒς Ὀοχίπηΐϊηρ οαἰαβϑίσορμθ. ΟΥνῦ ρΡβϑϑδζο γϑ- 
Ῥτοάτοθϑ τἰϊ6 ΡΆΓΔ8116}9 ἴθ [6 Εϑομδίοϊ ορσὶθαὶ Ὁ 15- 
ΘΟΌΓΒΘ, Μίαϊι. χχῖν. 29, 80, ἴῃ 8. Ῥσγορ νθίϊσα!]ῦ 

4 ΓΕΥΠΙΟΤΥ ππὰ ΒΑΛΝΕΒ ᾿άρητΓν (15 56Ὰ] τ [ἢ ἐμ Ῥογβϑοι- 
τίσει τιτνάογ Ὠοο!οτίε (4. 0. Φικ- 312), ὍΠΟΥ οΙἢ κίνο δο- 
Ρ οὔσ εχίγδςῖϑ ἔγυπι Οὐ Ὁ νη ππὰ οἵμοῦ Ὠΐϑὲο , Το Ἰδοῦ 
αὔοῖεα ἴγοτ ἀἰ ΌΌΟἢ 85 [0]]υὐγ8: “ Θα!οσίηΝ δὲ ᾿Ἰϑηρίἢ δχίοτιοα 
ἵγοισι ᾿ἴπη { Ὠ᾽ ος! θ᾽ 8.}} [Π6 μοτα βίοι, ΟΥ̓ κἰιπιτ οὨΐπῷ ἃ σοπῚ- 
εἴ, οοιπιροηδά οἵ 8 ἴονΥ βόσβοῦβ. (ἢ 8 πιοϑί ἀϊβέίη συ Β᾽ ϑ τη {16 
εἰτί ! 6:1 τὰ ΠἸΑΥΥῪ ἀοραγίπιθηϊ οὗὨ [9 Βιαῖο. 1 πΙΔΥ 6 ῃτὸ- 
πδατοεκὶ {π41 ΠΟΥ ἐποϊδίοα ΟΠ ΘΥΘΓΥ͂ ἱορίο ν Ηἰοἂ πιίαπ τ ἱπιογοϑς 
18" Ῥτῖο, [πὸ ρίοἵγ, ἰὯ0 ἴδατα οὗ ἴπϑιῦ βονοσοίχῃ ἰη ἴ6 ἦω- 
αἴγπσίίοη οἵ ΟὨ τ δε δ η ΓΥ, ἰ. 213." “ΤῸ ποιὰ μάνα ἤδο ἢ 
48..7 ἴπεκ͵ γος [86 ΠἰπίοτΥ οὔ ΒπϑρΌϊια, Τγοπὶ τῆ 6 ἀϑοϊατατίοι 
σζ ἐσιο Ἀπτ 5, κπη ὕγοιη τῃ6 ποῦ δηςσίρηϊ πεῖ, [0 σο]]οσῖ ἃ 
ας κα γίδι οὗ πογγί ἃ δηά ἀϊϑμησιαὶ μἱ σῖτον, εὐνῇ τὸ Δ}} πιλν 
τ εἴς "ἢ “ΠῚ γοκ  8η7 θεσηγίζοβ. υνἱτῇ ἰγοὴ Πποῦῖκα απ γοὰ Ποῖ 
ἱπαῖτ, τ π ἢ} τῆ φαγὶ κΕν οὐὁἩ [ογίπτοδ πεϊσὴ ἤγο ὑπὰ Ββέθοὶ, 
δινακε ἱκερτο, ἡ πογο βανημο ΘΧχρούείομοσγθ, σοι!ὰ ἱπῆϊοῖ 
πε ἴῶς 1 ὑόν, ἰ, 9 28.""---Ἰ8. ΒΕ. 0.] 

. 

ἀονοϊοροα ἴογαι. Τὴ βοοοηῃᾷ υἱβίοη [88 118 Τολη- 
ἀδιίοα ἰὼ δίαιι. χχίγι ο; τὰ ἰδἰγὰ δηὰ Τουγτ ἢ 
νἰβίοηβ δυο ἐμοὶγβ ἴῃ τον. 7; δπὰ (0 δἢι) ἰὴ 
τοῦ. 9. [78 8κοίσῃ, πηδη  ἔθϑι Υ ἔσθ ἴῃ Δ}} τἰνθ 
Ρδυ σα] ΡάΓ811618 πλοπιοηθ, Ἰθαγοθ θη γον 
ουὐ οὗἨ τνίον,, 8.8 ΥΥ1}} ὈῸ ΟὈΞοσυθά, ΔΗΥ͂ ῬΑ. ]ο] ἰῸὸ 
ἴπ0 ἰοκαάϊηρς ἔψχυτο, [80 180 Οἰιτῖδιθ οὗ στϑὺ. ὃ. 
309 Ανυ. ΝΟΤΒ.--Ε. Β. 6.1] Ηδθῃοθ, 8}} δἱϊορο- 
Τὶ ϑι16 Ἰῃ ογργοία ἢ 9 ἩΒ1σὮῺ ἀρηΥ (6 Γοίογθμοθ 
οὔ 6 ΔἸ 864] ἰο ()!  θηὰ οὗὨἨ (6 ποτ], τηακὶηῃς 
(6 γἱ βίο σοπεὶβϑὺ οὗἩἨ ἰηἰονγιηοαϊαίοθ ἔτ πϑ ΟΥ̓ ΙΠΟΤΘ 
ΖοηθΓΔ] ἔθαϊυγθϑ, ΔΓ ἰὼ Ἀὰαὰ γτοὐοοίοά. Ῥγοιϑ- 
θησ6, Βοτνονοῦ, τηιϑὺ 6 αἴγθη ἰο 16 ἤδοί, {Πα 
{16 ὅ'69 ν᾽ θγθ Ὀ60110148 ΟὨΪΥ͂ {ἰπ 6 δ᾽ κἢ8 οὗ (116 δο8- 
πιϊοαὶ ἐαπὰ οὗἨ τῃ6 νου] δῃ (9 οἴἶροίβ οὗ (ἴ10859 
βίσῃβ, γν }18. ν 10} {1160 ΒΟΥΘΠ ἢ 868], ΟΥ ἴῃ (110 
ἰγυτηροὶ οΥο]6, 6818. Υἱῖ. δηὰ υἱϊῖ., {89 δριγίμαΐ 
δ'ὴβ δηὰ δὐδϑηΐίβϑ δῇὸ σγουοαϊοὰ, ΒΥ {(μἰ8 ἴδοί 
οχοροςῖϑ 18 σοπα ἰοηθ, 885 88 Ὀθ66η ῬΓΡΥΪΟῸΙΥ͂ 
τ Ππδιο, ἩΟΙπιλα ἀἰὰ ποὺ ὑπ ογβίαπ εἰιὶα 
Βδοαιοποθ θη 6 λα ροά ἐμαὺ ποι ἰὴ Ὀκὰὶ ἃ ἀ6ὁ- 
Βαγὶρίϊοα οὗ (9 ὨῸΨ το] ὰ οου]Ἱά ἔο]]ον ἐ}118 
(οἰ: ποριΐου οὗἁὨ {||ὸ ἀΑΥ͂ οὗ γαῖ. 8.6 ἘΌταρα 
οα {μ18, Ρ. 20]. Ὑηϊ8ὺ ΕὈτγαγτὰ ραίατθ ἔγοπι 
ουν ἰοχὺ (1, (6  ο]6 Βγιηδιμθηῖ, (86 Θη ΓΘ 
βιγαοίαυτο οὗ ἰῃὩ9 πογ]ὰ, “λαίέ δ ἀδδίγοψεά απά 
οθα86 0 δ6----ῦ, Υἱονν ὙΒἸΟἢ ΘΧΟΘ645 ΟΥ̓ΟΣῪ ΒΡ] οαὶ 
Ἰϊπιϊΐ, ουϑη 2 Ὀοὶ, 1ἰ].--. Ὁ 9. ογτα  δοῖς, οα ὑῃ6 οὐ ον 
απ, }05}1}}7 τηαῖζοα τποηιϊοα οὗὐ πὸ νἱβίομαὶ 
ἴοττα οὗἉ (ἰκ6 γουοῖδιίοα, ἐπ ουσὶι ἐπ αὶ, ἰηἀ66α, ἀο68 
ποὺ Ρῥστϑο  τὰϑ (6 στοὰ ΠΥ οὔ ἐμ Σηάἰνι 8] ἔδδί τ 68 
88 ΒΥ ΠΟΙ ΘΔΠΠΥ͂ ργθϑοηίθά, 

γον. 13. Α ρτιϑαῖ ϑασυϊβαπδῖζο.---ὅ66 οἷ. χὶ. 
18: χγὶ. 18; τιϊ. δ. 1πὰ 411 {686 ῬαββΆρβο8, 
οννατον, (86 σοπίοχί. τιιϑὲ ἀσοϊάθ τοῖο [89 

1 ἐογοϑίτ] οὐ {16 δβοοὶδὶ δπὰ βρίτιίαδὶ ἐπροτγί 
Ῥτοἀομλίμδί 68. 

[5 )ἴἷ'ὟὙὁὸ μαγθ πὸ ποτὰ Ὀυΐ δαγίλφιαξε ἴον σεισμός; 
θὰΐ ἐξ ἀοα8 ποῖ, ὈΥ͂ ΠΥ ΣλοΔΏ8, ΟΟΥ̓́ΟΡ ἰῃ9 τηο8ῃ- 
ἴῃς. Εον ποτὸ ὁ λανεπδ 8γΘ Βθδκοη (πρφαϊηβί 
Ὀὐπιογαϊοοὶς), απ 19 56, δηὰ ὑμὸ αασὺ ἰδπά, 
8609 Ηαρ. ἰϊ. 6, 7, αῇὰ,., Ηοῦ. χὶϊ. 26, 271.᾽ 
ΔνροκΡ.--Ε. ΒΕ. 6.] ' 

Α5 βιοίκοϊοι ἃ οὗἉ αν, 18. 1. 8. 
Φη6 τηοοὰ ἢἰκ6 Ὀ]οοὰ, 206] ἰϊ. 81. 
Το ΒραγθΏ8 τοὶ] οὰ τοροίϊον, 18. χχχὶν. 4. 
ΤῊο Κίηρβ, είο., Μαῖι. χχυ. 82. “Κίηρϑβθ δἃγ9 

ΔΙ1]οὰ ψίιἢ δηραΐθὶι Ἰὼ δοτησλοη ἩΪᾺ {π 6 ταοληθϑὺ 
Β᾽ανο᾽ (Ὀ ϑιογάϊθο κ). Τῖβ οὐγχαΐ, ῬΓΟΡΕΤΊΥ, 
ἴο 06 ἰγϑδηβροβϑιὶ, βίῃσθ ἔμ στηθαιθβὲ βίανο 8 
ουϊνδγα]ν {ἰν0 Ἰολβὲ ἰο 1086. 

γεν. 17. [πὰ {86 ΟΥΥ οὗἩὨ ἰδ8ο ἰογτ δοα δπὰ ἱἰγοῖα- 
διίης οὔδ8 ἰο ἰδθ πιουιηίδῖπβ δηἀ σόσῖϑ, {89 
(που ταὶ (ΠΟΥ 866 }ς ἄθαῖὰ (Η ηρβιθηθοΥς, 
ΕὈταγά, Ὁ ἰϑιογά 66 }.) ἰδ ποῦ ὑπ6 ῥυϊ ΠΑ ΥΥ ἰάθ8 
οοηνογοα ὈΥ̓͂ (86 ἰαχί. ΤΟΥ͂ Β660Κ δθϑβοϊιιιθ σοῃ- 
σθδὶ πγοηΐ ἔγοπι (86 ἔδοο οὗ ΘΟοἀ διηά ἱμ6 ψυταῖῃ οὗ 
119 Ταῦ, ἔγοαι ἡ ρηιθηί, ᾿π τποἷν ἀοβραϊ γηρ το- 
Ῥοπίβησο. Απὰ {Π6 τηθϑοίηρ οὗ {818 15, γγ6 δατηϊύ, 
1841. [18 ργοβϑηῦ ᾿ἰἴθ 8 80 ἰγδηβίογηηθα ἴογ {ποτα 
ἱπίο 8π ἰπναβίοη οὔ {86 ἐθυυῖθῖο δεγοπά, (πὲ (ΠΘΥ͂ 
ὨΟΥ͂ Ῥίοίατο οϑϑθῃ ἰμαὲ δεγορ ἃ8 πποῦθ πα Γ8}]9 
ἴῃ στρ Πγ τὰκ {π᾿ 116 ΒΙΘΏ (ΠΟΥ ΠΟῪ ἸΙἴΥὦᾧΘ. 
υ ϑιοναϊ ρος τ κι  ομαγδοί ον ζθβ {π686 οχοὶδ- 
πιλιϊ ἢ 9 ΔΒ τοργοβοηίαιγθ οὗ [6 αἰλογϑσο8 Οὗ 
Ὁ πΠΌ 6] αν 68. 

ϑροοϊαὶ ἐπί τρυϑι δι 0η9: Ἐ 45. ἈΡρΙνΐπρ (ὁ (ἢ 6 

4 [ΕΠΠΟΤΤ πὰ ΒΑΆΝΤΒ ἰἀοητὙ {118 568] [80 νγ1}} ατοὺΐ 
φοτίοάβ η Ἐοπιαη ὨΙΒίογυ (8θο ὑ. 108). : ᾿ 

[ΤῊ ἴοτιωθυ, ννμὸ γορεγὰθ [μ9 μογοά ἰράἰςα! εα ἐπ ἐλ ὦ ἐλαρ- 



118 ΤΠῈ ΚΕΨΕΓΑΤΊΟΝ ΟΕ Κ50. “ΟΗΝ. 

Του βἢ τναν, Θαρ οί} (Π6 ἀοδίγαοίίοη οὗ ΦΔοτυ- 
ΒΆΪ ἢ ((ἀτοίι8 δὰ οἶΒθγ8); ἰο ἱπιίονιαθάϊδιθ 
Ἰυϊϑίον! 6 Βρί γι] ουθαϊβ ἰη ὑμ86 Οἰαγοῖ (Β6άς, 
ψιυτγίπρα ἀπά οὐ" 68); ῬΆγοσαΐ Υ]Υ (ὁ (μ6 ἀδυὶο- 
οηΐῃρ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ δπηὰ Ἰὰνν (ἰδ! 6γ), ἰο Ομ τῖβι 
ὈΠΑΒΡ Θπιοα (116 ἀδτκοπθα βι1η), εἰς. ὅθο })09- 
τογάϊοοῖς, Ρ. 209. Οπ βἰτηῖαν δἰ χοῦ Ζηβ. ὈΥ 
ΗρηρϑίοηθονΩ, 806 Ε γαγὰ, Ρ. 285. 

[ΑΡΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΒ ΡΙΆΒΤ ΒῚΧ Β8ΕΑ18] 
Βν ιλὲ Απιοσίσαπ δϑώδον. 

ΓΕ ΥΟΡΥ͂ Ῥγοροβοα βοΐιθπιθ οὗὅὨ [9 8.65}5 τηβί ὈΘ 
ἰγῖο οἡ 118 οὐΥ ποτὶ 5, πὰ Ππᾶὺ ΟἸἸΥ πο αἱ 
Οη66 πιροῖβ {9 γοαπἰτσπιοηῖ 9 οὗ {πὸ Ἰπαϊν! ἀπ] 
ΒΥΠΙΌΟἾπ, Μ᾽ Ἰἶο. τόνος (Π 6 ὉΠΠῪ οὗ ἢ 9 ψγ 8.016 
ΒΥ “ἴοπι ΟΥ̓ κυπθοϊ χλῖίοη, πα νν ἢ ἴοὶ. τη ᾿Ο50}Ὁ 
Ἰῖοῳ ράσο ψι ἢ {9 Θ5180] 18} 6α ζδοίβ οὗὨ ΠἰΒΊΟΓΥ͂, 
βίοι! 1 Ὀ6 ποσορίορα. 

1015 ἀπ δϑϑοηιαὶ ο]οτηοπὶ ἴῃ ἰπ βοιοπιθ οΥ͂ 
διαδτί, τ ἰσ ΤΡΡΥΘΟη8. {Π|ὸ γ᾽ ϑ᾽ 0ὴ9 ἢ5. Βαυϊη 
πλὰ ἐποῖν »γύπατῳ 8] [πιο πὶ ἐπ 1.6 ονθηὶβ Μ ΒΙΘἢ 
ἰονηΐπλίοι ἴῃ (6 αϑἰγαοσίίοη οὗ Φογβαίοπι, ἐμ δὲ 
{16 Αροσαῖγραο κου] παν θοση ψτιςᾺ16η ὈΘΙΟΓΘ 
ἀππὶ ὁνοπῖ, Τιν ορ᾽ πίοι 8. ἰὰ 86 υϊριαοηὶ οὗ 
6 Ύ ΟΡ, ΒΟ ΒΑ ΠΥ σοπίτογοτγτί ἃ ΌΥ ΤΙ λῆμα 
(369 ηϊτοιπστοπ, Ρ. δὺ Βη4.} δηἃ τηΔηΥ͂ οὗ [ἢ 9 
δὈϊοϑὶ (οιμιημοῃίαίογα, Βαϊ αὐϑη ᾿ῇ {πὶ ορίπίοπ 
Ὅ6 ασυγγοοῖ, 8δηα ΙΓ ἐπ ν᾽ βου ἀϊὰ δι} ἃ 1016]}- 
πιοηΐ ἴῃ {116 ουοηῖϑ γοίογτοι (ο, ἐϊ Βοοιη σηςἰοηαΐὶ 
ἰο τόρσατ τα ΓΒ] ποῦ 35. ΟἸΪΥ {γ ρ σα], πη ἰἰ- 
861 ρτγορ νοῖῖϊσ οὗ ὁπ ρυθαίοῦ δη} τοῦθ σοπιρϊοίο, 
Ἦτο σιπηοῦ ΒΌΡΡΟΒα, ἴῃ νίον οὗ βδηοϊδηῦ ΕἸΒίοΟΥΥ 
αἴοπο, {παι {16 ἐγοπιθηἄοι8 ἱπιήροτΥ, οἰΐποτν οὗ 
οὐ [μογ 8 6βο]ια  οἱορσίὶσα] ἀϊβδοουνβο, Μαιί, χχὶν. 
δ-91, οὗ οὗἨ {1|ὸ 8.0}}9 (νυ ]οἢ Βαοια ἴο 6 Ῥαγα ]}ο] 
ψῖἢ (6 ρογίίοη οὗ ἰΐῸ αἰβοουγθθ γοΐογγοα (ο), 
5 ου]ὰ πανο ᾿ιια γοϊα!οη πιέγοίψ ἰο 86 ενὐθηία 
{παὶ φῬγοςοάοα βδηα δοσοιηραπὶοἀ {86 νἱοΐοτγυ οὔ 
πιὰ -. Β61Π 1655, ἰῃ τίοανν σῇ {ὑἰΐΠπὸ σουγϑ8ο οὗ δῖ5- 
(ΟΥΥῪ δ'ποθ {Π0 ἀοδίγαυσίίοη οὗ Φογυβαῖθπι δηᾶ (9 
τηλ π  [688 δοοογίίαποθ οὗὨ (ἢ 6 ΒΥπὈο] !Ζαί'οη ἐμ 6 γ6- 
τνῖ τ, σα ψγνὸ ϑυοϊά {86 σοποϊϑίοη (Πα [89 Ἰαίτον 
ψἃ5 ἃ Τογοσηβίϊπα οὗ {Π)6 Το ποτ, διιαγὶ Βἰτηβοὶ Γ, 
ἦτ 1} θ6 οὐϑογνοά (8560 Εοοί-ποίθ, Ρ. 108), ἀο68 
μοὶ ἀσοην {ἰ16 γα] ἀν οὗ {1118 σοποϊαβίοη. 
ΤΊ βοῆοπιοϑ οὔ ον ἀϑινοῦ πὰ [,ογὰ, τ ἢ 1]5. 

{πον ἰανθ τι {πίη Ά ἰὰ {6 πὶ ἰπαὺ Ππανθ {}}6 
ἀρρόδγαποθ οὗ ἔγαιϊ, ἀο ποί, οὐθὰ ψίθγο ἐδ9 

--- 

ἐεν δὰ {τ ἰὴ ψΠ σἢ τπὸ μο ἰ 81 ρονγοῦ ΟΥ̓ ἢ ρ ΔΓ Θμἰβτὴ ᾿88 
ἀοπίτυγ ας βαρρονβ 19 γί ονν δῇ [ὉΠ ΟΣ ΒῪ [86 φαγί πὸ τ Π- 
ἀογνῖδ αν (πὸ “ οπιαη, καγίλ “ (νο]. ἰ.,. Ρ. [08}); Ὀζγ τι ἥγπια- 
“σηπία! ἤρανφπ αὔονο (ἢ 15 ἡρογαϊψρίία σηγίλ, “19 τα ἀο- 
Ῥαγιπιρηξ ἴῃ [9 ἀοῃνίπαηξ ΡΟΙῸΥ ; δηὰ ὈΥ ἐἰΐ8 ἐμηίηπαγίεε, 
Ἔα αὶ 4} Τα] οτΝ αὰ μογογηΐηκ ροΟνΟΥΒ {πόγρίη ̓̓  (νοὶ. ἰς 
ΡΡ, 103, 2:16 54ᾳ.). Ετοτα [8 ροί οὗ γνίον μ6 γί [68 ΘΟ ΘΠ“ 
πῃ ἴ:5 νἱδίοῃ : “1 βύγοΙ Υ υοϊοκοηϑαὰ βοὴθ βυάίίοη απ 6 τ- 
ΓΤ ΠΆΓΥ χονοϊα(ίοη ἰῃ 6 οπΔ Ἐπιρίτγα, Ἐς ἢ που 
ΤΟ] ΠΟΥ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΚΊΘΑΠΥ βἴτον ἐπ ογὰ οὔ πιαγί νυ γάσπμϑ ἀοριοῖοα 
τι [πὸ 8560841 ρῥτοσράϊηρ; 8 σγονοϊαζίοη αγίνς ἴγοπὰ 1Π}6 
{ΓΠἸΠῚ ἢ οὐὗὁἨ {πη Οὐ γέσναη οιὰδσ οὐνὸῦ ἰ[5 Θησπιίθα, πᾶ ἰῃ ἦθ- 
το σοπιρὶοὲθ δηὴ πηίνογηι!." ΤΏθσθ σοπάϊἰοηβ ἢ ἥπήβ 
ΤᾺ}  Π16ἀ ἴῃ 116 ατοδλὲ γονοϊοη πηάον Οοπδίδῃ τ᾽ η6--- ἃ. σονο- 
Ἰατΐου σοποογηΐηπ ΜΠ ἶο}ῖ ἢ6. φηοΐοα ΟἸΌΟΩ 48. νι τὶ πα (νοϊ, 
ΤᾺ}: “ ΤῊΘ σι! η οΥ̓͂ (ἢ6 Ῥαρλη γοϊ  κίοη ἰΒ ἀδθοτι ὑοὰ ὈΥ {16 
Βορη 515 15 αὶ ἀγυδά Πι αὐτὰ ᾿πιασίηρς ὑτοάίαν, τολίοδ ορυρνοα 
19 ΕΑΓ πΊ( ἢ ἀλτίκηοδα δηὰ γοδίογοά ἐη9 διηοίοπξ οοσάϊίίοη 
οἵ σἤποσ αηή οὔ ηἰκἢτ." 

[Β,ἘΝΞῚ ἔτχρα θόοη ἃ αἰ δἔδτνθηξ ροτί οὔ, υἱζ.: Α. Ὦ, 865-410 
Ἠὸ υτίτο : τ" ΤῊ ἰρκῖση οὔ {66 ν σόγκο (1δ.-17}. [π [ἢ τατγί οἡ 
Ἰδηριιανο πο], [4 αν ον ἴὸ ἀρηοίο πηΐνογπα! σοησίήο τη βίϊοη 
δῃἃ ΑἸΆΓΠῚ---α ἐΓ {Π6 ἘΓ(ἢ Βῃοπ! ἃ ἵνρ σον ἃ, απὰ {πο 
δίατα μιὰ (Ἃ]}, α πὴ Πρ Ἡοανθηδ βῃοαϊ!} 488 ασᾶν." Ἠδ 
αποΐοθη ᾿ἈΥΚΟΙν τοι Πἰϑίοτίαηβ ἴο δῆον {πα ἴΠρβὸ δρτιτοβ 
τοθῖ {Πποὶν πιοβὲ σοτηρ!οῖθ ἔμ ΠἸπιοϊ ἰὼ ἐπα που οά οἱοαίης 
ὙΠῸ {πὸ ἀφείγποιίος οὗ [0 ᾿πηρίγο ὮῚ Ὧ19 αοδδ δηὰ Υδῃ- 
ἀΔ1.--Εἰ ΒΕ. Ο.] 

Ῥγοβοηίδίϊοῃ οὗ Ὠἰδβίονγ σα] Γδοὶβ ἰ8 σογγϑοί, 885 
(89 γϑαυ πη θη18 οὗὁὨ τἰι6 β΄ γι Ὀ0]8. 

ΟΥ (86 παδὴν μἰβιονῖσαὶ υἱονγα (μ8ὲ Βατα Ὀθδη 
Ῥγθβοηίϑα, (ἰο86 οὗ ΕἸ]ἰοῖὶ δηὰ Βδγῆθα ἰατο ὉΥ͂ 
ἴὰτ {8 6 ρτγθδίεϑθί δρρεᾶγαῦσα οὗ ργοθδὈϊ γ. Βαϊ 
ούϑῃ (6886 ἈΓΘ Ἰἰδὺ]6 ἴο βουίουβ οὈ͵θοίΐοηβ, 1. 
ΤΏΟΥ [Δ}} ἴῃ ρῥγϑβοηῃίἴας τοοὶἰ-ἀφῆπεα ἰπιοτίοδὶ 
Ῥογιοάϑ. ΤΏ ἰδίου σαὶ Βγροι μοβὶβ 68}}8. ΓῸΤ δι- 
σὐδϑῖυα ρϑτῖοβ το, δἰ δοῦσα ΠῸΥ ταᾶν Ὀϊοεπὰ 
ἰηῖα αὶ ΟΠΟΡ δὺ ὁδοὶ Ὀορίπηΐϊπρς δηα οἷοβα, 
51.}8}} Ὀ6 ἀϊβι ΠΟ ]ν τη Ρ κα 85 δβαιϊδίγ πρ {{π0 5γ1- 
ὈοΪ8 ἰα ἐμοὶ σοηίγη] ρογιϊοηβ. ΤμῈ 5κεὶ δον 
δοοοπά Ῥοτῖοι 5 ργθαθηίθα ὉΥΓ {086 ΟΟπηπβοῃδ 0 Γ9 
[.Α. Ὁ. 90.184: 11. 184 ον 198-281) ἄτὸ με ]]- 
οβηοά (Δῃηὰ ἰο 8 σοῃβί ἀοσγα Ὁ]6 οχίθηΐ δα 115} (δ 6 

ΒΥ Ὀ0Ἶ8), Ὀὰὺ θογοπὰ ἰμοβα 411] 8 σδοῃΐίαϑίοπ. 
Το ἐλέγά ρουγϊοὰ ἀοθβ ποὲ θερὶπ δὺ ΟΥ ΠΟΘᾺΓ (δ6 
ἰαταϊηδιΐϊοα ΟΥ (6 δεεοπά, Ὀὰὶ 18 δηνθοβοιβοὰ 
νυ ἱτῖπ 1, θορί ππΐηςς ὄφίοσε Α. Ὁ. 2117, δὰ τυῖῆ- 
Βἰῃρ οἢ ἱπἀοἤπί(οὶ (6 7ουσίὴ Ῥοτοα 15. δηδο- 
βοπιοα αὶ(ἷπ (Π6 {λίγα (Α. Ώ. 218.208) ; τε κΠὰ 
(ΑΔ. Ὁ. 284-810 οτ 812) ἀοοβ. ποὶ Ὀσσὶπ οὐ ἴδδ 
(γι πϑίϊοη οὗὨ (6 7οωγίλ, οΥ ουθὴ οὗἁ τς ἐῤισά, 
Ῥυϊ οὗὨ (Π6 δεοοπά. 42. Βοι ἐμθϑθ βοϊθῖμθ58 Ῥγδ- 
Βθηΐ αὐξουὶγ ἀπδαὶ ΒΓ Δ ΟΙΟΥΥ Θχρ δπαῖίοῦβ οἵ {118 
ϑιχιλ ὅς]. ο 706] (αὶ (6 αὖτ] Βσυτοβ οἵ 
1:18 νἰβί οῃ ---ῷ ὑγο ]ης Πΐνοτβο, (ἢ 6 Ξυ ἀδτε- 
ὁπ64, ἐπ ποθ 48 Ὀϊοοά, ἰμ6 βίαγβ οἵ ραδτοῃ 
ΓΑΙ Πρ ἴο ἐν οαγί ἢ --τῶτα ποῖ βαιϊεδοὰ ὈΥ (89 
ἸΠΘΤΘΙΥ͂ (ο γα ϑί γα] σοηγυ δίοηβ δαὶ ἰογπιηδιο 
ἰπ, οὗν Β6Ρ {116 ἀιδιγαοτίοη οὗὨἨ 86 Ρο] Δ ἶἰς 8] ΡΟ ΘΓ 
οὗ Ῥαρδηΐβηι, Οὗ {1:6 βεοὶς οὗ Βοπια. 
ΤΠ 6 ἢν ροί 6515, ἀνοοδίοα Ὀγ δηρο πᾶ ΑἸ(οτὰ, 

{πδΐ (1180 ἅγβί θνο 86 4}]8 ἃτϑ ΒΥ ΒΘ ΓΟ ΟΙΒ, Ὀδκὶο- 
πίη, 88 ἴο ἱμοῖν ἀονοιοριηθῃηίΐ, δἱ ἐμ ἀδίε οὗὨ [86 
ΑΡοσΔΙ τ Ρ890 δῃμ σοπιϊπαΐπρ ἴο (πὸ Ῥτοβοηῖ (ἶπηο, 18, 
'π (ἢ ἡ κηηοηι οὗ (Π6 τυτίϊοτ, δογγοοὶ, 88 18 Ἐξο 
89 αν Βοῦ Βγροιμοβὶβϑ, ἐπδὲ Ὀν ἰ86 ΒΙάΘΥΒ οα 
{0 δεοοπά, ἐλίγα αὐπιὰ 7ουγίἀ ὨΟΓΒ6Β 8τὰ τη ϑϑῃϊ τὰ- 

Βροοί γον αν, Πεατιὰ δοὰ Αὐσστασαϊεά Μοτιαλῳ. 
Ἡσπ δὶ, Βοοτ ΟΣ, ΟΧΡΓΟΒ8 μἷ8 ἀἰβδαι 5ἰβοι ὁ νεῖ τ 
16. Ἰηἰογργοίαιοη5 οὗ Ὀο1}} {π 686 αἰξιϊηχυαϊεμοὶ 
Οοπιποηϊπίογβ οὗ τι ἈἸ ον ὁ 186 ἥγεί οὐ Ὑ 8118 
ἰιοσϑθ. 1}ἕλημρο ἰάθη 65 (μἷ8 ΒΙάον πὶτὰ ΟΕ σῖβί. 
Α βρϑοῖΐδὶ οὈ͵ϑθοίίοπ 1168 δῴδίηδι (818 υἱεν, ὑἱζ.: 
{πῶς 10 τϑαυίγοβ ὰ8 0 τορερὰ 85 τηϊχϑὰ τοσοῦ 
Βγτ οἷ οὗἩἨἁ ὠΘδηΐ τοῖν αἰεγοπὶ ογάθγθ. Α8 ἰδὲ 
ΒΥ πιῦ0}89 οὗὨἨὨἁ (μ6 βεοοπᾶ, {πἰγτὰ δπὰ ἔουτι υἱβίοῃϑ 

δΥΘ αὐέγγαπί, Δ 88 4}} (6 Βυγττουηάϊηρ8β Ἰεδὰ υ9 
ἰο στοὺρ {0 ἴουν Ηοτγβοιῖθῃ ἰοροῖμον, ἢἰ 86 ε πη 

μϑῖαταὶ (0 Βαρροϑο (αὶ 1:6 ἅτεϊ δυο] βου 
6 αδεγγαπί αἰδο. Ἐὰν Ὀοίίοῦ 8 86 βιρροδίτῖοῦ 
οὗ ΑἸΐογά, ψ]ιο, ἱσποτίηρς {τὸ σοπδίἀογδιῖοη ει 
ταϑῃιοη64, Βαρρογίβ 18 ᾿π ογργοί οι ἰματ τΒῖ8 

Αἰάον 'ἰϑ. ποῦ (6 Ῥογβοημαὶ ΟΒγῖβι, δὰῖ ΟἼἾτιε- 
υἰδηϊγ, ὈΥ͂ Ἰαηρυδρα αὐοίεα πὰ 86 Ζοοί-ποίε ὁπ 
Ρ. 17|εᾳ. 

Βιυι οὐϑὴ ἐμ ῖ5 τιοάϊ βοὰ Βγροί μοβϑὶβ ἰβ ᾿ἰΔ Ὁ]ς ἴὸ 

βουίουβϑ οδ᾽οοιίοπβ. [ἃ (186 ἄγβὶ ρίδος. Ἢ τεργε- 

βοη 8 ΟΠ τ βι δα 7 15 σοασίηρς ἰδθ σοξάρη τόσα, 

ὙΠ 1191 (Πο86 ὙΠῸ Ῥτοῦῖεββ ἐΐ δῖ σοργεδβεηίθα ἴῃ 

{π6 ιρὰ Β6αΑὶ δ υἱοί πὶ δ} Παρ ἀπάον (δ ς δαν 

οἵ {λα ἀιοοίϊοτε ὠροη οατίὴ. Ὑπὸ ἐγοῖπ οἵ (δΒιλ 

ΚΙάον 64118 ἴον γδοοσηίζεα δοσετεῖσηίν ἐπ [86 νεοΥ, 

πὰ ἰξ 6 ποὶ βδιϊϑδεὰ ὉΥ ψθδὶ ἰ8 δὶ 1 186 

ρίγίιμαὶ Κἰησδλὶρ οὗ ἰῃ6 ϑὅοῃβ οὗ Θοά. Τῶετε 

8 8 Β6η86 ἴῃ ψ ῃῖο ΟἸσὶβὶ γγα8 8 Κίηρ ἱπ ΒΈτΩΣΙ - 

αἰΐοπ ; Ὀαΐ [ἢ ΟὨΥ οτοσα Ηε σοτο οὐ ματι 

σα8 (η6 στόν οἵ ὙΒοτηβ. [10 18 {π6 ἰεδοβίτ, 

ποί οὨἷγ οὗ ἰ80 8ΝῈ 8468], νὰαϊ οὗ ἴδε ἀϊάδοιις 
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Ροτγιΐουϑ οἵ ϑονγίρίατα, (Βλί, ἱγουρῇῆοις ἢ 6 ὑτο- 
δοπὶ ἰθροηπεαίίοη, Ηἰ5Β ἴσο [0110 ΓΒ, 85 ΡἾ τὶ 8 
811 οὐ ΓΠΘΥΒ ΠΒΘΥΘ, ἰη8᾽ ὍΘ Ῥαγίαϊκουβ οὐ Ηἰ8 
δυπι!Π;ατίοη. Αποίο Ὁ ΟὈ͵δοιΐου ἴο ἐμὲ Υἱοῦ 18, 
ἰἴδι 11 ρΊ δ 69 ΟΠ γι ΠΥ ἴῃ Δρραγθηῖ βυθογαὶ- 
παϊΐοη τὸ (οὐ 5 παι ηἸϑῖογϑ ἰθ δία το (866 81 ρᾶγδ- 
ἐτϑρἢ οὔτ 4.44. Οοπιπιεπί οὐ ἢ. 1170 54ᾳ.). 1 15 δἱ 
(6 681} οἵ 19 Ζῶα ἰδαὺ {ἰ60 ἔοι Κι 6 ΓΒ οοπὶθ 
(οτῖ. 786 υπὶὶγ οὐ ἰῃ6 ΘΟΠΊΡΙΕΣ Βυπιοὶ 866 ΠῚ8 
ἴο ἀδσπιαπὰ {μδὺ ϑϑοῖ οη6 οἵ τ6 ἰἰ6γ8 Βμουϊὰ 
δοὶ ἸΏ οπθ οἴ [Π6 τολ] 18 οὗ ἀοὐ 5᾽ παέωγαί κονοτη- 
ϑδξ. " 

ΤΏ ΓΟ 5 δὴ Ὠγροί 6515 τ σἢ, ἰῃ (9 υα σπιοηὶ 
οὕ ἰὴ υυυϊίον, βαί 3899 αἷἱ (6 σοι γοιβθηῖ8. οἴ 
186 Ἔπίῖγο συμ θο] χα οη, δπὰ τσ Ὀτίη σα ἰδεῖ 
ΒΥ πο] ἰχαιϊΐυπ ἱπίο μασι Υ ἢ (16 ΟΥΘΓΡ 
ἰοδοΒίη χ5 οὗὨ (1Ἰι6 δονγιρίατο δηι (6 ἔδοίβ οὐ }15- 
ἸΟΥΤΥ͂, νἱζ. : (δΒᾶὴ τΠ6 Βίάὁτ οὐ ἴδ6 νι ΒΟΥΒ9 
ΒΥΠΙ ὈΟΪ 12 69 6 τὸ ἤωπαπ Οὐέμγε, οΥ, ἰο δάορί ἢ 9 
συγτγοηΐϊ ἴοσγηι, ϑδοίσηδα. 

Ρτοῖι τ10 6 Ὀορίαπίης, ϑοίΐοποθ πα8 (06 ὕἤογί ἢ ἴῃ 
ἰσϊαπιρὶι, σοι γί, δηὰ (μαι 116 ΠΙΑΥ͂ ΘΟΠΘΊΘΥ ; 
δίποη πὶ τῆς ἀνθ! 6 ΓΒ ἀροη σαν [6 15 (6 δο- 
Κυον οὐ οὰ αηὰ γον ποὺ Κίησ; 19 δοισ, ΠἸἰκὸ {πὶ 
οὔ Αρο]]ο, 159 [Δ Γ-ϑου Παρ πὲ} (ὰγ- γολοίης. ἢ6 
8845 ργουϊαϊ πηθὰ Εἰπιβοὶ, πὰ πον θὰ Ἰοσον δηὰ 
ποτα γι απ ρη δὶ [ΟΠ 68 (ἢ λη αυον 18. ργοσϊαἰ πίῃς 
δ] πλ5 6 1 ἴο Ὀ6 [86 γα ἀἸἑνοτον οὗ ἤχοη ἔγοπι τν οθ. 
Απὰ γος ττουσίοαὶ 186 Ἰοπρ Ροτίοι οἵ 119 τοί χη, 
ἰπουσὰ Πα [848 πιἰηἰδίογοὰ πὐὰσἢ ἴοὸ ἱπιο]]δοϊυαὶ 
δηά πιαίονίδὶ αιἰνδποοιηθηὶ, ἰ'6 859 Ὅσο πρδὺ]9 
ῖ1ο δΌο 53Ἐ ναγ, δηὰ ἀθαγίῃ. δηδ ἀσρτγαναιεά 
ἸοτΙ ΔἸ} Υ., δη (Π6 ἐγθ ἰο ον 8 οἵ ἐπὺ5 πᾶγνο 
Ὅσο Ορροβοὰ δηῃά ρογβοοιιο  ---ϑοπη οί 689. (ἢ 
1δ9 «“ψογιὶ δηὰ ἔα σκοὶ, βουχοίϊ πηθ8 τ ἢ 1085 Δρρᾶ- 
Τοηῖ, Ὀυϊ ποὲὶ 6598 τοδὶ ἰπϑίγαπθη! αἰ 1685β. Α8 
186 δεγυαπί ο,Γ Οἡτιθί, ϑοίθησθ 8898 Ὀθο ἴῃ ἴδ6 
Ῥαϑδὶ, δπὰ ψν|}}] 6 πιοτὸ κου οαϑὶν ἰὼ ἴπ6 ζαΐϊατο, 
ὁ00 οὗ {π0 σγηη  ο8ὶ ᾿ηϑιΓα πο η {165 ῸΓ ἢ πιλη 
ἀετεϊοριίποηι απ Ὀϊοδϑίπρς ; Ὀυϊ, 859 δὴ ἱπάῤροη- 
ἄθϑηι ἰειηρ, Β6 185 8 πιοοῖ Ο ἀσγι. 

ΤὨ15. ΠΥ ροι ἢ 6818, τὶ ἢ 5 σοπϑἰϑίοηὐ ἢ ἢ} 15- 
ἰογίοαὶ ἔαςιβ, 58 5868 ἰ6 ϑγιωοῖβ οὗ (6 βνϑί 
Υἱβίου, 8η.1 Ὀσγί 8. ἰἰοπὶ ἱπίο ἃ ΠΥ τνἢ {1056 
ἩΠιοὰ ἰοϊΐον ; ἴθ ρΐδοοβ (ἰὸ ἔγβθι βιάον ἴῃ τἢ0 
δδίι οτιλὸν οὗ δυπιθοὶδ ἢ [6 οἱ Βογβ; ἰἰ ρἴπσου 
δῖα πὰ ἃ Γοαϊπ οὗ παίυγο: 1 18 σοπϑκίοηι ἡ (ἢ 
1Π6 ἱπιρ|σαιϊοπδ οὗἁὨ {6 ἢ π ὅθι]: ἰὺ ἰ8. ἴῃ Βᾶγ- 
ἸΠΟΩΥ Μχὶ1 ἢ (ἢ 6 ἰφΑ οἰ χ8. οὗὁὨἨ {(ἰἸὸ εἰάποισ ϑονγὶρ- 
ἴὰΓ68 85 ἴο ἴΠ9 σοῃιε το οἵ (.}9 Οἰνανο ἢ {σοὺς - 
ουῦ 16 ρῥτγοϑοηΐ αἰβροηϑει οι: δηιὶ, ἰαϑῦγ, ἰὺ 
Ὀτίηχβ ιΠ6 ΘὨΓΓΘ Υἱβίοη ἰηΐὺ Ῥϑγλ) δ κι ΨΠῊ 
1:6 δκοϊαιοἸ οα 68] ἀἰϑοοιγδθ οὔ οὖν ογὰ (Δαιι. 
ΧΧΙΥ,), ἰῃ ν]δἢ Ηο ογονγαγποὰ Η 8 ἀπο Ρ᾽65 τμαῦ 
ἴπ ἴῃ6 Γαἴυτο Ὀεοίογο Ηἶ8. βοσοὴὰ Αἀνοηΐ {16 γὸ 
ΒὈουΪἀ Ὀ6 (1) ἴα1886 ΟΒγβίϑ, σοῦ. ὃ; (2) νψδῦβ, 
γοῖβ. ὁ, 7; (8) ἀδδγίῃ, τοῦ. 7: (3) δραγανδιοὰ 
τη γα ἰγ, ταὶ 7; (δ) ρογβοουιϊοηϑ, νοῦ. 9, 10; 
(Ὁ) ἴο ὕ9 ζο] οτϑὰ ὈΥ ἴραγίι οοπδηοι θη δη 
ὙΠ 065 ργεσθαϊηρ 116 Αἀγνοαὶ, γετβ. 1ὅ-80; (7) {16 
Αὐνοιῖ, του. ὃ0, 8]. 

ἴα τὸ ορίπίοη οὗ (δ6 πτὶζον, (6 ἤ,λ:- ϑ5οα], ι8 

9 [ΤῊ (σὴν γα 5 οἵ παίυτο Ὀγουδῆϊ ἴοὸ τίονν οἡ ἐδ 5 ἢγν- 
φυίδενια αγὸ (1) ΠηπΠιΛἢ ἱπιοϊοςξ, (2) κονεγητηοηῖ, (3) ἴἸτὸ 
Ῥιοζοδιροᾳ ᾿πἰ ηἰδέοείης [0 γον αἱ ὦ πουτγπηπιοηῖ, δ (, 
ῬυΠγ) 89 διλθρ ΒΒ  Γ 84 [ἢ 6 δοαὲ οἴ (ΠἸοπὸ ἰπΠ Π’Θ πη σο 5 νΒἰσἢ 
Ξαϊηίαζος ἰο μοὶ ἢ δηὰ ἀΐνοπθο. [18 ἰὲ ποῖ μοβδί]θ 184’ τ 
μα] ὥστ οὗ 1|ὸ Ζῶα [ΠΑΥ̓ ἤανο τοϊδίίοη ἴο ἐἴνοθθ Γι 
οἴ ποΐητο : {π0 σπαν ἴο [80 ἢτπι, (09 ζέον ἴο ἐπ 
ΓΕ ΝΣ Ου ἴο 'λο διὰ [80 Συρία ἴο ἴθ ἰουτι 1-- 

ἰο ἰ(8 ὅνβί ρατί (νογα, 9, 10), ἰβ. ἂῇ Ζαγίλ 86θῃο 
ΤΟργβοοιης ἴ)86 ουπα τυ οὗὁὨ (6 σὰ ΓΟ] ον ον 8 
οἵ Ομτῖϑι (οΥ εὐ ἰθαυῦ (86 τποϑὺ 1} Ὁ] ροτι 8 
{ποτοῦ} ἀυτίης (6 ρογὶοι οὐ Ηἰΐ8 δῦβοπου. 
Τιναῖ {1115 15 ἴο 6 4 σοῃεἰίϊοι οὗὨ αι] αι οἢ ἀπ ὰ 
Βι  γίηρ, οοιηρ. 2 Τίη.. [1]. 1: Μαῖιὶ. χχὶν. 8,9: 
Φοι χΥυ. 18-24; χνὶ, 1-4, 190-90. Ἐοπι. νι]ϊ. 
18-.8, 85, ϑὺ; Ομ]. ἵν. 29; Ριη]. 1. 21τ.80: 1 
ΤΊ 658. 11. 11-18 ψ ν ||. 8, 4: 2 ΤΊιο55. ἱ, 4-7; 
2 Τί, ἴἰ. ὃ, 1Τθ; ΗΘ. χίὶϊ. 1-ὅ; χῆϊ. 13, 14; 
δῦιθη ἷ. 2, ὃ, 13; ν. 7-1}; 1")}Ροῖ, ἱ. δ, 1,11, 13; 
ιϊ. 12, 2]; ἵν. 1,.132.14, δἰς.Ὁ ΑΞ“ς το [158 βοοοιὰ 
ΡῬᾶγὶ (νον. 1}}), ἴν ἀοβονθο5 {1ὸ δοπά! ἰοη οἵ ἘΠ οὶ 
ἀθρατιθα ΒΡ1Γ18 (566 δυοί-ποίς, Ρ. 116). 

ΤΊ οὐοπ 8 οὐ (6 δἰχίλ ρα] ἰΐ βϑοπ8 τηοϑέ 
Τοαβοθαῦϊο ἴοὸ σοργὰ ἃ8 βυ δοαιοπὶ ἴο {ἰο86 οὗ 
ιἰ6 Ῥγοσοάϊης ὅθι] 9-τπϊηθοὰ ἃΜ5. 801}} ζαίαγθ. 
Ενϑη οἷν (0 Ὠγροί( νοβὶβ {πε 1.6 ἔδαν αὶ δοηγνὰ]- 
Βἰοἢ5 ἰπογοῖη ἔογοίοὰ ἃγὸ ἴο Ὀ6 τορητάθ δ8 
ΒΥΠΙΟΪϊο οἵἨ τογοϊοπ8 ἱπ {}|6 ΧΤοαϊπὶ οὗὕἩἨ μι ηιϑη 
ξονογηηιθηΐ, 10 ΤΩΔΥ Ὧ6 δεκοά; ἢσλγο {ἰοῦ 88 
γεὶ θδο 886} τανοὶ 0118 858 δα 1νν 1ΓΠ6 ἰγοιηθῃ- 
ἄουβ Βυιθοϊϑῖ Απὰ Ὀῤγομὰ {ἰ}18---ϑοι Ὀι1 685, 
[οατία! σον α]Β᾽ ἢ ἴῃ ἢ απλῃ αἴ γ8 νογο ἴῃ {16 
Υἱὸν οἵ οὐὐ [Γοτὰ (λίμιι. χχῖν. 29) δῃὰ οὗἉὨ (δ6 
ὅοονΡ. (νοτβ. 12-10)  Ὀυϊ σὴ ΨΜα χορηγὰ (οὶ 
νΟΓὰ5. 88 γοΐογγίηρ οηἷν ἴο βιισὰ σοπνο θῖοῃ5 ἢ 
1 τὰ δῦ φυρκοά, δπὰ {110 ΓΟΟΚ5 σϑηΐ, δά τἢ16 
Βὰπ ᾿ὰ8 ἀδγκοηο, ψθοη μα αοά-η αἰοὰὶ 
(λίδιι. χχνυὶ! 48, δ], εἰς), 8 ἴθ ποὶ γϑιίϊοηδὶ 0 
οχροοῖ, ἴῃ Υἱοῖνν οἵ δυσὶν Ῥγομ)ιθοῖὶθ8 δἃ8 {{)080 
γείογγοά ἰο, {Ππῶὶ δὶ πὴ Γ᾽ Ρονίθτα ψν }}} ργοσοάθ 
ΟΥ ἈΟΟΟΙΡΟΠΥ͂ [{18 ϑοσοηά Οοιπίης ἰπ ρίονγ 

Τιιαῖ 0.6. δἰχί ἃ ὅθ] ον 8. απ ἐπι τοί σοβ 
86 πὰ οἵ {ἰνὸ οι δηὰ {116 (οπαὶτς οἵ 1Ἰι6ὸ Π᾿οτὰ 
ἴον τὸ Ἐϑι Ὁ} 18} πιθῃΐ οΥ͂ ἰπ6 δα πὶ οἶα, εἰ ἐγ σα ἢ 
ὯΘ πο ἀουδὶ ; (ἰιᾶὶ ἢ ΔΠΥ ΡγοΟροῦ Βθῆ86 ἰΐ δ Ὁθ 
εαἰϊὰ (ὁ ὉΒιογ ἴῃ (11ὸ Εἶπδὶ Οομῃϑυτηιηκίίοη, ἐδ 
Αἰἰνοπὶ οὗὨ (6 Ποτὰ ἴον ΕἾπ6] Φυσρηιοι, 18. 6 σ- 
σΘΟΟΪΠΡῚΥ αἀὐυδϑιϊοπ Ὁ}]9 (4. 4“. ΛοΙο5, Ὁ. 829κ44.). 
[ θυ 5 85 ἴ0 ἐΠ Ὸ γοΥῪ Αρροαγίηρ οὔ (ὸ ωοτὰ : 
Ὀυὺ Β6.6, (πεΐ Αἀνουΐ πὰ 115 δοσοιηρληνὶπα δηᾶ 
Βιισσοραϊηρ ονοπίβ δῦ ποὺ ἀρβογιυρὰ. νῆα ἃτὸ 
οξαΐϊη Ὀσουσὶὶ ἰο (ἢ 6 δδπι9 δὐθηὶ δύ ἴμ9 Ὀϊονὶης 
οἵ (9 δευερίλ Ττωπιρεί, οἷν. χὶ. 10; διὰ ἡραΐῃ 
οἷι. χῖίν. 1]. Ὑπὸ 1{.}} ἀφβοτὶ ριΐοη, Βοννονοι, 18 
Γοβογγο ἀπη}} (6 αἷοβα οὗ 41} {16 οοἰ αι ναὶ 
υἸβῖ 5 οησϊηρ ἴῃ ἐμαί ἐνθηῦς; 1ι 15 ργοδοιηῖθαὰ [Ὸ 
ι.85 6.8. Χιχ. 1]; χχ. 6.- -Ε͵ αὶ, Ο.] 

4 [Λα ἀραίῃμε {πῸ γμοϑί"'οπ ΆΚΡΩ ΡΟΥΘ, ΠΡ Υ Ὀ6. πτροὰ ἐ8ὸ 
Ῥτγοβοηξ ὀχοπιμζίοπ οἱ {πΠ 9 ΟΠ το ἢ ἢ οἵη μοιβοςιθη. ΤΠ 
μιιχσουῖδ [9 αὐύϑτ ἢ, ἡ ΟΊ ογ {Πεῖ5. χε περί πν ποῖ ὕῸ 
1} - τοβ] οὗὐὁ πῶ 16 συπ! ογ Υ ἴο ἴπὸ ν οτ ἀ ---ὸ συμοι ἸΏ 
Θχοιρ ῆθ ἰὼ τὰ ολϑὸ οὗ ἴΠ 6 ("νὰ οἷν οἵ Ἀαἴσεν, οἷς εἰς 
15-17. ΤΠ ͵Θ ον ἴοχία 'ν (9 Νονσ Ἐόδοιπιειις ἡ {ΠῚ ν ἰς ἢ 
ἴδο ψτίϊον [8 αὐ] πο, τ πιρ ἀρηνδὶ τὸ ἀσυτὰν οὗ ἢ 4 
μοί (θη ἀγὸ βαρ 181 Τιηι, ἰν. δ᾽ δέκτι, Υἱ. ὅδ; χίχ. ψος ΔΜ αυς 
χ. 0. ΤΉ θδο τοχῖβ, [Ὁ 6 πἀγμοάς ῥγοιμἑπθ ἰρμμοιν ΗΑ] ργοτροιιν 
ἴο ἔσθ Ομ γίϑείιηβ. [Ὁ ἐν ἴο "ρ γϑιι τ όσοι, εἰ (Ἰ Ἐι 
ἱπειηοαϊπίοα γρροςς ὦ) γέ έν Ὀθ] } νοτβ--ίο {5ὺ 10. ψ ]λένι 
16 δὲ ενίοιγ ἀΐγοοι ν ἀϑοϊαγοα τμαῖ τἰὸ νοῦ ἃ πὸ .1.} Ὠδίο πὰς 
μογτσπ" 6 ἴθ ἘΠῸ ἤτπὲ ρήμεασο οἰ να αὐ ονρα τὸ 
1πῶῖ ὙΟΥΥ τη  πἰδίονῦ (0 θαι 1 ν8. Του] το (2. Τὰ, ἰἶπ. 12) 
“.Α}} (παι ν}}} Εἶν μον ἰπ Οητίας Φυπηβ 511.}} κὸ ἥθτ βΟΓηθ.: 
εὐυκοπ." Τὺ διροπο, (ΠποΡοίογο, {ππὶ {πὸ (ὑχίν ΠΡΙγ 8 
ῬΓΟπκΐ46 οὗ ἐριρογαὶ ργοδροΥΓ Ὑ πα ἔγορήοπι γον μογθοσι 0} 
ἰ4 ἴο μῖνσο τἰνοπὰ ἰῃ ἀϊγοοῖ απ χζοῦιθῆιν δ ἢ [Π6. ρομοΓ᾿] σι η 
ΟΥ̓ ἐπδριγρά υπὐΐογη ποθ; δη ποῖ ΟΥ̓ 60. μπαξ ἰζ ἰΒ. ἴω ΒΌ}1ν 9 
[9 υἱόν ποῦ οὗ αὶ ρτομ δ τ Ἰ9 6 η} 6 ́.Ἐ]ν ΠΙΟΥΟΓ νὰ [ὉΠ 
8116 ἡ ἐπ τι οἰ8. οὗἨ 1Πο80 ἴο  υπὶ {{ να8 ρυί πια γὴν μίνοι. 
ΑἸ! μ6 ραβδηροπ οιη, βου δέγιίης, "6 τὸς 'γάθὶ ἃ5. ἔτ" 
ΡῬΙγΐη ς τ ῥγοιηΐδυ οὗ τρίχα ῥγουμογίν ἐπ {116 πη πὲ οὐ 
ἴΘΟΙΡΟΓΆΙ δανοόγηῖῖγ ἘΠΗῚ5, ἢ. {Ππὴ8 ΟΠΪγ, τα ἸΠΟΥ͂ 1» 
Ὀγμς ἰηἴ. ΒΑΓ πἰἢ τΠ6 ἀσοιαγμει δ οὗ ῬΓΟΡΏΟΟΥ 
διὰ ἴδ ἔμ οἱ διδῖυνγ.---Εὶ Κι. (] 
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ΞΕΟΤΙΟΝ ΤΗΪΙΒΏΌ. 

ΤῈ6 ονοι Ῥοιῖθητῖ81 Τιτταροῖδ, ἰδβδαίπα ἴσου τ86 Ορϑεΐηᾷ οὗ τπΠ0 δονθη τ ὅοα]. 

παρ. ΥἹ1. 1--ἸΣ. 21. 

᾿ΠἈ.-ἘἸΙΌΕΑΙ, ΠΕΑΥΕΝΙΥ ὙΟΠΙ-ΡΙΟΤΘΕΕ ΟΡ ΤῊΝ ΒΕΥ͂ΕΝ ΡΕΝΙΤΈΝΤΙΑΙ, ΤΕἈΠΔΙΡΕΤΒ. 
ΤΠ ΙΌΕΑΙ, ΙΝΥΙΝΟΙΒΙΚΕ ΟΗΌΒΟΗ. 113 ΕΒΤΑΒΕΙΒΗΜΕΝΤ ΑΚ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ Μι. 
ΤΙΡΛΝΤ ΒΥ ΤΠΕ ΒΕΆΙΙΝΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ἘΠΕΟΤῚ ΙΝ ΤῊΪ ΜΟΙ); ΙΤ8 ΟΟΝΘΌΜΔΙΕΑΤΙΟΝ 
ἌΙΤΗ ΤΠῈΕ ΒΟΥΝΟΌΙΝΟ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΟΗΠΟΙ ΤΡΙΟΜΡΗΛΝΤῚ ΙΝ ΤῊΝ ΟΤΗΕΒ ΌΟΒΙ. 

ῬΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤῊΒ ΓΟΟΒΙΝᾺ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΨΕΝΤΗ 8ΕΑΙ,. 

σε. ΥἹἱΙ. 1--17. 

1 Δπάϊ δἴϊον {8680 [8187] {μὶπρβ [οηι. {8105} 1 Βα ὉὉΓ ΔΏΡ6]8 βίδῃϊηρ οα [προ}] 
186 ὉΌΥ ΘΟΥΏΘΙΒ οὗ [Π6 δαυίῃ, μοϊάϊηρ 16 ἔθου πὶμα 8 οὗἩἨ [6 φαγί, ἐμαὺ {86 πιπὰ 
Βῃου ἃ [τ8Υ]} ποῖ Ὀ]ΟΥ͂ οἡ [Ρ0}} [ῃ96 φαγί, ΒΟΡ ΟὨ [608] [86 868, ΒΟΓ οἢ [ὉΡ0}] 

2 ΔΩΥ͂ ἰγεο.2 ΑπάᾶΪ Βα δηοί 6 ΔΡῸΙ] δβοθημαϊηρ' ἔγοιη ἰἢ6 οϑϑί [βυῃ-τἰϑῖηρ], Βαντην 
{86 [4] 564] οὗἁἨ ἴδμὸ ᾿ἱνίηρ (οα : δηὰ 6 οτἱϑα νι ἃ Ἰουὰ [ρτοδ] γοῖϊοα ἕο 1Π6 ΤΟΥ 
ΔΏρ6]5, [η8. {Π086] ὑο ποσὰ 1 88 ρίνϑῃ [0 υτῦ [ἸΠ]γ6}] [86 φασὶ δηα [86 868, 

8 βδυίηρ, Ηυτί [Ππ]΄0γ6] ποῖ 1Π6 οαγίῃ, ποι ποῦ [Π07] [16 868, ΠΟΙ [6 ἔγθοϑβ, {1} πὸ 
4 ἢδνο 568]90 6" {π6 βεσνϑηίΐβ οὗ οὔὖσῦ ἀοἄ ἴῃ [ὕρο}] ὑμὶν Τοσθβοδαβ. Αμπα 1 μοατά ἐδ 
ΒυθοΣ οὗ μοὶ  ὶοἢ πόσο [οπὶ. ἴμοὰ ΜὨϊο 6 γΘ6---ἰηϑ. [6] Β6816α : απαὶ ἰΐδτε 
τε ΒΕΔ]6α [οπιὶ. απ ἐλεγθ τὐεγ6 868]. 4} ἃ Βυπάγοα απά ὈΓΓῪ απά ἴΌΟΣ ἰδουπβαηά 
[ὑπ8. 8641647 οὗ 811 16 {1068 [ουϊ οὗὨ ΘΥΟΥΥ͂ ἰγ106] οὗ ἴδ Ομ! άγθη [5008] οὗἨὨ Ἰβγβϑεὶ, 

δ ΟΥ̓[ΓςΟυὐ ο17 (6 {06 οὗ δυἀδ. τ0. 76 δα Γΐ τΕΥ6 8686] ἱψνοῖνο ἐμουβαηα [ἐπε, 
8608665]. ΟΥ̓Γ; ουΐ 067 {πο ὑγῦ6 οὗὁἨ Εδαῦθθη τοόγ βοαὶ οαὰ [οὁηἰ. τῦογ 568]04}] ἔπεῖνο 
ἱμουβαῃ. ΟΥ̓Γ[; ουὐὖ οὐ] ἴπ6 {τδο οὗ (ἀδα τὐογ6 βοδ] θα [οπι. τῦεγα 868164] ἔποῖνο 

θ ἐμβουβαηά. ΟΥ̓; ουΐ οἵ] (δ ἰτῖρ6 οὗ Αβοὺ τϑογδ Β6}]6α [ὁπ|. 106 76 868164] ἔπεϊνο 
ἱμβουβαηά. ΟΥ̓[; ουὖ οὗ] [80 ὑτῖρο οὗ ΝΕορὨ δ] τὰ υεγδ Βοα] θα [οὁπιὶ. τοῖα 580864} 
ὑνοῖνα ἐμουβδαθα. ΟΥ̓Γ[; ουἱὲ οὗ] ἰδο ἔσο οἵὗἠ ΜίβδηδαβϑἝβ τύϑγὸ Βο}]οα [ὁη|. τῦεγα 568164] 

7 ὑχτοῖνο ἐμουβαθά. ΟΥ̓ΐ; ουὖ ο17 (89 ὑγῖθθ οὗ βίμλθοι, Ἰῦ6γ6 Βοϑ] ϑα [οπὶ. Ἰῦεγα 868166] 
ὕνοῖγο ἱμβουβαπά. ΟΥΓ[; ουΐ οΥ7 ἐδ ἰγῖδθ οὗἩἨ 1,6ΥἹ τῦόγο βοαϊϑα [οηι. υῦέτο 8686] 
ἔψοϊνο ἱπουβαπά. ΟΥ̓; ουὖ οὗ] {86 {δ οὗ ΙΒΒΔΟΒΑΓ Ἰ06γ6 Β6Δ]6α [ο᾽᾿. τ0εγ6 Β68]6ἀ} 

8 ἔνοϊνα ἱμβουβϑαηά. ΟΥ̓Γ ; ουΐ οὗ] (86 ἐγῖὈο οὗ ΖΑ υ]οη τὐογ6 Βοα]βα [οηπ|. τῦδγ6 5686} 
ὕποϊνθ ἱπουβαπά. ΟΥ̓; ουὖῦ ο7 [}6 ὑγἱῦ9 οὗὨ Φοβερῇ σοῦ Β68]6α [οπ|. τύϑγ6 Βοδ]οὰ] 
ἔγοῖνγο ἐμβουβαθα. ΟΥ̓Γ[; ουΐ ο67 ἔδο {τῦο οὗ Βα.) δι ΐῃ τὐεγὸ ΒΟΔ]οα [018. ἸὐογῈ 8686} 
ἔπαῖϊνο ὑμουβαηα [17η|8. 8686]. 

9 Αδῶον (μῖ8 [{π686 (μΏρ5] 1 ΒΕμ6] ἃ [86], δπᾶ, 1ο [86 }}01475, α' ρστϑαὶ ταυ!μιάα, 
ΜΘ. πὸ τἸηδῃ [0867 σοι]α πυταῦοτν, οὗ [ουὐ οΥ7 411 παίϊοηβ, δῃμὰ Κιπαγοάβ [{{1068], 
δα ΡΘΟΡ]6 [Ῥ60Ρ]68], δῃὰ ἐοηρι68, βιίοοα [Βἰδηα ]ηρ]" ροΐογο [μ6 ἐπσομθ, δηὰ ὑδίοσθ 

ΤΕΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΆΑΤΙΟΑΙ,. 

1 Τὸν. 1. ΤῊο Καὶ πποοτία!η. [ὕοτή5. δὰ ΤΊβοῖ. χίνο "ὶ ΠῚ δξ. ΒΒ. Ῥ.; δόῖ, οτοῖ 5 τὰ Α. 6, ΤῸ]κς.: ΑἸΩ, δορὰ Τῖθα,. 
Ὀγδοῖκεῖ, --ῖρ, 1.6. 

9 γογ,Ὶ, ἐς τοιάίηρς τοῦτο Ῥγορομάογαῖοα [Οτιἰςδὶ Ἐμίίοτθ σορὰ τοῦτο Ὑὑ "ἢ δὰ. Α. 5“. Ο.; σοά. Ρ,, Υ̓]ᾳ., εἶεν εἷτο 
ταῦτα.--. Ἐ. Ο. 

δ Υ͂6γ. 1, Τὶ δένδρον, Ἰηοτο δ αἰ δοληὶ ἰμδη πᾶν δένδρον. [τίοα.. Ῥοτάκ., Τλοῆ., Τσοχ., Τίσι, (ΕΔ. 1860) τοδὰ τι πἰΣ 
ΒΕ. Ἃς, Λα] κΖ. : Τίδβοι. (δ1}. Βα.) κίνοα παν ψἱ{ἢ δὲ. Ρ. : ΑἸυσγι ὑτησκοῖς τι.- -Ἔ. ΚΒ. ἢ " 

4 Ὑγρτ, 2. {ππ0 ̓ 8 σφραγίζωμεν 18 “ἰτῃουΐ δυϊοτίῖγ. ΑἸΙ τυ Οτ θοαὶ Εαάῖοτα τὰ εἶ δᾷ. Α. ΒΦ. Ο. Ῥ᾿, εἰς. σφραγύ- 
σωμεν. --Ε. Ἀ. (. 

ὃ ψοτ. δ. Τὴ πὸ Ὀοπὲ σοδὰ, ὀσφραγισμένοι ἰΒ κἴγοῃ ΟἿΪΥ Ἀἢ νο δοκί πηΐπς δηᾶ δὲ [η6 οἴοδο (τόσ. δ βηὰ 8). 
6 ον, 9. ΤΊ|1Ὸ Καὶ ἰδοὺ ἰ6 ἀοπρτ αἰ. [πα πε οΓῖα} πορροῖ αἴδο, ἐπβηλ ἢ 45. 9. ἡ οἷο. σπαρίοῦ τοῖα οἵ οὯθ6 βΈΒΟΓΩΣ 

γἱδίοπ, [δ οτὶς, ΑἸΌ Ὑσρμος, ΤΊ βο., κεῖνο καὶ ἰδοὺ τυ ἢ κἢ. 'ΘῸ Ρὲ Σ Πρ6ἢ. οὐ ἢ ΜΠ ἢ Ας ν ᾳ.-τ ον. ΚΕ. Ὁ. 
τ γ, 9. { ογήα, ἀπῇ ΑἸΊ, τα] ἑστῶτας “τὰ ΒΝ., (σα, Ο. μῖνος ἐστώτων ; ἴα}. ΤΙομο ΓΒ, ἀμ [,Δη 8... δὸο ὑπ ἰδὼν 

Ψ Ίν ὺδ. Αὦ Ρ, είσ, ἐστῶτες.--Εὶ Β. Ὁ.) 
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10 {μ6 Τωϑτιῦ, οἰοίμοα πὶτ 16 τοῦθ8, δα Ρδ]τὴ8 ἴῃ ἰμοῖν Βαῃμάϑ; δῃά [ἴπϑ. {8 67] 
ογῖθα [οΥὙ] ψ ἢ ἃ Ἰουά [ρτοδϑὶ] νοΐςθ, βαυϊηρ;, [ὑπ8. Τ}6] βαϊνδϊζάοι ἰο [ογ, ἐ6 ψ1}]} 
ουν αοὐ νι ΐοι [ψ͵80] Βι0ὑ6 0} ἀροῦ (86 Τγοηθ, δηθὰ ὑπο [ογ, ὦ τι} (μ6 1δΔρλῦ. 

11 Απ44]} (88 [9 ϑίοοα [γγϑγθ βίδῃα!ηρ᾽] τοαπα δυοαυΐ [οηι. Δθου 7 {86 ὑΒτοπο, [οπιὶ..,] 
δηα αδοιιέ [οπι. αδου] [Π6 6] 615 ἀπά ἰδ ἴσαν θοαβί [Πϊνίηρ- ΘΙ ηρ8], δηα [ὑπη8. 186} 

12 [8611] Ὀθίογο ἔμ ἐβγοῦθ οἡ ἐμοὶν ἔβοββ, απ πογβιῖρρθα Οοά, βαγίηρ, Ασλθι : [ἐπϑ, [86] 
Ὀ]Θβϑίηρ, δπα [ὑπ4. [86] σΊοῦΥ, δῃᾺ [ἐη8. [16] τίϑαάοια, δῃα [ὑπϑ. 16] ὑδη κερί νίηρ, 
δη4 [58. [86] ΠοποΟΥ, 8ηα [π8. [Π6] ρονγοῦ, δπὰ [η8. [86] ταϊρμς [βίγθηρί], δ [Ὁ 
οπι, δ6) απίο ον (ἀοὰ ἴογ ονϑὺ δῃὰ ϑνϑὺ [ἰμΐο {86 ἀρδ8 οὗ [6 ἀρ68]. 

18 

ὨΔ0}). 

Απά οπθ οὗ ἔλθ 6] 468 δηβιυογοα, βαυϊηρ τηΐο τω0, αὶ δτὸ [οπι. ΥΥ αὐ 8.6} ΤΉ 68ο 
ψ ΒΊΟΝ [00] ΓΘ δυγαυθα ἰὴ ΜΕ τοῦθ8 [1π8.., ψ110 δῦ ὑμ60} ἢ δῃα ψῃβθηοθ οδπὴθ 

14 ᾿1μΠοΥγῦ Αμάα 1 βαϊὰ υπίο μἴπι, δῖν [Μγ5 Ἰογα], ἔβῆου Κηογοϑί. ἀπά [9 βαϊὰ ο πηθ, 
Τη696 8.6 {Π6Υ ψαϊοι οϑῖλθ [{μ8ὺ ΘΟΠ16] οαὐ οὗ [ἐπ8. {16}9] στγοαὺ ὑτι θα] θη, δα 
[ἐπ4. {Π6 0] ᾶγοὸ [οηι. αν 6] να βῃ θα ὑποὶν γτοῦθ8, δηά πηϑδάθ {πϑιλ" 106 ἰῃ (μὸ Ὀϊοοά 

15 οὔτδο 80. Τμοτγοίοσο [Οπἱ {819 δοοουῃ} δύο {86 ὈοίοτοΣ (ῃ6 ἰῃτομο οὗ Οαοά, 
δΔηἋ [ὑπ8. 867] βοῦνϑ ἷπὶ ἀδΥ δῃά πἰραΐ ἰῃ 88 ἰθιαρὶθ: δηα ἢθ (ηδὲ βιυψδίῃ οἡ {ῃ 6 
ὑΠΓΟΙΘ 888}} αὙ76}} διβοηρ (θη [σχηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς, Β.4}} Βργοδά 8 ἰᾺ Ὀ Υμ 8016 ΟΥ̓ῸΣ 

16 186 :}}}, ΤΉΘΥ 88}8}} [π8. πο] σηροῦ πὸ [8] πηογθ, ποι μλονῦ [ἴη8. 8.84}} {860} 
(μ1τϑὺ ΔΏΥ͂ ἸΏΟΓΟ ; ποὶίμον [οὐδὲ μὴ} 8..8}} 86 βιὰ Ἰρῃῦ [πέσῃ, [811] οα (δηλ, ΠΟΡ 

17 8δὴγ μοϑδὶ [χαῦμα, Ὀυγηϊη 
τὸ ἀνὰ μέσον τοὺ ἡρυ 07 

64]. ΕΣ {86 Ὁ ψ]ι ἢ ἰβ 1 086 πιϊάβὺ οὗὁἩ [86 [ἤτοῆθ 
Β}8}1 [βϑὰ 1 βθρῃθγα Ζθ) (μι, δῃὰ 8.8}} ἰϑδά ἰβϑῖη υμΐο 

᾿ντηρ [οπι, Ἰἰνῖηρ] ΤουῃϊαίηΒ οὗ γαύθυβ [ὧη8. οὗἁὨ 11{6'5] ; δῃὰ Αοἀ 8}}8}} ψ]ρΡ6 ἀ ΝᾺ 41] 
ἴδ ῖβ [ΘΥΘΓῪ [64] ἔσομαι {6 ὶγ ΘΥΘβ. 

ονοῦ, εἶνο ἰστ--. ἐξ. αἶδο μίνοθ-κισαν, δὰ ΒΡ», -«κησαν.---Ε, 
γοτγ. 11. Ὑμότο ἱβ ἃ μὸν αἴϊοῦ κύριε πουογίης τυ ΒΝ, Ο., 

ΟΡ. Υηῖκ., είς. ; [ἐ ἰβ οανίτεοα ὑγ Α. 1, εἰο --- Ε. κ(.0.] 

δον τὶ. Ὀϊδοτους τορι ρὲ βοὸ ἰη Ὀϊδὲ, [1αοΐ., ΕἸΠΕ Τῖθος ΤΟ. αἷνο εἱστήκεισαν πἰΙΝ δὲ. Α. Β5, Ρ. (δ. Α. Ρ., Βονγ- 

ἐΐο. [Μον ἰβ αίνοῃ Ὁγ Ῥογάδβ., Αἰζ,, Ττος., Τίβοι., στὰ δὲ. ΒΡ. 

Ἰὸ Υον. 11. ΤῊ ατίο]θ ἰδ εἰμὶ δοδηξ. ΤῊ Γγὸ ιάϊης οὗ [ΔΟ  λληη Οἴαΐ 4 (τ, [Ὑοτάδ., ΑἸ, Ττος., ΤΊδοι., χίνο ἐκ τῆς θλέ- 
ψεως τῆς μεγ.. τί δξ. ΒΝ, Ρ', εἶο.; 1,Δοἢ, ρκίνοῦ ἀπὸ θλίψ. μεγ., ψ181 Α. ( ἐἵσοιι. ἄσοφ ποῦ ταϑμτίοη Α. 88 Ῥγϑοθηιτίης ἐμ ἰβ τ ϑαά- 

»» ᾿ ἴη4).--. κ΄ ΟΕ] 
Δ Υοῖ. 11. “ Τμιοῖτ τοῦοθ8 " [τὰς στολὰς αὐτῶν] ἰπ δΔοοοτήδϑησο ὙϊῈ} το ππβσι} 68. 
ἩΎοΡ. 15. [Τ δεῖ. (Ει. 185 

γᾶν. ΑἸΩ, ῳ Εϊ86 
(ΑἸ΄. οἰαίπια τοῦ ἴδ ἐξ. δηὰ Α., ηά εἰΐδε ι΄. ἡ ἀχγοοϊπς Μ|ΠῚ ΒΡ, 

ξὰγνο ἐπὶ τῷ θρόνῳ «ἰεῖι ΒΡ; Ουά. δᾷ. Α. Ρ,, εἰς. (ἀοοογάϊΐη ς ο Ττος. αηὰ Τίϑο}.) στο ἐπὶ τοῦ 
ἮὮ (8); Βα.) μὶνϑ ἐνώπιον τοὺ θρόνον, 11» ἐνώπιον Ὀοὶπρ ἈΡρΡΑΓΟΠΓΥ που δαξιοτγί ιν. 

Τὴ Αἰ. Εἰ}. σαπηοῖῦ ὑἱ δι εροῖ τ [16 ἔγαϑ το ϊπς ἐν 3 
εἰφοῦ ὉΥ͂ λξ. Α. Ῥ., [89 ἐπί (Ὑ ἢ ἐπ κοη!ν9) μανίπα πο ἴογοϑ οἵ δξογε οὐ πδαν (9900 ΒΟΒΙΝΒΟΝ 8 ζές. πάρος ᾿Επί, 1.6. (8), 
διὰ ὙΥΊηος, ἢ 47, κ. (6)).--ΕΘαἰ Β. Ο.]} 

ον. 15. [[!ἀλῆρὸ ἐγ κὨ δ᾽ :169 " Μ{] ποι 16 δοίη κα (ἢ ἩΠΪΑ ρίονν οἵ πηππ| [δ4ἴ110Π} Οὐ οΓ {Πποπὶ.} Εοο ἘΕἸΧΡΙΙΛΝΑΤΙΟΝΉ ΙΧ 
Ὅτταπι, ν.192.. δὰ 4150 ἃ πιοδὲ γα υηῦ]0 ποθ Ὁ βο πα ἰὴ πὸ 59 (Ὀππα, υΝ «ολη (Τ στ᾿ λνὺ ΟΚΑΝ.0) 1. 14, Ρ. ΤΊ]. Το 
[δοαὰ ΒΡΓΘ δβοοῖϑ ἴο ὃὉθ δαὶ Ουά Μ|}}} υργεδὰ Ηἰδ οσσῃ βρϑοία! ἀν ἢ μκ-οἶδοθ οὐοῦ (μοι; (18 ἰμο!]ι θυ. {110 ἑάφα ἐξ ΗΘ ψ}}} 
πεῖ! ἀπιοὺς ἰδ θπ.---Ἐ. ΒΕ. Ὁ. 

Μ Ψο τ, 16. [ΑἸιογὰ διὰ Τίβοῖι. (1829) γοβα οὐδ᾽ οὐ μὴ; ΤΊδοι., ὕτορ., τ δ᾿. Α.. Ῥ., εἰο., γοδᾶ δ8 ἀῦουο.---. ΒΕ. 6.] 
1 γόος. 17. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΙΘΟΑΙ, ΙΕ. 

Το Ἰοταϊ, δἰ χονίϑιῖ σα] οχοροβῖθ, τ ἢ 1 8 
ΘὨγοοοϊορσίοα! ἱπίογργοίαι οπ, 18 σογογοᾶ ἐ}ι5 
δεοίΐου [6Ἀ. γΥἱϊ. 7 'π ραν σα ]ὰτ, ἰοροί ον νυ 10}} {110 
οογτοβροηάϊης οἰκιὶ δὰ πίη οδαρίοτθ, τὶ ἢ 
δσοηἴμϑίοη δηΔ οΟὈϑουτγίγ. [ὑ βιιουϊὰ Ὀ6 Ῥτο- 
τη δε, ἤγϑὲ οὔ αἷϊ, ὑπαῦὺ οἰ ΔΡίΟΥΒ. ΥἹ].--ἰχ. δοηϑιῖ- 
ἴατ6 4 ψῃοΐο, γΓαργοθθηίίηρ [Π 6 Θβϑθη(αὶ ἤοτγπι οὗ 
(η6 ἈΠ] ΙΟΥΥ οὗ τὰ Οἰαγο ἰὼ {{|8 τνονὶὰ ἐπὶ γό- 
ὩΡ’οί οὔ τα δριστίμαΐ ἀδρεοί, ἴῃ 18 σοη ποοϊΐοη ψὶτῃ 
ἐ.ι6 [εἰκίοτν οὗὁὨ ἴτ86 Κιηράοιῃ οὗἩὨ υά, οΥ (6 Νὸν 
Ὑεβίηπιοηῦ ΠἰϑίοτΥ οἵ γοϊ κίοη. [866 Ρ. 192584ᾳ.] 1 
1.9 “ὁ ἡ σλιιγολές ὍΟΥΟ ῬογίΓα 8 οὗ {16 ΟΒΌΓΟἢ 
π ἰτ9 δρί για αἱ ἀπά πον] ἀ- ἰβίοτὶ 681 δβρϑοίβ: ἰΐ, 
ζατίπ ον, (πὴ 4Ζεῦέπ δεαΐδ ογῸ ομαγδοίονυβιϊο οὗ (ἢ 9 
“τ οΥ] 4 - ἰδίου! σα] βἰἀθ οὔ Νειν Τοβίδιηθηϊ {ἰπ|68 : 
δ0 ποῖν ἴη (ἰΠ0 δεῦδη ἐγεπιροίς το Νοὸν Τοδίαπιθηὶ 
δι ϑίογυ οὗἉ τεϊϊ σίοῃ, δἃ8 {116 δρὶ εἰ [αἰ δά οὔ Νὸν 

4 ἰΑὐΠ οτδ αδΥ ὃ6 ΤΟυηά πὴ ἴον ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΧΒῚΝ ὈΕΤΑΙΙ,-- 
Ἐ.5.0] 

μο σοϑάϊῃς ζωῆς. [0 4}} τησάόγῃ Οτγίεἰοα] ΕΠ] τοτθ, σεῖο ᾷ. Α. ΒΦ, Ρὶ, Ὑα!ς., εἰο.---Ε. Β. Ο] 

Τορίαταθηῦ ἰἰπηθ8, 8 οσχπϊθἰϊοἃ, οΟΥ, ἰῇ οἰ Ρ 
ΓΒ, (6 ΟἸΓΟἢ 8 ΡΟΤΊΓΑΥ δα ἴῃ 118 ἰσαηβϑοοηὰ- 
θην παίυγο 848 πλἰ ϊαπὺ πα (τα ρδαηί. [τ νν}]}]} 
ἌΡΡΘΟΔΓΙ, 88 Μποὺ ῬΤΟΟΘΘΟΩ͂, ἰμαὺ (Π9 Τοΐογοησο 18 
Ῥυγοὶν ἰο βρὶ εἰ 8] τηϑίογβ ; 16 ὺ58 τησλη(ίπιο ἀϊ- 
τοσοῦ (Π6 δίἰϑηςίοη οὗ οὖν γεδίθυβ ἰο (ἰ6͵ σα ΓΔ 6- 
(ον βίο οὔ (}9 Βθοίΐοῃ 88 ργθβοηίθ ἴῃ (ἰὸ σοῃ- 
οἸυάϊηρ ψοτγὰβ οἷν. ἰχ. 20, 21. ΤΊ ἀλγκ βίάο ἴῃ 
(6 Θῃιῖγο ροσγὶοὰ 18 [80 ῬΟΥΒΗΐΪρ οὗἩἨ ἀειηοηβ, ἐ6- 
Ὑ1}18}} Βρ᾽ γἰ8, απὰ (8 ἀλνὶκ βάρ 18 αἰν! 64 ἰπίο 
τοὶ σίουβ ἰἀο]δύγ 68 ἀμ ἸπογᾺ] ΘΠΟΥπ (108. Αϑ 
1}6 βοοίΐομβ ἰτγουσμοιῦ (1160 ΑΡΟσλΪγ ρ886. ἀπο] 
Ἰηἴο ἰδ δη {6815 οὔ ΗΠ δαυϑη- ο᾽ οἴ γο8 δηᾶ δαυὶ ἢ- 
Ρἰοίαγοθ, 8ὸ ἰὺ 18 τ [86 Ῥγοβθηΐ οπο. [Ὁ ἰΐ Ὀθ 
οὐ͵ὐδοοιίδα {πῶὺ ἐ!|6 βοδϊπς οὗ τὸ 144,000 Βοι]8 
ἄἀοφδβ ποὶ ἰαἶζο μίασο ἴῃ Ηδφδαδσνθῃ, Ὀὰὺ οα ϑαγί, νγὸ 
γεβροῃά ἰδαὺ ἰο {π6 Αροοδὶ γρίϊϑι, Ηοανθὴ απὰ 
ΘΑΥΡ ἀτὸ ποὺ Ρη γον Ἰοσαὶ ἰθγπΊ8, 88 18 οὐἱάϑηί, 
ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἔγοπι ΟΠ 805. χὶϊ. δΔη χχὶ. Εσϑη (16 βοη 
οὗ ἴδῃ ΗΪπιβο 1 να} κα οἢ φαγί, δυιΐᾷ {86 σαπαϊο- 
βίο, δοοογάϊπρ ἰο οἢ. '. 6 τηυδί, ἐμοτγοίοσο, 
ΟὯ66 [ὉΓ 4]}, ἀἸβι! σα Πεαυεη ὁπ ἐατί ἢ ἔτγοτη {ἢ 6 
εατίἡἶν 7οτηι οὗ ἰλὲ Κἰησάοπι 9.7, Οἷα, Απὰ (5 Πρὰ- 
ΥΘἢ ΟἿ ΘΕΓΙᾺ 18 1} 0815 689 [8 6 Κοτ πο] Οἴτ6 ΟΠ πο ἢ 
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ΜΙ δαί, {ΠΦ ΡΙΘΏΔΥΥ πυπιῦον οὔ [ἢ Βοα]οὰ οἰϑοί, 
ἔγοτι [1080 ΓΘ ΓΘ ἰθϑα] Πρ, ΟΥ̓ΟΓ αὶ δηοΠ, 
{1086 Υἱοϊοτγ-ἰ ταί 8 οἴ ραγιϊης 8δοὺ]}8 (Παὺ [Ογ πὶ (ἶνθ 
Οματοῖ Τυϊυρίιλῦ ἴῃ ἰἰὸ σον] Ὀῤγοηά (ἢ 6 
ἔτατεο, Τὶ ἰ5 γάμο (10 σοποσσρίίϊοη οἴ {6 
Ηδεανοη-ρΡί σίγα οὗ ἴλ6 1464] Ομ γαῖ ἃ8 8 τ 016 ; 
48 ὑταησιὶηρ ἰηῖο (0 ἔνγο βία χοϑ οἵ (6 Ον ΓΟ] 
Μιμπίδυ αἱ (6 Οαγοι Τνϊαριληί (6ἢι. Υἱ!. 
1-8; 9-11). Τὴ σοπίγαβϑίθα θαγὰ ῥἱοίαγα οὗ {810 
Οἰαγοῖν 15. οἰδνυλοίογζοὰ ὈΥ πο ἐχιώηρεί8 {11 6Πὶ- 
δοῖγο. ἾὟο σοπίίη8 (ὁ ἀδδί σηλίθ {1650 ἃ8 9 δὴηὲ- 
ἐεπίίαὐ Τυιπιροίβ, [οσὰ ργοιμίθησο βἰιοαϊὰ α͵80 
δ ρίνοη ἰη (9 ἄτϑί ῥίδοο ἰο 60 τοῦθ ζοηθγα) 
Β᾽σηϊῇο ὑἱοη οΥ̓͂ ἐἰΐ8 ἐγωπιρσίίη78, ἃ3 ΒΖατὶς (ἢ 
δι πη ψαρὶὶκο οὐ ἀτγλχαιίο δρρολγαησο οὗ 
ὙΟΥΪΥ δρ τ 8 δη βρίγι τ] ὄγγοῦβ, Ὀσ(Β οὗ 
ΜὮ ον, ΒΟΊΥΟΥ͂ΘΡ, ΒΟΓΥΘ 89 82᾽ὴ παιηοηἰἰίοη ἰο το- 
Ῥθπίαπσο, ἰο 010 ἸΒΔΓΓΟΥ͂ οὗ (.6 Οαγοιῦ. [8860 

. “10 "»Ωη. 

ΜῈ (6 σι γοποϊορίοδὶ δηα 16 Γ8]} δοποθρίϊοιῃ 
Ροίογγοά ἰο, δογγοϑροηὰ ι[κ19 πιοϑὺ σοηῃβίογῦϊο 
Τα ῖϑι Π ογϑί δ 29 ν᾽ 1 οἢ αἰδοῖ ἰ0 {1119 ΘὨπρίοτ. 
Αὖὗονο ἡ], (6 οαρίου βου! ἃ ποῦ Ὀ6 γοχατγά οι ἴα 
{π Ἰἰ τὴν οἵ δῇ ορί8ϑοθ. Νο οι μ9᾽ βου !ἃὰ 18 Ὁυ 
σοηϑί ογρα 85 ἃ βροοΐαὶ Ῥγοπιῖίβο ἰο (5 Δον 531} 
Ρθορῖθ. 1 να δοιὰ μϑὲ ἴἰο (λὸ ἰάθα οὗ ἐμ οὐ- 
ξαηΐο δοτμρί ἴθ 689 δπὰ υη 61 η655 οὗ 16 Αροση- 
Ἰγρίϊσ παυγγαιοι, βιισ ἢ δη. δρίβοιἰθ, νυ ϊσῖ πγοῦ 
Ὅο ἀοϑίταοεῖγο οὗ 841} δοηποοιίοη, 8 ἸηπσοπορίγδΪο. 
Α8, [αγυπογοσγθ, (9 Ββονοηϊῃ σῃαρίου, 9 (6 
Ὀα5815 οὔ (16 δευεπ Τγμριρεία, τηὰδὶ ΡΟΥ͂ΘΟΟΥ δοϊη- 
οἰάρ ψιτὰ τ. 9 ζο]] νη ἔννο σαπρίογϑ, ἐν οαπηοὶ 
90 τοιἰυσοά ἰο ἃ Βοοίΐου οἵ {116 18ὺ (ἴπ|6. 

δο αν ἃ8.)0 ὅονγβ Δγοὸ δοησογηορι, (056 οοΟτ- 
τηθηΐδιοῦθ ἅτ ΘΓ ΓΟΙΥ δ ο 15 τ 11}} 189 ἰοχὶ ᾽ν 10 
ἰοαοὶ τ αὐ ὑπ 6 ὅον»ν8 ἴῃ ἃ ἰοταὶ βθη86 ἅτ ἰηἰοπάοι 
οῦθ. Αϑ ΒΌΓΟΙΥ ἃ58 (9 Νονν Φογαυβαίο οὗὨ οἷι. 
χχὶ. σαπποί ἀοποίθ ἃ ΠΟΘ «6 ν18]} ΟἿΤΥ ἢ 8ἃ5 ΒΌΓΟΙΥ 
85 (ἢ 9 ἰθὕηι υειοδ, Δ5 864 ἴῃ {110 δεῦεη ορἱδ͵65, ἀο- 
ποίαβ {110 ΥΟΤΥ͂ Ορροϑίῖθ οὗ Δυάα πίθ, πδιλοΥ, ἐμ ο 
ἔγιθ δβρί τα] [8γ 8]; }.ϑὺ 80 ΒΌΓΟΙΥ 8Γ6 {ἰ10 Ροο- 
Ῥ»ἷθ οὗἩ ἴβγδεὶ,, βογο, γϑργοβοπίδίϊνο οὔ {116 νυ ]ιοὶθ 
ὈΟΑΥ οὗ {119 ρΡοορίο οὗ ἀοὰ. [1 δὴ ὕο κἰξυπιο 
ΟὨΪΥ {πὶ οοηγοτίβ ἔγοϊῃ [8.86] ἃγο ἱποῖιο ]. 

Οὗ ἂγϑ (δ9 144.000 δοιυῖ8, δίδ πάη, δοσουἀϊης 
ἴο αν. χῖγ., οὐ Δουπί Ζίομ, οἵδ Σ 6] Ο5 6) ΟΠ ΟΒ, 
{που αὶ (Π 056 ἤοΓΘ πηϑηϊοη θα 1{|ι νυν» 86 ΔΡΌΘΑΓ ἃ5 
βοιὶθ ΟΥ̓ αὐ (09 ΤὈΤΙΏΘΥ, 8180, ΟἿΪΥ «6575᾽} ΔἸΘΥ 
811} Απαὰ Ὀοΐηρ ΨΦονν8, ἃγθ {ΠῸῪ τἱγρίη8 ἴῃ {6 
Ἰἰΐοτα} βοη56, ἃ8 ἰοῦ 9 τοδὶ δἰ ἢ 9 : 66]} θα (68, Βασὶὶ 
88 ΔΓῸ Το 80 δΒο]άοτλ διποηρϑί ιἰ6 ονΒῖὶ Απὰ 
ΒΔ5 {ἢ Β666 80 ἊΓΥ οἰιδχοα (ἰιαΐ, τ 88 ἰη ΟἿΓ 
Ῥδββαρθο ὑπὸ Ομ αΓΟἢ ἰῃ {18 του] ἃ σΟΠ 8158 ΡΌΓΟΙΥ 
οὔ δονβ, δὰ} ἴῃ [6 οἷον ποῦ] 18 πιὰ θ ὑρ οὗ Δ}} 
πηϊίοηϑ, ἀθῃ(1165 ργοἀοιηϊηαίπρ, {ΘΓ ΘΙΌΓΟ,----ῖ 
οἷ. χὶν., οὐ [10 οἴοῦ Ὠαπὰ, ὑμ9 α6η1}165 ὩρΡΟη 
Μοιιηῖ Ζίοη, ἑ.6.. 1 (ἢ 6 Βα γορίοι ἴῃ νν ἢ σἢ {6 Υ, 
ἴῃ 6}}.Υ]}., ΟΟΘΌΡΥ (86 οτορτγοιπά, τὸ ἀϊρίασο 
ὈΥ [Π6 «0078 ἢ--Ἴὴ ΘΥΘΟΡΥ ΟΆ86, τῦῶθ ΔΏΒΝΟΥ 50. 
9 10 Οὐβουνθὰ ἸοΥθ οὐ Υ, {μδὺ ἢ [Π6 ΕὙτηΠο]}}- 

ὁ4] βἰχηϊβοαποθ 6 Ἰοβύ βἰρῃϊ οὔ ἴπ {6 Ἰεδάϊης 
ταδιίοσ, ἴη6 Τ᾽ νοῖνο ΤΥΙΪΌΘΒ πη πἰ ηἶθβοὸ 6 ἰδ ἢ 
ἸΪ ΟΣΑΙῚΥ ; 88 α͵80 (6 12,000 οὗ νοῦν Τυύῖϊθα ; {11 
οὐλἰβϑίοῃ οὗ (86 Ὑτῖθ6 οὗ πη, δας νον γῇ ηρ οἶβ6. 
Απᾶ ε|ι|8, δρατγί ὕγοπι {116 ΘΘ86 1182} Δ ϑιυγἶν ὑ8δι 
ἀυγίηρ {Πὶ8 τ 016 ρογῖοι οἵ βϑα οὶ Ψ ον 8} (ΒΥ ]8- 
(ἴ4η8, τ τὰ ΒῃοΪὰ Ὀ6 πὸ δοοουῃϊ 8416 οὗ Βοαϊοά 
Θοηι116 ΟΠ γι ϑεϊδβ οὐ δ τί. 

Απὰ δδῖθ δυῖ9οβ. (ἴθ αποβιΐοη, ἘΣ ἰδ9 ΝΟ 
Τοεβίδιομί ΟΠ ΌΣΟΙ βου 6 Βυπο]ἰζοὰ ὈΥ ἐμ6 

φονϊθὰ Ττιῦοα:; ἰ(8Β Κογηοὶ ὈΥ 5ροαϊθὰ [8- 
αἰνά 18 Ὀοϊουσίης ἰο ἰο8ὸ Τιὶθθβ. Τμὶδβ 
αυοϑιὶοῦ 8 δῇ ΟΠῸΘ Βα 8ἰβδοί οὐ ποι ἰἸοὰ γχἵ 
ΜῈ ἀόο ὃυὺ ργίᾶποθ ὉΔοκ δ8ὺ 6 ῬυΟΡΒοίίο 
γοργοδθηϊδιοη οὗ (6 ἀφβϑιὶηγ οὐ ᾿5γαε!. Τὴ 
Ροορὶθ οὗ ἴβύωθὶ ἰβ (6 ἰγρὶθαὶ φδογγαηΐ οὗ 
αὐοὐ, Ηϊ9 αἰδοῖ, ν ο 6 οΟδσο: ἰθ 18. (0 αἱ -δοτηϊηδία 
Ηἰβ5 ἰδὰνν διχουσϑὶ (6 (ἀθη 1198 (15. χὶὶὶ., χ 
εἰσ ἦ, Ὀδίοτο 116 ϑεγυαηί οΓ Οοὐ ἴὰ {116 ἔγαθβι δηά 
[1981 Β6η86 οὗ τ ἴογπι, {86 Μοβϑίδ, 18 βροΐζη 
οὔ Τι6 Νοὸνν Τοϑιδιηθηί, Ἀχάΐη, ἴα Κ69. ὮΡ (88 
ἰγρίσαὶ προτὶ οἵ ἰβγδθ], θὰϊ ΟἿΥ ἀφοϊβινοὶν ἰο 
γα ῃϑίον ἰΐ τὸ (0.6 Βρ᾿ ΓΙ 4] ἰδτδοὶ, 16 Νὲν Τ768- 
ὑππιοηΐ 1} [ἃ] ρΘορὶθ, ΟΣ Ρθορὶα οὗἉ αὶ! (Μδίι. 
γιϊ!, 11; Βοιῃ. ἐϊ. 28 ; οἱ, 'ν. 11, 12; 6 4]. ἵν. 38). 
ἴῃ οἷν ραϑϑᾶρ [6 γ9 τὁὲ8 Βθυπάθηῦ πιοῖϊνα [ῸΓ 
βξοὶηρ Ὀδοῖς τὸ 1Π|6 ΒΥ ΌὈ01168] πδηλ6 οὗ 9 ὁνγ8. δηιὶ 
ἴο αἰ Βυ αι Ὀ0}16] ἱπιρογὶ οὗἩ [86 Ἵνεῖνο Ταὶδοϑ 
ἴῃ ρΡαγιϊσυϊατ, βίησα 16 ροϑίτου οὗὨ 106 βρισγὶ εἰ 
[53γ26] ἱπ γορᾶγα ἴο βρί ΓΙ Γ4] πῃ δα ἢ ἢ 1 0ῃ}--αῖν ῃ050 
Ῥύοϑϑατα ἰηῖο τ 6 ΟἸἰναγο {16 ΑΡΟΘΑΙΥ ρΕΒι [ὉΓ6 
ΒΑ ---οῖν 8 (0 Ὀ6 την κοὰ. ἢ Υἤα νου οὔπκογνυα, ἴα 
1816 σομῃπροίΐίοη, ἔχ τι ΦόοΒη, ἴῃ δοσογ λησα ΜΠ} 
1464] (Βοοογωιῖὶσ ποι! οἢ., Γορηγά θα οὐ θὴ «πα εἰ 
ἔογτιὰ8 οἵ σογγαριὶοι 88 8 δροοΐαὶ ἔοτπιλιίοη οἵ 
θα. ποηϊδ. ῬὈγοσϑιτ ἸΔΥΥ πιοᾶδοζοθ Μ6ΓῸ 
ΨΙΓΓΆΔΠΥ τἀἸΚοὴ ἀχαῖηϑι ΤὨΒΌΠΑ  γβια πάη, [η 
πη 6 ἴσοι {λι0 116 ὅθονῦ πη τἄο86 00 νΓ6ΓΘ 
δοαϊεα ἴῃ }}}94 νου] ἃ ΓΟ  ΡΡΘαΓ. 1 {Π εἰγ ΘΟ βοι- 
το ἰῃ (6 οἰ ΤΟΥ, 5 δΠη ἱπη ΠΙΣΤΆ 8 
τοῖς οἱ ῳ αἷὲ παίΐϊονδ. ϑιο. 198.}] δαι 
6 Ὠδαγθ ποῦ, ἰδ ΥοὍ γα, 18 οὶ 8 Βροοί,] δοθη0 
ἴτοιι (88 1.-ἰ| {ἰπ|6, Ὀὰϊ δὴ ΘΕΓ ΓΟ πον σγο]ο οἵ 
{πΠ6 ψ]101]0 Νονν Τίς ιἰπ16 νη 16}, 85 8 ὙΠ 016, 
8 Θβο  η ο]ορσίοαϊ ;-ττῷ ὨΘΔΥΘΏΪΥ Ρογιγαὶ οὗὨ [6 
ἰάθαὶ Οἰνα τοὶ. 
ΤῊ ν᾽βϑίου Ὀορίηβ ἢ (Π9 Δρρδανυι ἴοι οὗ [86 

ἴουγ Δηχοὶβ (ππι βίαπαὰ ὑροὴ (6 ΓΟ ΘΟτΠΘΓΒ οὗ 
{Π6 δαγι. ποϊάϊηρ [Π6 ἔυυ  ψὶπαθ οὗ (μ6 εατίὶ, 
ἰδὺ ΠΟ νυ} ἸΠΆΥ̓ ὈΪΟΝ ὉΡΟῺ ἰδ 6 ΘΑΥῚὮ, ΒΟΥ ὕρόοα 
{0 868, ΠΟΣ ἸΡΟΏ ΔΗΩΥ͂ ἰΓ60. 
ὁ ἀνο γοοοχηϊζοα (μ6 εαγίλ 88 (Π6 (ποοογαίϊα 

ΟΥ̓ΔῸΣ οὐ ἰμπϑιιατἰοη : Βοτο ἰὰ 158 ὑἰῃ6 Νὰ Τοβία- 
ταθηῦ ογον οὗ {δἰ 8, ἃ8 ρῥγοβεηίοϑα, γϑι, ἰὰ {86 
ΟἸναγοῖ αἴοπο, Ὀγαπομὶηρ ουἱ, Βα ὈΒοα ΘΏΙΠΥ͂, ἱπίο 
Θοσ] οϑἰαϑίϊσαὶ δηὰ ρο]1ς 8] 116. Οπ τὰδ ἔοιν 
ΘΟΥΠΟΓΒ οὗ {1118 οαγι ἢ, ὙΠΟΓΘ ἷἰτ σοπιρς ἰπ 60ῃ- 
ἰδοῖ νυνὶ ἢ {116 οἱ ννοι]ὰ ---- ἔγοιῃη (ἶ 6 ἀϊτοοιίοη οἵ 
ΒΘΑΓ Θηἶ8πι, ΘΟὨΒΟΘΟΌΘΙΓΪΥ---ἰἢ 6 ΤΟῸΡ τῖη ἀβ 8 Γ1886. 
ΤΏ ἔοι ψηβ ἃγὸ (μ6 Τιπάδηγθηϊ 1] ΤΌΡΩΒ οὗ 
(1.086 σου] αν {ἰπη6- υττοηβ τ σ ἢ πγθαίθ ἰδ 6 
ταΐη οὗἩἨ 16 ΟΒατγοὶι (θαπ. Υἱὶ. 2: Ερὶι. ἰν. 14). 
ΤΏ 686 {π|6- δι ΓΥ 5 τυδὶ Ὀ6 Ἰοοβο ᾿ Β6Ὲ {Β 6 }Γ 
{ἰπ9 ΘΟΙΏΘΒ, [ὉΓ ἃ ΡΑΓ Ϊσυ]αν τ οΥκ 18. δρροϊπϊοὰ 
1 τὰ ; ΟἿ {118 ὙΘΟΥΥ͂ ΔΟΘΟΙΠΙ, ὨΟΝΘΎΟΤ, {ΠΟΥ Β8ΓΘ, 
88  ἰνίπθ αἰβροηβαίίοηθ, Πο]ὰ Ὀγ ΑὨροῖὶὲ, δαὶ 
(ΒΟΥ ΤΩΔΥῪ ποί Ὀτοαὶς Ἰοο86 δοίοσγα (μοἷν τἰπὸ δά 
ἀδΒιΓΟΥ (86 φδαγίλ, ἡ. 6.,ὄ (Π6 γουηρ Οδυτοῦ; [89 
δεα, οΥ Ομεϊθιϊαπ πίϊοῃαὶ Ἰἰΐα, τ οὶ 15 οὶ γοὶ 
βίγοπζ: οὐ ἱπαϊνϊάθα] ΟΜ τ βιϊδπβ (μ4ι, Π1κ6 δ! 
Βογίβ οὗ ἐγέθδ οἵ ἀοἀ (τὶ) αν θεξζθμ (0 ΤΟ; 
ὋΡ (8. 1.). [8660 ». 181.]} 
ΘΠ ποῖον Απροὶ ΔΡΡοαγΒ, Του δι ἀΐς 188 

ἤοιν ΑἸ 56]5 ἰο ᾿θΐυγο (86 Θαγιϊ, ΟΣ {6 κ68, ΟΥ 18- 
ἀϊνι 4] ἰγθθϑ, υὐ1}] 86 8884}} αν δβερϊεὶ 186 
Βασυδηῖβ οὗ Θοἂ, 1[Π6Γο 18 ργοβθηιοᾶ, ἴῃ (86 8} 11- 

(Π6818 οὗ ἔπο οἰ γοποϊορίοαὶ βοοιΐομϑ οἵ {ἰπ|6, ἴα 
{Π|6 δη 6818 οὔ 1)6 Ὀομηὰ πὰ 1868 ]οοΒοά πὶ κ, 

4 [866 7γοί-ποίε ἢ ον. 21.--Ἑ. ΒΕ. 6] 
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8 Βρ᾽ τἰαα]ὶ δι 6514: ἐμαὶ, πδτη οἷν, οὔ 6 βοα]οά, 
ΟΥ̓ΟΥ ψ Ὠοῖὰ 1ἴΠ68 ἔουν νι ιηθ ΠΑΥ͂Θ᾽ ΠΟ ΡΟΙΝΘΟΥ, 88 
οσουίτλείοα τὶ 16 ἰπυτοὰ φαγί, [86 ἰπ]υγοα 
868, δηἀ (6 ᾿π)υτοὰ (γ6 68. ΤΊ]ι6 ἰο ροΓαὶ ἀϊϑιϊη6- 
(ο0η, ΒΟΉΎΘΥΘΓ, ἰὼ 5 1 ΚΘ 186 1.8 οὐνη ᾿πάοροηάθηϊ 
ἰρεϊβοδίίου; ἰ6 νυ ῖπ 9. ατὸ πόύοῦ Ἰοοϑοαὰ της] 
6 Κατποὶ οὗἉὨ (.1ὸ6 αἰ ἔμ] ἰ8 ἤγΥ Θϑ 8} 1864. 
Το πδίυτο οὔ 6 οἶον Δηροὶ, δβοθπάϊηρ 

ἔγοπι ἐμ γἰβίης οὗ {ἰ᾿ δα, 19 ἀαίονια ἴῃ θα ὈΥ͂ (ἰ 9 
6 οὔ (6 βόδι πα. ϑ΄ῖποο {ἰὸ σοῃοθριίΐίοη οὗ 
αϑιιβολίϊοι 83 βυ ἤογοὶ βοὴ ἀθοδῦ ἴῃ τ 9 ονδη- 
σοϊῖοαὶ Οἰναγοῖὶν, 0 19 ποὶ ἰο 0 ποράογοὰ δἱ ἰδ δί 
οὐτ ΤὨΘΟΪΟΣΖΥ Πὰ8 ἴῃ 8.}}} σγθαίοῦ ΤποΒΌΓΘ Ἰοϑὺ 
16 ἰδ οἵ δεαέξέηψ,. Αἰ Βοαρὶι (9 Ἰδέϊον τνὰϑ ὑγσο- 
ἄρατε ἴθ ἰμο Οἱ ἸΤαεβίδπιοηὶ (Β20Κ. ἰχ. 4), 
Β15ὺ Ὁ ΔρΡρΘΟΑΥΒ ἀἰδιϊποιϊγ ἰὰ (6 Νὸν Τοβία- 
Ἰιθηϊ 8ἃ5 ἐδ ἰιἰθα οὗ (6 οἰθγπαὶ ἤχαϊϊου οὗἁ 
Ομεϊβιϊδη οματγλοίον, (ὁ ῬΥόβογυθ 1ὑ ἔγοπι {ἰ|0 ἀλη- 
ον οὔ ἀροβίαϑυ (ἔοαι. ν. 4, δοκιμῇ ; Φδιῃ698 ἱϊ. 21; 
Ερδ. 1. 18). [ὅ66. Ρ. 180.] 

Ἡ ἢ 75} ὅσιοι, (6 ποὺ 16 οὗὨ ἔδὶ (ἢ 15 ρῥτίη- 
οἱρία!ν ἀοοί οι ; ἰδ 15 παδοββηγυ, ΒΟ ΘΥΟΡ, {πὲ} 
ἧς δοιὰ ὍΘ δἰβίογῖ σα! γ ργονθὰ δηὰ χοά, }ι581 
85 ἰὰ "238 ὨΟΟΘΒΒΘΤῪ ἰδ αὺ ΑὈΤΔΙ Δ γ᾽ 5 [410 λοι] 
Ὀ6 »γουεά (366 Φιιη68 ἰἰ. 21; Θοπρ. ΥοΥ. 28). 
Νον {159 »γουίηψ [οΥ νου βοδίϊοη] 18 σα] ]6α, ἴῃ 
119 τοϊκιίοη ἰο {ἰκ6 βίη ρ]6 {γ18}5 οὗὁὨ 116, Ὡγοσίη,; 
ἴα ἐ8 πρὶ γίιαὶ ρον, οὐοῦ δραϊπδί ἰδ ἰθμηρίδ- 
ἐἰοηϑ ἰὼ δροϑίαβυ, ἰἃ 18 ἀϑῃομλϊ παι δεαίϊη ; 
ΕΖοκῖ6 1] ϑυπιθοϊἰζοὰ ἴὰ ὈΓ 8 τηᾶτὶς οπ ἐΐι9 ἔοτο- 
δοιαὶ. [{ἰ8 (9 πανὶ οὗ ἃ δρὶ εἰ Δ} αὐἱοὶς δηὰ 
αἰιὶι αὶ σου οϑϑίοη. νν ἰοὰ (6 ἰορίθτν, 116 8ρὶτ]- 
ἐμαὶ τη] Γ  ΘΓΟΡ, Ρ1.5505 ὈΠΙΟΤΟΌΒΙΥ ὉΥ͂. 
1 νν}}} αν αὶγ Ὀ6 ϑαρροβοὰ ἐμαὶ {}λ ΑΡοοαϊγριϊδϑι 

Βδαὰ ἃ ἴονονῦ σοησαριίοη οὗ ἰδ βοαϊϊηρς ἰθδη {ἴ10 
ΑΡοβέῖο δὰ]; σομβοαυποηι, (6 Απροὶ οὗ βοαϊ της 
δδπ ὃ8 5] ζυϊδοιηΐ ΟὨΪΥ οὗ [0 Ηοὶγ ἀμοβι. [80 Ὁ. 
1587.] ἢ δϑοθηΐκβ νυ λιἢ ἐλ γι δίπ οΥΓ ἐδλὲ διιη; ἱ. 6., 
6 [ὁ οΥὨ 1695 Ομ γίϑι, ἰῃ Ηἰβ ρον δοαίίοῃ, 
τοβυ 9 ἴῃ (86 βοηαίηρς οἵ ἰ!9 ΠΟΙΥ αἸ]Ἰιοβί. ΗΪ5 
δοιαὶ ἰ5. (80 8684] οὔ [6 Ἰἰνῖπς αοἀ ; πο ἸοίίοΥ, πὸ 
ἔοτηι, πὸ ἰϑηογ;:--Βοί ιἶης Ὀὰὶ {Π6 }1{6 οὗ (9 } νης 
αοι, Λ:ιοβθο ρογβοηλὶ τῃδη{6ϑἰδιῖοη 18 σοηϑυτη- 
τϑίοι ἴῃ ἰδ9 αἰογ βοαίίοη οἵ Οτῖϑί, θθζοὶβ ἴῃ 
Ῥυτὸ πιὰ Ποιιοϑὶ βοιιβ βυοῖν 8 Βοπιοζθῆθουϑ Ὁ - 
ψίηο ᾿ἰἴρ 88, ἰῃ ἴθ τα γοά ἔοόγη, γνἱοϊου οὐ} 
τὶ ἶν51 1} 9 81} (86 νυϊη.8 δηά Ββίοτιῃβ οὗἨ πότ] αν 
ΒιβίονΥ (1 ΦΔοίιῃ ν. 4). Εον, δι. 1:6 βϑδ)ηᾷ, 
8} ἐὸ ἴοὰγ ἱπὰβ ταυϑὺ ἰἰανθ Ὀθοη δβιυβοτοα ἴο 
ΒὟΘΟΡ ΟΥ̓́ΣΣ ἴθδια ; οἰμοχιν 86 1ὺ δου] ποὺ Ὀθ δαϊὰ 
οὗ τ 6 πὰ: ΠΟΥ 86 6οπ10 οι οὗἁὨ ἰἰλ6 ρσγοαῦ τσ] }8- 
ἰἰοῶ. ΝΑΥ͂, Βϑδιϊηρ 18 1086] ἃ οΘοπθτιμίης δβϑιηϑὶ 
Ετοαῖ (ορίδἰίοη. 

Αποίη, ἐπ18 ΑὨροΪ 68 Ῥόνοῦ, τὶ 8. τι ἐγ 
γοΐοθ ἰο ρεὶ ᾿ιὶ8 τοῖο ἡ 8ὴ ππιἰ 6} Ἰοοβίηρ οὗ 
16 ἴον τἱϊπὰ8. ΤὨΐ8 9 (Π6 ῬΟΥΟΡ οὗἉ ταὶ 
οροτγαιίουβ οὗ (ῃ6 δρί τι οὗἩἨ αοὐ, οἰοοκίηςς ἴοῦ ἃ 
τῇ 81}]0 (Π6 συγτγοηΐβ οὗ ἰλ6 δρι τὶ οὗ {815 σον]; 
4. σζ., ὉΥ (ἷ8 ρονοῦ ογθβϑίθοθ σψοσγο χοβίσαϊμϑα 
ἐὰτουσθουῖ ἐδ6 Θηἰ το Αροϑίοὶο αζθ. 
Το [ςοἰϊονσα (μΠ6 δεαίίησ ᾿ἰἰ80]. 818 18. ἴοο 

κτολὶ ἀπα ἰο0 οσίθηοϑα ἴον (6 Αροοαϊ]γρίϊδϑι ἰο 
ἀεξογὶῦς ἐμ Υἱὸν οὗ 6 δοΐβ8 {πϑηλβοῖνοϑ; ἰ.6, 
ἰδογοίοτο, μοᾶγ (6 Πα ΌΟΥ οὔ {πο Ββοαϊθ. πὰ 
ἐπ 16 Γ6 ΠΌΘΛΌΘΥ 8 8 ἰοδάϊπρα ροϊηΐϊ ; ἰὐ 8. ἃ ΡΓ6- 
ἀοιοτπιϊποά ΡΙΘΏΔΡΕΥ παι θγ, (86 ψγ11016 Βαγγτοϑὶ 
οὗ Οοὐ (Μαιι. 11. 12}, ἐλ 6 τοῖο ἱπογιίδηοθ οὗ 
Οοαά. [9 ρ. 198.18 Το υυὶμαβ ΠηΔῪ ἰδ ῖκθ {μι 6ὶγ 
Ῥαγι, ἐδ6 οδια (8. '. ; Μαιΐ. 111.}); 180 ποθ 
σψιθδὲὶ δεογνυοθὶ ἰ8 Βοουτοὶ ἰο (0 ᾿ογτὰ. Υἴο 

ΘΟΆΤΟΟΙΥ πθθὰ γοιρατὶς {ππὶ ἐδ 6 τ οἀοϑιϊαϊΐου ἴη- 
ἀϊσιῖθὰ σογγοϑρομὰβ πὶ γοὶ]ϊχίουβϑ δὰ τοοταῖ 
σομαϊοηϑ. ΤΕ ᾿ὸ ψογο ποὶ 8580, (πΠ0 Βθαϊρὰ τησδὶ 
να Ὀτουσῦ ὑπο τηᾶτὶς οὐ {Ποῖ Γογϑὶιθδὰβ ἰηΐο 
86 ννον]ὰ ν᾿ {116 1. 
ΤῊ ΡΙΘΏΔΤΡΥ ἡὐτὉοΥ οὗ (Π6 5θι]04 18 14{,000. 

Εοτ ἃ}} ομαγϑιμδίὶο σγοαηἀ-ἴογ8 οὗ {116 1} 6 οὗ 
ἴλιἢ ἃγ9 τοργοβοηίοά ὃν {6 Τινοῖνο Τ᾽ ΡΙΌ68; 
μι ἰ8ὺ (86 13,000 5ο0}8 οἱ οὗ ἀνοσυ Τ σὶο σοργο- 
βοηὺ [Π6 ψ7]1016 γϑιῃϊ βοιὶ οη οὗ οασὰ σγουπηα- τ 
ἰηΐο (8 ἐννοεῖνο πιο! οιῖλοησ, απ [116 τυλιοΐο 8 Γ- 
γοϑὺ οὗ {18 9Ὧ}|πΠ 685 οὗ (6 Ὀὶνίηθ βριτιε δηὰ 
Βυιμδη ΒριΓϊ(86, {Ππγουχζὶ (6. οηίΐτο (τ βιϊδη 
ΘΟΌΥΒΟ Οὗ 016 ὙοΥ], 85 ΒΥ 0 0112644 ὈγΥ 1000 γθδγβ. 
[ἢ φῬγορογίΐοηα ἴο ἐδ ᾿ιἰϑίοτσαι! οχίθιβίοι οὗ 189 
Τυιῖϊθοϑ, 6 πα δον 12,000 18 Θχοοθ ΚΙ Υ Βι1Ὰ]}; 
118 ἴδοὶ, ποινονοσ, σῦθοϑ ψὶ 41} (6 ἀθοϊαγα- 
ιἰοη8 οἵ ἴδ Νοῖν Τ᾿ δϑιδπιθηῦ [τὰ στοραγὰ ἰοὸ ἐμ9 
ΡῬγορονίΐοη οὗἉ ι}}0 Βαγ 641]. 
Το ογάονυ οἵ {1ὸ Τ 68 χίνοι σἶβο ἰο βούδσγδὶ 

αυοτγῖοϑ. ἽΥΠΥ 15 {᾿ὸ Τ τῖθο οἵ θη γαίης Π6Γθ, 
ψ ἰ15ὺ ἴῃ ἔα Ὀϊοββίης οὗ δοβοβ ἰἰ Ττῖθο οὗ 
ϑίισο νγ͵ὰ8 ἸΟἿ οιἱ ἢ ἩΠΙΥῪ 15 ϑιμαθο 6 Γ6 ΘΥ6 ἢ 
Βοί οὐδον ον ἢ ΏΥ 15 Νίδπαββοὶ ἀϊδιϊη σαί 36 
ἔγοιι Φοβορὶν, δὰ ΨῈΥ 15 Ερμταΐη τηοτροὰ ἴῃ 
Φοβορηῖ ὦ ψοιὰ δἰπχοϑὺ βοθηὶ δ8 1 (ὸ ΤΓΙΌΘ8Β 
δὰ θοθη ταϊηρσίθὰ ἐοροίθοῦ Ρχοιῃ βοιιοῦλΥ, 1 
ΟΥ̓ΟΥ ἰο νγαγὰ οἵἕ ΘΥΟΣΎ διά εἴδεα οΘοπσορίίοι ἔγοια 
ἐἰ9 ἤζυγο. Αἱ 8}1 δνϑηΐβ, {Ππὸ0 Ῥογίασί οαι8}}Ζα- 
(ἴοα οὗ 9 Ὑγῖθ68 16. 1.861 ηοὶ νοῦ βρη ᾶ- 
σΔὴ606. Α Φ2ὸν ψουὰ Βαγθ ὀχροοίο ρῥτγοΐδγθησθ 
ἰο 0 βονη ἴο {1:6 Ττῖῦο οὗἨἩ Διί: 6 νου], 
ον ονοῦ, μαγο δηιἰοὶ ραιθά ἐμαὶ {}|ὸ Ττῖοθ οὗ [υονὶ 
Μοῦ ]ὰ μᾶνθ 1116 ῬΥΪΟΥΪΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ 411. μονἱ, μον- 
ΟΥΟΡ, 18 ρΡὶιοοὶ διῃοηρηί {116 ἰαίον Τ τ θ05; (9 
Ρτογοζαίϊνοβ οὗ (ἰὸ Ο]ὰ Τοκίδιποῦῦ ρυἰοϑιμοοά 
Δγ6 δ δὴ δὰ (Βοημ6}), ΥΥἦο δἰνν}} γχονοσὺ Ἰδοῦ 
ἴο {116 ΟΒ υἰβίϊδῃ απὰ Ψονγίβιι γα {109 ἴῃ γοχαγὰ 
ἴο 8 οιμἰϑβίοῃ οὗ ἰἰὸ Ττϊὺ9 οὐ ὕλη. Α8 15 
ΤΥΌΘ ΘΑΥῪ Ἰοῦν 118 ᾿πδουϊίαποο (Υ ἀ. χτἕ!.), δὰ 
οοπαιποτγοὰ τὸ ΟΥ̓ οὗ 1,18}, νυν ἰιΐοῖι, ρυοΌΔΌΪΥ, 
ἵν88 Β. Βα ΘΏ|γ ἱποϊαμοὰ ἰῃ ἰμο ἀοιηαίη οὗ 
ΝαρΡΒ ΒΑ], ε᾿χ0 [8τὰ6} {18} σΘΆΘΑΊΟΖΥ πποσσο ἃ ἴῃ 
ΝΑΡλ4}} (866 1 Οἴγοι. ἷν. 9844ᾳ.); δηὰ (6 ΤῊῖθθ 
86 ΤΔΙΪΟΣ 1οϑι 118 δ. τὰ ὈΟΪ 61] βἰζηαϊῇἤσλησθ, βῖη69 
ἰῦ δὰ ἀδιηῆχοά 1, ποὺ ΤᾺ ΟΓΕΙΥ ὈΥ (86 Βιιγγο πο Ὁ 
οὔ ἰἰβ ὑγῖ 4] βθαΐ, θαῦ 4180 πὶ οἴ 6 νγαν 8 (ὉΥ ἰὰο- 
ἸαϊγΥ). Απὰ γοὶ ἴγοια ποηδ οὗ (686 (ἰὴ 8 πορὰ 
9 σοποϊυάο ἐπα ἐ.16 ἔιίατο Δ ΓΙΘΕΓΪΒι 15 (0 ἰθ8ὰ9 
ἴγοπι ἰΐ, ΟΓ ἐπαὺ ἰὺ 8 ἀρ ουὐ. [Ιὰ 8411] Ναιν 
Τοβίϑπιοηί ἰἰηο5, ἰῇ Ὑννοῖνο ΤιὶΌ65 ἤαγὸ ὈΘ6η 
γοργθβοηίθα οὐἷγ ὈΥ Φπάιι, Βαη)δλῖ, ϑνὶ, δηὰ 
ΤΟΠΊΔηΐ5. οὗ ἰἰα οἷμονρ 7 γῖῦοθ, πὰ ἴ ἰθ. ποὶ 
Κηονγῃ ΟΧΘΟΟῪΥ γνθγθ [ἢ 6 χγϑδΐ τη1.98 οὗἩ (ἰϊὸ Τα 
Τσῖρθοβ ὅτ, Τὸ πίῃς νν ϊσὰ 16 Αροσαϊγριϊϑιὺ 
δὰ ἴῃ τίονν νν8 8 Βυιθο σαὶ ἐισείνο, οὴ ἃ ἰ8- 
ἴοΥἱσα] 8818. Ῥοββί ὈΪΥ (6 τηοίϊνο [Ὁ (ἰι18 Βι- 
βιϊὰἱ0ὰ οὗ {Π1}0 ΘΓ Ϊθ παῖ οὗ Ψοβορὶ [05 
Ερὶιγαὶπὶ τν88, ἐμεῦ ἃ ἀϊϑι ατοϊηρς αἰ] αϑίοι ἴο {1} 
[ΑΠΠὴρ ἈΥΤΑΥ͂ οὐ 1β5γλ6] ταχὺ Ὀ6 νοι, Αἰϊὰ 
81} τη6 Βοοιηΐης σου βίο οὔ π6 ΤΥυΙΌο5, ἴῃ τν ϊσὶλ 
Π0 αἰδιϊηοίίοῃ 5 πιὰ 10 Ὀθῖ νγ 66 {1} 60 Β0η5 οὗ Φ,6ΟὈ᾽ 8 
Ἰαν } ννῖνο8 δηὰ [16 δοὴ5 οὗ ἷ8 σοποιδίηθ8, ἀξ 
15. 8{}}} ἴῃ Δ ΥΙΠΟΩΥ͂ νὰ ἐμ (Πδοσγαίῖα ἰά θα ὑπαὶ 
Φιάλ]ν βίου θα 19. Ἰδὲ δηὶ Βοη͵ϑιρΐη 6ο- 
οἰυμὸ ἰι. 

[{ ν 8 ΘΘΘΑΥ͂ ΠΟΥ ἰο αἰνὶ ἀθ {86 θηξϊτο ἰδ ὈΪ6 ὮΥ͂ 
1ῃ6. πιθοῦ ἐλγέθ, 8Δ8 15:86 ΠυμμῦῈΓ οὗ βρίσϊϊ, 
ἰπῖο ἥν ὑἰπι68 ἐλγάθ, γὸ λνο, ἥγδί, 0χὸ ΒΟΏΒ οὗ 
οϑὶν ἃ ὁη9 οὗ ΠΟΙ τηδ᾽ὰ : 68}, ΒουΌθη, α δὰ; 
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γγ86 ἢδλγο, δεοοπαϊῳ, ΘΔ 8 8 δἀορίει βοη, Αϑοῦ, Βδ- 
Ομ 618 διἰορι οἀ 5οι), Ν Θρι δ] πὶ, ἀηα Δί δηδπβοὶν, (8 9 
τοι- Ὀογη οἵ Φοθορὶι; 1.10 ἐλίγά ἰτῖδὰ 5 ἔογπιϑὰὶ ὉΥ 
1,6 84}}}5 βυηδ, δίιηθοη δηὰ [μον], δηἀ ποτ διορίοά 
Βοῃ, ΒΒ Ὁ; ἴθ [86 “ουγίά στοιμρ, Ζαθυϊοι 15 
δοπ)οΐποι νυν} Φοβθρ δὰ 1βεηϊδιΐη, (1.36 Ἰαἴ9 
οἴϊερνίης οἵ μοδὰ νυ 49 ἰδίο οἴ δργίηκς οἵ δοἰνε]. 

Οἱ ἃ ζόπογα] ΒΌΡΥΟΥ, ἰπ9 ἰουχί ἴον 68. 156] 
ρου οὐὖ τη ἐμαὶ εἶ6 τ᾽βίοι, ἴῃ 118 ΒΥ π|0 0} 18{10 
Θπυμπιοτγαίϊου οὗὨ 1᾿|Ὲὸ Τνψοῖνο Τυῖθ69, 88 ΟὈϊ δ τ- 
δἰ οὐ ΟΥ̓ΘΥΥ Βοπιίαποθ οὗ 8 Ἰοραὶ ργογοζδίῖνο :--- 
ὡραγὶ ἔγοια Ψ..18}}᾽8 ρἰδσθ οὔ οποῦ, πῖον, αραίῃ, 
Μ88 ΒΥΠὈΟ] ἸΟῪ δἰ ρηϊβοθδπὶ οὗἉ ἰἰι9 ἀϊκηϊ οἵ 
ΟἸιεῖβι. 

Ιῃ (9 144.000 Βοια]οὰ οπϑϑ, {Π|ῸῸ δϑβίγα ποθ 18 
αἴνοπ {᾿ᾶὺ εἶχ ΟἸιατοὶν Β'μ.}} ἴῃ 4}} αροὸ8 Βᾶγθ ἃ 
μοανὶ οὐ Κογηοὶ ἤτγπι ἃ8 ἃ γοοῖς ; δὴ ἰαν θ᾽ Ὁ16 σ0η- 
εἐτοκχαιίου οὗ δεαϊρά οπε8, ἀραϊιδὶ Μθῦλ ΟΥΘΟΡΥ͂ 
ρονον οἴ ἰϑαμρίαιἰὁη,, Οὗ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Βίοται οὗ {86 ἔοιιγ 
νη 9, τπηϑί Ὀγθαΐὶς. ΟὟΥ Θγ68 8Γ6 ποὺ ρου ει 
ἴο Ὀδὶιοϊὰ ι119 Κονηοὶ, 1}}15 οἰιοίσοδί δ ἃ ἱππογηοδί 
Ῥᾶτγι; [ῖῸΓ {{Π||8 ΣΘΆΒΟΠ, ΒΠΊΟΠρ ΟἹ 6ΓΒ, --α ὈΘσδΔιι56 
ΤΩΔΗΥ͂ ΔρΡρατγοιΐ ἴογπὶ οἵ Οἰιγἰ ϑιΐαη Θγοΐϑιλ ΒΓΘ 
ἀο]ιιϑῖνο δηὰ ζ411} (1116 γοιπα θη [Ἃ]} πηὰ {89 
χοῦ 5 Καϊηί, δίς.) νν 1150 ᾿η καἰ κβοδηῖ δηὰ 00 16 
Οἰαγλ οί ΟΥΒ, ΟΥἩ Βι 88. 816 ἀϊβσιιηθὰ ἴῃ γον αἱ γ 
ἴογσιϑ, βῖϑρ ἰηΐο (ἰὸ Ὀτοδλοῖ δὶ ἀσοϊθῖὶνο τοπιθηίϑ. 
ΕΘτιβοσπιοσο, γὸ ἀο οὶ ΓΟΔαΙΥ γοσορηΐζο δηὰ 
Βοηοῦ (οι θ᾽ ΒΟΓΟΟΒ 'ὰ 8ἃ βίγδηκο διί(ἶγο, 88, ἴὸ Ὁ 
ἰηβίδησθ, θη (ΠΟΥ͂ ΔΡΡΟΔΓ 'ὰ ἴπ9 ΜΙΊΔ41|9 Ας68 
ἴῃ πιο κ 8}. χαγῦ, οτ, ἰᾳ (86 οἰ ίθοηι ἢ ΘΟ ΠΕΓΥ͂, 
ἰη ἴΠ6 χιγιοηῦ οὗὨ οΥ σαὶ Βυμδηΐπῃ. Ἐδοιυρν, 
{πὸ “οὐ 18. αν ον ποτα, δηὰ ἐδβουρὰ (Π6 ζαίε5 οἵ 
(9 ΔΌγ588 1 ἶῦ (ΘΒ 10} 985 ὉΡ δραϊαϑὶ ἴ(, ἰ 6. 8} 4}} 
Ῥο σοῃΐουπαάρά : δὰ (παῖ ἤοσοῖ ἰδ ΟΠ τὲ ἰὼ ΠΠ8 
οἷοοῖ. 9 ἔποί {Ππῶΐ {ἢ} 680 6! ΟΒ6 ἢ ΟΠ) 68 8ΓΘ Πι1Πὶ- 
Ὀοτοά, 1 1.6 Εἰ ατίαν [Ἀ6Γ068] οὗ Οἀΐῃ ἴῃ (86 
Νογίογα συ ΠοϊοσΥ, Ροϊηῖϊθ ἴο (9 δοῃοϊιιϑίοη 
(δαὺ [Π9 ΓοΟίοΓΘΏσΘ ἰ8 ποῖ (0 8]] ΡῥΊ οὐδ βοι}}8, ἰπαἰ8- 
οΥἰλϊ παίο , ΟΥὐὁἩ ἰὰ 8 ὈΟΑΥ, Ὀαΐ ἴο [Π086 ΟὨΪΥ Μ»8Ὸ 
οοηϑίίατθ {ὁ Βυρροτὶ οἴ {|Δ0 ΟΒ τοῖν, 88 15. ουἷ- 
ἀοπΐ 890 ἔγοιι {ἰι6 ἀοϑογὶ ρίΐοι οὗ ἰἰ9 14{.000 ἐὰ 
οἷι. χῖν., πὰ ἔγοιη {ἰν9 βοσομι βοὴ οΟὗὨ ΟΡ υἱδίοῃ, 
186 Ρίοίατθ οἴ {6 Οἰατ οὶ ΤΎΪυπρδηί. 
ι 15 Δ Ὶ  δϑϑυιθα {πὰ0 (ἢ 6 “ον εοἱπάφ ἈκΥΘ 

Ὀα6δῃ ἐἰουδεά Βιι ΒΟ ΘΏΓΥ ἰο {9 Βοδις. ΤΘΙΡ 
οἴδοοί, πβονονον, ἰ8 ποῖ ἀοβογι θὰ τι] τγὸ σοπιὸ 
ἰο τἰ6 δευόη Ττωπρείς, δὰ (Π6 {ἢ 6 ἄσιγοβ δ γθ 
συδηροά. Υοὺ 1ἰ 18 ἀθοϊαγοα οὗ .Π6 ἐγ ρϑηὶ 
(του σι (ἢ 656 ἃγ6 {6 {μα οοπιθ ([οΥ6, ἐλδ δοπιὶπ 
9ὁπ65} οἱ ἐρχόμενοι) οαὖ Οὔ στοαί ὑγι θυ] διΐοι (ΥῸΓ, 
11). ὙῬμο {γόοις 18. ποῖ βοοϊμ ἀρὰ πα Ηθανοϑη, Ὀμι 
15. σοῃδίύδ Ὁ τοσοϊγίηςς μονν δ ἀϊ(ἰοη8. 9 Βανο 
Ἰιθτο, {ἰἸογοίογθ, πὸ ρἰοίατο οὗ ἰμ6 Οἰυγοῦ Τγίυιη- 
Ῥἰιαμὺ ἐη ἐδ ρεγζοοίίοη ; Ἅ 6. 8606 ἐν ἴῃ 116 ρογίοι οὗ 
λῖ8 φεοισία, ἀαγίς {ἰ᾿0 οηιἶγθ οουγϑο οὗ Νὸν 768- 
[ππιθηΐ ἰἰη05. Ηρησο, ίοο, (8 Ομ υΡοὴ Τυιϊυ - 
Ῥμδηὶ ργοβθοῖβ ἴΠ6 τηοϑὲ ἀΐνογβο οοπίγαϑίβ ἰὸ {}16 
Βοδϊθὰ οὐ ϑαγί ἢ. [ἰ 18 ἃ πη] ἀὰθ 80 ρστοδὶ {(ἰνδὶ 
ΠΟΘ σΔῈ ὨΌΠΙΠΟΡ ἰΐ ; Ὀθαδα86, ἴῃ {89 Γβί 0Ϊδσθ, 
1 ᾿ΠΟΥΘ 8568 ΟΥ̓́ΟΓΥ ἰπδίδηϊ ὈΥ [(Π6 Βτγΐνδ) οὗ (ἰο86 
ψο δανο αἀἰοὰ ἴῃ 186 οτὰ . δηὰ, διγίμον, Ὀ6- 
4.80 πηοὶ ΟὨΪΥ͂ 6 δοι]6ἃ θτοοβ οὗ αοἀ, Ὀαΐ ΔἸ] 
116 Ὀϊοϑθοά τρᾶϊτο {6 1] ΒΡΡΌΘΟΑΥΔΏΟΘ Ὠογο. [0 18 
8. ται ἰἀ6 οἱ, οὗ 81} (π9 παίΐοηδβ δηὰ ἰτὶ 98 δηὰὶ 
Ῥδορίθβ δῃὰ ἰοῦριθαβ. Τηδὶ πογΘ τὸ Ὀ]θ586 
1πγδο 065 ἰὼ {1118 ἰἤτΟΠ, 18 8 τηϑίον οἴ ΘΟοΙΓΒΘ : 
δηι] [0 18. ι.ϑὺ 85 ουϊάδηΐ (μαι {86 ἡϑτη6 6078, ἱπ 
{πὸ ρμἱσίατγο οὗὨ υ᾽16 σατο ΔΗ] δηϊ, 18. {86 Βγτη- 
Ὀο θα] {110 οὗἨἁ οοῦ οὗ (᾿λ0 ὨΘΓοΘΒ οὗ (6 ΝΟ 

Τεδίδιηθης Ρθ0ρ]6 οὗ αοὰά. ΤΟΥ γῆο δοϊηροθο 
(μῖ8 πιὰ]! θ ΔΡΡΟΔΥ 0 (9 δηιἰίγρο οἵ ἰ(δ9 
8684]6(, ἡ. 6., (89 ἱηνὶποὶ Ὁ]0 ΟὨ Θαγ ; {86 γ ἔστε 
οὐεγοοπιθ. ὙΈΘΥ ἰῶνο ἰοῖθς (Π9 Βίουπϑ οὗ δύ 
Ὀδμίηα (ἰοπὶ; εἰν βίδηἃ Ὀθίοτο (6 ΤὨγοΏο, 
ἰο ψΒοϑθ Οσουρδηὶ {μ6 οἶα ἱποὶσῦ ζΟΏΘΥΩΙ ΓῸ- 
ἀεπιρίίοα ἔχοι 89 008 οὗ ϑϑυί; δπὰ Ὀεοίοτο 
(9 [απιῦ, ἴο Ἥϊουι {μ6 7 οὐνὸ ἐμοῖσ βρϑοῖδο 
γοοιμριίοη. ΤῸ τοὐέε τοῦδα, Μὶι} τὸ 16}. ἘΒ6Ὺ 
8ΓΘ οἷοι μοά, δγ6 β' χη! βοδηὶ οἵ ἐμοὶν υἱοΐοσυ : (δ 
ρμαΐπιφ ἴῃ (ἰιαῖν Βαηβ ἀδῃοῖθ ἰἰπ οδἰογηδὶ ζοβίϊναὶ 
ι᾿ῶὶ Παὰ8 Ὀδρὰπ ἴῸγ ἴθ. ΤΟΙ ὨΙΑΛΌΓΣΙΓΥ 19 
ον! ἀδησοά 1 ρατγὶ ἔγοιῃ {116 ἔδοὶ Οὔ ΕἸΣ Αβοσὶ Ὀἱης 
{ποτ 019 βαϊναιϊίοη ἴοὸ {6 σγδοο οὗ Οοὐ, σἱοτὶ- 
[γίηςξ ποί Β΄ ΠΩΡΙΥ̓ 16 χογοτοιθηΐ οὗ τα ΕΔΙΒΟΣ, 
Ὀυῦ δἷβο ἐμαὶ οὔ {6 απ; ποῖ δὲν (80 
βονογπιμθηΐ οἵ ἰδ [δηῦ, Ὀυϊ 8]530 {μὰϊ οὗ (86 
Ευι 6 Γ, πὰ ργδι βίης {μ9 Ἰαίίον ὅγυϊ, ΤΠΟΙ͂Γ δον’ 
18 δ᾽ αηίϊίουιιδ, τηἰ Υ ΒΔΥΙΠΟΏΥ, δ τ δῖοι (}0 
Απροῖὶϑ ἰπ {πὸ ργϑηὰ οἴγοὶο Ββυσγοσπάϊην ἴμὸ ΕἸ ἐσ 
ὉΠ (Π9 1υἱνίη - ἴογαιδ, 4}} ὌΡΟΣ (ΠΘΙΣ ἔδοοϑ δηά 
ΟΥΒΒΙρ. Τιιο Απιεπ Ἡ Βἰοῖὶ ἸΘῪ Οἱ, ῬΣοςΟ δ᾿ π9 
16 παΐβοη οὔ ἰδ 6 Ὑποὶς δβρὶγὶῖ- που] ὰ πεῖ τμδὲ 
τοἀριμβίΐοη οἵ τ ὶσἢ οαγὶὶ 18 {86 δοθῆ ((οἹ.]. 
20); 8πὰ {οὶ ρὑγοβοηΐ υπάἀογείδηάϊηρ οὗ {86 
τοδὶ ἴδοί δο ἰοὺς δἰὰ ἔγουι (ποῖς ζασὸ (ΕΡΆ. δ}. 
10; 1 Ῥοῖ. ἱ. 12) 18 οχργοββϑϑὰ ἴῃ (οὶ ἀοχοίοσῳ. 
Ια δοοογάδῃοϑθ σῖτ ἰμοὶγ απίγοτγεδὶ διίδηα- ροϊαϊ, 
{Π6Υ ΤΟ ΓῴΖ6 {Π|6 Ῥγϑὶβο οὔ {μ6 1 1π (Π6 ροπο- 
Γιὶ ῥτγαΐβο οὗ ἀοἊ. [{ ἰ8 ευὐἱάφηϊ ἔγοτῃ ἢ ὑγαῖδὸ 
ν σὰ (ΠΟΥ Τοπάογ, ἐπαὶ ἰ86 πογ]ὰ οὗ δβρὶ γι 5 δυὰ 
(ὁ ψοτ]ὰ οὗὁἨ Ὀ]6556ιἱ Βαπηδηῖϊ δγο ὈδσΟπ 6 ΟὨ6 
οοῃρτοραίίοη οὗ αοἷ. Τ|ι9 δευεηγοίάπεες οὗ {ἰπεὶν 
ΔϑοΥ ρίΐοπ οὗ ὈΓΆΪ59 88 Ὀ6ΘῺ ΓΟίΈΓΓΘα, ποί Ὑ|{}- 
ουα γϑϑδϑοῃ, ἴο 6 δῃτ{{1}|6818 οὗ (16 δέσει Τμπάετε; 
δὶ 8}} ουὐϑηίΐίβ, (6 οἷο Νὸνν Τοβιδιιθηί Ὀ᾿νὶηθ 
νγϑοῖς, {116 Θηιἶγο Βοσορ] }Βητηθηὶ οὗ ἰμ οσκ οὗ 
Τοὐἀοπιρίίοη 18 Βογοΐῃ ΒΥ ΟΙ Σά. 1 ἰδ0 ἄγοι 
ἱννο αἰςία 1165 {πὸ σοπογὰ] σοσάϊοί, ἐμ 6 ῥγαΐδβο οὗ 
19 Βρί γἰ(9, οογσγοβροπαΐηρ νῖϊ {1.0 σίοΥΥ οἵ Οοά. 
ΤῊΘ νο ζο] ον ης ἀἰοία ἅτ ἀφοϊατωαινο, οα ἐδ9 
οπ6 διδηά, οὗ (6 ν᾽ ϑάοια οὗ ἀοὰ; δῃά, ου (8 
οἰἰον, οὗὨ ἰπ9 εἐἰιοκϑαί νης οὗ (δ δρὶ τὶ 5. [πα 
ιι|6 Το] οννϊης ὑνγο, παθῃϊίοι 18 πιδὰθ οἵ (86 ΠΟΠΟΥ, 
{π6 ΒΟΒΟΓΔΌ]Θη 6885, τ ]ιῖσὰ Θοαὰ 888 ρίτε ἰὸ ἢ 9 
ῬΟΟΡΙΘ6, δὰ υἱὰἢ ἱὸ ἷἰ8 οσίο θὰ (1) 6 ῬΟΊΤΟΓ ΟΥ 
πιδ)[οδίγ ἰο νοὶ (ΠΟΥ οὐο (ἰδ μομοσ. Τλαῖ, 
ον ονον, ΜΥ ἰσ 8 ΘΠ ΔΠ}Υ βηδίομοα ἰ}}6 τοἀοοιηοὰ 
οι οὗ Δ}} ἐγὶ θυ]διίοπ, 18 [1.6 6βο διο] οχί ὁδὶ τ ἢ 
γαϊίης οὗ ἀοἀ. Απὰ ἴον ἐμἰ5 Ησθ ἰδ νν]ογβδϊρρεά, 
ἰὼ δοσογτάαπος Ὑ1{}} 8}} ἢ 686 ἰ6Ση5, ἰηῖο [86 850} 
οὗ (1λ0 890η8 : 8]} ()ὃ σγουπά-ἴοπο8 οὗ ()6 ὙΟΓΙα 5 
ΒΙΒΊΟΥΥ, πὰ οἵ (1 ΒἰΒίΟΥΥ οὗ Βεαϊνδίϊου ἴοσπι 
{μομβοῖνοϑ ἰπίο ὑπἰ8 οἰ] Βγτηπ, ταβουηαϊης 
ϑποοίοτίβ ψὶουῦ οπὰ ἰπγουχῆουΐϊ {16 85 0}8. 

1.» σοπνογϑαίίοη Ὠθχῖ οηϑαὶηρ Ὀεῖν 66 ἢ 0Π6 οὗ 
(6 ΕἸάοτβ δηδ ἰὄδθ ὅθεν. δἰ πηβοὶΐ, τουΐοτβ [86 
βρίγἰτααὶ σάγοον ἑπγουρι βίο ἢ Ὀϊοββοὰ 9683 
οὗ ἤθανϑῃ ρϑεβϑὰ οπ οβαγίῃ!. 6 ΕἸᾺΘΓΡ βεθηβ (0 
ΔΏΒΟΡ (μ6 αυρσδβίίΐοη σοηίαϊποα ἰη (16 δβίου δ Β- 
Ἰηϑηΐ οὗἨἩ {80 ὅοον Ὦγ ἄγϑι αυοσδιϊουΐηρ ἱἷπι 88 ἰ0ὸ 
ὙΒοΙ ΒΟΥ Β6 Κηονβ γ80 ἰμ6 τὶ 6- ΓΟ θα οὁπὲ8 Β.Ὸ 
δοὰ ψ Βθηο6 Π6Υ οοθ. ἸΤδουρὰ ἰδ0 ὅθεν δίτα- 
56 }7 οδῃῃοὶ ὃθ πποοτί αἰ ἴῃ τοχαγὰ ἰο (6 ρεῃο- 
ΡᾺΪ ἴαοίβ οὗ ι᾿Ἰ6ὸ οα80, 6 ἀδϑίσοβ ἃ ᾿ιθαυθ νῦ 

ἈΗΒΌΓΒΠΟΘ 85 0 (η6 Θλγίν οχίγβοίίοη οὔ ἴδ 6 
υ]οββοά, ἢ. "πογοίοτο το ρ]ΐο8: Ὑπου Κπονϑδί. 
7116 ΤΘβροἕδ9 οὗ {᾿Ἰὸ ΕἸΔΟΥ οπιῦτησοβ Ὀοΐἢ 48} 695- 
ιἰοηβ: ΒΟ τὸ τθοΥ Υ δηὰ ψῃθηθο οοπὶθ με Υ ἢ 
ΕῸΣ Π6Υ 8.6 βυβιοίς ΕΠ ομαγαοιοσίσοί Ὁ (9 
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δἰδίθιηθης {μαι [Π6Ὺ απ ομἕ οΥ ἰλὲ σγεαί ἰγίδι- 
ἰαίἑίοπ οὗ 84}} ΘΑΥ ΒΥ {γἷ8}85 δηα ἐθρίαίξοηδ; ἰδ δὶ 
(ΠΟΥ͂ δύθ ϑϑοδρϑά ἔγοιῃ 11; δηὰ ἰδμδί, τὶν} 6 []} 
86η86 οὗ 186 ἱῃοοηΐ πδίυγαὶ ΡΟ Υ οὗἁ (μον 
φαγηιεπίϑ,---- 10} ΔΙῸ δἰ χοϊβοδβηί οὗ ἰμοῖν ζΌΤηι 
οἵ Ἰἰζδ---(ΠὉ9 7 παῦο ιοαδλεά ἰἤθτη --- ψ 96 θὰ 
δη »αας ἰλόπιὶ ιολὲία ἐπ ἰλε διοοα οΓ ἰλ6 Ζιαπιό. 
Ἧο δαοῃηοί οοησεῖνο ΟΥ̓ Ὀ]οΟα 88 τη δ ἰκἰ πῷ ζατ θη 8 
ΜὨϊ6, Ὀαΐὶ ἴῃ ἰμ6 σοποορίΐοη οὗ δβαϊνδιΐου, ἰἶι9 
Αἰοπφιθηΐ ἴῃ ΟὨΥὶδί τηδὶζο5 [ἢ 6πὶ ἢ 116 88 ΒηΟ. 
Βετο, ἔμ θη, εἰ χι οου53: 6885 οὗ αἰ δηὰ σἰρείθου8- 
688 οἵ ἰδ δτὸ ϑυϊ θη υπὶἰο. [ἴπ αοσοτάδποθ 
χὰ ῃ18 18 1δοὶν ὀχα]ιδίΐοη (διὰ τοῦτο; ΘΟΙΏΡ. 
ῬΒΠ. 11,9). ὙΒΟΥ ὅγὸ δείογε ἰλς ΤΆγοπο οΓ Οοά, 
ΒΔΡΡΥ ἴα ἰδ σοπιοιρ]αἰίοη οὗ ΗΒ σου Δ Ώ06. 
ΤΟΥ δέγυε Ηΐπ ἀἄαν απά πίσὰέ απ 6 Τεπιρίε. 
ΤΒ18 18 186 οἰθ 8), γ6 41 Ὀϊνὶηθ Βοῦυϊοθ οὗ ἰδ 
ῬΓΪΕΒΕΥ Υδοο: ΠΟΥ ἤδγο Ὀδοοπιθ ΔΟΒοΪαἰο}Ὺ ἀ6- 
γοϊὰ οὗὨ τῦῖ]Ἱ, δηα βίγους ἰὴ νν}}} ἰὼ (πεῖν αοὰ. Τὴ 
ξίοτγ οὗ Οοα '8 οχιοπάὰ θα ῬΟΥΙΔΏΘΏ(Υ ΟΥ̓́Θ ἰΠ 6 Τὰ, 
ἦσθ 85, ἴῃ 8 ἐγρὶοαὶ ΙΩΔΏΠΟΥ, ἰδ 'ν 88, ουϊδρτοδὰ 
τοῦ ἰῃ6 ΑΥΚ οὗ (80 Οογθηϑηΐ ἱπ (6 ἩΟΙΪΥ οὗ 
Ηοϊο58. ΑἸΙ ἱδποὶν Ἰορίη 8, Α]}] (Βοῖὶν θοὰβ 8.0 
δαιϊεθο: ἐποὶν λώησεγ ἀπα ἰμοὶν ἐλίγδί ατὸ ἴον- 
ΕΥΟΡ ΔρΡΡρΟΑδΘα; ἡ, ἐ., (ΠΟΥ͂ ἀτὸ ἴα 86 ϑηϊογτηθηί 
οἴ αἱ ὨΘΑΥΘΏΪΥ ὈΪ]οδδίη δ, 1 115ὺ (ΠΟΥ 8Υγ0 ἔγθθ 
ἴγου ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΔΩΠΟΥ͂ΔΏΟΘ ἴσοι [8.6 ΘΑΥΓΒΪΥ δὰ δηὰ 
ΦΥΟΡΥ οαΐ οὗ (80 δῦ. ΤΊ ΘΥ 800 ἰλ08 σοι ρἷοῖθ 
Ποζδ ΊΎΟΙΥ δηὰ ρμοδιιίγοῖγ. ΤΟΥ ΒαΥο τοδομβοὰ 
186 ἴσοι ροϊηὶ οὗ (Βδ8ὲ ΟΧΡΟΙΊΘΏσΘ νγἢ 16} [4}}8 
ἰο ἴδ6 Ἰοὶ οὗὁἨ αοἀ᾽ 5 Ῥ6ΟΡ]9 οὐϑὰ οἱ ἐδ ϑϑγίὮ, 
δοοογϊης ἰο ΡΒ. χχὶ. Το [δ ἱπ (89 πιά 5 
Ὀείοτϑ ἰδ ΤΏΓΟΠΘ 8 ἰδοῖν Κ'μορμογά, Ἦδο 665 
ἰδδαι διὰ ᾿οδὰβ ἰμὸπὶ ἰὸ ἰδ 6 σγϑίθυ- ΡΥ ηρ5 οἵ 
6. Απὰ, δχζδίη, ἰομοίβοῦ τ ῖιἢ (μοὶ ροϑίἐἶἷνθ 
ζε]1Ἰεἰῖγ, (Ποῖ πορϑίῖγο Ὁ] ββθά 658 18 οχργοββοά 
ἱπ ἃ ἔοτε σἰοντίουϑ δηὰ οοπίογιϊηρ πνογάβ: αοά 
ΗΪπιβοῖ (εἶν θϑδάον ἐΒτουκίι [μ6 γ8]9 οὗ [6818) 
88ΠᾺῚ4}} πὶρὸ ΔὟΎΘΔΥ ΘΥΘΕΥ͂ (6 ἴἔγοπι ὑπαὶ ΘΥΘΒ. 
ΤΟ Βιρδοδὺ ΒΘΑΥΘΏΥ σΘοΟπδβοϊδίϊοῃ 1ΤῸὉΤ ΘΟΥΟΥΥ Βα 
Θχρογίδηοθ 15 ὑ861Γ5, 1 {Π 6 ψδγιηοβί πτηδη ΤΌΤ, 
89 1 δοῃϑο]ϊης ἸΟΥ͂Θ ὙΕΤΟ [0 (6 πὰ ἰγαηβίογτιηοα 
πίο ρᾷγο πρίθγῃδ)] ἰθηάογηθθθ. ΕΟΥῪ ἰθαγὶ 
ἘΤΘΓΤΥ͂ ἰοδὺ οὗ ΟΥ̓́ΟΡῪ δβοτί  Ο0ἀ 8}14}1} τυῖρϑ 1 ΑΥ 
85 ἃ τοί ΒΡ ἀοοβ νὶ δον οἰ ]ἃὰ. Το Ὀ]6Β864, 
1Β6Ώ,, ΤἸΩΔΥ͂ δοΙη9 πο (ἴα Βοαν ον του] ἢ 8 
ἰθ8» ἴῃ μοὶ ογο68, ἃ οἰ ἀ-11Κὸ απαϑιΐοη 88 ἴο 
16 ἮΔΥ ἰμδὶ ἀοἀ μδ8 Ἰ6ἀ ἰἰιοιι. 

[ΛΒΒΤΒΑΟΤ ΟΥ̓ ΨΙΕΥ͂Β, ΕΤΟ.] 
ἘΒΒν ἐλε Απιεγίσαη Ἑαϊον. 

ΓΕΙΡΙΟΤῚ βαυβ, οΘοποθρηΐης ἰΠ6 ὑντο Υυἱβίοηβ οὗ 
{815 σπαρίον, ἐπα (ΠΟῪ “Τορο οί ον σοπϑίϊζιἴο (9 
βοοουὰ ραγὶ οὔ τ} 9 βίχι ἃ 868)" (860 Ρ. 168). Τὴ 
Ῥενϊοα δ6 ρΡ͵6σθ8 Ὀοίνοοη (86 ἀοδί γιοιϊΐοη οὗ (ἢ 9 
Ρο  ἰοδὶ ρον ον οὗ ποαι θη ΐβηι δ 110 γοὰγ 895. 
ΤὨ15 ρογίοα Β0 βοῖβ [ὉΥ1ἢ 88 βαιδὕγί πα 116. 8. πὶ- 
Βοῖπ, ἴθ (δαὶ ἴ ν8ῇὲ οὴθ ἱπ ΜἈ]16}---1. “16 
ἐλγθαίεηίμ) ἰεπιρεδί ο77 δαγδαγίαπε, ΜὨΪΟὮ 80 δοοῦ 
δυθγογιοὰ ἰμ6 Βοδηῃ ψγοδίηθαδθ, δοΐηρ ἰυδὶ 
ἀυτίησ (6 σοπβίδηι ἴα ογα “ΤΟρΟ]]6α οὗ Βα9- 
Ῥειεά οὐ ἰ᾿6 το  !ογ8 ᾿ (αὐοιϊηρ ΘΙ ΌοΩ 1]. 
91): 2. ἼΘ ρτοδῖ τηᾶ88 οὐ (ἴθ ῥγοίοβδβϑαϊ γ 
Ομ τί δι δοΐζοα ροριυ]αίΐοη οΥ̓͂ ἰμ9 Βοδη υὑουϊὰ ἢ 
ψεγο “ ΟΠ τ 5618} 'π Ῥυοίοββι ἢ ΟΠΪΥ:᾽ 3. ΤΠ τοι ρὴ 
18: 6 ἰπδ γα ΘΙ Δ. Πγ οὗ ἔδὶς ἢ Γα] τη πἰϑίοββ,  δι8 
Και ποτοά δὴ οἷοοὶ ροτίϊοπ ἴον Ηϊπ)β6} 7 ἔγοπι 
8.6 οΟΥταρὶ πιᾶ88, ΤῊθ ἢγβί υἱβίοη (νϑγβ. 1-8) 
δε Σοξαγιὶδ δὸ "" ἤζυτδιΐγθ οἱ οὗ ουθηΐβ οοζῃηΐσᾶ- 

18ῦ 

Ὁ]6 ἴῃ γθ8] 11 ὈΥ͂ ποτ] οΥ68, . . . Ὀὰϊ οὗ οοτίαϊη 
ἱπυϊειδία απαὰ φρίγ αὐ αοίίῆσα ὌΥ ὅΦ68ι8 Οισβί, 
ὙΒΟΥΘΌΥ ἰο σοπϑίϊίαὐθ δηα τρδτὶς οὐ ἔον ΗΠ 586] 7 
8η οἰθοίΐου οὗ σγϑοθ;᾽ [6 βοοοπὰ (γϑυβ. 9-17) 
88 ἰπαϊοσαϊϊης ὑπαὶ μ6 υἱον οὗὁἨΎἁΎ ΟἸγϑε'β ἔσιιθ 
ΟΒυγσοι...... οἠδτγδοθὰ πο ἴαν Τὰ Γ6,... .. 88 
ΜῈ}} 88 9 Ῥγοϑθηὶ; ἐδ ρογροίυδίϊοῃ οὐ ἐπΐ8 
γα ΟΒυγοῖὶ ἴῃ 118 Ἰη οὶ Υ.. .. ; πὰ, ἴῃ πο, 
[86 γοδ  ζαϊϊοη ὈΥ (89 οἷο οοἸ]οοίϊγο Ὀοὰγ οὗ 
8 ΤΏΔΩΥ Βιιοοθϑβὶυθ ζϑηθΓδίϊ0η8, πὰ ὈΥ ΘΟ ἢ 
δηά 81] οὗ :ἰ5 ἱπαϊνἰ ἀν] τοι Ὀ6γ5, οὗἩ ἰλ6 ὈΪο858οά- 
Ὠ688 ΟὗὁὨ Βοσορ] ϑ64 Βαϊγαιΐοη δα ἴμ9 φΊΟΥΥ οὗἁ 
ἔμ9 Ὀθαι1 80 νυἱϑίοη."" 

ΒΑΒΝΕΒ ἈΠΓΘ68 ὙΠ ΕἸ]Ϊοἱ ὁ, Βα σα  Ἰ }}γ, 88 
ἰο ἰΒ9 »6γίοά οἵ 6 ἢγβὶ υἱβίου, δαυγγίης ἰδ οὨ, 
Βοινανογ, ἰο (Π6 βδοῖς οἵ Βοιηθ, ἃ. ". 410.0. ΒΥ 
(6 δεαζίιπα Ἀ6 υηπογβίδηαβ (6 δ χη “809 
ΤΩΙ, βίσῃ οὐ ἰοκοη ̓ (1) ““ὉΥ πΒῖο! ὑΠπΠ6 7 80 
076 (1:6 Ῥ60ρ]6 οἵ αοἀ μοιυ]ὰ Ὀ6 Κπονη ;" (2) 
{μαι που]ὰ Ὀ6 δοηϑρίοιουβ οὐ Ῥγοιαί μθηΐ, αϑ ἐν 
ἶλς ΟΓ0 πργοϑθθὰ οἢ (89 Ζοτγοϊ οὶ ;" (8) “8}}- 
Ῥοϊπίθα Ὁγ Θοὐ Ηϊπ5ο6] 7 ;᾽" (4) (αὺ ““τγουϊὰ Ὀθ 8 
Ῥίοάκο οὗ βαΐζοιγ."" Ὑδδὺ {18 δεαξίπσ 15, ΒΘ ἀοο8 
ποί ἀἰγοοῖὶγ βίαίθ, Ηΐ8 Ἰδηριᾶρο 18 διιοὶ Δ8 ἰὸ 
᾿ηάποθ (86 Ὀο] 6, ἐμαὶ ΒΘ χοραγιοα 10 8458, ροϑβϑδϑὶ- 
ὈΠΪΣ, ἱπο-ο]ὰ : (1) Ολγίδέϊαπ ργοίεβδίοη, ἴῃ Υἱθν 
οὔ ψ μοὶ τη] εἰ 468 6 ΓΘ βαυθὰ ἴῃ (9 ἀΔοϑίγιυο- 
(οη οὗ Βοπιθ ὈΥ ΑἸατῖο, δηὰ (3) (9 “"᾿πϑαθησο᾽ἢ 
“ΟΥ 1Π6 ἀοοί» 98 οὗ σγδοο᾽᾽ δβοϊθοίϊηρ δηὰ ἀθβὶᾳ- 
παιΐης ἰΒο80 Ὑὰλ0 ὙΟΥΘ “180 “ἰΓ9 Βουυϑηΐβ οὗὮ 
αοάἄ’᾽ διδοης ἰδ τι] εἰ ἀ68 τνῖο ῥγοΐοββοα (9 ὃθ 
ΠῚ 8 Ζ0]] ο 6 γ8.᾽᾽ Τ6 Ῥγοσ688 οὗ δεαϊίπ 6 γεχαγ 5 
“8.8 οοπιϊηυρα ἰπγουσδοιῦ ἰἢ6 Ἰοπρς πἰριὶ οὗ 
Ῥδρδ] ἀαγκηοββ.᾽) 786 βεοοπά υἱβίοη (γθυβ. 9- 
11) 9 Γοραγβ 859 ““ 8ὴ Θρίβοάθ μδΥΙΣ ΠῸ ἐγεπιό- 
αἰαία δοτιποχίὶοδ τὶ ταν ΡΥΘΟΘά68 ΟΥ τὶ ἢ δὲ 
Το] ον 8." “Τ86 Βοϑῆθ 18 ἰγδηϑίογγοα ἰο ἤρδνοθῃ, 
δη4 ἔμοτο 9 8 υἱβίοη οὗ αὐὐ [Π6 τοἀοθοπιοα----ποῖ 
ΟὨΪΥ οὗ (60 144,000, Ὀυὲ οὗὨ 411] νῇο πουϊὰ Ὀθ6 
τοϑοιιθα δηὰ βαυθὰ ἔγοπι ἃ 1οδὶ που." 

Βτυλπτ γοραγὰβ οἷ. Υἱΐ. 89 δὴ ἐρίδοσο Ἰηἀϊοδίϊης 
{π0 στο οὗ αοἀ ον 119 Ρ60}]6, δῃὰ (ἰμοὶν 38. Υ 
ἰη {Π6 ἐΐπι6 οὗ ἀοβίγποϊΐοι. 

ἩΤΟΒΟΒΎΟΚΤΗ ἰγοηῖβ οὐ ἰθ6  ΠΟΪΦ ΟὨαΡίοΣ 88 
8 ἐρίϑοία, νὶϊποαῦ αἀἰγοοίν ἀδοϊατίηρ {Πὰ0 ἰ( 8 
80. Ηο γοζαγὰβ ἐπ ὅγδβὺ υἱβίοη 8ἃ5 γοϊαίϊηρ ἰὸ 
{110 Ἅ ὈΪΟϑ8θα σΟΙΏΡΘΗΥ οὗ 41} ἔα μὰ] ῬΘοΡ]ο ἢ 
βαϊμογοα ἰοροί ΠΥ ἔγοπι δ᾽} ρδᾶγὶβ οἵ (ὁ νυν] ἃ 
δηά σοηϑι!αἰϊηρ (μα ΟΌΤΟἢ ἈΠΊΎΘΥΒΑΙ, γοἀοριθα 
Ὀγ ΟἸινῖβι 8 ὈΪοοά, δὰ βοδίοα ὈΥ Ηἰΐβδ ϑρίτιι,᾽ 
δία. ; ἰδ δοοοπά νἱ᾽βίοῃ 9 γοραχϑ 88 σχοϊαιἰηρ ἰο 
{19 βδδῖπθ ΟΒΌγος ρίονὶ δα δηὰ ἐγ απ ρ] δῆ. 

ΑΥΕΟΒῸ αἰ γοοιν ἀθοϊατοβ ἰἰαὶ (ἴ16 τυ 016 οἰ Δ Ὁ- 
(Ὁ 18 δὴ ορίϑδοάε; (6 ὅγϑιὶ στἱβίοῃ ΓΟρΡυ ΒΟ 
“116 Βρα]ῖης οὗὨ [Π19 6] οὐ οι δαγίῃ ;᾽ (6 βοοοῃᾷ, 
{89 στοδὲ ἤπ8] δβϑοιίασο οὗ ἴἢ6 δβαϊηίβ ἴῃ 
Ηδανρη.᾽᾽ Οοποοτηίΐης 0 τὶ υἱ βίου, [6 ἀ6- 
Οἴαγ δ πὲ 1 ““βίδηβ ἰῃ οοβοδὲ δηλ] ΟΎ Ὑἰ(ἢ 
λίαι!. χχῖν. 81...  ΤῆΘ ἡυαρπιοηί οὗὨ {ἴτὸ ρστοδΐ 
ἀΑΥ ἰδ ἰῃ ἴδοὶ σοΐῃς οὐ ἴῃ 6 Ὀδοκρτοιῃά.᾽ 
Οοποογηΐης (6 παίωγο οὗ {ἢ 6 568] ρ, ἢΘ ΘΧΡΤ65868 
80 Ορἰπίοῃ ; 88 ἰο ἰΐβ ἐπέεηί, ἮΘ δύβιι68Β ἰδμδι (1) 
“ἶς νδϑ ἰο ὀχοιρί ἔμ ο89 β6δ]6 ἃ ἔγοτῃ {δ 7υκ- 
Ἰηθη8 ΠΟ. 1670 ἰο ΘΟΙὴ0 ΟἹ ἴδμο ὑπο] ον ηρ,᾽" 
δηάὰ (2) “0 ΔρΡτορυίαιοβ ἰο ἀοἂ ἰδιοϑθ ὕρὸπ 
ΜΠ οτ Δ Π88 ραββοά.᾽" 

ΓΠΟΒΡ δΘοπηθοίβ [ἢ 6 γἱβῖ 9058 ὙΠῸ (116 φἰχέλ 8568]. 
Ὁπάου δἷΪβ σοπημηθηίβ οα (μἷδ 301), 6 νυυὶίθ8 : 
“Βροινῖχι {Ππ|ῶ0 [4}} (οὐὗὁἨ Βοπαραγία ἴπ 1810) απιὶ 
188 δπδὶ βυγογβίοη οὗ ὑῃ9 χονογῃπιθηίϑ οὗ (ἰ10 
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οατίι, ἀεποίοα ΌΥ {6 Ῥαββίῃ δινῦ οὐ ἐδθ 
ΒοδΥΎΘΏ8, 8 ροτί οὐ ἰηΐογνοποθ ἀσγίης ΜΗϊοἢ (89 
ΒΘΔΙ ἑἰς ΒΥ που χοὰ ὉΥ͂ {16 ποχὶ νἱβίυῃ 15 ἴο (αϊςθ 
Ῥίδοθ.᾽"" [1 (δ νἱβίοῃ (ἢ. υἱὶ. 1-8), )}8Ὲ σοραγὰβ 
[0 “τ ῖπα δ᾽ 828 ἰααϊοαιης “τυ ἰἀ 68 δοιὰ 
ΒΔ ΪΟΏΒ τουδοὰ (0 ραβϑίοῃ, δὰ υαπἰἰϊης ἴῃ δ Υἱο- 
Ἰοπὺ ἀφπιοὶτἴοη οὗ ΡΟ] ἶσ81] ἀπὰ δοοῖὶαὶ ᾿ηϑίϊτα- 
(1008 ;᾽ {116 Βγιηῦ0} οΥ̓͂ (9 δβοβϑιηᾷ 88 ἀθϑαοιίης 
“ἰδὲ ἰἢ6 Βογνδηίβ οὗ αἀοἂ, ογσὸ [86 τε ϊγὶν πα οὗὨ 
Σαΐϊῃ Ὀορίη8, δ ἰο Ὀθ Ἰοἀ ἰο αϑϑυπηθ ἃ πον δἰ(ὶ- 
ἰχἀθ ἰοιναγὰ δ (6 δροβίδία Οδυγοῖ, δηὰ υδυσρίης 
Οἶν] τυ ]ογβ, Ὁγ ΜΠ οἢ, δηὰ ἰπ ἃ ΠΙΔΠΠΟΥ ΠΟΥΘΡ 
Ὀθδίοτθ βοοῦ, (ΠΥ 8Γ6 ἴο Ὀ6 βίιονγῃ ἴο 6 μά Ὁ]- 
ἰδ οΐγ ΗΒ ἔσθ ρϑορῖθ. ... Τ|ι6 βϑα]οὰ δηὰ {16 
Ὑγὶ ἢ 65565 (ςἢ,, χί. 18) δῦ πἀουδι εάν (110 βιπλ6.᾽" 
ΤῊ βοθὴθ οὗ {{Ἰὸ βοσομὰ υἱβίοη μ9 ἀθοΐαγοβ ἰο ὍΘ 
6 Ὀένίθ ργοβθῆσθ. ““Τ|16 ᾿ππαπογ  ΌΪ6 τ} }}- 
6 βίαι! Ὀδίοτο (η6 ἰγοπο οὐἵἩ αοα απὰ ἰἰιο 
ΤδιὉ, δὰ δύ ὑπ ου (6 γ {6 γοἀοουιοὰ ταϊβοὶ 
ἔτοιι (δ) ἀθαι!, μι Ὁ]1ο]ν ἀσσορίοα ἀπὰ οχα]ιοὰ [0 
{Π6 βίαιοι οὐὁἨ ποῖγβ οὗ αἀοὐἱ δπὰ Ἰοΐϊηϊ Ἰοὶγβ τ ἢ 
Ομτῖβι ἴῃ 1Π|53 Κιπρ οι ᾽᾽ (16 τοϑαγγοοιο ΠΟΓΘ 
Τοίογγοα [ὁ 15.1.9 ἢ γϑι---ἰ δι οὗ “(9 ΒΟΙΥ ἀθ84᾽"). 
--ΕἘ-Β.6.] 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ῬΕΤΑΙ͂Ι,. 

Τὸ τορηγά οἷν. υἱϊ, ἃ58 απ ορίδοώρ, ι ἢ ΕΟ ΠΟΤῚ 
8δηα οἱΐιογβ, ἀπ ονοὺ θ ϑιογϊοοῖκ, 18 δἰ ποδὶ 89 
ἱποογσοοῦύ ὃ8 ἴ0 αβϑυηθ, ἰὰ δοσοτίλπσα ννὶτἢ 
γιιίηρα, {Ππ|ῶ0 10 δοπϑι 168 (η9 βοσοηὰ δηὰ {Πἰγὰ 
Ῥδνίβ οὗ {116 βί χί ) ὅ'ϑα] ; δεσοσάϊηρς (0 (118 σον, 
86 για σοηϊοπ ϑ οὗ (δ βίχι ἃ βοιῖΐ, κ8 ἀοϑογί θοα 
ἰὼ οἷν, νἱ., νου ἃ Τογπὶ θα (μ6 (δἰτι οὗ δι. 
Το ἀἰβοιυυββίοηϑ σοι ἶγ (0 {16 ρώγροδε οὗ [ἢ 

δεαίϊη 7 Β'ιον ἰῃ6 ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ {Πλὺ 88 σγορὶ ΟΥ̓ΘΡ 
{π6 1468 οὗὁὨ Β04] ἢ 5 --τᾶη ἰἀ6α. 80 Τδι ν᾽ ἰο {ἰπ0 
Νον Τεβίατηοηί, απὰ ἱπἰγοαοοα ουϑη ὉΥ {ἰ ΟἸ 
Τεβίαπιομί. βίον ΐοοῖς ᾿υδι}] Υ σοιμθλί8 {116 
ΥἹΟΥ͂ οὗἨ ΤΏΔΏΥ Οχρροίοβ (οϑρθοία!γ ἃ] αρίάο, 
ΕΌὈτατγά), δοοογάϊης ἴο σι] ϊοῖ {10 Βολ] ης ΠΟΥΘ 
ἀοποίοϑ 8 ἱπβυγληοο δραΐϊηϑὲ (πγοδι πίη ΟΠ] 
ὁ ρπιοηί5. ΤΠ ΝῸῊῪ Ταβίαμηθηΐ Βοα] η ΒΟΘΌΓ68 
διζαϊηϑύ ἐπὶ ἐἰοπηρίδιϊοα ὁ Δροβίδϑυ τυ οι 15 6η- 
ψτΑρρο ἴῃ {16 Ῥ6η81] ὑιαρτλοηίβ, δπὰ {8 σοη- 
αἰ ἰοηδΠγ, ν᾽ 9 δαπϊξ, ἀμ η}5 (ἢ 6 Ρ6η8] ἡυρπιοηΐ9 
80 [ὉΥ 88 {6 βοαϊοα δῦθ οοποογηθὰ, δἱιποαρὶι 
{ΠΟΥ͂ Ρ455 {πγοι σι πθ τ. Απὰ μοησθ ἰδ δήσπδ, 
σημεῖα, ἔχ. χὶϊ. αἀπὰ Ἐζεῖς. ἰχ., Ὦδγτα 8 ἰγρίοαϊ 
τοϊαίίοη ἰο {1118 Ῥηβϑαρο; 8 ἔδοὶ ψῃ σὴ Ὀβιοτ- 
αἰἴοοῖκς ἀοπΐοβ, ποῖ νν Π9ἰδπάϊηρ μ͵8 δογτοσὶ ρΡΡτθ- 
μοπδίοη οὔ (}9 ἰάοα οὗ Βοα]ηρ (Ρ. 2380). 

[18 ποὶ ἐὸ δεαίϊπφ 16 ἱρτοββίης ροη Ὅο- 
Ἰόνοῦθ ἐπ παπῖθ, ἢ, 8., [6 ἱπιᾶμοὸ οὗὁἨ οὐ {ἰ6 
ΒΔΙμοΥ ἀπὰ (6 ϑὅοη (δοπιρ. οἷν. χίν. 1), ογ. ἴῃ 
οἶμον πον 8, 18 0 ποὺ ἐποὶγ δαποίϊΠεαίίοη ΤῊ 9 
Ἰηἰογργοίδι σὴ τ 6 }} ἀρτθο5 τ ΐ0} 8}} (6 ἱπαίϑ 668 
ἴῃ ἰὸ Νὰ Τοβίαμπηρηΐ, ἰὴ τ σὰ ἰὰ ἰα. παϊὰ ἐμαί 
Ὀδ᾽ἑ ον ΓΒ ΔΥῸ δραἐεά (866 2 Οον. ἱ. 22; ἘρΆἈ. ἱ. 18; 
ἦν. 80)ς.. Βαγηοβ τνίοδ: “1 που]ὰ 6 δβοπιο- 
ἐπΐης (παὺ τοι ὰ Ὀ6 δοπβρίσῃουβ οὐ Ῥγοπιὶπϑηΐ, 
αϑι ἰὶ ΤΟ ΠΠΡΓΟΘΒοα ὩρΡοη (μ6 ἴοτοι θα. [Ι᾿ 
σου ποὺ Ὀ6 ΠΙΟΓΟΙΥ͂ ΒΟΠῚΘ ἐπίεγπσὶί Β6Ἀ]1 2, ΟΥ 
ΒΟΠ16 ἀοϑβί σηδί'οη ὈΥ͂ Ὑγ ἢ 6ἢ (ΠΟΥ πνοιϊὰ 6 Κποινη 
ἰο (μποιηβοῖνοβ δηὰ ἰο αοα, Ὀπὶ ἰἰϊ τουἹὰ ὕῦ6 Βοιηο- 
(ἰὴ ἀρρατοηΐ, 88 1 δ φγαυθα οἡ (μ6 ἤογομοιδά." 
Βδηοι δολίίοη, ΔΙ Βουρ ἸὨ Θ ΓῺ] 88 (0 118 οτἱ αἷπ, 
ὈδσΟΌ65Β Δρρατγοηὺ ἴῃ [ἢ τ ἢ} 010 οαττίαρο οὗ {116 
πάῃ : ἴ 5} 1Π 685 Τονί ἢ ὕγοιῃ Β. Νὸ ἤγραυτο οὔ ἰϊ, 
859 σρραγεπί, σου Ἱὰ Ὀ6 τπιογο διε κηρ [μ8η ἰἰαὶ οὗὨ 

8 δοαὶ φ]ἱαοοὰ ὕρὸΒ (86 ,“υωγελεαά---ἰ 6 ποῦϊοδι 
δΔηὰ τηοϑί Ῥτομιθηξς Ροσχίΐοῃ οὗ ἐμὸ Ῥβιγβίοδλὶ 
ΤΩ 8Ώ. ; 

[186 ἐπίεπί οὗὨ δεαϊΐπρ 15, ἄγϑί, [0 τὴ δῖα σρδη δὲ 
(Π6 ἴδοὶ οὗἩὨ ΟὙΒΟΥΒΐρ, πὰ, βοοομάϊν, [0 βϑοῦγο. 
Βοιῖὰ [8686 δῃηβ δῖ οδροιθὰ ὮΥ {116 δεαΐίησ, ἃ9 
Ἰηϊογργοίοα δῦονο; δὰ Τὰτι βϑυογο, δ τὩΔῪ ὃὉθ 
γοιῃδγκεά, {116 βαίοί Υ οὗ ἰμαὶ ροτγίϊοη οὗ {πὸ βουϊεὰ 
Μ 80 ΤΙΔῪΥ͂ Το οπ οδτί ἀυγίης (}Δ6 ρΡοσγὶοα οἵ 
δε στεαί ἐγτὶδιωζαίοπ ἰδ ἱπϑαγοά, ὙΠ ΘΊΠΟΣ 'ψα τορεγὶ 
{αι {ΓῚ θα] (108 85 ΓΘϑα}ἰπρς Τγοῦλ Βροοίδὶ ἠυἀζ- 
ΠΙ6Η13, Ἰηδιοί οὐ Ὀγ Ρουβοηαὶ πἰηἰβίουϑ οὗ Ουἱ, οὗ 
ἴγοπι ἴμ9 ἰηδιχ οὗ ἐρατίυ] ἰθαρίαιίομθ. ἴῃ (δ 
[ὉΓΙΠΟΡ δη86, ΐ 18 κοουγοα, 85 ν͵αὶφΦ (ἰαὶ οὗ τ86 
ἰϑγα 68 ἰὼ 80 1480 ρτγοδὶ ἠυϊδγσιυοηί 1ηβὶοιοὰ 
ὉΡΟῺ 186 ΕΥΡ(ΪΔΏ 5, ὈΥ 1.10 Βργι κ] ὦ Ὁ]οοά οἵ 
{})6 Ρ880.)8] Ἰαϊπ ; ἴῃ (16 Ἰαί( ον. ΟΥ̓ {6 ϑρ᾽ γι Πδὶ 
βίγθη κί ἢ ἰη στοῦ ὈΥ ἰμ6 ϑρίγὶιι οὗ βρη βοδ- 
ιἰοη.--Ε. ΒΕ. Ὁ. 
ΙΒ (λ}6 τη ο] ἃ τ βαρργο οπϑίο οὗ (89 

86 Δ] Ἰη, 8 ΠΟΠ- Δρρσγεοϊδιίοη οἵ {πὸ ππϊτογβαὶ 
ἱπιροτὶ οὗ (}ν18 Ββοοίιοη 18 δοῃπβοίθ ἃ. Ηδρδποο το 
ΔΡΪΒΘῺ [4190 Βροοὶ)} σαι ἴοΠ8, ἃ8 ἐ. σ. ἰδς Βιχαὶ 
οὐ 1860 Ομγίβιιϑῃ8 ἰο Ῥοϊΐα (ατοῖ. απα οἱβιοΓε). 
ΑἸ] (89 δεν 5 ἀονσῃ [9 ἰδ ὅπηι ἡάσιεηι (ἢ εη- 
γος). ΑἸ] (6 δβογύδηΐβ οἵ αοὐ δὶ ι|}ὲ δηᾷ οἵ {86 
ἀαγ9 (9 ἤειι6). Ηοηρβιοηθοτ, δονονον, ἰῃ- 
ἰθγργοίβ [ἢ 9 Ραββα 329 ΠΟσΘ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ἴλη τοῦ ἃ 
ἌΡΡΘΔΡ ἔγοπι Ὠιβι ον ς᾽ 8 Ὠοιΐος οὗ [113 τ ον 
(Ρ. 2:1). Ηδ ννυιῖῖ68 ἃ8 (οἰϊονγβ  “" Τὁ ἐθ}] 
δ 8 ΒΥΠΙΟΪΙοαὶ οί, 18 δηοϊοβοὰ ἴῃ ἃ ρῬβϑγίϊ υἷα 
Θροσῖ οὔ {ἰπ|9; δ Δ Κ68 ρίδοο, οὔσθ ἴογ 41}, ὃ6- 
ἴογο ἰμ9 σοιμμπιοηδοιηοηΐ οὗἨ {6 ῥ]αρίιοβ σῖιἢ 
ΜΒ Οἢ 06 ροάϊο95 ψουϊὰ ἰ8 άρσοι. 71:2 τοοί 
ἰἄεα, λοιοοῦεν, ἴ6 ἰἀὲδ; ἰλαέ αοα »τοίεείς ὦ οικπ 
πη (λὲ πιϊάςί οὗ αἱ ἰδ )μάσπιεπίες ἰδλαὶ ξιγονρ οτεγ (λέ 
σοάίεδ88 τοοτία.---- 16 86] νης 88 Σοίοσθησο [0 ἰδ 
οηζἶτο ἀυτγαιίοι οὗ ἐπα ΟἸγἰκἴδη Ολωγχολ, ΠῚ} 118 
ἤηαὶ οοπειηυπαίϊοπ ; ἰο (86 δῆς γὸ ἀυγαιοι οὔ (ἢ θ 
ιρογία, ἰο 118 πὰ] αδϑδίγμοίέοη, (ἢ). [κι 185, (πδγο- 
ἴογϑ, ποί γοὺ Ἰοβὶ 1185 βἰζηϊδοβησο.᾽" 

Τιιο τοϊαιίοη οἵ }}6 βοοοπιὶ ματὶ οὗ ἰδ ΘΕ ΑΡΙΟΡ 
(ἴτοπι τον. 9 ἰο (9 οἷἶ056) ἰο τἰιὰ ᾶγϑι ραγὶ μα9 
Ὀδοῃ ἀοδηθὰ 1 ΒΑΓΙΠΟΏΥ Ὑη1ὶ 1116 πα! 1 4]}1Σ8- 
ἰἴοπ οὗ ἰ) δοοιΐοῃ. 1116 ἱππ ΠΙ ΘΓΘ ὉΪ 6 πηυὶ 8 
οὗ Ομ ἰϑίΐβηβ, τόσ. 9, 8885 σοίογοηοο ἴο {ἰἶἰιε (ἢ γὶϑ- 
(188 ἴῃ ϑὅγυϊδ, δοσοογΐης ἰο Οτοιία8. [ἰ{ ἰογαιϑ 
ἃ ροτγίϊου οὗ ἰἰ9 144.000; ὁ Ροτίΐοη ἰμαϊ δατὸ 
ΡοΥγ ϑιοἃ ἀσδρίίο 86 8Βθδ] ηρ, δοσοσϊπρ το Πεἰη- 
τοι. 1 8 α͵]8δοὸ ἀεδοϊασοὰ ἴο Ὅ6 1ἀδθπιϊοσαὶ πὶ} 
(9 144.000.{0 Ὀ ἰδιοτγά!θοῖς τ ο8 δὴ ἑπχοπίουβ 
δαἰἰδηρὶ (0 δΏθννον (89 4π6βι105 ὙΠ ΟἿ ὃ6- 
Ἰϊονίης ὅονγβ (85 6 ΒΌΡΡΟΒ68) 8΄ΓῸ Γορτγεβεπίο 
ἃ8 Βοδ]οᾶ. [1 ΒΟΊΕΥΘΥ, 1ΐ Ῥ6ΓΘ ΣΘΑΙ τὰς ἴδ δὲ 
δοδ]οὰ Φονίεῃ ΟὨνιβίϊδη8 ΟΥ6 δ᾽ουθ ἰπἰοπ οι 
ἰιογο, ἰδ6 ομαγίο οὗ γοΙκααν τὶ οἵδοσβ, (μας 
89 οοῖ 18 πα βίο, τνουϊὰ ποῖ Ὀ6 80 685}}} 86 
αβὶάο. Εδταρὰ δθσγιηϑ, ἰδαὶ βγτποὶ δἱοης δ 
Βροίκϑη οὔ βογο, “" ποὶ Ὀοοδιυβ ἴπ6 ἀοπε}}6 (ἐτὶ9- 
(ἰαὯ8 {θη οχὶβιὶηρ ἰοφοί μον τνλν ἢ λ{ ἃτο οχοϊυδοι 
ἔγοιῃ })}18 σοηρτορδίίοι οὗ δύδοὶ, Ὀὰυι Ὀεσάυ89 
{ΠΟΥ͂ πυϑὲ 6 οοησεϊγοα οὗ 18 δάοριθαὰ ἱπίο ἴἰ.᾿ἢ 
ΤῊ8 τοπιϊηβ ὰ8 οὗ 8 ΚΘΏΘΓΔΙΪΥ αἰ θῖιικοὰ εοἰοο]- 
ἰάοα, δοοοταΐϊης ἴο νον δτποὶ 18, δὲ τἢς εὐ, 
γϑί ἰο οδίδίη ἰορ8] Ῥγογορδίῖνοβ; (ἰουσὰ ἰΐ να8 
(ο ἰἰ5 ῬΓοϊοπβίοῃ ἰὸ βυυοὶι Ῥγογορδίτοϑ ἰδηὶ [Ὁ 

ΔΡΟΒΙΑΒΥ ννὰ5 οὐἱηρ. ΤΠ|6 Βίτηρ!6 δῃι6818 οὗὅἁ 
{(1|0 οἱοδσῖ, δα {86 Κογποὶ οὐὗὨἨ 16 ΟΠ αγοῖ ἰὰ (δὶς 
νον], δηὰ (9 ᾿π απηου Ὁ]6 Ὀϊαββοι, 89 (ὃ6 οῦ- 

βιἰτὰθ 18 οὗὨ (6 σοπιτϊ πα} }Υ ἰμοτοαβίης Οἰμυγοκ 
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ἴῃ ἰδΒα οὐδὸν που], 8 δης οὶ ογοσ]οοϊεϑά. 
Ἑνοη Ὀπιογαϊοοῖς ᾿πἶ15 ἐλ 144,000 ἐο 4261». 
Α βροοΐδ)] γοδϑοὺ ἴὸγ (ἰνΔ}8 18 ὑμ6 ἔδοὶ, ὑμδΐὶ (}19 
ἵνεϊνο Τυϊθο5 δγθ τηοπίϊοηθα ΟΥ̓ ἢΔῃ]6. ΑΒ ἰἴ 
80 γον ΤΥϊθο5 Δα ποῖ ἃ ἰγρίοαὶϊ οὐ βυπὈο 6 α] 
αρδϊησ ί [,εὐ (86 [}1] σοηϑθαιοθῃοθ οὗ ϑγαθὶ 8 
ΒΥ. Ὀο] 161] προτὶ ὉὈθ6᾽ σοϊπογοὰ ἔνγοαι (6 Ῥτο- 
Ῥδοία, Ἐνϑδηροὶ βία, δῃὰ αΑροϑίοϊϊσ τυει ῖη ζ8, 
διὰ Ὀ«ἰοταϊοοὶς 5. ΔΥΚαπιΘΐΒ ἰπ ἔλνον οὗ Βοη- 
κε 5 υἱὸν -τἶίζ., (ᾶῦ 'ῃ τοῦθ. 1-8 ΟὨΪΥ [δγλ6]- 
115} ΒοΙίονοΓ9 8γῸ ἰπϊοηαἀρα, τι} 9ὺ τον. 9 Ἰ.ὰ5 
ΤΟΙΌΣΘΩσΘΘ ἴο ὈΪοπδο βρίγι 8 ἔγοπη δ΄] παίϊ 5, 
ἤτοι τὸ Οἰδη 95 δηὰ (6 “6:}18---ἼΥ}}} οχοῖίθ 
ποι δῆς Ὀαὲ δϑἰοηϊβιιμθηὶ. Οη βρθοϊαὶ ἀἰβίϊπο- 
ιἰοη58 506 Ὀβιοναϊδοϊς, Ρ. 280. 

γεν. 1. ΕἘΌΌΙ Δ 89]18.-- ΤῊ 0989 Δ’ΙῸ ΠοΓΠΟΡ 
ἴοας νοῦ] -Κἰηάοπιϑ τ δες ὨΟΡ Οϑίοῃϑβϑι} }9 
Αησοὶα οὗ Νιείαγο (6 δ}: ΠΟ Ὀδιὶ ΑἸ ρο 8 
(δϊον.), πον ἀἰϑιϊηοίὶ ρευϑοηδὶ Αὔροῖβ, Ὀὰῦ Βγπι- 
Ὁ] 1681 ΔΏρΟΙ]Ϊα ἔογιηϑ, ἶκ6 (6 ΟἸ να Ὁ. δἱ {110 
οηίγβησο οἵ Ῥαγλάΐδο; ἀεδηοίϊης; Βοτα 4}} 6.0.8 
Ῥγον ἀθηι αὶ δυγδηζοαιοπίβ ἰῃ τοχατὰ ἰοὸ 116 
ἴοτι ἢ -Ὀγεακίας οὗ [η6 βρί τ οὐ νὶη 5 οὗ ἰθιριη- 
(ιοη. Ὁ “10 τ Αηζ61]8 ὙΠῸ χοβίγαϊη δηὰ Ἰοῦβο 
(86 πτὶπς, ἰη6 ἰάθα ἐδαὺ (ἰ6 βαϊναϊίοη οὗ {ἰ10 
οἰοοὶ δηὰ τ ρογάϊιϊοι οὗ (ἰἸὸ πψίοκοα (3) δοιῃθ 
ἔσουι οἱ αἱοηα 1188, 8ἃ8 1 νγογο, δϑϑιιηριὶ ἤοβἢ 
δηὰ ὈΪονἁ. Οομιρ. {}|6 δία αν ΒΥ πα ὈΟ]᾽σ ἢ] Τὸρ- 
Τοβοηϊϑιϊοα ἴῃ οἢ. ἰχ. 14, 10᾽ (ΠῚ σϑίο 6 Γμ). 
Τηθ σοιαιμοῃίδίον }ιι8ὺ αιοίοα αἴ90 8)οννβ {Ππιῦ 
189 τοὶπαᾶάϑ ἴῃ ϑοτγίρίαγα ἃτθ ΒΥ 008 οὗ δ ιίυίπδ 
7μάσημοι δ (Ρ. 1117); δηὰ ἱΐ ἰβ τἰὰ5 {πὲ 6 ἂρ- 
Ῥγομ θη δ {0 πογο. ἴῃ {60 ΝΟΥ Τοβίαπιθηί, 
ΒΟΤΟΥΟΥ, {ΠΘΥ ἈΓΘ 4190 βύψῦο}5 οὗ ορίπίοηδ, οὗ 
ἴαϊϑε ἀοοϊτί ο8, ΕΡὮ. ἷν. 14 (σοπιρ. Ηο5. νἱ}]. 7), 
δὴ {815 ποδαίης 15 Ὁγ (ἌΓ (ἢ 6 πιογΘ ργοὈ Δ Ὁ]6 0Π6 
Βετο ΕΌτγαγα τσυγ γε τῖβ, (Βαλ 1.9 ΘΟΏΘΟΡ- 
ἴοη οὗ 89 70" δούπεῖδ οὔ 1ὴ6 οαγτί ἢ ἀ0608 ποί 
ποςοοβοϊίαίθ ἰθ6 ἰάθα (δὲ ἰῃ9 δῶσι 15. 84 ἤουγ- 
δογηογοὰ ρἷδῆθ. 7886 ΤΟΌΓ ΘΟΥΠΟΓΒ ΘὨαγδοίοΓὶΖο 
16 8016 Θοὐτί ἢ- σου] ἴῃ σϑϑρϑοὶ οὗἉ 118 ρρὶ εἰ τ }}}γ 
ἀδγὶς δίάς, 1ημ6 μβοδίῆοῃ θαγίῃἘ. 76 ὅθοσ 18 
δισοδὰγ δοουϑιοιημοά, |κὸ (86 Ομ τίϑι δα ΟΠ τοὶ 
δἴ ἃ ἰδίενσ Ῥογὶοα, ἰο σοπ)]οΐη (δ9 ἰάοα οὗ Βοδλι]ιοη- 
ἰϑαι (Ραζδηΐβι) Ὑ᾿ 1Π6 1άο8 οὗ ἃ Θοπηΐῃρ ἔγοπι 
186 υἱἱοΓαλοβὲὶ ΘΟΓΏΘΓΒ οὗ (6 ϑασί ἢ. Δηὰ Ία {}}8 
Βτεκιοὶ ργοσοάθα πἷπὶ 1 8 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ δοη- 
δογΐης Οος αὐὰ δαρορ---α Ῥγορι ΘΟ πὶ ἢ 
Φοόμὴ Βιιηϑ6 1 ἰαἰζοβ ἢ }Ρ (οι. χχ.). Δοοονγάϊηρς τὸ 
Ἠοοσθι ΟΡ, 186 70 μγ ψὶη8 ἀρηοίο, “(δα (}} 6 
δίοσγτηβ οὗ Ὀινίηθ υὰρηθηίβ ΓΘ ἰο Ὀσγδὶ ὕροὴ 
ἐδ οατὶν ὕγοπι 8}1 8165. Ὀ ϑιοτάϊοοις παιδί ἢ- 
ἰδίῃϑ πὶ {80 τῦῖμἀϑ ἄγ ἰὸ 06 ἱδκθῃ ΒΙΠΡΙΥ 88 
δοιϊυδὶ βιίογηι- πη 5, 0.8 88 ἰᾷ ΟἿ, Υἱ. 12 8 τοδὶ 
δαυίβαιλκο ϑῃουϊὰ 6 πηἀογϑίοοά. Μιβυηάοῦ- 
διδηάιηρ ἰ5 ἀγίνϑη ἴο [15 αἰηχοϑὶ βιγοίοῃ πῆθη ἰΐ 
5 Ῥγοροϑοά ἴο ἰ8Κ9 86 ἥριιγοβ οὗ δὴ δ᾽ οξουῦῖσαὶ 
ὍΟΟΚ Τἰτοτα}γ, δυ ἃ θη, ὁἢ ἰδ 6 οἱ Ρ αηά, (ἢ 9 
ἰδυνυ-δυιις οσρίϑηδίίοη οὐ ἰδεβδὸ δ᾽ϊοζογίσαὶ 

«Γ[0Ἀὺ τοραγὰβ [πο Αἡκοῖδ δὴ (ΟἹ απ οΑ}}) ϑυπι οἷα οὗ “1.9 
φοῖδμογε ἀηά ρεοραμλίυγη οὗ {ΠἸὸ89 (5 'γκβηΐζι πη) ομίπἴοπε ; 
1}»» (οἸβοηῖοτβ ηδ αἰγοσίοτη οὗ ἴῃ: Υἱοΐοποϑϑ ἰὸ αἴ ἢ (ἢ 0 
εχεΐια." ΤἬγο ἱπ Ὠοτ ες ἴῃ τ 8 ορί πίοη ἱποοποὶ «ἴοηῖ ἐκ 
τὰ» πεῖ ἰἢλὲ ΠΟΥ͂ αγὸ ὑπάστ [ἢ 6 αἀἰγουϊίοη οὗ οἱ, βίο 1}}6 
ψίοκο τὸ ἢ λαπά, αηὰ Ἠο γεείγαίης ἴθ τοπιαϊπάοσ οὗ 
ταῖς (ςοτρ. Ρή. χτὶΐ. 14: ΙΧχυ!. 10). 

ΓΑΙΖΣΌΒΟ τοοαγκο; " Τηΐα ([Πδὲ [ΠΟῪ δἴὸ εἰπερίν 4Ἐσεῖς) ἰδ 
αἱ τεὲ 9 ἀοςο]ετοα ἴο Ὧ4 ἐ ἰδ6 ἰοχῖ, δηὰ ἐξ [5 ἰη16 ἴο ἰῃηπίγο 
Βεγυηά ἰς, ΑΙΙ δἱοχουσίπς δηὰ μἱ! ἐμά! νἹ πα!σίης ἰπῖθτ- 
Ῥεε δι ουΣ δσὸ οαϊ οὗ [9 ατϑϑίοι.".--Ε ΚΕ. Ο.] 

{Τ [890 Ὠγοσοάύϊηρ 70οί-Νοίε.---Ε. Β.. Ο.] 

ἄσιιτοϑ ἰ8 ἀϑῃποταϊπαίοα δἰ᾽οσογίοαϊ ἐπί οσργοίαι:οπ. 
Ὗ 0} οαυαὶ ᾿αδϑιΐσθ ταὶ σιὶ ἰὰὸ Ὀ6 81, υαΐ 1.6 
δοισεῦ οὗ Μαι!. χὶὶϊ. 18 ἃ 68] βουνοῦ, διιὰ ἐμὰϊ (0 
Βρί γιαδὶ ἰηϊογργοίαιϊοη οὐὁἨὨἁ Ὠϊιῃ 18 ΑἸϊοροῦῖσαὶ 
ὀχροβίιῖοα. Ηονουοῦ ΔΌοΟΥ(ἶγ9 πηοϑὺ οἵ (8. 1η- 
ἰογργοίδιϊομβ οἵ δυοῖν Δ] οζογίσαὶ ἤρσιγοβ ππὰν Ὁσ, 
{0 Δ΄ΓΘ 80 ΟὨΪΥ Ὀοροαῦδο (ΠΟΥ ιν ποῖ δΒυῆ- 
οἰδαιὶν γοραγάθα ἔα ΚΘ Ὺ νι ϊοὶ 18 οἴὔἴδτγο ὮΥ 1}19 
Ῥοθίϊ68] δὰ ργορμῃοίϊσο- βυι Ὀ0}}68] Βίγ]9 οὗ 6χ- 
Ῥτγοβϑϑίοθ. Οὐνῦ γϑιημδυὶς ΔΡΡ 68, ἴον ᾿ἰῃβίπησο, ἴο 
Βοηρο} 8 οχρ᾽ δῃλίίοη οὗ (86 φαγί 85 Ακιία; (ἰ10 
66 ἃ85 Εωγορα; (ἴθ ἰγόέ8 ἃ5 Αὐγηῖσα. Υοὶ οἰον 
ἱπιοΥργ οί οἢ8 860 ἰη Ὀιπιογαΐοοκ, ἩοηρΒβίοι- 
ὈογΩ αὐ6 ΥἱΥ ἀπάἀογβίδηϑ ὑἢρ δόὰ ἃ9 ἀ6- 
ποίη [6 5388 οὗ παϊΐοῦ8. Ηδγο, ΒοιΟΤΟΥ, {10 
84 ϑιιουά Ὅ6 δΔρργοδοηἀρα ἰπ (ἰ0 ὈοΓΓΟΡ 865. 
οὔ 1.0 ἰθγπι, 88 Υ οἰ χης Οὐγιίδίία πηιϊοηαὶ 
Ἰἴ6, Ὀθοδα8ο ἰὑ 18 ΡοΟΒΒ. Ὁ]6 107 ἰὰ ἰο ὕὈ6 ἐπγωγεά ; 
ἴι σδῃποῖ {Π5 Ὀ6 υηἀογϑίοοα, Βον ΥοΥ. ἴῃ Ο568 
ὙΠ 6ΓΘ (89 ΒΔΓ ρΓΟΟΘΟαΒ ἔγομ ἰἰ, 88 ἤδη. υἱἱ. 2 
δὰ ον. χὶϊὶ, Ηρδηρβίοη ον (ἴη Κ8 {Ππαὺ (ἢ 9 
γεε8 ἀδηοίο Κίημβ ΟΥ τηλχηλίοδβ; γέρδ 81 σΓ7α84, 
16 ἸοΙΥ δοὰ ιν Ἰονγ. ᾿ο ρῥυοίονγ, ἴῃ {18 
Ῥϑβαχθο, 9 ΘΡργθ θη (πὸ ἐγέθδ ἰπ δοσογάδηοθ 
νι Ῥϑα]πὶ 1., (η6 σγα88 ἰῃ Ἀοσογάληοθ νἰἢ 
Ρβαΐϊπὶ χχὶϊὶ., ϑίησθ 'Ὁ 18 πού πρυιγλὶ {ἰἴὴ σβ {ἰδ 
ΤΟ Βροίοη οὗ 88 θοίης 1η͵υγοά, Ὀαὺ Ροπλί τον 
ξοοά ιἰνϊη 68. 

[Δαν {μὸτ9 ποὶ Ὀ0 Βοτθ ἃ ἀομδὶδ βυτηθο] σαι ΐοη 
--ἰθὸ δίογηι αἀἰγσθοῦν δ ρηϊβοιηΐ οὗὨἨ 8. σοῃνυϊβίοη 
ιν 5 ἴο Βαῖκο (δ) 9 γεαέ δανί δηι βο8, χη} ἐλαΐ 
Βυπλυο] ἷο οὗἨἁ οσοηγαϊ δῖοι ἰὼ (89 ψ]ο]6 δ τὶσ οἴ 
ἰδ βοσϊοιγῖ Ουὖυν [οτὰ δοπποςοίβ. ἰο ΠΟ Ὁ 
ΒίοΟΥΠΊΒ ἴῃ 1.0 Ρ᾿γδῖσα)] δὴ ἃ βοσίαὶ νου] 8 ἃ8 ὑΓΟ- 
οοὐΐϊης [Π|5 Οοπιῖης (μυκθ χχὶ. 20--28), διὰ (9 
γΠ0196 ᾿ΠΆΡΟΥΥ οἵ ἴΠ6 ΑΡΟσΆΪΥρΡ86 Ἰολ8 ἴο (89 
ἴάοα (πὺ Βι οὗ ΒίοΟΓΠ.Β Μ0}}} θ0 οΘομϑοίθα ἴῃ ΓΘ Δ (γΥ. 
--Ε.Β. 0.1] 

γον. 2. Ἀμδα 1 δὰ ΒΟΉ Σ 88}696].--- 
ψηγησα, τψιὰ ροτγίοσυ αϑιῖοο, τοράτάοα ({}}18 
ΟἾΟΡ Αηροὶ 88 βἰιυϊβοδηΐ οὗ {6 ]οἱν ΟἸιοβί. 
θυ πιογάϊοςϊς σομδίοτϑ ἰς ἴοο στοιῦ ἃ αἰ σγοβϑὶο ἢ 
ἔγοια (ἰὸ ἰοχὶ ἰο τοζαγὰ ἶπι ον 88 ἂπ ΔΥΟὶ- 
δησοὶ (ϑίθγ}), οὐ ἃ8 Οδσιϑδὺ (Ὁ α]υγ., ΠΟ κϑθῃὉ,.). 
Το ἴογῆλ ΟογίαΙ ἾΥ 8 ἄγγελος, δὰ ποὶ “υὶν 
Ολοδί; χὰ} ουϊπίάο οὗ ΑΡοσαΙ  ριΐο ΒΥ πη Ὀ0]15π|, 1ὲ 
ἰ8. 16 Ποὶν αἸιοϑι Ἧ]1ο 86419ὅ. [Τ]|ιὸ ΠΟΙΥ αἸιοϑί, 
ἀουὈ11688, 18 {Π|0 οὐεϊοηξ ΒΟΆΪΘΥ; δαΐ Τπλ Ὁ ποὺ (119 
ΑὨροὶ 6 8 Βγπῦο] οἵ (89 ᾿ηϑιτιι θη. ΑἸ} 165. ὉΥ͂ 
Ὑ ἷο ΗΘ 868]9 ἴ---Ε.Κ..}] Τηΐδ ΑἸ ροὶ απἀοαῦθὶ- 
ΘΙΥ ΒΑΥΒ ἴῃ Υογ. 8, [89 δοσυνδηῖϊδ οὗουσ σοᾶ; 
Ὀὰι Β6 τουιϑί, ΒΟΘΟΒΒΆΤΙΥ͂, ΒΡΟΔΚ ἃ8 δὴ Δηροὶ δὰ 
μ6 αδἷβδο ἱποϊυἀθ8 νυν ἰπλ861, ἃ8 Η θυ κα! θοΥς 
ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ τοιϊη ὧδ 8, 6 ἴουῦ Αἰιρο}]8 ἔγϑβι 
Βροίκθη οἵ. [ΠΣ ἱπο]αβίοι 18 φοδεὶδίθ, Ὀαΐ ποὶ 
πεοσοϑϑατῳ.---Ἐ. Ἀν. Ο.] 
Δαοθηᾶδίηρ ἴσοι τ86 βυη-τἰδίηρ.--- ἔνοη 

(ἰι15, ψῪυ δ. ἰοἷά, οοηϊαϊ8 ποιϊιϊὶης δυΐ 
416 “εἰ χπιθοδηί" ἰηϊπηδιίοη, “ἴας {ἰ6ὸ ΔῺ- 
οὶ ψῆο Θοπιθδ ΟὉ δὴ ογγληὰ οἵ δὈὶοββίηρ, 
σι} {Π9 συλτδηΐίθθ οὔ 11 οἰθῦπαὶ" (Δλη- 
κοῖς, ἰπθπ, ἃγ ροβϑοββοὰ οὗ βὰσἢβΒ.Ἠ Ῥονψογ!), 
ἐ ΥἾ865 ἤγοιῃ (ἢ6. β6 συ οησ9 Ἰἰχιῦ δηὰ [16 ἃγῸ 
Ὀγουχινν ὈΥ {116 Θησ ΠΥ βυη.᾽" Ὀἰδίογαϊοοῖ, τ ῖτἢ 
τοίθγοησθ ἴο Ἠοηρβίοηπονρ (2), ΕΌτατα, ΣΟΙ ΚτηαΓ 
δηιὶ οἰθοτα. Τὰ ᾿ινογβ. εἰθη, σοπἰπίη 8 πιοάστη 
Ῥοριϊοαὶ ἥχυγτο, δηἀ ποί δἰης ταοτο, ἰπ οι σι βοτὶρ- 
ἴπγ 6 ΒΡΘΆΚΒ οὗ πο της οὗ {᾿ὸ ὅιὰ οὗ σὶρμὶ- 
δουβη685 (Μα4]. ἵν. 2; σον. ἴαὐκο ἱ. 78: Ησπρ- 
ϑίθμογζ, Ρ. 882 8Βαᾳ4ᾳ.). Ὀδιογαϊοοὶς τοὐοοίθ 8 
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ΒΟΥ οὗ ἱπίογργοίδιϊομα δ᾽ πλῖ]δὺ ἰο δἷ8 Οἢ 
. 281). 

εὐ Ἶ 8041] οὗ ἴ8ο0ο Σἱνίηκ Ο᾽οά.---Τὴθ ἰοτπι 
ἀοοβ ποὺ ἀθῃοὶθ ᾿ὩΘΓΟΙΥ͂ ἐπὶ ἰδ ““868] δε- 
ἴοησε ἴο (06 Ἰἰνίης ὝὙαοα;" ἱὲ τρθϑηδ, χὰ- 
ἐπον, ἐμαὶ ἰέ δεομγεα α ἐΐ8 σογγεεροπαίπα ἰο ἴδ9 
Ἡἱνίης; αοἀ--)ὸ πον 16 οὗ Ὀοϊίονοτθ. Ηθησθ 
αοἀ ἰβ ιοεγπιοὰ {πο ἐέυέπσ ἀαοα. Ασοοτάϊης ἰο })9 
εἰ, ἐ6 δχργοβϑβίοπ πιθδηβ (αὶ αοὰ ἰ8 ἐμ9 
ἔτι αοἀ, δὰ ἰἰθησα ἐἰπαὶ Ηἰδ 664] ἰϑ ἰμ6 γδ]ϊὰ 
οΏ6. ᾿Αοσογάϊΐης (ὁ Ηεοηρββίοηδοῦς, Ὀθδιογά οἷς 
δὰ οἰ οῦα, (16 τιθϑδηΐϊης 18, (πὶ αοἀ, 85 (89 
Τϊνίης Οπο, 8 6δ'8ο ἔμ Ὀοβίονοῦ οὗ 1168. Ουν 
Ῥαββαρο ἰγϑαίβ οὗ (6 ἱπεωγαπος οὗ ἃ Ἰἰἴα δίγσεδα υ 
εαἰνθη, 88 8 ΔΙΎΘΥΒ ἰ᾿9 6880 ὙΠ ΘΠ 808] 1ης 18 
Βροκοη οὔ. Τοζοῖμπον χ ἢ (Π 6 ἰάθα οὗ ἐπδωγίπο, 
ἐμ6 ἰάοα οἵ ργορετγίψ ἴθ ἱποϊιἀοα. Τ 686 ἔννο 6ο0η- 
δαρίΐοης τοα] Υ σαηηοί 6 Βοραγδίοά; ἢθ νψὶο 
8Β64}8 δ γ  ἰηβ, δοοῦγοθ ἰὑ (0 Ὠἰμμ5ο! . ἘΠ οι 
{118 γοίργθῃσο οὗ ἱπβυγσδῃοο (0 ΟὙΠΟΡΒὨἷ}---οῦ 
ψ σὰ Ἠδη ϑιθὈοΓς οδὴ πὰ πο οογίδίη οχϑηι- 
Ῥὶο ἱπ βουὶ ρίατθ---8οδ] πρ, 88 δυοῖν, νου] ᾿ιδνθ 
ΤΩΘΓΟΙΥ (86 ἱπιροτὶ οὗ 8 το θηΐ68] ἐδϑιθηΐης. 
Βυὶ ὁνδῃ ἃ ἰοοκ ἰδ ποί Ῥυ ΓΟ ΪΥ δὰ δἰ} ἃ πιο- 
ομδηϊοαὶ ἱπροάϊπηοηίΐ. 

“ Αοοογάϊης ἰο0 0 Ὠγροίἶθ815 οὗἩ βουϑγαὶ 6χο- 
κοίοα, {π9 δοαὶ Ὀοτὸ {86 πδ8η10 οὔ “ελοναλ. δαοῖὶ 
δομμπηθηϊλίογθ γοῖογ ἴο οι. χίν. 1, ψθτο (δ 6] οὶ 
ΔΙῸ ἀσβουι θά 88 βανίπρς (9 Ναηη οὗ αἀοἀ πνυιιίοη 
οὐ ἰδποὶν ἐογοιιοδβ, οἰς. ἴζ ἰ8 ἰο Ὀθ οὐδογγοϑά, 
ἐπὶ Εχοϊκι 6] (οι. ἰχ. 4) τη οΓ Ὁ ΒΡΘΑΚΒ οἵ ἃ πιαγξ, 
πἰτῃοαΐ ζαγι 9 αυδ)ὶὶ οδιίοη. Τ}}}8 ἕδος δ]0Π6 
δ)]ιουϊ ἃ ργονοπὶ 8 ἔγοιι σοΐϊπᾷ Ὀογοπὰ τψΠδὲ 18 
ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ δἰδιοὰ ἷπ ἰδο ἰαχί" (ἨΕΝΑΟΒΤΕΝΒΕΒΑ). 
Οἰμογβ αγο οοη᾽οοίαγοά (δὲ (Π9 δεαΐ ὈοτΤΟ 16 
βίχη οὗ ἰμὸ οτοϑϑ. δ δίθσζάϊθοϊ, οὐ ἰμ9 οἱ ον 
δαηὰ, οοποϊυάο5, ἤγουν (ἢ 6 οὔχ᾿Βδίοι οὗ {ἰι6 ἀοῆ- 
Ὡἰΐο δγίϊοϊο, (δ. τὸ 8Υ6 δὲ ἸἰοσΥ ἰ9 ΒΌΡΡΟΞϑΘ 
παῖ αοὰ 48 ἀϊδογοηί 8086185 ἔρον αἰδοτοηὶ μυτ- 
Ῥοβοβ. Τὸ ἀροβίὶο Ῥδιυὶ, ΟΜ ΟΥΟΡ, 866 π|8 ἰ0 
πον οὗὁὨ Ὀυΐ ὁπ9 ΡᾷΓροδο ἰῃ (δ 8θα]ης οὗἩ ἰδ 
δογυδηίβ οὔ ἀοα. 

Διηᾶἃ Ἐἢ9 οτοᾶ υυἱὴῖδ ἃ ξτϑαῖ νοΐοο.---ΤΊιἿ 8, 
δοοογάϊης ἰο Ἡοηκοίομῦοτῦρ, ἀοηοίοβ 116 ἀροϊἀ64- 
π688 οὗ [0 δοηπιδηἀ, ΟΥμοῦ ἐμ Γργοί (0.5 8060 
η ϑἰονάϊοοϊς, Ρ. 286. ο υπαἀεογβίδπα ὈΥ ἰΐ 
16 ταὶ κι Υ δουηίος- ποῦ κίηρ οὗὨ δροβίο]ο Ο]}γ 5- 
ἐἰαπὶΥ δεφαϊηβὲ (π 6 ἱποϊρίθης Ὀγοδικίης 10089 οὗ 
Βρί για} Ἰνθαι μοη δα ἅροι (89 ΟἸγοὶ. 
Το σοῦ ἐξ τσδα κἰνθη.--- ὁ ὅπα πο γἷυ- 

Ῥοτίοος ἴῃ ἐδόϑη; ἴον ἰξ 6 ποὺ ππι|}} {116 βολ] της 
(αὐ Βπο}} ροννὸν ἷβ σίσοῃ ἰθ. ῬΥΘΥΪΟΙΙΒ ἰο (110 
ΒοαἸἰπ, (μ6 ἔοατ Απρο 8 γογθ ἦυδὲ 885 θοἢ) ἀ6- 
εἰχηδὰ ἕον (86 γοβϑίγαϊπίηρς οὗ {9 τὶηὰβ 88 ἐδ 6 Υ 
αἰιον σαγὰβ ὝΟΓΘ ἴοτ ἰῃ6 Ἰοοβίηρς οὗ (δ οπὶ, [ὉΓ 
{ΠΟΥ ψ6τῸ {9 Δ Ο] Ϊ6 ῬΌΓΡΟΒΟ δηὰ (ἢ δῃηρο)}δ 
ΤΩΘΊΒΌΓΘ Οὗ (Β6 τυ πη 48 {ΠἸ τη 86 1 γ68 (ῬΒ. οἷν. 4). 
Το ἰπίσστο [86 ΘαστὮ.---Αδικεῖν ἰ8 ἰο Ὀ6 δΡ- 

Ῥγοβοηῃάρα ἱπ {π 6 Τῇογ9 ΖΘ ΠΟΓᾺ] 80186 οὗ αυὲπ 
λαγπὶ οἷ Α βίτδῃηρθα ρογσυδγβίοη οὗ ἰἢ9 Β6η86 13 

4 [ΤῊο Αγροκιῖϊθ Ῥαῃὶ, πο δῸ πτοίο οὗ βοα! ηρ, ττᾶϑ 
ψτίτ κι ποῖ 88 8 ῬΓΟρποῖ, νὰϊ οὗ α τηλιίοῦ {πη οχίϑίρη 
Τμ9 ἴδοῦ {πῶ Ὀαἵ οὴ κἰπά οἵ ΒΟΆΪ ΠΩ (ΟΓ ἃ δρα!ηρς πηνίπα 
υ Ο9 ῬΌΓΡΟΒΟ) ἔμΘῃ οχίρ ἴθ, οὐ ΠΙΗΥ͂ Ἔχίδί [Πτουκἤῆους {119 

οαῖοῦ ρμοτγίοη οἵ ἴϊο ΟἹ τὶ ϑιίδη τα; ἀοοθα ἢοΐ ὀχοϊπαθ {15 
ῬΡοπαείυΠν {πᾶν ἰὰ “ (Ὸ0 Ἰδὲ ἀκ 8 ποῖ οσ Καὶ ἃ ἸΘῪ ὃθ 
φϑιπρ! ογοῦ.--Ε Β. 6. 
{7180 86 οἵ ἀδικεῖν, [ὁ ῬΓΟΡΘΓΙ τηοαπίπα οἴ ΜΉ Ομ ὈΘίΌΓΘ 

δ κδοσυκδίίνο [5 (0 40 τογοπῦ (ὁ (σοτηρ. Ματί. χχ. 18; Αεἰἴα υἱ. 
96, Ζ7, εἴς.) ἵατοτα [6 ἰάθ8 οΥ͂ ᾿ογά, {πη {πῸ ὕοαγ ΑἸ χοὶ 8. 8ΓΘ 

δυτθοῖο οὗἁ εὙἱ] θη, οὐ, δ Ἰραδὲ, Π9 ᾿άϑα παῖ [ΠΟΥ αἰ κ Η 
ουἱί ασεποῖεε. Νο τὰ ὰ οὐὐθοϊίοη ἂρ "0 υγεοὰ ἀρείηδι ἐιἰν 

δον ἰπ (δ6 ἱπἰοτργοίαϊϊοη5 οἵ Βοηρεῖ, Ηστάον 
διά Βἰηοϊς, δοοογάϊηρ ἰο Ὑοῖ πὸ Λοίαϊησ οἵ 
119 τ ὶῖη 8 ϑμου]ὰ ὃθ Τοζαγὰθὰ 88 δῇ ἐπλυγΥ, ὃ6- 
8.80 {ΠΟΥ͂ ΠΔΥ͂Θ 8 σΟΟΣ ΗΝ ΟΥ 8 αἰδρεγείπσ εἴξοοι. 
ΤῊ ἄχρι ἴῃ γον. 8, ἱγγοϑρϑοίϊνϑ οὗ δηυ πη 656, 
ἀεοΐάθ9 ἰῃ τορδγὰ ἰο ἐδ τηϑϑπῖηρ. [ἰ Θνε ἢ ῥχὲ- 
οἷἴυάο8 {89 αβϑυπιρίϊοη ἐμαὶ δατὰ ᾿ψουἹὰ γταβυὶ, 
ΟὨΪΥ ἴῃ 6480 ἔδθ νη το γὸ Ἰοοϑοὰ ἴοο δβ00ῆ. 
Αἴτοῦ 180 Βρθϑ]ΐηρς, ἰλ9 ἰπὐυτίης ΓΟΔΙΪΥ δμβιι68: 
(που κι ἰδ Ἰοοϑίης οὗἨ {80 βΒίοτπιβ 18 οὶ 116 Γ8]}}}7 
πασγαιϑα, ἰξ 8 δοίι ΠΥ δοσοιρ! διο ἃ τῖΐ {86 
βουπάϊηρ οὔ {Π9 βΒούϑῃ Τγαπιροίβ. 

ἘΠΙ τὸ Βανθ δ668]9ᾶ.--ΤῊ9 σΘΏΘΓΩΙ 8Ρ- 
Ῥτομοαηβίοη οὗὨ ἰδ ΡΪΓΔΙ 88 ᾿παϊοαιϊ πα ἰδ αὶ ἐλ 
Αὐκχοὶ 88 8591δϑίδηί8 ὙΠῸ δ΄Ὸ Ὡοὶ τηρηϊϊοηοί, 
ΙΛΔΥ̓ ΒΑΘ ΔΏΟΙὮ6Γ αἰτεοίϊοι αἰνοα ἐο 10 ἴῃ ἐδ 
αβϑαιηρίϊἑου, (αι [8.6 ἕουν ΑἸ ροὶβ ἰπϑιυβοῖνεβ 8.6 
(10 ἀϑεἰϑίδηϊδβ οὗ 6 Αηροὶ νγῦο ββι 68 {86 δοπι- 
τηϑηά. ΤᾺ]8 ΥἹΟῪ ἰδ 0. 8}}7Υ ὉΡΒοΙ]ὰ ὈὉΥ Ηδη ρείεοη- 
ὈογΖ, ἰδουχὰ Ὀ διοταϊοοῖς Ορροβοα 1. ον ἰδ 
Γορτγοϑϑίου δᾶ Ἰἰηπλ ἰδίου, 88 Ὑ7γο}] 85 ἐμ οὁ0- 
ορογδίϊου οὗ ἰοπιριδίίοη, οὗἁ ἰγῖαὶ, οὗ ἐγ Ὀυ]αιίου 
ἴτοιλ τι ὶλῃουΐ, ΔΓΘ 8.19 ὨΘΟΟΒΒΔΥΥ ἴῃ οτγάοσ ἱδδί 
ἸΠΩΔ ΤΠΔΥῪ ἱπΥ ΔΤ ΠΥ αἰαὶ ἐο 8 8δοδ]ησ. ΑΒ, 
ον οΥον, ἃ οογίαϊ ἄοσρχτοο οὗὨ ἰεπιρίαἰιϊοι 18. ἐδὸ 
σοηάαϊιῖου οὗ Βρα]ἰπρ, 80 {ἴ6ΥΘ ΓΘ 8ἃ180 ἀορτγοοβ 
οὗ ἱοτρίαιΐου ψ ϊοῖὰ πουϊὰ Ὀ6 ἐγγοδίβι 1 ὉΪ6, τ ῦΘ 
ἴξ ποί ἴον {1190 ργονϊουϑ θϑαϊϊηζ. Απὰ {815 ἰβ (86 
ἰἴάοα Ῥγοβοηϊδαὰ μβοστθ.0. Ηδφησθο 86 ἕοιις Αηρεὶς 
πιιδὺ ἢτϑί ἰδ] ἃ πορϑίϊγϑ ραγί ἴῃ (με βεδ]ϊπς ὉΥ 
οΙάϊῃς {6 ἔουγ νη ἴῃ ομοοὶς Ζ0Γ 8. (1Π|8. 
Οδϊονίυδ᾽ ΔρΡΙϊοαίίοα οὗ {86 ρἰυταῖ ἰο 6 ΤιΊπΙΥ, 
866 ποἰίοοὶ Ὀγ Ὀ ϑιογαϊςοἷς. 
ΤῈ6 δοινδηΐο οὗ οὖσ Θοά..--ἴὰ (ἰο ΟἹὰ 

Τοίατηθῃςξ 84}} (86 ρῥίουβ δ΄ο, ἢ: ἃ ζοηθγωΐ 8686, 
δεγυαηίδ οΥΓ αοά, ἴῃ δοοοτάδησο τὶ ΗἾ8 ΤΒΟΥδὲ 
[4]. ἴῃ ἃ βρεοΐβδὶ βθῆβθ, βο ΟΥ̓ Ρ, (10 ῬΘΟΡΪ8 
οὗ ᾿βγδοῖ, οὐ ρίουϑ ἰβϑγαθ 68, Δ Ηΐ8 βεγυδηίβ, 
θεΐης ογζϑὴβ οὔ ἀοα, ἀοϑὶφηρα ἴον (86 αἰδαδίου 
οἔὗ Ηἰφ Ἰίκιιι, Ηἷβ Ἰὰνν διὰ Η 8 βαϊνδαί' οι οὐοὸῦ ἰδ 8 
8010 φαγὶ ([8. ΧΙ ;. 1), Ιὼ ἰλ6 πιοδὶ δρεϑοὶδὶ 
δ0η80, ἐδογοίΐογο, ἰδ Νίοβδίδῃ ἰ8 Ηἰβ ϑογτδῆϊ 
([8. 1111.). Οη δοοουῃὲ οὗ {μὸ οοπίγχαβί οἵ 8ο0ῃ- 
8}}}} δηά {86 8] αυ δὴ βογυϊ 49 οἵ ἸορᾺ}}: 8 (ΒΕ οαι. 
νἱ.), (9 ἴθγ δεγυαπέ οσσυρῖθ8 8 ἰ685 σοῃϑρί ΟΌ8 
Ρῖλοθ ἰὰ 6 Νονν Τεδβίδιιοπί, Τῆς διάκονος οἵ 
(οἱ ἰ8 8 δεγυαπέ “ὸ ἰδ διαὶ ΐαῦ τ (8 ἷ8. ΜΔ8- 
[γ᾽ Β Ρύγ 9086, δηῃὰ ΒΕΥΥο5 τοϊυπίατιϊγ. Τμὸ Εἰχὰ 
δηαὰ ΒΟοΒΟΡΑΌΪΟ δῆ οὐ δυῦλος, ονουο τ, ρτ- 
αὐ δηὰ β ηὶ βοβΏ Ὁ το ρροασα, δὰ ἰδ9 
δοῦλος οὗ ΟἸινὶδι ἰΒ αἰδο {μ6 δοῦλος οὗἩ ἀαοά (ΤΊ. ἱ. 
1; εν. ἰ. 1). ΤὴῈΟ ἰγὰθ βοσυδηῖβ οἵ ἀοὰ δ.ὸ 
{1|ο86 ἱπ τομαὶ τ 618 ἀοβίϊην 18 7} 8]}εὰ ; [π086 
ν 80, ἷἰῃ δηὰ σι ΟἸιτὶδί, γορσαβοὶ, 88 [86 
Κοσῃοῖ οὗ ἰμ6 Ομαγτοῦ, Θοα᾽᾿Β Ἰίρῃι δπά Ϊδπ οἢ 
ο φαγί. Απὰ ἰ686, Βοπιθ ὄχοβοῖθβ που] 

ορί πίοπ Γγ τὶ ἔδο Πκοξ, τη δὲ “ ἐξ τοας σίυση “ ἴο {πο πὶ ἴο ἰπύστθ, 
δἴπορ 1 ἐπὶ δ μγυγυμηξ νὸ οὗὨ ( «ἃ ἴο ὑπὸ Ἄνθη [Π6 ΕΥ̓} δὲ 13 
ἐυπιταπηοηιδν (ας τ εἰσ ἐδ ἃ  τόοης ἔγοπι ἔποα, ἰδ ἢῸ ἩΓΟΏ 

Τγοπι Π|πι ἈΠΟ Ὅτι, 5969 ἀπά ζΓοδίταίονς τ επὶ (ουσιρ. 
Αοιδ ἰἰ. 2:).-.-..«ΨΕ. Κ. Ο.] 

-ς [ΠΠἸΘ ΓΟ ζ0Γ6 ΠΟ 1668 πη δὲς πσογὰ:ν ἴῃ (Π6 Θτθοκ Τουδ- 
τϑηῦ ΜΠ σἢ ἰὼ τ(ὴ6 ΘοΓγδη γογβίοιι αγὸ γοηουϑὰ 
απὰ ἐμ τῃ6 Κπαὶϊ κῃ (ν ἢ οδα δαἀάἰτίο.4}) δργτανέ. Τπὸπ 
ΚΟΠΟΓΩΗΥ δινὶ σΟΥΓΟΟΓΥ 80 τοπάονεα [8 δοῦλος, [86 ογάίηαι 
ΧΧ. τοπάογίης οἵ 2)». [0 ἐδῃποῖ 1} ΡΓΟΡΣΙΘΙΣ ὑς 

[κε [Ὸ οασαρίθδ αὶ 1664 οοπδρίοτοηῃδ ρίεςο ἵπ ἴπὸ Νὸν Τωῖδ. 

ποῶῖ (ἢπη [05 οηπίνκϊοηῖ η ἔπ ΟΤά. [ἢ 1ἰὸ οκροια, 1η ἀξ- 
τοςῖ βἄγθα ἴο {Ἶ16 αἀἰδεὶρ]θ 4 ηα [ἢ ἀσβοτι μεΐνο Φ κυμον ΟἿ 
Ποτᾷ ὑποὰ ἐν πιοτο ἔθ 86 τἰπ|οὸα: { ἰΒ δρρ! δὰ τποπιῪ ὅθ 
τἴπηθα ἴο ΟἹ βείδην [Ὼ οἱ Ὑ μοι ιοῦδ οὐὁἨ ἔπο Νονν Τοδίαπιθαξ, 

Τ1ι ἰδ αὶ ἴογηλ (τ ὩΘΓΑΙῪ οπιρίογοῖ ν᾽ [9 Αρι81168. “π᾿ {{π0 ἰῶ- 
ἐτγοδαοιίυηδ ἴο πος Ἐρίδι1ε8 δὲ ἀοοοτίρηγο οἵ 1}10ὲ} ΟΥ̓ΤΣ 
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ἴδϊῃ ῬΟΥΒυλ6 τ8, 8.6 96 ΜΝ 15} ΟὨΥ 5. 18}8 ὁχοὶὰ- 
δίνουν ἱ “41)6 οι ο,᾽᾽ δαγ8 Εὐτασα, “" ὙΓΣΟΏΘΙΥ 
ΤΟΙῈΓΒ ἴο οἷν. χῖγ. 1 ἴῃ Ῥχοοῦ οὗ ἰΠ6 ἱποογγοσίποϑϑ 
οἵ (8ὸ Υἱοῦ τ ἶ ἢ ΤΏΔΈΘΒ (6 Βο8]6ἃ οὔθ8 οὗὨ οἷ. 
Υἱὶ. 56 18 ΟἈτἑδιΐδη8. ἴῃ 8 ορἱ πίοῃ {1Π6 144,- 
Ο00 9εα]οὰ οὔ δ8 οὗ οἷν. Υἱῖ. ΓΘ ΔΡΡΘΑΡ ἷπ οἷν. χΧιν., 
θοΐης ΖΟΏΘΓΔΙΪΥ ἀοϑὶ σηδίοα [ἢ γον. 8 ἃ8 γοἀδοιηϑα 
ἔγοιι (ῃὴ6 ΘΑ τ. --ἶ-Ἶὐ ὁὸ 8041} 866, ἰῃ ἀπο ἐΐπιο, ἐπ 8ὶ 
ἰ9 111,000 ἱπιγοάυσοα ἐπ {89 Ἰαἰίαν σὨδΡίοΣ 
δατὰ ποι πρὶ ἩΒΑΙΘΥΟΡ ἰὸ ἀο τῦῖδὰ (086 οὗ οδ. 
τ ἘΞ Απὰ γοὶ ἴῃ οδοῖν οα80 (6 πυμῦθν δηὰ 
404}} οί! οη. [{}86 πιᾶτὶκ ὁπ {116 ἔοτθ 681} δγ9 {86 
κι Τὰ6 ἸάΘη γ οὗἉ ἱπάϊν: ἀι.4}5 18, οὗ σοῦγΒο, 
πο [ὴ6 πη τὶ Ροϊηὶ : ψμδὲ γὸ οΘοηΐοπα ἴον ἰβ 
ιἰὸ ἰάθη ιν οὗ ἰμ6 ἐάσδα: υἱΖ. οὗ ἰδο 144,000 88 
86 βιδπἀ- ΒΟ] 6.8 οὗ (16 ΡΘΟμΪο οὗ αο(, (89 ρἱ]- 
δῖα οὗ (ὴ9 ΤϑΙΩΡ]6. 
Ου τμϑὲὶσ ἰοσθβϑεᾶε..--- ὐδιοτάϊοοῖ : “ΤῈ6 

τλικ χοοοϊγοα ὮΥ (0 Βοσυϑδηίβ οὐὕὁ (89 Βοδϑὲ 18--- 
᾿ἰκο 89 Ἰϑυκ οὗὨ βίδυθβ ἴῃ οὐ ὩΑΥΥ 11{6---ἰ πὶ- 
ῬΓεβϑεὰ Ὁροὸὰ ἰδ6 σχΐ απ οὐ ἐμ ἔογομοδὶ 
(6. χὶ, 16; χῖὶν. 9; χχ. 4); (89 βοσυϑηίβ οὗ 
Θοὰ Ὀδ6αν (ἢ 8 564] δηἀ 6 πϑ)9 οὗ (Π 6] Κογὰ οἱ 
τοῖς ψϑογελεαάς αοθῦθ. 86 ἤδοί ὑμδύ (118 15. (ἢ}6 
τοοϑὺ σοηϑρίοιαουβ ρΪ460 (Αγεὶ., Ββηροὶ, Βίοτγη 
δηὰ ΟἰΠ6γ8) ἰ5 8 δι δοϊθης ΓΘΆ8Β0Ώ ΟΠ]Υ ἴῃ (86 
6180 οὗ 0 Βογυδηίβ οὗ ἐΐο Βοαβὲ; τί (6 
δευυδηίβ οὐ αὐ, ἐμθ τηδίοτγὶ 4] ροϊηὺ 18, ταί μου, 
(μαι [86 ΠΟΌΪοδὲ μαγὺ οὗ ὑἰ86 ὈΟΥ͂ βῃου]ὰ ὈΘΑΓ 
(86 βδοσοά τηδτὶς.᾽ Αχζδίη, ΠΥ 15 ὩῸ ΣΘΟΟΌΓΒΘΙΟ 
86 βοτί ρίυγ 8) Ὀ84868 οὗ (μΠο 166. Ἐν ἀοοα Αἀγοι 
Ὁθαγ ἴ)6 πϑιια οὗ οἰ ιοΥδὴ ροὴ λεΐ8 7γοπίίεἰ (Ἔχ. 
Χχυχὶχ. 80; χχυΐἱὶ, 80), δῃ ἃ ὑροὴ ἷ8 ὀγεαδί- ρίαίε 
(86 πδη6 οὗ (86 ΘΠ] ἄγου οὗὨ [8γ86}]7 Τὴ τοδὶ 
ΘΠΟΪ0505 ἰδ 6 δεογοί οὗἨ [Ἃδἷ(ἢ: Ὀι0 (89 Ζοτομβοδᾶ 
πιαη εδίς ἰὯΘ9 οουΐοβϑίοη, ἰδ6 δβίδπά-ροϊηί, 1{Π6 
δΥΤΩΌΟΙ, ῃ9 ΘΟΪΟΥΒ δηὰ βίβπαάδσ (Βοπι. χ. 10). 
ἮΙ ἰἰ ἰ9 βαϊα οὗ ἰμθ ἤου8θ οὗ 1βγϑοὶ: [ὑ Βα: ἢ 
δεγὰ ἔογε βοα8 ἀπὰ οὐάμυταίθ θαγίϑ ({{Π6} δΥθ 
δ} οὗὁἩ [οτϑβϑδὰ δῃὰ μβαγὰ οὐ δλθασγι Εἶχε. 11]. 
7)». ποὶ ΟὨΪΥ͂ 8 ἴ.).6 ἰκ6 βυθβίδῃσο οὐἤἨ υπθοϊϊοῦ 
ἐχργεδϑϑά, Ὀπὰέ αἷβο δὴ δηι μοϑὶβ οὐὁὨἩ ἔοσῃ. ΤὶῸ 

τεϊεϊίοῃ ἴο Ομ τἶσξ ς ὅθ οι. |. 1: Ῥηϊ. 1.1; Τα 1. 1: “9862. 
εἰ; 2 Ροῖ, ἰ. 1: ρου. ᾿.1. ὙΠ 81} Ἰοδα Ῥχγυμι θῖν σαὴ ἐς 
νε οεὔτιηοο, τμδὲ {ΠπϑγΘ ΔΒ ΔΩΥ τοὶ Πα 8ῃτηνηξ οΥὗὮὨ Π 6 ἰθΓπὶ 
δρεδῦξο οὗ “1ὴο οοῃῖζαδῖ οὗ δυο δηκὰ {πὸ βἰ αν δῇ βογνυϊτ 9 
οὗ ἰοχα δια...) Τὴ [6 ΥΘΓΥ͂ ΟΡΙΟΡ ἴο ΜΕϊσἢ οὐ Αἰ οΓ 
Τοίετα δα ργοοθῃξίς ἰδαξ οσοηίγαις (Βοη). Υἱ.) δοῦλος ἰ6 Θ[η- 

εὐ 88 ἃ σεῃβθῦίο ἴογπ ΘΡΡῚ ΓΑ Ϊθ ἴο ὕῸΠῚ πο σἱχἢθοῦβ 
ι}ν5 πιοϊτοά (γοτ. 16), δηὰ πο γον Ὁ δουλόῳ 156 ἵνγιοθ ἂρ- 

Ρ  εὰ το Ομ τγίβείαπο (τότ. 18, 22); δὰ ἴῃ ἔπ δορὶ πηΐπς οἴ 
ἔπι τοῦ Ἐρίδβιῖο Ρδαὶ δβίγὶοὰ Βἰτηβο] 8 δοῦλος. 

[10 186 ρὑγίτα εἶνϑ δϑὴδο οὐὔ ἴπ6 ἴοστω, 811} σγοδία γοθ δ ΓΘ ἔπο 
ἄονλοι οὗ Οοὰ ; 828 δΔρρ!ἰσεαυϊο ἴο Ομιγίδε δά Ομ γίδείμ δ, ἱξ 
σἈΓΓ 4 πιῖ} ἰδ ἰὼ ἰάθα οἵ σοΐωπίανν εμλ)εοιίοη ἰο Ἠΐπι αε 
Ἀωνστ, Οσπεαῦ (οοταρ. ΒΡΒ. υἱ. 16). Οτάϊπασίϊγ, 114 δι 7οο- 
ἐΐοπ [τορ! ἰοα ποέπέείγαζίοη (ἴῃ 16 Οὐ ἰΠΆΓΥ θοὴ890 οὗ ἐμπαΐ ποτά), 
ὑδολῆδο Θοα οομλιιδηιἷ δοῦλοι (Βντι [89 Ορρογίπη! 7) 
ἴο τοϊηϊκῖεγ, 1 18 ποῖ ἱπ ρ] θα, ΠΟΥ ΘΥΟΣ, ἴθ τὴ9 186 οἵ ἐπ 
ἴσττῃ δοῦλος, ποῖ [8 ἰξ αἴτσανβ Πρ} 164 ἰὴ (δοῖ : σοἃ βοπιοίίτηο8 
ς81}5 Ἠΐο δοῦλοι ἴο δΦργθδ ὈΥ Ραζοπὶ δοαθδοθησθ ἢ οἰΓγοῦΣ- 
δίλησοϑ ἩΠισς ἢ Ἰοτυίὰ ἰμθλ ἴ0 πεέρέεί"7--- ὁ ἸΘῪ 8180 δογυέ 
00 ΟἿΪΥ δἰδηὰ δηὰ ναὶ." ΤῈ ρμοσί το οὗ [αυρο ἰ6 Ὀαβοὰ 
ρου (80 δ᾽ υροίθον Ὁἀπαυδοτίσοὰ (οσοδϑίομα!]) ἐγαη δἰ δίί οι 
οί διάκονος ὈΥ ἴ89 ἀφτγιηαη Κηφολέ (“πἴἢο Επρ Δἢ δεγυαηΐ). 
Νοῖ ΟἿ]Υ ἀγὸ ἴδοδο τογὰδ Γ ἸΟῪ Οἰδείηος 85. ἴὸ πηοαπίης, 
Ῥπὶ ἰη 150 Ν ον Τουϊππηδηΐ ΟὯθ ἰδ ΠΟΥΟΓ μοὰ ὧδ οχοροίίοδὶ 
οἵ (ἢ) οἴδετ, δηά, 61}}} Γυγ το, ΠΟΥ͂ΘΓ δ ΟἸγίκτία πα, ας σμοὶ, 
δἰ) }ο ἡ [6 διάκονοι οὗὁἨ Οι γί. ΤΠῸ ΟὨΪΥ ἐδίδου τ ἢ ἢ σλἢ 
ΝΡ, Ὑὐὸρ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ, δὐ ποσὰ Ω5 ποχαι νης [89 158 Ἀφ ΓΟ 
6 ἤοδη σίΐ. 2δ: Ὀαὶ ονδὴ ἴδποζο, τι βη θεῖ} γ, ἐπ0 ἰάτα Ὀτγοδϑηὶ 
ἴο ἴδε πεϊτμᾷ οὔ οὖν [τὰ τα Ὡοϑπαξ τοὶϊπἰδιταϊίοη, Βὸῦ 8 
ἔα]} ἀϊηρτικείοη οὐ (Π9 ἐοτηδ δοῦλος δηά διάκονος θ66 ΟὙἸΟΙοΥ᾽ 5 
Βωξίοο. ΤῊ ἰοαὶ Ζσαίορῃ Οὗ Ν., Τ΄ ΟΥεεῖ; (ἰσαπεαίε 7γοπι 
ῖ1λὲ ὥ παρ); Ἑαϊη θυ (Ὁ. ἃ Ὑ. ΟἸἹΑΓΚ), 1872--α Ἰυπὲ 
τα] σου ποτῖ.- -ΕΟ ΚΕ. Ο.] 

5 [ῥῬοτ ἃ οοιιηΐοῦ δίαϊοιηδηΐ 5600 ΑὐΔἀἑοπαὶ Νοίο, ῥ. 193.-- 
ἘΞ.6] 

ὀχργοββίου: ΤΥ οσομοδὰ δραϊηβὲ ἐμοῖσ ζογϑμοδά, 
ἷθ ῬΥΘΟΐΒΟΙΥ ἃ ο880 πη μοϊηξύ. 786 βυιθο] οαὶ 
ἡ χρὴ Ἢ (89 νοῦδῖβ ἰβ ὑπιἰδίϑδῦϊο (860 Ες. 
δ}, 8, 9). 

γόογθ. 4-3. ΑΒ 0 Ἰοοβίηρς οὗ (ἢ δβέουτηβ ἰδ 
ποὺ ἀεβουὶ υθἃ ἔτ Βο οα, ποῖ μον 18 ἐμ. 9 ὙΘΡῪ δαὶ 
οὗ 80] ηρ ΠΟῪ ἀδρίοἰοἃ. ΦΖόοδη Ἀθασᾶ 89 ἢ ππ- 
Ὅθσ οὗ 189 δϑϑϊϑᾶ. ὙὮΥ ““ῬγοΟΌΔΌΙΥ ἔγουι [89 
οὐμΒοΡ ΑὨ 901" (09 οἰΐο, ΕὈγασὰ) 86 υἱβίοπδὶ 
Βοαγίης ἰδ ὑπὸ ὅποβὲ βϑηϑογίιτη [0 ἐπ6 τηοϑὺ 
βεογού δῃὰ ρῬγοΐοιιπά σουοϊαιΐου (806 2 Οον. χίϊ. 
4). Απάίμογθ δγο ΒοΥ9 θυ [Πγ66 ζΘΠΘΓΔΙ ροϊπίβ: 
ἴ8:86]; ἰῃ6 πυπῦον, 144,000:;: οαοὶ Ττὶὺθ ἔατ- 
ἰβδῖηρ ἃ ὑπο! Ἴ} οὗὁἁ (18 παι θογ. Οἱ (6 πυπλ- 
ὍΔΡ 86], 866 ἰ!9 Ζηϊιγοάμοίίοη, Ὁ. 16. Τ}}θ 
δαυδ}ν οὗ (π9 παρ Σ 12,000 ῸΓ ο86}} Τ τἶδο ἰ5, 
δοσογάϊης ἴὸ Ὀ ιϑιοτά θοῖς, ὀχρυθββῖγθ οὗ {(ἰ6 ᾿θ8 
(Πδ 811} Βανϑ δὰ 648] Βιᾶτο ἰπ ἐδ9 Ὀίνίηο ρσὶ τὺ 
οὗἠἨ φτδοθ-- -ποῦθ, ΒΟΤΟΥΘΥ, οὗ γἷσιί. Βὲ 1 189 
Τνοῖνο Τῦῖθ68, ἰΚο (89 Τεῖνο Αροβίϊοβ, Ὀ6 βἰρ- 
πἰβοδηῖ, 88 δὴ οΥρϑηΐο ἰοίδ! ἢ γ, οὗἨ ἐμ τῃδο 7}010.- 
Π688 οὗὁὨ {10 αἰετοηί ρὶϊβ οὐὗἨ χσταοθ, ὑμ τηϑδηϊης 
οὗἩ (ἷ8 Θᾳιδὶλν ψι'}}} Ὀ6, (μαι ἐμ γοιηά δαῖτ ἀπά 
Ῥὶοηἰϊαἀθ ΟΥ̓ ΘΟΥ̓́ΕΥΥ Βρθοΐθδ οὔ οδυγο}ν εἰ 
. ξτδο9 ἷθ δϑϑυσοὰ ἰο (μ6 ϑίϑγῃδὶ Κίηράοιμ οὗ 

οὐ. 
ΤῊο ϑπυμπηογαίϊου οὗὁὨ Ἰιονὶ διποηρχϑὶ (89 Τ γοῖνο 

Τυῖϊθθ8 88 ὈΘΘῺ δου ὩΘΏΓΠΥ οχρὶ αἰ πο ὈὉγ Βοη χροὶ 
85 [Ο]ον δ: “ΤΟ Του ἷο σογοπμοπΐθΒ Ὀοίης ἀοΏ9 
ΔΎΔΥ ὙΪΙΏ, [ονὶ 8 ἀραΐπ ρἱασοὰ οἡ δὴ δαιδὶ 
[οοἱϊησς τὶ ἷ8. Ὀχοίῃτγθη." Νον ἴζ, ᾿ονὶ Ὀοϊης 
ἰποϊυάθα, Μαμαββο απ ἘρΒτγδῖίῃιν---ἰ 9 ἸΔίΓ0 Ὁ 
υπάθγ {δ 9 παπὶθ οὗὨ ΨΦο056ρ}}---7τ οί (Ποἷν Ρ]66 68 
ἴῃ 9 οδίαϊοσυρ, (9 Τϑβΐῦ ταυδὺ Ὅ6 ἐμϊγίθοπ 
Τυϊδοθ. [ἢ ογάδν ἰο δυοἱὰ (}ΐ8, 0110 γί δῖοι ομλὶϑ 
(86 ΤΥϊΌ9 οὗ θδΔη. 

Οη νἱοΐϊϑῃδοϑ δζαϊπδέ ἐμ ἰοχέ, 860 Ὠἀϑίοτά 96, 
Ῥ. 289. ΑΒ αἷ8ο οὰ ἐδ ὈΙΔΥ Ὁροὰ {89 πᾶπ)8 ΟΥ̓ 
ΜϑΠπΆΒΒΘΝ ; ἐδ δηοίθης οοπ]θοίατο, ἐπὶ Απ- 
εἰσ τῖδὺ 18 ἴο σοπθ ουὔὐ οὗἩ θα (ΝᾺ ΓΤΘίΓΘΏ 69 
ἴο (89 ἄσυγο οὗ (0 βογροπί, ἄθη. χίϊχ. 171); (89 
ΓΟΙΌΓΘΏΟΘ ἰο ἐΠ6 ᾿ΑΟΙΑΙΤΥ οὗἩἨ {μ6 δϑηϊίοβ; αἶβὸ 
110 Υοίθγθηοθ (0 (δ 9 Ψ6ν 18} ἐγ {10π, γορσοϑοηΐ- 
ἱπα ἴμο Ταῖὺθ 88 Ὀοΐηρ οχίϊποί, τὶ 0 Θχοορ- 
(ἰοῃ οὗ ἃ βἷηρίο ἔμλυγ. Ὀἀδιογάϊ οοῖς ἢ π]860 } 
{18 ἰπαὺ (6 οπιξϑδίοη οὗ πη ἰβ ἴο Ὀ6 οχ- 
Ρἰαἰποά οὐ 6 στουπὰ οὗ ὑπὸ ΤΎΪΌΘ᾽ 5 Βαυϊηρ ὃθ- 
σοι ΟΧχίϊποι. 6 Χοῖΐον ἰο (Π6 ΖΘΏΘΥΑ] υἱοῦ οὔ 
(10 οδαρίος ργοδοπίοα δϑονο. Ὁ Τὴ Τυῖθθ οὗ 
πη θ0. 88 8180 ἴῃ ἀδῆροῦ οὗ Ὀοΐηρ ἰοῖδ ουὐ ὁπ 
δοοοσπί οὗ ἰβ ραγὶΐδὶ] δσαϊ ζυδιίΐοη δηὰ 18 Ῥαγίϊαὶ 
αδίου νυ Φυαδὴ (866 1 ΟἾτοη. ἷν.; ΟΡ. 
ψὶι τοΐουθησο ἰο διθοι, ουί, χχαχὶϊ. ΔΛο- 
οογαϊης ἰο ) ἰδιογαϊοοὶς, ΙΒθΘοθδσ, ἰοο, ἰ8 ὮΘΓΘ 
Ἰοῖυ ουἱ). 

Οπ {116 ῬΓΟπιϊβοῦοῦ ΟΥΔΘΡ ΟΥ̓ (86 Βοῃβ αὗ ἐδ 
αἰ βογοπί ἩΪΥο8, δηα 8 ἀοδβί η, 88 Οχργοβδϑῖνο οὗ 
ἐμο οο-ογαϊηδίξου οὗὨ 81} Ὀδ οΥΘσΘ, 8606 Ηοημρϑί., 
Ρ. 898 βαᾳ. 

ΕοΥ ἃ ἴ860]9 οὗ ίμο αἰδόγοηί οσοδεῖοῃ δ ὙΠ ΘΏ 
ἰ9 Ἰποῖνο ΤΥΪΌΘΒ ΔΥῸ τηφηἰϊἰϊοποα, 5Βο06 ΒΌΡνατγά, 

τ ὦ ΗΘ τῦτϑὲ ατο δὰ 88 ἐπτηροτίαηϊ δροςοίαϊ ΤΟΉΒΟῚ ΤῸΓ 
Ἰοαυϊπρς οὐ ἴΠ6 Ττίρο οὔ ἤδη: δηὰ τ|γ78 σου] ΟΠΙΥ ὃθ δ {Ππ6- 
ΟἸυρίσα! οι. ἯὍ70 δπὰ [ἢ ΚΟΥ͂ Ϊπ δπ0}} ἢ 88 οἷι. χίν. 
4, 66 ἰ 8 εδιὰ οὔ 19 1:.000: “ὙΠο680 διὸ ἴΠΘΥ ἌΠΟ 
Βατο ποὶ ἠοδ᾽οα {ΠοΙηβοΙνοα ΜΠ ποιϊηθῃ (ἰ. ὅ.. Β[Π8 [ΟΣ ΤΆΤΠΟΓ 

ρἰγίιπαὶ αὐμίενῳ}}, ἴοτ θοὸν ἀγὸ υἱγχίπδ," οὨ. χχὶ. 
Ὡ1: οἷ. χχιΐ. 1:2. ΑἸπιοεῖ ἐἢ 6 ΟὨἹΥῪ χοιμδυκδῦϊο ἔδοϊ ὙΓ810}} ἰ8 
ἴο ὕϑ οππὰ ἰπ [9 ᾿ιἰϑίο γΥ οὗ [89 Θαῃιῖδ8 [6, τπαἴ αἴτοῦ Βα] ης 
βοΐ μοκπο"εἴοη οὔ πο Ἰαπὰ, [ΠΘΥῪ Ἰἰτοάυσεα ἱπίο τη οἷ ἔοττίς 
ΤΟΥΣ αὶ [4186 ΟΣ (  υὐκοβ χυ .), ἢ] ἢ σου θὰ τοῦ Κἢ 
οϑμςαγί68." ΗἨΕΝΟΒΊΤΕΝΒΕΒΑα.--Ε. Κ. 61] 



100 ΤΗΕ ΒΕΨΕΓΑΤΊΟΝ ΟΕ 57. υσΟΗ͂Ν. 

Ῥ. 366 (αεῃ. χχῖχ. 80; ἀδϑῃ. χὶῖχ.: Νυ. 1.: Νπι. 
ἰϊ.; θουΐ, χχνὶὶ: Ὀουΐ, χχχὶ!,; Εζοῖς. χὶνἹ].) 

Οη δὴ οσττγοῦ ἰπ (ἢ (οἀ. δίη. 5866 Ὀδίοταϊοοῖκ, 
Ρ. 290. [δὰ δηὰ ϑϊπιθοῃ ἅγθ ομἱτ θα ; ΦοΒΘΡᾺ 
διὰ Βοηΐαπιὶη, ΓΒ ροΒ6ὰ.--Ε. ΒΕ. Ὁ. 

ον. θ. Αβ8 τῃϑί(ον οὗ δοιΓ86,---])}6 οῖίο ἰῸ 
{η6 σοῃίγαγυ, ποι δια ηαίηρ ---«(ἢ 6 δβϑοίἰο 
νἰιἰοχ ΠΟῪ ΤΟ] ]ΟὟ8 ΦΌΓΠῚΒ, ἴῃ οοπποοίΐϊοα τ]ῖἢ 
ἐπ ῥταοσοάϊπρ ΒθοιϊοΏ, 008 βΘΠΘΓΑΙ ρμἰοίατο, 

[“Τ|ιι6 νἱβίοῃ βϑϑιὴβ 0 ὃὈθ ἰγϑηβίογγθα ἔγοτῃ 
ϑαγτι τὸ Ησανρη; 910Υ (86 πιυ ἃ 68 τ ϊο ἢ ἢ 6 
ΒΗ Ὀρροδύοὰ ΒΕΡΟᾺΕ ΤῊ ΤΉΒΟΝΕ, ἔ. ἐ., ὈΘΌΓΘ 
(6 Τητγοῦθ οἵ αοὰ ἴῃ Ἠρφανοη. Τὴ ἀοβίχῃ 
ΒΟΟΠῚΒ (ο Ὀ6 (0 ΟΔΥΓΥ͂ ἰδ6 τηἷἰπιὶ ἔογναγὰ αιϊΐθ 
Ῥογοηιὶ {1160 ΒίοΥπ8 δηἃ ἰοπιροεῖβ οὗ θαγί---ἴ 9 
ἀαγ5 οἵ ογγοτ, ἀδυκηθβ5, ἀοοϊ βίο. Ἀπ ρ6Γ86- 
ουϊϊοη---ἰο ἐπα ρογοά πῆθπ 1116 (οἰ ἰΓ6) ΟΠ ΓΟ 
βῃουαϊ Ὀ6 ἰγαππραηΐ ἴῃ Ηθδυθῃ." ΒΑΒΝΚΒ.--- 
Ε.Β.6.] 

Α. ετοαῖ ζυἹ τ ἅ9 .---Τ} 6 οἶδοί ἴῃ (815 νου] ὰ 
8ΔΙΓα πεπιῤογοα ; ιἰνα ὀέδεδεα ἴῃ (ἢ 6 οἶον ψοΣ ἃ γα 
ἐππιιπιρταὐΐε. Τμι18 οὴθ δηἰ ἢ 6 518 πα κοβ ἃ σουΐ 
ὍοΓΒ ἴῃ {116 σα] ἰθι 16 ἀοοιγίης οὗὨ ργοαοθβιπλι 1 θἢ 
δηὰ ἴῃ ἴμ6 βγβίοπι οὔ ἰ(8 δηιδροη βίβ, ΜΠ ἢ ὅμ1}8 
ἴο γοοοχηίζο ἴμ6 οἸοπιοηξ οὗ ἰγα ἢ ἴῃ (ἢ 6 ἀοσίγϊηο 
οἵ οἱοοίιοη, [ἰ ταχὺ Ὀ6 ΒυρΡροΒαϑα, {ἰμδὺ [Π6 ἀΪ9- 
(Ἰηοιΐοῃ ΘΟὨ8)85(5 ἴῃ ἰμ6 ἴδοι ἰμδαὶ πο 144,.000 
Βοα]οἀ οῃ 65 8.6 βἰρηιδοαηῦ ποῦν οὗὨ ἰδ ]δϑὲ 
Ομτβίάμη σκοπογδίίοη, νν ἢ }]δὲ ἐλ 6 ὈϊΘαβοα ἀγὸ δοη- 
ἐτοραιοά οὐ οὗ 81} φοπογαίίομθβ. Βυὺ οὐϑὴ ἴ6 
Βοι]οὰ ἀδποίο ἰμ6 ψ οἷο βαπὶ οὗ δβιολάηβὶ ΟἸ χὶβ- 
ιἰδὴ58 ουὐ ΟΥ̓ (π 6 τηοϑὲ ἀΐνεγβο Ὁ γϊβιλὴ ἃ ρ68. 

Αἢ δος ἢ 6515 τὺ αν Ὀδοη Ἰογιμθὰ ἴῃ ἐπ 
Βοοτ᾽ 5 ρογοορίΐου ὈΥ (116 ἴδοὶ, ἐμαὶ 6 ΟὨἹΥ λεαγά 
οὐ οδιί οὗ αὶ ῃοβί οβθ γϑηΐδ ἵνόγο οἱοβοά, 
τ |1.056 ΠΌΘΟΥ 28 σοιῃηρϊοία, νν θὲ ἢ Ηθανοη 
6 δΔοία }}} δαὶ ἃ ἯΠΟ10 ἰσαΐῃ οὗἨ δσοῃμβίδη ΠΥ δυρ- 
ΤΩΘΏ ΠΣ Ι88808. ΤΟ σδομϑίι ἰπθπΐ ο]οπηθηΐ οὗ 
{86 σοηϊγαβῖ ὁΘ8Π, ΒΟΙΝΘΥ͂ΘΡ, 110 ΟὨΪΥ ἴῃ 8 ἀϊ8- 
ἐἰποιίο ὈΘΙΘοπ (ἢ6 “ὨΟΒΘΏ Ββογνηηῖβ οὗ Θοὰ 
ψ}10 πᾶγο ἰο τὶ μϑίδηα {86 Βίοσιηβ οὗ (6 Κίηρ- 
ἄοτι οὗ ἀανκηρθ8 οὐ 118 οατί ἃ, απ {6 ἢ 0]6 
Τα] 658 οὗ ὈϊΪοΒθοα βοιιΐϊθ, διιοηροὶ ψ]οῦὶ 6 γ9 
ΔΓ6 δἷβο ολιίάγεη, ἩὮΟ πᾶν οηϊογοα ἰηΐο ὈΪ188. 
Ϊη οἷ). χίν. {18 δῃι}{|16818 δραϊῃ τη κ68 (8 δρ- 
Ῥοαταποθ; δηά ἰμαὶ ἰῃ ΒΙΓΟΏΡΜΟΙ ἰουΒ δηὰ 88 
σοι(ἰπαΐης ἰῃ Ἡφαγοη 1ἰ8βοὶΐ, νι οὰὺ ἀοιγι παθας 
ἐο (86 ὈΪΟ5Β6 4088 οὗ 8]]. 

Ασοοτάϊης ἰο Ὀἰ ἰϑιοτάϊοοϊ, (ἢ 6 ἀϊθογοησα 18 
σοπιαϊηοά ἴῃ (116 οἰτουπιδίδησα, {ἢ δὺ αἰ6 βουϊοά 
δτο οἵ ἰβγδοὶ Ἔσο βίου, νυ Β118ὲ {6 στοαὶ τη]εἰ- 
ἴα ἄγ ραϊπογοά ουἱ οὗ 81} παι 'οη8. Αοσοταϊης 
ἰο ΕΌτγατα, ἰ6 ἀϊδβιϊ ποῖ ο ΘΟΠΒΙΒί8 ἴῃ (6 ἔποῖ, 
παῖ (0) ΤΟΥΠΙΘΡ ὅγὸ {116 ΟΠ τ ϑι δὴ 8 8}}} οὰ δασι 
ἦπ (Π6 1480 (ἴπ|6, Ὀδὶηρ, ὑπ  ΘΌΓΘ, ρτΘ- τ πο μ 
σον 1811 ΟἸνγ ϑεϊδηδ. ν᾽ 180 116 ἸαιοΥ ΓΘ δὶ {16 
ὈϊΪοβθοὰ 1 ἴπ6 οἶον υνουϊὰ, Ὀοσίηρ, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, 
Ῥγθ- ΠΟΥ αοηι}]9 Ομ τ βίαη5. ἀσοοταϊης 
ο 6 Υειία, (86 ἀἰϊϑιξποί,οη σοπβὶβ8 ἰπ {116 ἴδσί, 
[880 19 ΤΌΓΙΩΘΥ Δ΄Ὸ Γοργοϑοηίαιίνο οὐ δὰ οἱθοῖ 
ἘΌΣΤΩΘΘΡ, ἴῃ δ 1 6818 ὑ0 (1186 τοϊθοῖθά, τυ ἢ 118ὲ ἴῃ 
[86 Ἰα((ο Σ᾽ σα860 {6 γ6 18 ΠῸ Β80}} ΔΓ} 6818. 

Βιιδιπᾶΐϊηρ Ὀθίοσθ [89 ῬΒΣΟΙΟ.--- 116 πομιὶϊ- 
Ὠϑίϊγο ἑστῶτες, ΥΘΙΠΑΥΚ80]6 ἴῃ ουππθοίίοη τ (} 

4 [ΤῊΣ “868 5 τηοτίοῦ οὐ σοι γβα, ΠΟ κοραγαίοα ἔγοπι (6 
Ῥγθοραίηας βοσιίοῃ ΠΥ {6 δίγους αεκμηο να μἤγηβα, μετὰ 
ταῦτα εἶδονῦ ϑοα. ὁἡ (ἢ. ἰν. 1 (ἀηἃ ἠυοί-ποίς), ν. 1ὅ0; αἰδϑὸ 
Αἀάιϊίοπα! Νοῖσ, Ρ. 193.--.ἨἥΕ. ΒΚ. (.Ψ 

πῶ Αἀαϊἰοπαὶ Νοῖα, ἢ. 191,--:. ΒΕ. Ο.] 
Ϊ ὅτο Αἀάϊτίοπα! Νοῖο, ν. 198.- τς ΒΕ. Ο.] 

(π6 δοουβδίΐνθ περιβεβλημένους [866 ΤΈΧΤ. ΔκΡ 
6παμ.], βθϑῖη8, ἰοζοί!ον ὶι}Δ ὄχλος, ἰο δα ἀθ- 
Ῥοπάθπι ὑροῦ ἰδού, (9 βυρρογίρ (06 τοδάϊδχ 
ἱπαϊσδιοὰ; 10 πλὺ θ6 Θχρίηΐηοα, Βονγογον, ὉΥ 
(86 Ἰγγορυϊασιν οὗ ἢ Δροσα)γριὶσ εἰ ν]ο. 

Βιῖδη ἄϊη, Ὀϑέίοτθ ἴμ 6 ῬΏΣΟΣΘ, 8} ἃ Ὀδϑίοσθ 
[89 1,.ϑ65)Ὁ.---ΟΟπἰοπιρ͵δίίοι οὗ {μ6 ἴνν ο-ἴο0]4 δοά 
γοὺ υπηἰίουϑ βουτος οὗ ἐδπεὶν ζοϊϊοὶ γ, ἰὰ Οοα 
»τουϊάεποε αὐὰ Οὐτγίδι᾽ 8 δυῇεγίμσ; ἰμἷθ σοπίθδῃ)- 
Ρἰδίϊοπ ἰβ δὶ ὁπ60 {9 δοπίίπυϑηοο δῃὰ ἐμ μὲῖ- 
ἰϑοιίοη οὗ ἱποὶν Ὁ]155. 
[Οὐ 811 πεαῖΐοῃ.---Νοί ΟὨἿΥ οὗ ἐδ6 Ζοπε; 

Ὡοΐ ΟὨΪΥ οὗ (δ παίϊοῃϑ νοὶ ἴῃ (δ 6 εἶταθ οὗ (86 
Βρδ ϊηρ υἱϑίοα δα δηδγδοθὰ 86 Θοβροῖ, Βαϊ οἵ 
4}} 16 ἡδίίοηβ οὗ ἰδ βρασί!. Διηᾶ Ἰκέῃ ιϑᾶβ 
- -οφυλῶν.---Τ 18 ποσὰ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΤΟΙΘΣΒ ἴὸ (8088 
Ψ|0 8.0 ἀοβοθῃάθὰ ἔγοιῃη 8 σου ΒΘ ΠΘΕΒΙΣΥ, 
δηἀ Βόγο ἀθῃοίοβ ἃ σϑοο, Ἰΐηοαχζα, κἰ πάτοὰ....,, 
Απᾶ ΡὈϑθορ]ϑθε---λαῶν.---ΤῊ! 8 τογὰ τοίδγβ Ῥγὸ- 
ῬΟΥΪΥ ἴο ἃ Ῥ6ΟΡΪΘ ΟΥ δΟΙΒΙΏ ΠΣ Υ͂ 88 5. ππάᾶϑ4, ᾿1Π8- 
ουΐ Γαίθγθησο ἰὸ 118 ΟΥ̓ΚῚ ΟΥ̓ ΒΩΥ͂ οὗ 15 αἰ ν᾽ 5:08, 
Αμᾶ ἴτοπβυθ6ε---ἰσησωσροι.---Τ 8 τυοτὰ πουϊά 
ΤΟΙΟΓ 8180 ἰο (ἢ ἐπὶ δηΐ8 οὗ {86 φαγί πίῖδ 
Τοῆροοὶ ἰο ἰδ ἔδοί, (πὶ (ΠΥ θρεδῖκ εἰδοτγεοηὶ 
ἰαησμασεα. . . Ὠοὶ 88 αἰνϊ ἀοὰ ἱπίο πσέξοπε; πόϊ 
ν᾿} τεΐοθοπσα ἴο {ΠἸεὶγ ἔπεασε ΟΥ̓ οἰαπδὴϊρ; δυὰ 
ποί 48 8 ΙΏ6Γ0 πιαδς Ὑἱιοιἱ ΓΘΙΈΡΘΏΘΘ (0 ΔΩΥ͂ αἰ9- 
ιἱποιίοα, Ὀὰϊ 885 αν ἀθὰ ὉΥ δρεεοὰ. Τθ6 πιο8ῃ- 
ἱπῷ οὗ ἐμ6 ν βοΐ 18, ἰπαῦ ῬΘΥΒΟῚΒ. ἔγοιῃ δἱΪ ραγίϑ 
οὗ (890 Θαγί), 88 δσοηϊοιιρ δια πῃ {8686 ροϊηίϑ οὗ 
γον, νουϊὰ Ὀ6 απιοῆς (6 χοἀοοπιοὰ.᾽᾿ ΒΑΒΝΚΕ. 
-Ἐ.Β.0.] 
ΤΠ ὙΒ11Θ ΣΟΌΘΒ δζγὸ (86 δί{γ οἱ υἱοίοσγ. 

[Τὴ δα Ὀ]θιὴ5 οὗ ᾿ὩΠΟΟΘΏΟΘ ΟΥ Εἰς ΘΟΌΒΗ6Β8, 
Ὁ ΠῚ ΓΟΥΠΙΪΥ ΤΟρτθϑθηϊθα 48 (86 τΤαϊπιθηὶ οἵ (86 
ἱπ Δ] ἰ8πι8 οὗ Ποδνθη.᾽" ΒΑΒΝΕδ. (ομρ. οἶδ. 
1. 4; νἱ. 11; δῃὰ φβϑρβοϊδ)ν νον. 1, πιοτὸ (89 
ΒΥΠΙΌΟΙ 8 οχρ δἰ πμθα.---Ε. ΒΕ. 06.] ἘΤινα Ρδ]πῖδ 
ΔΥῸ Βἰζῃ8 ΟΥ̓ ροδοθ δῃὰ ἔδθϑιϊνιῖϊγ. Ετσοπι [8680 
{Π|ὸ ἱπέργθμοθ [88 Ὀδὸθ σαν {πὶ 8. δ68- 
γΘΪΥ Εδαϑί οἵ ΤΑ ΌΘΓΏ8ΟΪ6Β ΟΥ δὰ Σ τοδὶ ἰκ ἰπαϊοαιρα 
Δάι 5, ΗαπρβιθηθοΥς, Ρ. 408, νι} τοίργεῃοθ ἰ0 
οαἶι. χῖν. 106). “ΤΊιΘ ῥδίαιβ, 88 8 βυανδθοὶ οἵ 

ΥἱΟΙΟΥΥ͂, αἰγὶ θαϊθ ἂῃ δοιϊνιν ἴοὸ {|6 γοάἀοοπιοὰ 
ψ δ Ἰοὶι 18 οὶ Ῥογιϊποηὶ ἤθγα, 6 τ θυθγτί 
ΒΑΌΒΟΣΥΟΘΒ (0 {0 ῥταΐεθ οἵ οι Β ἰγαῃεβοοπάδι 
γοἀθοιΐηρ ρύδοο᾽ (ΘΠ δι π ὈΘΥα). 48 1 887 
ΡυΪϊβοὶρίαὶ σϑηιγδαϊοίοὴ ἡνοτο ἱητοϊγοα {μογείμ! 
[0 δαπιποὶ Ὀ6 αἰδραίοά, ποινονον, τι 16 Ιϑγλοὶ- 
118 Εδηβὶ οἵ, ΤΆ ΘΟΤΏΔ 0168 τΐϊμὶν ἴόττη (86 ρΡοϊπὶ 
οἵ ἀοραγίυτο ἴῸγ (Π 6 ργδβοηὶ ἄχυγαι,νε σεργθβοῃ- 
ἰλιῖοη. [{]|ὸ μαΐπι 58 (89 ϑυτῦο] οἵ υἱείοτῳ 
διποη δὶ 1116 αγόεκα, Ὀὰὲ ποὶ διποηρϑὶ {ἰ6 ἢδ- 
Ὀγον 5, Ἅπἢ {Π16 Ἰμτ6Γ (1ἴὰ 186 Εφδαοι οἵ Τδθοι- 
Ὠ86]65) 1ΐ νᾶ {16 ΘΠ ΘΏ0 οὗἁ (γ18}8 ἵτοῦῦ τ δὶοὶ 
ΠΟΥ παὰ Ὀδοὴ ἀεἰέυεγεά--οῖι τνῶ8 16 β.πιθοὶ οὗ 
δαίυαίίοπ (σοαρ. [βον. χχὶϊὶ. 89-44.). Τδ τὸ- 
ἸΏΔΓΚΒ οἵ Τγοποῖν οὐ οἷν. ᾿ἰ. 17 (1η6 ἐκσδί αυοιίαὰ), 
Ρ. 8ῦ, δγ0 δρρ] σα ὈΪ6 Π6Σ6.---Ε. ἢ, Ο.] 

γετγθ. 10-12, ὙΨΙ ἃ δτοθαᾶὶ νοὶοο.--Νον 
Το ]]ον 8 {ἢ 6 ἀοχοοσνυ οὗ 6 Ομ ατοῖι ΤΥϊαρ ιδῆΐ, 
Το)οϊοίης ἴῃ 118 ἀ 6) σου ἴγοτῃ {μ6 στοδὶ ἰγῖδα- 
Ἰαιίοῦ οὐ {86 Οματοῖ ΜΙ Πα. Τμα πα 
γΟἿ66 18 ἴη6 οχργοββίοῃ οὗ (η6 βγϑδί, δοπιειοῆ, 
πηΐζουβ [δ ] πη οἵ Δ]} [ἢ6 γοάοοπιοιὶ κἱ Ποἷσ δοῦλ- 
ΡΙοίθ σοαἀθιωριΐίοηῃ. Σωτηρία ἀδῃοίεας ἐδ6, τ δοὶθ 
τοἀοπηρίίνο βμηϊναίοα, 88 ρφγιμοιριαὶ «ηἶ βεαὶ 
σωτηρία [ἀοἸναταησα ὕσοτῃ δὲπ (σοαιρ. λ181|. ἱ. 21) 
δι το6.--- ἢ ΒΕ. Ο.}. “τοῖα. ΘΓΥΟὨΘΟΙΒΙΥ͂ 
ἰμίογρτ οἰ ἡ σωτηρία τχρίΟὨΥ ΟΠ (τεεσγαίἑας οὗ 
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αεεορίαπα δαϊμίεπι) . Τ1μὸ ἐδπαηϊκβρίνί πο δομβἰϑί8 
Ταῖποῦ ἴῃ (6 ἔλοῖ, (μδὲὶ (86 σεσωσμένοι δϑοτὶῦθ 
6 σωτηρία σίγοῃ ἴδοι ἰο (ποῖ αοἀ Δ5 [ἢ σωτήρ᾽᾽ 
(Ὀ ἀδιοτάϊ θα). Τ|}ν18, (6, ἰ8, αὔϊον δ]}, οαυῖνδ- 
Ἰεμΐ ἴο δοητογίϊησ {πὸ σωτηρία ἰηίο 8 [πη ΐκ- 
οὔοτιησ. ̓  ΤῸ ΑΡοοδ)υρίΐο ἀοχοϊοχζίοβ δᾶῦθ ἴῃ 
81} 62565 8 δἰ πιῖϊ αν Ῥτοΐοιιη ἁ τηϑϑηϊη. Ἃ ΠΟΥ͂ 
εἰνο Ὀβοὶῖς ἰο αοὰ ἴῃ {πδηΐϊα δὶ ρῥγαὶδο (ἢ δὶ 
σοῦ Ηθ ἢΔ885 ἄτγϑι Ὀοδίονοι. 

γεν. 11. Διηᾶ 84]1 [89 Δ:ᾳ6]14.--- Πότ ρον- 
8018] ΑΠ 018 ἈΓΘ βροΐοη οἵὐἤὐἁὨ ἣγῃ115ὺ (9 δυηι- 
ὈΟ]1681] ΔΏρ619 δ΄ τοβιγαίηΐης (Π6 βίου πιβ οἢ 
ἐλεί, τὖὉ 18 βαϊὰ οὐ ἰμὶδ ὨΦΑΥΘΗΪΥ͂ οἰοὶγ: αὐ 
186 ΑἸ ροΪβ. 
Ὗγοιο δἰδηᾶίῃβ.---Τὴο σα] γδίΐου οὗ ἐἢ9 

ἔλεῦ οὗ γχοιθαριΐοη διπλὴ (ποι 8} δγτουπὰ 
(6 ΤΏγοῦθ. ΤΟΥ ἔτϑι ὑϑι γ τἢ6 βοῃρ οὗ 
Ρτγδῖϑο τγηϊβοαὰ ὈΥ τὸ {πγοης οὔ Ὀ᾽ο58οα δυπιδα 
δρίγι8, ὉΥ {Πποὶν ἄσορΡ δἀοταίίοη ἀπά {Ποῖ} Απιοη. 
Το {πον 8180 αἶγα οχργοβϑβίοη ἰ0 (μοὶ δηροὶΐο 
δίδπα-ροϊηῖ 'π οοπίοιηρίαἰΐος ἰἢ6 τοαἀροηηρίΐϊοῃ. 
Ἧο δρργοβϑθῃηά ἐμοὶ ἀοχοϊοσν ἤγοιαῃ 6 ΟΠ ν᾽5[0- 
Ἰορῖσδὶ ροϊηι οὗὨ νυἱον, 8ὸ {ππὺ (ἢ γ6 0 ΒΑΓΠιΟΠ οι 8 
δηλ  |16865 ἴογπι 8 ρ,ΟῖΡ οὗ 611, τ Βϊοι, τὶ 8 
οἰ Υ ἤἥπαϊθ, ὈΘΟΟΠΙΟΒ 8 δέρίεπαγψ. 8860 ἴ90 
ΒΥΧΟΡΤΙ͂ΟΘΑΙ, ΥΊΚΥΓ, 

γεγο. 153-117. Τθ οηϑιΐης οχραπαιΐοη οὗὨ (ἢ 6 
Τοτοσοιίηᾷς νἱβίοη σϑιγἶπιὶ8 0.5 οὗὨ 8 δ᾽ ΠῚΪΔΤ ΒΟΘ 6 
ψὨϊσῆ Οσσυγβ ἴὰ αἰ. χνὶ!. 7. Το σοπγογβαιίοη 
6ΓΘ, Δ} 1 γ, ΒΟΥΥῸΒ (0 σαὶνο δα τομαὶ ἀϊ5- 
τἰοοίπ 658 Δπα οἴθοι γΥΘ 688 (ὁ (6 ΒΟΥΙΔΙΟΥΥ͂ δὰ 
Φομϑοϊδίουυ ἰάθα οὗἉ ἰδ νἱϑίοῃ, 

γεν. 13. Διο οὨΘ οὗ [9 Ἐ]ᾶθτ5 δ ανυγοσϑᾶ. 
“τ Εἰάον δροδκβ; ψῃδί 6 δᾶ 18. Δ σπϑισοῦ 
δεοοτάϊηρ ἰο ΗΘΌΣΟν ὑδηᾳ06. Νὸὼὸ οχρ]ϊοῖν αυ68- 
τ(ἴοη ὑῬγοσθαρα |ι}8 ΥΘΡΙΥ : ἰὑ δᾶ, ποννθυον, δῇ 
Ἰεϊοττοχζδίϊνο οδῦδο, σοηδίϑεϊηᾷ, ἀου 116 58, πῃ {116 
αποδίϊο ΘὨ ἩΓΑΡΡΟΑ ἴῃ (6 δϑίοῃ ἰϑἰιπιθπὶ οὗ (9 
βεετ. Αἢ ΕἸάθγ, 888 γεργοϑοηίδίϊνο οὗ χοιθοπηοά 
Ἀστηδη  Υ, ἰδ πὸ διῖθοι ἸΠΔΟΥΡΥΘΙΕΡ οὗ {16 ΒαΘΏΘ 
ὀερίειο . 7 “Το ἀϊδ]ορίϑεϊο όσα), τυ 118 ἀ18- 
εἰποΐη 6558 8η4 ᾿νε 655, ΒΟΡΥ͂ΘΒ ἰ0 τηδυῖὶς ἴ6 ροΐπὶ 
ἴα αποϑιίου ̓̓  (δι οτα 66 Κ). ἡ 
ΤΠΟθ6 ἜὯοΟ 816 δισαγϑᾶ ἴῃ ττῦτο σοῦΌΘ8, 

ὙὯὌῸΟ ὅτὸ ἴΠ6Υ 2 δβδηᾶἃ γΏΘΏΟΘ ΟϑΙ6 [δ6Υ 7--- 
Ἦο ἄοεβ ποί πιθηϊΐοα ἰδ ἰοκοὴ οὗ τἰ9 »αέπι8---ἃ 
εἰστουτηϑίδησθ Το ἢ ἀοιηοη ΒΓ ϊ 68. ΠΟΤ ΘΙ ΘΑΥΙΥ 
πὶα ἀοϑίγο ἰο χζῖνθ ργουηίηθποο ἴο Π 6 ργϑαὺ [Δ Γ- 
γοΐ: 50 ΠΙΔΗΥ͂ Πι6 Οὗ 8. Βίηδι] τδοο---σουση 1685 
τοοη---ἰη (0 γα οὗ ἱπῃοθοῦοθ 65, σοι η{1688 
ἀοὶψν τωρ ον ἰδ ἰύ ροβϑϑ Ὁ] 07 Ηδτγα ἰἰιθ αυ168- 
ἰἰοα φωΐ σεπιι43 ππᾶε ἄονιο 3 (860 Ὠϑι ΘΓ ἀ 160) 
δοηπῖτοβ αὐ 8 ππΐαυ δἰ ρηὶβοδῃοσ. 

γεν. 14. Τιοτᾶ, μοῦ ᾿ς οννθοῖ.--- Τἷ8 τηοᾶο 
οὔ κἀἀτοπ5---:ἰοτὰ οὐ βὶ γ---ἶβ, 1 118 πόσο βοηθγαὶ 
ϑεη86, ἃ ἴογπι οὔ γοϑροοί. 7ῆοι ζἀποισεεί. ΕὈτατι : 
“41, Ἰηάδοοά, Καον: Ὀπὶ που Καοτοϑί ΓΔ Ὀοίίον.᾽; 
Ὀαεοιοτιϊοοῖς δηπαὰ οἴμοῦβ: “1 Καον ποί, Ὀὰὲ 1 
δου ϊὰ [{{ὸ (866 ἰο 16}} πι6.᾽ 

Βοιδ, οὗ σοῦυγδο, δῦ δύῆγο (δὶ (656 ὈΪο55ο4 
Θῃ65 5.16 πιρῆ, δηὰ ἰδ {ΠῸΥ δοίη ἔγοπιὶ ϑαγίἢ. 
Ενδη Φοῆπ Κηονβ στοαὶ ἰδίηρ8 σοποογηΐηρ {16 
τοἀεοπιριίΐοη δη4 [18 οἴοοί. Βυΐ πον! βϑιαπάϊης 
δῖα, ἰτ σοπίϊαιι96 ἰὼ 6 8 αυδδίϊοη τυϊ ἢ Ὠἷπι, 
πὦῶδι (6 παίυτγο οὗ ἰμἷ8 νἱϑίοη οἵ ᾿ἰβπυ πη  γΔ Ὁ]6 

ΤΟ δος ἐφὶν δυό κοσογάϊης ἴο {6 υἱόν οὐ ὈὨιἰσιοτά! θεῖ, 
ἐρα {ἰπηκ4; ΡΏ 14 ἠοῖ ΤΠ σγοῖνν σοηγνοῦίθιὶ ἰῆμ, α, »εδγά 
το κ οὔλτπκ. 11 ἐπ ρ!} σς ἑλαπίε πθόδηλὸ {ξ ἰδ δὴ ἀδοσίριίοη 
οί ἐκγ ἴῃ τίοισ οὐ πρηοῆτα σοῃίογτοᾶ.-- Ε, Β. Ο.] 
ἐ [896 )οοἰοπυίε ἴ οἱ Ῥ. 152.--ΕΑἸ Κ. 0.] 

Βληοιοὰ δυλη Ὀθίηρθ, οἷα ἴῃ βπον- Εἰ 
γταϊα δαί, ἰ56.ἁ. Ηο ἰβ Ὀδιτϊπα Μ᾽ 11} δῖ, κ ΕΠ) ἢ 
οὗ οἱὰ, δηὰ ἱβουρὰ ἰὰ ἰδ νι ἃ Νὰ Τ᾽ οϑἰδιμοηὶ 
ὀσχρογίθησα οὗ βαϊναϊίοα (αῦ 6 18 'ναχίης {818 
Θομ σοῦ, 861}} (ὴ 9 σψίϑυν οἵ {ἰιὸ ΕἸ Δ Γ 18 οἡ ἃ ᾿ιΐχίν ον 
Ρίδῃθ τΒδη 118 ον, }ι:9ὲ 18 186 νοΐσο (δύ ἰο]ὰ 
οὗ {116 βούϑῃ ᾿πουβαηὰ [18 {Ὁ} 15 ται [68 ᾿νὰ5 6ὁΧχ- 
αἰϊοὰ δῦονο {ἰ δοησορίίοη οηἰοτίαἰ θὰ Ὀγ ΕΠ) αἢ. 
ΤῈῸ παι οἵὁἨ {110 ΒΘ ΘΩΪΥ {γι 18. οὐ {116 05ρ6ὶ 
ῬΆ45568 ουϑὴ ἐδ 6(}}168] δοποορίϊ ου οἵ ἃ ΨΦοϊιη. 
Το ἰγαὶη οἵ {116 ὈΙ]ΘΒδοὰ 18. 8ὴ δπιϊθβϑ ἔδβίδ] 

ἰὴ: ΒΟΥ δοπι9 δηὰ δοθ. Ηθμῃοο (10 8ῃ- 
ΒΘ: 
ΤΏθ56 816 ΤΟΥ͂ τδδὶ οοἵὴϑθ [1 ληρο :--- 

ΤΏο56 819 [88 οΟὔμδβ ΟΟΙΩΪΏΒ].---Απἀ ἰδμ6 
ἌΠΒΝΟΓ (0 {πα αυρ5ίίοη, ΜΠ ρησο σοπὶθ (δον ἢ 
ἷϑ δὶ (Π9 βϑδῖι9 (ἰτ9 8 ΤΟΡῚῪ ἴ0 (6 ἰπα ΕΥ̓͂ 
88 (0 ΨΠῸ 60 Υ δτθ. ΑἹ] σψο εὐῇογοι, ἴοι φὶ 
ἈΠ δσοπαυθτγοὰ ἴῃ τΠ6 στοαὶ ἰγὶ θυ δι οη ἐΒγουρἢ 
τ 6 ΘΥΘΡΥ ΟΠ εἰβιίδη, ἔγοια 116 Ὀοσί πη οὗ 
ι)80 8168 οΥ̓͂ (6 Ογο89 ἄοννῃ ἴἰο () 6 ϑηὰ, δδ5 (ὁ 
Ῥ898. Ασοοταΐης ἴο Ὀιἰϑιογἀἰοοῖς, 16 στοδὶ ἐσὶ- 
Ὀυϊδιΐοη οὗ (86 ἰλ8ὲ ἀαγ8 18 δἰοῃθ ἰηίοη ρα, Ηθ 
8150 {ΠῚ} 8 (αὖ (Π6 ΘΟΙΏΘΣΒ 8ΓΘ ἰο0 ὃ60 τεραγάοὰ 
88 ““0ῃ Θδγίἢ ἃ8 γοί.᾽" 

Ουϊ οὐ ἴῃ ρτϑοδῖὶ τὶ] αι: ΟἹ .---Τ}ιῖθ οχ- 
Ῥγθββίοη 889, ἀοι θ110585, ἀπ δβοϊ αἱ οἱοχίοα! Ὀ6ΔΡ- 
ἴηρ: ποῖ, Βονονογ, ἴῃ {Π|6 86 η80 μισὰ δι 6 Γ- 
ἀἴφοῖκ αἰἰγὶ υῖεβ ἴο ἴΐ, οἰτης ΕΌτγατγα ἴῃ βυρροτὶ 
οὗ ἢΪ8 σαν, ἱπουρἢ {ἰ9 Ἰα5ι-παπιοα Θοπι πη! ΔίοΟΓ 
ΒΆΥ8: “ἼΒο ρνοδῦ (τι θυ ϊδιϊοα σα ὍΘ ΟὨΪΥ {δπδὲ 
φεέπογαΐ οπθ, Ὑ ϊσἢ Βαδὰ Ὀοριη πη ΨΦο ἢ 8 (ἰπ|6, δπά 
νι ἰσἢ 15 (ὁ δοίη πη} (ἢ ἐκδίκησις αἱ ΟἸ τ δι᾽8 
τοίαγη.᾽" ἡ (ἢ) οἰὸς Ἰιδπὰ, 1 ΚΟ} 8 ̓μίογρτθ- 
ἰαιῖου οὗ π στγοαὺ (ὙἹ ὈυΪ Διο, 88. δι χη οδηῖ οὗ 
81} τ890 Αὐἀδηλϊο ἰγοι]ο δὰ ἰοἱἹ οὔ Βανί, 18, 
᾿πἀουδίοα γ, ἰοο ρα πογαὶ, Οσ, ταί μον, ἰξ 18. δἱΐος- 
δεῖθον Ψτγοηρ, βἴμοο ἴΠ6 γι δαϊαι οα ὈθρὶΠΒ. ΟὨΪΥ͂ 
ἢ (δ ΘΟ ΗΪοί8 οὗ αι. Τ|ιἷβ 18. (6 ἢγβιὶ λώ- 
ἰογίσαξ Τατιἀδιιοηί 8] ἔοδίυτο οὗ {ἴνὸ ὈΪοββθὰ : (ΠΟΥ͂ 
᾿ἰᾶνθ ραβ88οα ΒΔΡΡΙΪΥ (σου ρὰ (Βὲ8 στοαὶ ὑγὶυϊα- 
(ἰοη. ΤΖ|ιο Βἰβίοσὶ σαὶ οοῃβιοῖ, βονονοσ, 18 Ὀαβοὰ 
ὍΡΟΙ ἐμ9 ἰηνψατγὰ [δοῖ: 

ΔΑμημᾶἃ 1τἈ8ὁ6 7 τυδδδϑᾶ τ θὲ ΤΟΌΘΒ, εἰς --- 
Θυΐο ΘΠ γδοί ΟΣ ἰδέ σα ἢ γ Φο πη οδῃ 18. {}}18 τη 0 γ9 
ἀοδηϊίθ δρργυθβθηβίου οὗὨ {06 Αἰοποπιθηὶ ἰπ κῃ 9 
Ἰπηοειηοδὺ οϑηίο οὗ ἔπ δχρίδιίοῃ. Εαυλ}γ 
οἰ ατδοιοσίϑιϊο (6 Οδί ἢ 9}16 πιο ϊθοναὶ ἴσα, μι ο]ὰ 
ὮΥ Βεάο δηὰ ἔχγτγταϑ, οἵ ἰδ Ῥυτὶ γἱη ΡΟνΟΥ οἔ 
1.6 ὈΪοοά οὗ 86 τηᾶΥῖγγβ; Βννα]ὰ μ᾿ 86}, ἴῃ ΒΒ 
ΘΆΓ ΣΟΥ Ρυ] αἰ ΐοπ, οβρουϑοαὰ (᾿ῖ5 υἱοῖν (560 )ϑι,., 
Ρ. 29). “Ηδηρδιοηθονμ δ αἰδιϊ ποι οὗ ἰδ 
τοσαϑλίησ ἴτοπι (Π8 πιαζίηρ εολῖίε, δ ἃ 8 δρρὶϊοα- 
(ἴσο οὗ 116 ΤΌΣΙΩοΥ (0 [ἢ 6 ΤΟΥ ΚΙ ΘΟ 688 οὗ βὶη5 δηά 
οὗ {0 Ἰαϊίον ἴο βαῃοι δορίίοῃ, 18 ΘΟ ΓΆΤΥ (0 (}}0 
παίιτο οὗ {Π6 ἤριτο. Α ᾿δδίιΐης Ἡ ΒΟΓΟΌΥ (9 
βανυταθηί8 ἢᾶγο Ὀοοοί!ο ΜὨΪο, 8 ἀοποῖθα " (Ὀ8- 
1 Ρ 661). 

[ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊΒ απεαῖ ΤπΕΒΌΙΑΤΊΟΝ.----αηϊοὶ 
(τι. 1) Ῥτορβοβίοα οἵ δ “σοι ]6᾽" (θλίψις) το 
οὐσὰγ ἴῃ [86 1.91 ἀδγπ ἰπ {πο [ΟΠ οὐ πρ ἰδησυαρο: 
(ΧΧ.) καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλίψις οἷα οὗ 
γέγονεν ἀφ' οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῆ, ἕως τοῦ 
καιροῦ ἐκείνου. Ἦα α1|950 ἀοοϊατοα ““δἱ αὶ ἐἰπιθ 
{ΠΥ ΡΘΟΡ]6 88}8}} Ὀ0 ἀο᾽ 'σογά (σωθήσεται). ΤῈ 
ονϊἀθηί ἱπιρ!οαιΐοη οὗ [ἢ6 Ῥτοριοί ἰ8 (πὲ (ἢ 15 
θλίψις 514}} ποὶ Ὀ6 νἱβίιοα προ [ἢ6 Ῥθορὶο οὗ 
Οοἀ. Ὀὰὶ ἀρὸπ πιαη οὗ {86 σψοτὶ ἁ. Οὐυν [οσ ἃ 
(πιαβἰ 6 }ν τούουσίηρ (ὁ (δ᾽8 ῬτΟρΡΊΘΟΥ, ἴον Η9 
0.865 (8 ΤΟΥΥ ΡΙΙΓΑΒΘΟ]ΟΔῪ) ΒρΕΔΚ8 οὗ ἴ8:6 Βδῆιθ 
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θλῖψις, ἀεβουι υΐης ἰξὲ 88 γσγεαί. Ηΐ8 Ἰδηρυδρο ἰδ 
(Μαῖι. χσῖν. 21): ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, 
οἷα οὗ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ 
οὗ μὴ γένηται. Τΐδ θλίψις ἱπιπιοα  αίοὶ Υ Ῥχθοθαθ8 
μ6 Οοπιίης οὗὨ (6 80} οὗ λῖδι (νοῦ. 80); δῃὰ 
ὑἶοτθ ὁδῃ ὃθ πο ἀοαδὶ ἐμαὶ Π6 νονὶοὰ ἰμογοοῦ ἰβ 
{πδὺ οὗ ἐπ υεπγεαποα φγοαϊοϊοὰ [υκὸ χχὶ, 22, 
ὝΟδ89 ΒρΘΟΐΔ] ννοθϑ (6 αἰ801}168 6 γ9 δσχδογίϑα 
ἰο ΙΑΌΟΥ ἰο Θοϑοᾶρθ ΌὉΥ̓ ἔφ ] 688 (τον. 80). 
Ιη ἐπ Ερίβι]6 (ο (6 σμτοὶι οὔ ΡΒ] 8Δ 6118, (}10 
Β81ὴὼ6 {γιδμίαίοπ, ἀοιὈι}|688, τὰ8 δ᾽ υὐδὰ ἰο 88 
ὍἭ1ὴ6. οι οΥὗὨ ἑεηιρίαίίοπ ἀρ 21 
δἰιου]ά "ΓΥ {6 πὶ ἐπὶ ἀν] ὑροὺ ἴθ Εδγιἢ 
(ον  ] !1η.χ.5}, Ὀὰὺ ἔγοαι ψ ΐοι {16 αὶ ἢ Ὁ} δ ου]ὰ 
Ὀθ “Κορι᾽ (ον. 111. 10). [ βθοηϑ ΒΑΓ ΪΥ Ρο8- 
ΒιὉὈΪ9 ἴο ἀγοϊὰ [9 δοησὶ]ϑίοη, {ἰ,8ὲ θη, ἢ σου- 
ποχίου ὑυἱ(} (6 Οοπίηρς οὗ ἴθ 9 1 οτά, 8 ἐγίδιμἑαίίοπ 
85 ΒροΚοὴ οὔ (ὁ Φοπη, ψπϊοὰ, 1 [86 ὙΘΥῪ ΤΟΣ 5 
οὗ ὅ9658ι5, 8. οι ρ ἢ  αϑίσοἁ 48. “ἐλα ἐχίδιεἑαίίοη, (ἢ 8 
στεαί οπα᾽" (οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης), 
(86 ὅσον πιμδέ ἴᾶνθ ὑπαρνιβίοοα ὈΥ ἰὺ ἰδ. 9 ΥὙΘΥΥ͂ 
ἐστί δια οπ ρνοιϊοιοὰ Ὀγ Φε8υ8. Τνο οὐ͵δοίί οη8, 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ΠΥ Ὀ6 υγροὰ δρδίηδβὲ {1:8 τίον, υἱΖ.: 
μαι (1) (μ86 γοἀθϑιηθα δγὸ βαϊἁ ἰο σοῦ ομξ οὗ 
(ἐκ) (16 (τὶ θυϊαιίου ; (2) {15 Ἰποτργοίδίίοη ἰπ- 
γον 6 5 {δαὶ [6 ΠΗ ΕΠ ΘΓΔῸΪ6 τ δἰ (6 - τοῦ ΓΠΓΟῺςΣ 
δου ϑ 88 ΟὨΪΥ οὗὨἨ (059 ΒΟ ΨΘΟΓΘ Οὐ δαυί ἢ δὐ {ἰ16 
Ὀοσίηηΐϊηρ οὗ {δ ἐγ υϊ]αίοπ. Οὐποογπΐης [9 
Τογιμ ον οὗὁ 8686, 1 ΙΏΔΥ Ὁθ Β8Βαϊα, ἐλ (9 ἴογοο 
οὗ ἐκ 18 ποῖ Ποσ 9 ΒΥ ΠΥ (δὲ {Ὺ6 αεἰϊνοτεα ΒΒ ου ἃ 
ὮδΥθ Ὀοοη βοῖι}}} ῬΆΓ ΙΟ ραίουβ πῃ, ΟΥ Βυ ΓΟ 8 
ἔγοτα, {Πα ἔγοια τίσ {ΠῸΥ δγὸ ἀοϊίνοτοα, 866 
6118. 11. 11: 111. 10; χνί. 4. Φοιιη χ. 89: Αοἰβ 
χνυ. 29: 2 (ον. ἱ. 10: Ἃἀ4]. ἰϊ. 18, 2 Τί. ἱν. 17; 
2 Ῥεῖ. ἴ|. θ, εἰσ. πο δββοουὰ οὈ]θοοίίΐοα αἶβιρ- 
Ῥόβγβ ὁπ ἴΠ9 βΒυρροδβίιίοη, ἐὺ (116 νη 8, νυ ἴσῃ 
86 (0 Ὀτγίηρ οἡ ἐλ6 σγεαΐ (γι ἰαίίοπ, δᾶ Ὀθθπ 
ἐπ γοδίθηΐρ, Ὀυΐ ἀγῸ ἩΠῈΠ 64, ἱπβτουρποαὶ (}}6 
οητγο ργϑοοθαΐης ρογὶοά, ὑπὶ}} ἐἸ6 βϑαϊ ηρ δὰ 
ξυϊβονυίης; οὗ μ0 οἸδοὺ; οἡ {18 δι ρροβί(ί ου, 81] 
[6 γτερμροῃραὰ ψῆο μᾶνθ ἀϊθὰ ἰπγοιρσῃοῦὶ {0 
Ῥγθσοάϊης 265 ΠΔΥ6 βΟΏΘ ὉΡ ἴτοιῃ ἴμαὶ νον 15 
οοηδίδι γ ἰπτοϑιοπίης (8600 ὑπάον οἷ. ἐἰΐ, 10, 
δια αἶδο ΑἀάαϊἸοηαὶ Νοῖθ, οα ἡ. 198). 

ΓΊΤΘτο οδη 6 11{{|0ὸ ἀου δὲ [δδὺ (ἢ} 9 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
οὔουν Μοτὰ, Μαίι. χχὶὶ, 18--.22. 1Κὸ χχὶ. 20-924, 
Τουπὰ 118 τϑὶ οὐ ἰγρίσαὶ {1,1 πολ ἴῃ (μ6 ἀθ- 
βιγτυσϊΐίοη οὗἨ «Φ6γυβδ]οπὶ: [ἢ Βῃουϊα ὈΘ τοϊηθῃι- 
Ὀογοά, πονονογ, {Ππδί, ργουΐϊουβ ἰο ὑπαὶ ἀθβιγιο- 
ἰἰοα, “16 ΟὨνἰδιϊδηβ, σοι θογίς ἰτ6 [ογα᾽ 5 
Δαπιοηϊτίοη, [γβοοῖκ Φονυβαίθια δὰ βοὰ ἰο (ἢ 
ον οὗ Ρο 6, .. τότ Κίης Ηογοὰ Αρτῖρρὰ 
11... . ορεποά ἰο ἐμ θιὴ 8 8819 αὐ) ᾿᾿ (ΟΠ ΔΙ᾽ 
ἩἨΐϊδί. 44». Οἱι., Ρ.. 891). [Ὁ Ἰηδὺ ὉΘ δδίκϑα, 1 ἰἢ9 
͵"οοά, ἰλ6 ἀοβίγυοσίίου οὗ δοάομπι δηὰ (Αἀομιοσταὶι, 
δηὰ (80 ἀοϑιγυοσίίοη οὗὨ ΨΦ6Υ ΒΑ] , ΔΤῸ ποῦ {γ068 
οὗ δὲ σγεαί ἰγὶδιιαίίοη, δυὰ ἰΥ ἴῃ6 ἀεἸνοσαησο οὗ 
Νοδῆ, οὗ [ωοἱ, δῃὰ οὗἨ τ ΟἸυτο οὗ Φοτγυδβαϊο, 
ΒΓΘῸ ποὶ, δὺ 16 Β86Π16 (10, (ΥὙὦυοθ οὗ (6 ἀ6)] γε γ- 
8ΔΏ6Θ οὗἩ ἴΠ6 ϑαϊμίβ (σορ. 2 Ῥεῖ, ἰἱ. ὅ-9) 1-- 
ἘἙ.Β.0.] 

γον. 15 Οπ τῃΐα δοοουῃῖ ἃσϑ ΠΟΥ Ὅ6- 
ἔοτϑ τ ἸΏΣΟΙΘ.-- ΤΉ ἅτ ἴῃ Ηδάνθῆ; 866 
ι0 οχίταοί ἴγοῖὰ ΒδΥμθΒ, ἢ, 188.--Ε. Ε. ΟἹ 
ῬοΥίθοι Υ Φομδηποδης 1 ΦΨΦοῦη ἰἰδ. 2. Απὰά «αἱ 
(ηἷ19 Οτοιΐαβ ΒΟΌΘΡΪΥ τοΐθτθ ἰο ὑπο ΟΠ γἰβιϊδηβ ἴῃ 
ῬΟΙ16! 

Απᾶἃ δοῖνθ Εἴτα ὅδὺ δηᾶὰ ηΐρδι.---ΤῊθ 
ΒΘΘΥΘΗΪ [19 ἢ 88 180] ὈΘΟΟΠ19 ἃ ὈΥΙΘΑΓΠῪ ΒΟΥΥΪΟΘ 
οὗ αοὐ, Ὀοΐῃ, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 88 8 ΒρΙ᾽ γα] ᾿ἰἴ6, 6]6- 

γαϊθα δΌοΟΥο ὑ86 οἴδημα οὗ ἀδΥ δηὰ πίρῃϊ (6 
ἰν, 8; νυ. 8; χχὶΐ. 38). [Το ΒΘΔΥΎΘΏΪΥ 1ἰΐ 18. ποί 
009 οὗ πλοῦ ϑ)ογπιϑηΐί, Ὀὰΐ οὗ οοπίϊπαεοι, ποὶἐτο 
ΒΟΣΥΪΟΘ.--Ε. ΒΕ. Ο.] 

Διηᾶἃ Ηο δαὶ αἰτίοῖΒ οὐ [826 τΏσΟΣΘ 
8}. 8}} δριϑεἃ δΐδ ᾿δΌθσῃδοϊθ ονὸσ τξδη 
[ὕδηκο: 584}} 60.160 δΌ ἄἑ ΚΙΥ ονϑσ ᾿ΒΘε]. 
--Σκηνώσει ἰΒ ἀιου]ε ἰο ἰγδπϑὶαίθ. Ἡθηχείοη- 
ΟΣ 5 ἰγδηϑ)αἰίοη : ἐο ἑαδεγπιαείε, ἰΒ οὈ͵θοείεα ἰὸ 
Ὅν ΕὈγνδγὰ οἱ Ῥδὶϊοϊοσὶοδ] στουπὰβ. ΤΠπὰὸ οχ- 
ῬΓΟββίοη μετ᾽ αὐτῶν, 6}. χχὶ. 8, 16 αἰ δοτοπί ἔγοαυι 
186 ρῥτγοβϑῃί ἰθυῖ ἐπ᾽ αὐτοῦς. ἴα οἷι. χχὶ. 22 ἰϊ ἰ9 
ἀφοϊαγεὰ δοποογπίης (μ Οἷἰγ οὗ Θοᾶ: 1 κἂν πὸ 
Τοπιρὶο ἴπ ἰ0: αοὐ ΗἰπΒο6} 18 118 ΤΡ]. Τόσο 
ἰ5, {Π6ἢ, 8 ἀουοϊοριηθηὶ οὗ Ὁ βϑοάποαβ ἴῃ (δ 
οὐον νοτὶὰ. ἩΒαίονον ἱπιογργοίδιϊου 76 ΠΙΆΥ 
σῖνο ἴο ἴΠ9 ΡΑβθΆ,68 ἴῃ ᾳυρδβιίου, ἰ 186. 8 που 
οὗ υπΐαυο ζταπάσυγ, (μαι (6 ΝΊΟΥΥ ΟΥ 5'Βοκὶ δὴ 
οὔ 6Θοά, οπςο νοϊ]οὰ Ὀγ ἐμὸ μ᾽ αν οὗ οἱουὰ δυὲ 
ἔἄγο, δηᾶ, ουἰδ᾽άς οὗὨ αἰκίϊηοῖ ῬτορὨθιῖο τοϑηἰδ8- 
ἰαἰἴοηδ, Γαι ΑΥΙΥ τουθαὶθὰ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ ἄρσυτγδιϊτο 
ἔοτιαι ἰο 6 Ηἰχὰ Ῥυϊοδὲ ἰθ ἐμὸ Ηοῖγ οἱ Ηο]ἱος 
(οὔ 16 Ταῦθτη80]6), 18 ον, ἰῃ ἃ Ροσπηδηθηί δπὰ 
ΒΡΡδγϑῃϊ ΡΊἸΟΓΥ, ἰὁ βίῃ κΚ ἀοτῃ ἴγοπι ἰμ6 ΤΈΤΟΙΟ 
ροη πὸ Ὀϊοεβοὰ δηὰ βρτοδὰ ἰΐβὶζῦ ουὖυἱ οτνὸγ 
16. 866 Μδίί. νυ. 8: 1 Οογ. χὶϊνὶ. 12; δοπιρ. 
ον. χχυΐ. 11; 15. ἵν. δ; Εσοκ. χχχυῖϊὶ. 27. [1 
158 Θχοοοαϊηρὶν δου: ἰο ΟΧΡΓΘσΒ 86 Β6η8ὲ οἵ 
(8680 χἰοτίουιβ ψοτάβ, ἰὰ ποσὰ τὴ 6. (8 ]]πιοπὶ 
οὔ 6 Ο. Τ. τοι ἶβϑοβ, βασι 88 [ουϊί. χχυὶ. 1]; 
ἴ«4. ἰν. δ, 6: Ἑχοῖς. χχχυὶ!. 97, 'ἴ8 δηηομηοοί, 
ΤΊΟΥ εἶτα (86 ἴδοι οὗ (6 ἂν ΕἸ οὐἨ αοα ανπυπϑ 
οι, υηϊϊοα τὶ (ἢ ἕδοι οὗὁἨ Ηἷ8 ρυγοϊθοίϊοη Ὀ6- 
ἸῺ οΥον ἰδοῦ, δῃὰ δδβϑυσΐης ἴἰοὸ ποι (ἢ 9 ο6χ- 
οι ΡίΐομΒ ποχὺ (0 ὈΘ6 τηθπίϊοπθα.᾽ ΑΥΡΟΒΡ.-- 
Ε. Β.0.]1 

εν. 16. ΤΏΘΥ 588}} ποῖ ΒΌΠΙΚΘΣΙ ΒῺΥ͂ ΤΠΟΣΘ. 
--Ῥῦ. χνὶϊ. 18. 

ῬὨΐΪται.---ἰ 5. Ἰν. 1; Ῥβ. ουἱὶ. 9. 
Ἡμησον δὰ ἐλίγεί, δηὰ (89 Βαιϊδύβδοι οι οὗὅὨ ὈοίΒ 

{6586 πορὶβ, δῦ, (ῃτουρσδουΐ {μ6 δοτγιρίατον, 186 
ἢχοα ὅριυτοβ οὗὨ βρί τἰ[πδὲ οἰτουτιβίδηοεβ. Α8 {ΐ6 
Ὀοὰγ ἰ8 8 ἄχοἀ βυπιθοὶ οὗ {μ6 δου], 80 186 ὁοῃ6]- 
(ἴοι οὗ ὈΟΘΑΣΥ οχίβίθμσα δῃηαὰ βαι}βίδοι 0 ἃτὸ 8 
χεὰ βυτθοὶ οἴ ἐδ) 6 δοΥΓοϑροπάϊηα δρί γι ίυ4] εοπ- 
ἀϊίοῦβ. [{Π0 {89 νἱβίοῃ νγ88 οὗ {88 ροβϑι.ΓβΌγγοο- 
ιΐοῃ σοηάἰ οι οὗ (6 ϑαϊπίθ, πο γ ὙΔ5 ΙπΠ0ΓΘ 
{δὴ (86 ὄρυτο οὗἨ βρίτγιί] ΒΌΡΡΙΥ ἴω ἰδεεθ 
μνοτᾶάβ. Τὴ δοαϊεα ταϊβοὰ ἔγοιῃα 6 ἀοβα 8}4}} 
ΟΧΡουΐθη08 80 Μδηΐ ΟΥ̓ ρΡδΐη.---Ε. ΒΕ. (.] 
Ώη6 5Ώ:.--5. οχχὶ. 6; 8. χο. δηὰ οὐδεν 

ΡΆββαᾷοβθ. Τμθ οΥγἱθηίαὶ βαπ, ἰη 1.8 οὐογροσοτί πᾷ 
οἰἴθοίβ : 8 ἰγρ9, δἰ8ο, οὗἠἨ οὐϑγρον τ ἢ ΓΟΔΙΥ͂ ἴῃ 
ἀδῖγ 118. 
ΑὩΥ Ὀστηίΐηβ Βοδβῖ, (καῦμα.).- θοαὶ οὔ ἰδ9 

οί νἱηὰ, οὗὨἨ ἐμβὸ Ρυγτάδῃ οὗ ἴ26 ἀδΥ, οἵ {6Υ̓́ἙΈΓ, 
εἰς. 

ΕἘοὶ ἴδ6 1.61. ---189. ΧΙ χ. 10. “Ηδο ἰδδὲ 
ΒαΐΝ πιΘΓ Υ οἱ ἐμ ο." [“7]7}Δγ Εγδατγπιον," (μεὶγ 
Οοπιραϑβϑδίομδίου.  Εσοιὰ Ηἰπὶ {μι8ὺ 8]}0}}8 ΤΩΘΤΟΥ͂, 
οΥ ἐπεὶ Ρἱ(165, σοῖηθ8 (μ6 ϑρίτγί: οὐὗὨ τῃθτοῦ; ΗΘ 
ρουθοίβ ΗἾβ πιδηϊθϑίαιοι ἴθ 1Π6 Βρίσίς οἵ (89 
δαὶ, ὈΟΥΒΟπᾺΙ δπὰ σοιῃρὶεοίο τηθεκηθββ, διὰ 
[ουπὰβ 8 σοησγορβδίίοῃ οὐ ἰπβη οἸγ ἄθερ διὰ 
ἤγα ρϑδσθ. Ομ 1[μ6 οχργοβδβίοη: τὸ ἀνὰ μέσο 
τοῦ ϑρόνου, οοιρ. Ὀἰδιογάϊοοϊς, Ὁ. 297. Τὺϑ 

τηρδηΐηρς ἰ8 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἰδῖθ: τδὶ ΟἸτδί, ὉΥ͂ 
Ηἱ8 ἰηνίποῖ Ὁ]6 τϑοίκηθθδ, ἢ88 γίϑϑῃ ἴ0 (ἢ 6 οεοίγΘ 
οὔ (86 Ὀϊνίηθ κονοσῃηθηί. ΑΒ ἐλ πιρεῖ 816 ἴ0 
ῬΟΒΒ688 ἐμ6 Κίῃράοπι οὗἩὨ {89 εδγίι, βοὸ {89 Αἰεεξ 



ΟΗΔΑΡ. ΥἹἱΙ. 1-17. 

θΘηε Ραν ἐχοείδετιοο ἮΔ8 δαἰἰδϊποὰ ἰδ βογογοΐ βρη 
οὔοῦ ἤοδυοι δηὰ δθδτί δ ἐμ τ ζὺ βαηὰ οἵ τ}}9 
Βδίθοῦ διὰ ἱἰπ Ηΐδ Νάιηθ, Μαδιίβον χχυϊὶὶ. 18; 
ΡΒ], 11. 
Β.611 5 ΘΡοτϊεο [ἘΠ ΘὨ1.---Β, χχὶϊϊ. ; Φοδη χ. 
Αμπᾶἃ Θοᾶ 8841} υῖὶρϑθ δύσαν ον ἴθᾶσ 

ποσὶ ἘΒϑὲσ ΘΥγ628.---18. χχυ. 8; ΠΟΥ͂. χχὶ, 4. 

(ΑὈΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΧΟΥΒ ΟΝΥΝ ΤῊΒ ΨΙΒΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΟΗ. ΥἹΙ.} 

ΒΚ ἰδὲ Ανπιεγίσαη Μάϊον. 

Β νον οἾδΡ. Υἱὶ. 18 ἰηδοροηάοηί οὗἨ ψμδὶ Ῥγτο- 
65 (ΔΙ μουρσ, οὗ σουγβο, τοϊαϊθὰ ἰὸ 1{), 18 

ον ἀεὶ ἤγοι ἴὃδἃ6 (ἰδ) αποίϊνο ῬΏγαθθ, μετὰ 
τοῦτο εἶδον, ἩΪΔᾺ ποι ᾿ὑ οομθηοο8 (866 70οί- 
βοίε, Ῥ- 190); δῃὰ ἐμαὶ 1ξ οομβὶϑίβ οὗ ἔσο ἰηάο- 
Ῥεπάοηὶ Υἱϑίοῃϑ, 8 8180 οὐἱἀϑηΐ ἤγοτῃ ὑἢ 9 β᾽ τι 8 Ὁ 
ρέτδβϑδο πὶ πο ἴῃ δοοοῃὰ υἱβίοῃ 8 ἱπίγσο- 
ἀυςοὰ, τοῦ. 9. 1686 Υἱδβί σῃβ δ8Γ6 Ὦθγο ἱπιγοἀυοοά 
85 ῬΓΟΡΟΥΡ ἰο (815 βίαρϑ οὗ (9 δοηρὶοχ ΠΑΥσΔΥ6. 
ΤΏΟΥ ἀο ποί, ῬΓΟΡΟΡΙΥ Βροδϊκίηρ, οοπδβιϊ αἰ ΔῈ 
Ἐρὡοατ, Ὀδοδῦδ80 ΠΟΥ͂ ΘΏΪΟΡ 88 πηδίθνΐ}}} ἰηΐο 
(80 τογοϊδίϊου οὗἨὨ ἐδ᾽ηρ8 ἔπϊυγθ 88 ἀο ἰΐ6 ϑυθῃίθ 
πον (86 86ι1]|5. ΤΏΘΥ διὸ πού μίδοθά πον 
(ς 36415, Ὀδοδυδ6 ἔθ τηϑίΐοτα βού ἔογὶ ἃ Ὕ6Γ6 
ποί εοποεαϊεφα ἔτοτα ἐδ. ΒΟΔΥΘΏΪΥ Βοϑίβ (86 εσιἱλ- 
ἀοίαϊπ οὗ ἴδ. ἰοπηροδὶ οὐ τυϑίμ, (0 δεαϊίπσ, τπὰ 
86 σαίλαγίπο οΥΓ ἰλ6 τεάεεπιοα ἴῃ «Ὁ}188), Ὀὰὲ δὰ 
δε; ἰΏ ῬΤΟΘΟ58 οὗ ἀογοϊοριμθηὶ ζ0Υ ἃ Ἰοῃρ (ΐπιο, 
Ῥοδδ Β}]ν ἤγοιῃη ἐ8:9 ἀδΔγ8 οὗ ΑΌΣΘΙ δι ΟΥ ΟΥ6} ἐϊ| 089 
οὔ ΑΌ6]. 
Το 144,000 οὗ ἰδο ἔἄγκπὲ υἱδίοῃ ἰδ Ὑυῖίοῦ 

ἰάδηι θ65 τῖΐ ἐμο89 οὗ ὁ}. χὶγ. ; ἴῃ ἷ8 ιυἀσιαουὶ 
1880 πυπιδεῦ δῃὰ ἐδ9 δἰπιοδὲ οουίδϊη το ΐογομοο ἰὸ 
9 δεαῦ προ ἰδ ἤογϑιθδὰ ἱπ οἷ. χὶν. 1, Ὁ͵8ο9 
(8186 Ὀεογοῃὰ 8 ρμογϑαυθείυσο. Βυΐ 1 (ἷθ. ἰά6η- 
ιἰδοαιίοι Ὧοθ οοτγοοί, ἰδ 6 {9 ϑεαϊεα οοηδίϊίαθ 8 
Ῥϑου αν ρογιΐοη οὗ ἰδ γοἀθοπηθᾶ, ϑιῃϊηθηὶ Χ0Γ 
δὶ [Ὁ] 658 Δ ΠΘΆΣΠ688 ἰ0 ΟἸ τὶ δὶ: “ΤΉΘΥ ΓΘ 
(80 Κγεί τις, ἰ.9 ἀπαρχῆ, απὶο αοὰ δηὰ ἴο ἐἰδς 

5. ΓΟ β'εαΐδ σγπι ΟἿ 5ὸ Ἐπ 6 οοησθα πηοπὶ ἤσοπι δῆ χοῖ ο δηὰ 
Βυπιλὴ Υἱον οὔ εγίαίπ (οἱ αἴ) ονοηῖθ ἰὼ ζαΐαγο Ὠἰδίυγυ. 
Ῥτοόδαῦ γ, αἱ ([Π9 ἀαὶο οὗ ἐδο Αροοαὶ ΡΟ Απρο]5 διά 
πιο ἐσρεςῖϊοα [89 ἱπηπιοάίαιο σοΐϊθση οὗ στοῦ ἰο φασί. Τἢο 
«οομδιϊοϊοσίοαὶ ῥτεάϊοιοπε οὗ ον 1 οτὰ (Μαῖς. χχίν.. ρα.) ὩΡ ἴο 
81. μοὶ οὗ Ηἰδ5 ργουγδοῦ δρρεασίηᾳβς δοοπηοὰ ἴο ἤαγθ Ὀθθη 
(«16}16ἀ (Δηά ἱ ΠΟΥ δὰ ὑὈοϑηῃ {018116) ἰῃ 180 ἀο- 
οἰταςείουῦ οὗ Φοειδδίοῃμ. 1 ἰδ Ῥγονθῦ]ο ἴμδι Ποῖ Γ[Π 9 ΑἩ 6] 
ὯΟΥ ἙΩ)0Ὼ ἀγοδιλοα ἐπαὶ σϑηςυτίοθ, οὐ ΘΥΘῚ ΠΟΙ 8, οἵὗἨ ἴδ ]υ6 
Οδείνία, τατε, Τα πο, Ῥοδεϊ ]οηοοα, 
ἵεγυθηςο Ὀοΐογο ἴ[86 ΘΟΡΓ ΠΥ δας Δ ὉΠ Δ Θοξ ΟἹ ἢ 9 
ΕΚιὶηκόοτι ; δη ἃ μοῆσο [86 ᾿τοροτίδηοο οὗ ἐδ πηϊοοείησ οἵ [9 
δα. Βυῖὶ Βονονοῦ ἴθ Γπἰημκα τηϊχῆΐς Ὀ6 ἨΔ άοπ, ἐπ 
δεαΐίησ οἵ Ὀεϊογνετ δηὰ 0 {αιλεγίης 4) ὡρρανίεὰ Βαϊηξδ ἱπ 
Ἡεανεῖα πότὸ Ὡοὲ οοπορϑα]οὰ ἸὮ ΔΘΏΥ. ΤΠο89 ῬΘΓΘ ΘΟΥ̓ΘΗΪΦ 
δας ΓΕ γϑῶγθ (ΟΥ οοπίαγί98) δὰ ὈδΘ δοίη οὔ, δηᾶ ᾿μοΐγ 
εὐαἰετιληοο ὈηῈ}Π} [ἢ 6 τονοτγτοοῖίοη (ἘΡΊΡΥΟΥ, ΟΥἩ δῇϊου 
πΒΔιδόστοῦ οΥ̓ΘΏΙΑ, ἔπ δὶ ἘΠ ΚΡ Ὀ6) τΔ5 Το ο]ο δηᾶ δοουγοα 
ΌγΥ μρλμδν βαὸ ΡῬγοιιίδο οὗ . 1 ἴδο γἱδίοῃϑ οἴ οἷ. χῖν., τῃ9 
Βοεῖ 8 τίον οἵ Ἠδδξ πλά Ὀθϑθῃ ΟΡΘΗΙΣ Ῥγοβτγοδείηρ ππᾶὰὸῦ 
186 υἱῶν οἵ Αηκοῖδ, δηᾶ (ἢ ἵαςξ ο 
ἰπδὰ δἱκ.θγ Ὀ66 τουθδἹοὰ.-- ΒΕ. ἢ. 6.] 

Ῥογδοσυς ὁπ, που] ἰη- 
τοιηϊδβοὰ 

ἭΟδΘ {Ὁ ΓΟ ὈΤΟΚΓΘΒΑ 
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198. 

Τμδτα Ὁ ̓̓ (6ἢ. χῖν. 8-ὃ). 115 ἴδοὶ βϑϑῖηβ α͵δὸ ἐ9 
Ὀθ ἰηἀϊοαιοα ὈΥ (86 πωπιδέῦ, Ὑΐϊσἢ 8 ὁπ6 οὗὁὨ »6᾽- 
“7 εοἰΐοπ, ΏΪΟΝ ΤΑΥ͂ Μ6}} ἱπαϊοαίθ, ποῖ τρογ ὶῪ 
ΘΟΙΩΡ]Θίθ 688 8ἃ8 ἴ0ὼ ὨΌΠΙΌΟΡ, Ὀὰὺὺ ἰΠ6 ὈΘΟυΪ ΪΔΥ 
ΘΧΟΘΊ]Θη66, Ὀοϊὰ πῃ ΟὨδγδοίον οηαὰ σοῃαϊ οι, οὗ 
(86 τῶῦοϊο Ὀοάγ. ΤΉΘΥ ἃγὸ βοϊϑοϊοα ἔγοιῃ (89 
ἰγῖθο8, (9 ἀεποηεπαίίοπς, οἵ ἰ8 9 ποηγὶμδὶ [βγϑοὶ, 
{9 νἱ 8 Ὁ10 ΟΒτοΣ οὗ αοἀ (ροββι ὉΪγ ἰμ6 76» 18} 
85 τ 6}}] ἃ58 ὑμ6 ΟἸ γι βι δη---ἰβὸ ᾿διῖοῦ Ὀοΐης (89 
Ἰοχί εἰ πδῖὶο ΒυσσΘα80 οὗ (6 ἤογιηον, Ἀοπι. χὶ. 17, 
18). ΒΥ ἰδ δεαξέπσ ἰδ6 τΥῖίοῦ πηάογβίαηβ 
(Ρτο 8 1γ) ἃ ρϑουϊίανς Ομ ὶθι- ἢ ΚΘ 688 ἐπ ργοϑδοά 
ὌΡΟΙ (86 δ8οϑ]οὰ ὉΥ (89 βδηοιϊ γίης ᾿ηδιυθηο68 
οὗ ἐμ Ηοὶγ αδοβί (800 Ρ. 186). ΤῊο μεγίοα οΓ᾽ - 
ἐλα δεαϊίπσ Ἀ6 τεβαγὰβ 88 ὀχίεπάϊπρ (μτουρπουΐ ἐμ 
τ 1016 ΟΠ Ἰϑιΐδ αἰβροηδαίίοη, δη ἃ ῬΟβΒ}0]Υ ὉΔὸΚ 
ἴο ἐδο ἰπδιϊιαίτοι οὗ ἐδ νἱϑὶ Ὁ]0 ΟΒυγοῖ ἰῃ Αὔτϑ- 
δα, ἀυνίης ἰμ6 τ 80]6 οὗ σΐσ ρογοὰβ (89 
νἰπα 5 οὗἡἠ Ὀἰγίηο πυδίῃ ΤΟΥ τοδί δ. 

᾿ 789 Βοσοῃα νΥἱδίοῃ οοπίθιηρ]αἰοα, ποὶ (οΥ ἠοΐ 
πιογεἰγ} ἴῃ ἀπαρχή, Ὀαὺ (86 γι βο]9 Ὀοὰγ οὗ (88 Γ6- 
ἀεοιῃηθὰ (ρΡτΟΌΔὈΪγ ὀχοϊυδὶνο οὔ (6 ἀπαρχή). ΤῊΪ8 
᾿πηυ ΓὉΪΘ ΘΟΙΙΡΔΩΥ ΝΒ ΘΟΙΠροδοα οὗ ἱπαϊ- 
ν᾽ ἀυ.8]}5 οὗἉ 4}} ασέε8---απί6 ἃ58 ὍἪ5}} 85 ροδί- αἰ ανίδη ; 
ΟΥ̓ 81} γασεδ: ἰὺ ἱποϊυάοά, ῬγΟΌΘΟΪν, ἐμαὶ ἱηηὰ- 
ΤΠ ΘΓΔΌΪΟ Βοβί οὗ ἰπίδηιβ (Ἰογ9 ἐμ δ Οη6 ΒΑ] οὗ 
(86 Θοηϊγο Βυιηδῃ [δι] 7}, δηὰ ὑμβόοβϑθ οἰ 6 γ8 
διηοηχθὶ ἰῃ9 πδίϊοῃβϑ, ψγῆο, ἱπδιυοποθὰ ὈΥ (9 
ϑρ᾽γῖς Ὁ τηοάθβ ππονῃ ἰ0 τ.8, Βαγθ ὈΘΟῺ Χ0- 
πονγοά δὰ βαυνθὰ ΌὉΥ ἰμο Ὀ]οοὰ οὗ ἐδ9 Αἰοῃο- 
ταοῃί. 

ΤῺΘ τηϑηϊοβὲ ροϊπὶβ οὗ ἀἰ ΌῬοπο9 Ὀοίοοη ἰδ9 
ἔνο ΘΟΙΡΔΏΐΪΟΒ ΒΑΥ͂Θ ΔΙΤΟΔΥ Ὅρα δ]υάεοα ἰο; 
ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ, ΒΟΤΎΘΥΘΡ, 86 ΔΡΓΔΗη θα 88 70] ον: 89 
0Ὁη6 88 ἱπηυ) ΓΔ Ὁ], ἔγοὰ 84}1] πδίΐοηβ, {:Ὺθ 
ιολοῖα δοαν 9.7 ἰδὲ τεαφεπιεα; ἰμὸ οἰ Νὰ8 8 
ΡΘΕ ΡΕΤ ΠΕΣ 81ὴ8}}, ἀοδηΐϊίθ πυμῦογῦ, ἔγου 
ΒΓΔ 6] ({89 ΟΠ ΌΤΟΒ), ἐλ ἤγδί- ἤγωΐϊδ. 11 ὙΑΔῪ Ὁθ 

ϑδικοά, 1 δῃηοί μον ρμοϊηί οὗ αἰ δ ΓΘΠοΘ 18 ποὺ βυρ- 
κεβίοα ὈΥ ἰμο ἑστῶτες οὗ γον. 9; ὑῃογο ὑμ9 ροησγαὶ 
ὨΓΟΩΩ 8ΓῸ Σϑργοδοηίθα 88 δίαπαϊησ δὲείοτα ἐλδ 
Τήτγοπο, Ὀυΐ 86 Ῥγομιΐδο ἰὸ ἐδὸ Υδὶ Ὁ} οὗ (110 
ΟΒυτοῖ 18 μαὺ ὑπο γ ὑμομμδοῖνγεβ 888} Ὀ6 επίλγοποὰ 
ἩΠῊ Φοϑὺβ (σοΡ. ΟἾΒ. 1ϊ. 21; χχ. 4).---Εἰ 
Β. 6.] 

« ΠΥ ὈΥ 186 δεηϊεὰ 16 νεῖ 7γΧγϑΐ8 ἂτὸ ταϑδῦΐῖ, ἐθον σληηοΐ 
ὈΘ Τοκδι ρα 86 ὀΘοπδίβειοκΣ ΠῈΟΓΟῚΥ οὗ ἔϊνοδο το 58.8}} ὕ9 ΟὉ 
Ἑδιῖν [σὲ ὈσΙΌΓΘ [ἢ 9 ἐγιδεϊαίέοπ. Νοῖ οἷν ἰδ ἐξ Γὸ 
Ῥυμκηδηΐ ἴο Τϑαϑοι δηὰ δοπδί ἱ}Π }Κ ἕο ρου ουἢξ ἔγυϊῃ {Πδέά. 
αἰοτγ οὔ ΘΟΠΙ ΟΘΔΏΥ͂ 6 Αροδίϊον δὰ Μαγίνγα, 1 τὸ 8ΓΘ ΟΧ-. 
ὈΥΟΒΘΙῪ ἰδυρῆὶ, {πδὶ [06 τί αἰ εὶνο Ομ τί διίατ 6 Τοττη ἃ 8 ροι- 
[ἴολ οὔ [26 ἀπαρχή (748. 1. 18), δΔηὰ ἴ6 Αροδί]ο Ῥαυϊ δϑδιιτρα. 
τ", [πη δὲ ἴ[Πο 60 καΩΝ τὸ δίιτο δὲ ἐπ Οομί πα οὗ {ἶἰν6 ΤΟΥ 51}:.1} 
ποῖ ἐακε ρυοοοάεηοε οὗ ἴΠο0800 ἩΐΟ δίοορ (1 Πόλη ἷν, 11- 7). 
ΝΟΥ͂ ἀδοϑ ᾿ξ βοϑῦι ῬγΟΡΟΡ ἴο Θὁχοϊ υὰϑ ἔγοπλ ἐῆ ΟΟΙΔΙΥ οὗ 9 
Ταὐτ ἢ 7}} (ἢ ΕΔΊΒΟΣ οὔ 186 ζδί Πα] δηὰ παθ ποῦ]. ποεῖ ἃ.» 
βου υοα ἐπ ΗθΌ. χὶ., οὗἨ τότ ἰδ [6 1π|0}}66 }ὉὉ ἀοεϊατοὰ [Ὁδε, 
του ἢ πιο Ὡ5 ΠΟΥ͂ δγὸ ποῖ τοδόϑ μογίροξ, ἐλ ὑβ. ἐλοῖ 
Β8}Δ}1 06 Ροτχίϑοϊοά (Ἐ1950. χί. 40).--Β. .0.] 
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Β.--Ἑ ΑΛ ΤΉΗ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΣ ΒΕΥΕΝ ῬΕΝΙΤΈΝΤΙΑΙ, ΤἈΌΜΡΕΤΗ͂, ΙΒΒΌΓΙΝΟ ΕΒΟΜ ΤῊΒ 
ΟΡΕΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΥΕΝΤΗ ΒΕΔΑΙ,. 

Οπαρ. Υ7[11. 1-ὖἰ.Χ. 21. 

1. Ορεηΐῃ ὁ ἰλ6 ϑευεηίλ 5εαϊ. 

ΟΒ.4». ΥἹΙΙΙ. 1-6. 

1. Απᾶνβρῆ Β6 δα [οην. ἢ84] οροϑηθϑα {86 βευθῃ (ἢ 868], ἔπ γὸ 18 [ἐγένετο---ϑαροῦ- 
γΘΩ6Α7 δ.|6η06 ἴῃ [η.8. [16] οδνϑη δοουΐ [86 θρδοθ οὗ [οπι. [86 Βρδοβ οὗ ] μ8] δὴ Βοῦγ. 

2 Αμα] βὰν (86 βούθῃ δρθὶβ Ὑ ΒΊΟΣ [80] διοοά [ϑἰ8η4}} Ὀείογα αοά ; δῃὰ ἰο ἱδβοῖη 
ὃ ψογῸ σίνϑῃ βεύθῃ ἰγυσηροίβ. Απὰ δῃοῖμοῦ Δηρ6] 8116 δηα βίοοάα δἱ [ὁγ θοίογοΐ ἰ}6 

ΔΙίαν, παν ]ηρ 8 ροϊ ἀθῃ σθΏθοῦ; δη4 ὕδογο τγὋ8 σίνθη Ὀπίο πἷτη τ ἢ ἱποθηβο, (δαί 
[6 ββου]ᾶ οἵδ ἐξ σι [ὁγ Δαἀ ἐξ ὑο᾽] [16 ᾿γαγοτβ οὗ 811] [ἐπϑ. [86] βαϊηίβ ὑροῦ ἐδ6 

4 ροϊάθῃ Αἰΐαν ΜὮ]Οἢ πτα8 [95] Ὀοΐογο (86 Ὡτοθθ. Απᾶὰ {6 βῃιοῖκθ οὐἁὨἨὨ [86 ἸΠοϑηβο, 
εὐὐτοῖ, οαπιθ [οπι., αὐλοὶ, οαπι6} πὶῖα [0 οὐ 07" [Π6 Ῥγαγοῖβ οὗὨἩ 86 βδίηἰβ, δδοοπάοά 

δ᾽ ὕρ [οπι. ἃΡ]7 Ὀαΐογο αοἀ ουὖ οὗ [Π6 δηρο} 8 βαπά. Απὰ {μ6 δηῆροὶ ἰοοὶς (8.6 ΘΘΏΒΟΕΥ, 
δηὰ Π116α ἴὉ ψῖιΒ [ἔγοπι 186] το οὗὨ [0 δἰΐδι, δῃὰ οδϑὶ ὑ [οπι. 1] ἱπίο [Ὁροῃ] {Π6 
ΘΑΡ : δηὰ [86 Γ6 Μ6ΓΘ [ΒὈΡΘΟΓΥΘΏΘΑ] νοΐο68, δηα {πυπαἀοτίηρβ [ΠΟ ΥΒ, πα γοὶοα], 

6 δηὰ 1ρῃιπίηρβ, δῃὰ δὴ οαυίδαυδο. Αμὰ (Π6 βϑύβθῃ κἠκόϊ, τ αἰ [πὮὸ0] μδάὰ {86 
ΒΟΥΘΏ ΠΕ ΡῬΓΟρΡασγοὰ ἐποιηβοῖγαθ ἴο [οηϊ. ἴο---τἰηδ. ὑμδὶ (ΠΟΥ ταὶρη!} δουπὰ 
[{τυτπρϑοὑ]. 

2, Σ γε ζοιν Τγωυπιροί. Τγεδοπιίπαηξ λιπκαπ ερίτιίμαὶ ϑωβονίπρο ὑπάεν ἰλ6 ἤσωτγο 9. ϑυβετῦιφε δι 
Ναίεγε. 

ὝΕΚ5., 1--12. 

7 ΤῈ ἢτχϑι δηροὶ [οη|. δ 6}5] βδουηἀοά [ἰτυπιροίοα]}, δηα ποτα 90]ονοὰ ἢ δὶ] δηά 
ἄτο τηϊηρ]οαδ ψι Ὀ]οοά, ἀπά ΠῈΥ ΟΓΘ οδδί ὉΡΟῚ (Π6 δδσίἢ: [π8. δηὰ {Π6 (ὦ 
Ρασί οὔ [86 ϑαγίδι τσὰϑ Ὀυγηΐ 0,7} δηα {μθ ἰδῖνα ραγί οὗὨ ἰγϑθβ ψγᾶϑ θυγηΐ Ὁρ, δπά 8]] 
ϑτθοῃ ἘΠΕ ψ48 Ὀυγηΐ ὉΡ. 

8 Απά (}ο βοοοπά δῃροὶ βουπαοά [ἰγτυπηροίοα7, Δηα 88 1ὑ ΤΟΙΘ ἃ στϑαΐ τηουηίδὶῃ 
Ὀατηϊηρ; 0 ἤγΘ τνὰ8 οαβὺ ἰηίο [16 568: δῃά (6 {Πἱγτὰ ρῥϑγί οὗἩ [8.6 βε8ὶ Ὀδοβιηα Ὀ]οοά; 

9 Απά (86 {πἰγτὰ ρατί οὗὁἨ μ6 ογθδίαγοβ ψ ἢ] ἢ ΓΘ ἰῃ [86 868, διὰ μδὰ 116 [ψυχάς] 
Αἰοα ; δηᾷ (Π6 {μϊγνὰ ρατί οὗἁὨ [Π6 ΒΒ} 086 ὝΘΓΘ αὐδήν: 

10 ΑΑπὰά {6 [δϊγτὰ δῆρθὶ βουπάοά [ἰτυπιροί6α], δηα (Π 66 1811 ἃ στϑδὶ βίδν ἔγοπι [ἐπὲ. 
1.6] Βοάνϑω, Ὀυσηϊηρ 88 1Ὁ ποτ [οπ|. ἰῦ 616) 8 ἰδ, δηὰ ἰΐ 168}} ὑροὸπ ἐδ (δϊγὰ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 
1 Ψοῦ, 5. [ον (ἢ 60 οἵ (89 ρμοτί, δοὰ ρἱερ. οὗ ἴστημι δῷό δι ἱπίγδηδιεϊνο ργοϑοὴϊ δὰ [πρ.. 600 θξξησοδτο δοιὰ 1 Ἔχίουθ 

ξουοταγ.--Β. ΚΟ] 
Ἅ γον. 8. [Ἐπί “ἰ(ἃ ἐδο βου εῖνο: 896 ΤΈΣΤ, ΑΝ ΟΕΔΝ. ΟἹ οἷ. Υἱί, 16 (Νοίο 13). Ἰδακο οχρ᾽δίηδ: “ ἐπί--οὐο 6, οτετ ἢ" 

Αἰοτὰ ἰγαμοϊδίοβ: οὐον. --ὶ ΚΕ. Ο.] 
8 Ψ6ν. 3. [ΤΌϊα αἰ τργηλῆγο γαηδίατου οὗ δώσει ταῖς προσευχαῖς [8 Δἀορίοα ἔγοτα ἔδο τηδεκίῃ οἵ ἰδ ΒΕ. Ὑ. γον (μἰ4, οὐ 

Φῃ ἈΝ 6ϑη89 οὗ δίδωμι ν60 ΒΟὈΌΪ ΘΟ ζει. (ἃ), ΕῸΥΣ ἃ [Ὁ] ἀϊοουθοίοῦ οὗ ἔμ] 6 ῬΏγωδο, δοὸ Ὧσ. 141Π|66 Νοῖδι,--- 
Ἐ.Β.Ο. 

4 γετ. 4, [860 στ πον, ἃ 31, δ. α.: 14111ὁ6 οχρίαϊ πα: “ὁ πορηδο δοϊοηκίηα ἴο, ἀουϊκηοὰ ον." ἐδο οαϑὲ δ: δυησνεσίβε ᾽Ὁ 
ν) ὙϊτῺ ἔῃ Ἰαῖζες οὗἩ πὸ Ποῦπβ ἔῃ οοπεοϊεγυοίοι.".-- 8696 δἰϑο ἘΧΡΙ. 1Ν ὈΚΈΔΕΗ, ἐπ ἴος.---Ε. Β.0.} 

᾿Π δΎοΙ. ἵ, [4Π||80 τϑοϑὴϊ οἀϊέοτα, τ τ δὲ. Α. ΒΦ. Ῥ᾿, εἴο.. οπιίε ἄγγελος.--Ἑ. Ἀ. Ο.] 
Ἕ Ὁ] Ἴ. [Τίφον. (Δ Ε4.), τὰ ὃς, Ρ., εἰτοῦ μεμειγμόνον; ἴμκοῖι., ΑἸώ, Ττος, (δὰ Ἐίδοδι., 1880), τ Α. Β6. μεμιγμώα. 

κε ἸΚαὲὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, οὐ ἰοὰ ὉΥ ἰδ9 Κδο, ἴῶ δοο. ὙΠῸ Βιϊουδοιῖοθ. [ΘΟ γθῶ Ὁ) Ἦ. Α. Β". Ρ., (ς.-- 
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11 ρϑτὶ οὐ (λ6 τίνοσθ, δηα ἀροὺ {π6 Του πίδίη5 οὗἉ [ὑπ8. ἐ8 65] αίουβ,; Απὰ {π6 δῖα οὗ 
[8:0 ϑἴδν ἰ5. 6811.α ηοτηχνοοά : δηα {μ6 ἐμϊγὰ ρΡατὶ οὗ [6 ψαίθγβ θθοδιλθ᾽ τογα χοοά: 
δηἀ ΤῊ3ηΥ͂ [{π8. οὗ [86] πιϑα αἰεα οὗ [ἔγοι] [6 ψαύθεθ, Ὀθϑοόϑυβο {μ0 7 τοῦθ πηϑαθ 
Ὀϊ ΘΓ. 

12. Απά [86 ἔσατγί δηροὶ βουπαοα [ἰγυπιροίοα], πὰ {86 (πἰγὰ ρμᾶγὶ οὗ (18 βυῃ νγὰβ 
βηνϊἐοη, δηὰ (δ6 (τὰ ρατγὺ οὗὨ [86 πλοοι, δῃὰ {10 ὑῖγα ρᾶγί οὗ (Π6 βίϑσβ ; [,7 80 88 [ὁηι. 
80 88---ἰπ8. [Π40] ὑπο ὑμϊγνά ρϑτὶ οὗ ἱμοπὶ 88 [πιϊρῃΐ Ὁ6] ἀδυεϊζοηθά, δηα {Π6 ἀδΥ 
βῇοηθ ποῦ [πιϊραῦ ποὺ β.1η6] ἔον ἃ [[86] (νὰ ρματί οὗὨ 10, δῃὰ (Π6 πἰσῃῦ 1Π|Κϑιν 80 
[ἴὰ 11κ6 ᾿Ώ8Π}6Γ]. 

ὃ. Ζαεί (ἄγος Ττωπιρεί.. ΦΤγεοδονάπαπέ ἀδηιοπΐο διεγπρε---ὧι ἤσωγεδ 9. αίωγε ρμεγυεγίο ἐπίο 
ὕππαιωγαίπ658. 

παρ. ὙΠ. 18---ἰΧ. 21. 

13 Απ4] Ῥοδιοϊὰ [580], δηὰ [π8. 1] Βεασγὰ δὴ δηροὶ [68019}}} γίησ (πτουρὴ [ἢ6 
ταϊάϑὲ οὗ Ὠθᾶνϑη [ἴπ πλϊ4- θα θη], βαγίηρ τ ἢ 4 Ἰουα [χγϑα] νοΐοο, οο, τος, νῸΘ, 
ἴο ἴδ6 ᾿πμαθιίοτβ οὗ [[θπὶ ἐμαὺ ἀγα} ἀροη] 86 δύῃ ΟΥ̓ γοδϑοη οὗ [ἐχ] 86 οΥΒΟΓ 
[τουιϑι αἷη σ᾿] γοΐοθϑ οὗ [86 ὑἰγυαπιροὺ οὗἉ {86 {ῃγϑ6 δ ρθ 18, 1 ἢ [ὑπ } 0} ἀγὸ γού [ρου] 
ἴο δουπὰ [ἰτυπρθοι]] 

παρ. ΙΧ. 1.--1. 

α. Ῥιπὰ Τευπιρεί. δίνει ἸΡοο. 

ΨΕπδ. 1--12. 

1 Απᾶ (δο ΗΕ δηροὶ βοιηδοά [ἰτυπιροίοα}, δηα 1 ΒΑ 8. βίδυ [8]1] [[8]1]6] ἔγοτα 
[ἐπϑ. 186] οάνϑη πηΐο [ἀΡ08}} {0 ΘΑ γί : δηᾶ ἴο δἷπὶ γ85 σίνοη {μ0 ΚΟΥ οὗὨ [Π6 Ὀοὺ- 

2 ᾿οπιΐοββ [οὁπ|. Ὀο οι 63512] οἱὺ [ὑη8. οὗἁἨἁ {Π6 δΌγ89]. Απάὰ μὸ οροποᾶ ἐμ Ὀοίίομ 688 
ίοπι. ὈοϊύοΟ 1699] Ροἷὺ [ὑπ8. οὗἨ 86 80γ585)}}; δηα ἔμοῦθ δύοβδα [βοθῃ64} ἃ [ρπι. 8] 
βιθοκο ουὔὐ οὗἉ [6 ρὶΐ,.5 28 186 [οπι. {8.67 Βίλοῖκο οὗ ἃ ρσγοδΐ ὌΓΣΩΘΟΟ ; δηα {Π6 δὰῃ [1π8, 
Μ83 ἀλγοη64} δα [Π6 αἷν χογο ἀΔυοηθα [ο0π|. ΤΘΙΘ ἀδΥ ΚΘ 64} ὈΥ͂ τοϑβοη οὗ [ἐχ] (6 

ὃ βίδοκο οὔ (μ6 οὶ. Απά ἐδοσθ οβῃθ [οπ|. [Π6γὸ 68:16] ουὖΐ οὗ  ζδ6 Βιῃοϊο [π8. ΘᾺ Ππὴ0 
ἴοτῦ}] Ἰοουϑίϑ ἀροῦ (86 οαγίι : δῃὰ αηΐο ἰθπὶ 8 ρίνθη ῬΟΥΟΓ, 88 ὑ}.6 ΒΟΟΓΡΙΟΙΒ οὗ 

4 ἰμ6 δλτίἢ ᾶνο ρόοῦοῦ. Απα ἱΐ νὰϑ οουηπιδηαοα [881 ἴο, ἐῤῥέθη] ἰῃδπὶ δαί ἐπ6γ 
βῃου ά [58}}4}}] ποῖ δυτὶ [16]γ6] (Π6 ζγαβ88 οὗἨ (86 οαγίδ, ποῖΐμονς [200] δῆγ' δ ργθθη 
(δῖηρ, ποῖίμον [πΠ0γ] δηγ"" ἴσο; θυ ΟὨΪΥ ἰμοθο [086] ποῦ ποῦ [πο (οἵτινες)} 

ὃ αγϑ ποῦ [πο 868] οὗ αοἀ ἴῃ [ρολ] ὑμοὶν [{Π|6᾿5] ΤὈτομοδαάϑ. Απηὰ ἰο θη 1 γγ88 
ἴνϑη ἐπδὺ {ΠΟΥ Βμου]α ποῖ Κ}} ἰθτα, Ὀυΐ (παὺ μοΥ βῃου]α [8841] 6 ἰογιμθηῦρα"" 

ἕνα πιοηΐ 8: δπὰ ὑμοὶν ἰοτιαθηῦ τῦσαϑ [18] 88 {60 ἰοττηθηΐ οὗ ἃ βοογρίοῃ, ὑμθη ἢ6 
6 βιγι κοι [Ὁ Πδίδι δίγι οἰκο} ἃ πᾶ. Απα ἴῃ ἴμοθθ ἀδΥΒ 8.8}} τπθη βοοῖς ἀοδίῃ, δῃπὰ 

ΒὮ4}] πού δηα δ 10; δῃαὰ 88}}8}} [π8. Θδ υηοβ Υ} ἀδδῖγο ἴο ἀἷθ, διὰ ἀθαίῃ 888}} ἢθϑ 
[466{}5] ἔγοπι ἴῃ θὰ. 

1 Απά [86 βΒᾶρθ8 οὗ {86 Ἰοουδβίβ τοσοῦ 11 ἀηΐο [οπι. τπ0} ΠΟΥΒΟΘ Ῥγορασθα υπίο 
μα.116; δά ου [ρο}] ὑποὶν 6848 τὐεγό [ὁηι. 106 76} 88 ἴῦ ὝΘΓΘ ΘΓ ἢ5 {3 ρο]4, δηὰ 

8 [λοῖν ἔλοοϑ τσεγδ [ογ. 10676] 88 ἴμα [οπι. [86] 8068 οὗἩ ηϑ, Απαὰ (ΠΟΥ Βαὰ ᾿ιδὶν 88 

᾿ 8 γι μὴ ἢ τὶν οὐ. θο εϑοῖ, Ρ. 82. [80 4Π ἴδο τοοοπὲ οὐ! ίοτθ νι ὃς, ΒΦ. ῬΡ. ΤῊ}6 ὁμττο οἶδοδο (δἴξεν γέρε) 
σὰ. “ Α.--- : 
8 γος. 11, ΤΌο δα. κ᾽ γ55 γπ ἴῃ δοο. τὸῆ|ῖὰ τοϊ υδοπῖοῦ. 
19 ἴοι. 12. [Αἰί, τος. δοὰ Τίθοδ,, τί δὲ. Α.., κίνο .5.-Ἑ. Β. 6.] 
Ὦ ΠΥ ς, 18.  τοράιος ἀγγέλου Βε5 [ἢ Ὀεδὲ Οοάά. ὁκεῖοεε 1ι; [Σ ΡΑΣ ΌΪΩΣΒ δοο Ὀῦσί. [Α1ζ3 Ττος., διὰ Τίδος., π ἢ 

Ῥ ΟἿ ἰχ, γος 1. [Ἐπ ἐτδυοϊοιίοη Ὁ δαζιοπεῖκκε οἱκ᾽" αἰ οροέδον πεϊ βοῦς )αδε!δοιείου. ΗΥ͂ ̓ Δ ἱπηροτίδηξ ἴδοὲὶ οὗ 

Ὦ γον. 2. Τὴο πογὰβ Καὶ ἦνοιξεν τὸ φρέαρ ΑἸΙ ἐμ6 τοοϑηΐ οὐϊέογο κίνο [ἢ 6860 
νοτρ τ Α. Ρ. Υοἱς. (Οἵ, διμα., Ἡανὶ, 3 Το 3): τι δῖο οἵα. ΡΥ δὲᾷ. μα ς. (4., Ἡανὶ., Τοῖ.), εἰς.---Β, Ἀ. Ὁ. 

Ἵ Υον. 2, βουλθ οτος καπνὸς ἐκ τοῦ ρέατος [ὡς]. [1680 Ὑτοτὰδ δζὸ θαι. ὉΥ 1, 886, 4], 87 (600 ἘΪϑοποημάοΥ7).- 

Ἵ γα... [Ξοτ 1816 τομϑδουηςᾳ οἵ πᾶς δ.0 ἩΊ ποῦ, ἢ 36,1, Ἀγεέ ρασ. (71:ὸ μή [6 Ὠοτο οοπποοίοα π|ἰτ ἐ6 γοτῦ, ἰδ οὐδέ 

Ὡς Ὑν ἃ, ὙΠ ΓΙΒΟΊ ΡΝ : ένα τυρ δὶ Ἑὰ ἃ ἴσος. οπἱὲ νι Δὲ. Α. Ρ., 4:π., Μανῖ.", οἴο.; Ουᾶ. ΒΦ, κἱ Ἡφὶ Π Υρ αὐτων. .) ΒΏ .Ὁ . 88. Η . . κῖν8 

ε: Αὐτά παλξιάμρρις ἴγρ 6] ᾿ ἱ Ἔχον ᾿ 
᾿ξ: ἜΝ ΟἽ τὸ 9 Τοεάα., ΑἸΙ,, ἔτος. ΤΊδοΙ., κίνο βασανισθήσονται ἩΪΠῈῺ 4. Α. Ῥ., ασ. ἴκβεο τορθ βασανισθῶσι Ἡῖ!Ὦ 
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9 {6 Πεὶν οὗ ποθι, δηὰ {μοῖρ ἰθοῖ ἢ ΟΓΘ 88 {06 ἐδοίἤ, οὗ ἸΙοηα, Απα πον δὰ Ὀγοδαί- 
Ρ]δίοβ, 88. 1 ΓΟ [ὑ5η8. [ΚΟ] Ὀτοδϑυρ]δίθϑθ οὗ ἰγοῃ [οηι. οὗὨ ᾿γοῃ]; δῃὰ (18 βουῃηά οἵ 
ΤΠ61Ρ ἩΪΏΡΒ ι0α8 88 6 [4] βουπαὰ οἵ σμδγιοίβ οἵ ΙΏΔΩΥ ΠΟΙΒῸ5 συ ΐηρ ἰο Ὀδίς 6, 

10 Απά (ΠοΥ δὰ [18γ9] [8:18 1|Κ ὑπο [οπι. ἀπἴ0] βοογρίοηβ, διὰ [μογ6 ποσὰ [οπῃ. 
πο Μ6Γ6] δίϊηρβ [η8. ; 8Π4] ἴῃ {Π 61 .4118: δῃὰ [οὁπ|. : δηᾶ---ἶπ8. 8] {ΠπῸ6ῚῚ μοποῦῦ 

11 «σαϑ [οπ|. τ10α8] ἴο Βυτῦ [ἸΠ}Γ6} πλοῃ ἤγθ τϑοη 8. Απὰ {μ6γ δά [Πδυ6] 8 Κκίῃρ' ΟΥ̓ΘΡ 
16 πη), τὐλίολ, ἐ8 [ὁηι. ὐλίο 18] [16 ΔΏρῸ] οὗ ἴδ Ὀοϊίομ]θββ οἷ [οπι. Ὀοϊζοτα 688 ρὶὶ--- 
ἦη.8. ΔΌΥΒ88], [;}] σΒΟΒΘ [18] πϑιηδ ἰπ {π6 [ο53. [86] Ηοῦτον [] ̓οριθ ἐξ [οῆι. ἰοῦσι 
46] ΑΡαάάοῃ, θα [; 8847 1ἴη 186 ἀτοοῖὶς ἰοηριο [οπι|. ἰοηροθ---ῖπδ. ἢ6] δῖ λὼ [{Π6] 

12 πάρ Αροϊϊγοη. [ςἴπη8. ΤῺ6] οὔθ οθ 18 ρμϑβὺ [δῖ ραβ8θ6α]; απά, [οπι. απά,] 
Ὀ6Π014, ἔπογΘ οοπθ [π8. γ61] ἔνγο ΟΟβ το Βογοδῆδε [οπ|. τόσα Βογοαῆει-- 
ὅη8. αἴϊοσ πο86. {ΠΏ 68]. 

δ. διίαιλ Τραπιρεί. ϑεθοπά ἤορ. 
Ἄεκμδ. 188-91. 

15 Απαἶ {86 βιχίἢ δῆρο] βουπαοά [τυτηροίοα 7, δηα 1 Βοδτά 8. [0γ οῃθ (μέαν)] τοῖοθ 
14 ἴτοιῃ {86 οι γἦ Βοττβ οἵ ἴπ0 ροϊ]άβθῃ δἰΐδὺ π ΐο ἢ 18 θοίογο αοα, βαγίῃρ ἴο {86 βίχίἢ 

αρεὶ [,] τ οὶ δα [(Π6 οὔθ μανίην] (Π6 ἰτυταροί, οο86 {πΠ6 ἴουγ δηρθ]8β πο ἢ 
15 [1841] ἀγὸ Ὀθοιιπα ἴῃ [4] (89 στοαὶ τῖνοῦ Εὐρηγαίεβι Αμα (6 00 δῃρ6}8. ποθ 

Ἰοοβοά, π ῖοὶ [{Π841}] πόσα [Βδὰ ὈΘ67 ῥγεραγεὰ ἴὉΓ δὲ [{(86] Βοῦγ, δπμὰ 8. [οηι. ἃ] 
ἄΔΥ, δῃὰ ἃ [οηι. 8] πιοηΐῃ, δηα 8. [021]. ἃ} γοδγ, ἴῸ ἰὸ [οηι. [0 ἰο---ἴηα. (8δι {867 

16 βου] 7} δα (πὸ {πϊγὰ ρμαγί οὗ [ὑπ8. [86] τοῆ. Ἀπᾶ (26 πυμθοσ οὗ [86 ΔΙῸ 
[Δγπιῖ65] οὐ [86 Βοτγβοηθη [οδυδ]γυ 1] ἀὐογὰ [τὉ0α8] πο Βυηάτοα ἱμουξδηα ἐμουξομπὰ 

17 [ἅνο πιγγῖδαβ οὗ πιυγῖδ 3]: δῃὰ [οηἰ. δ] 1 μοαγά ἴθ πυροῦ οὗ ἰμθὰ. ἀπά 
[808 1 ΒΔῪΥ [Π6 ΠΟΙΒ6Β ἰῃ (86 νἱβίοῃ, δπα ἔμοιι {μαΐ [{Π0ΕῈ6 ὙΠ οἢ ἔμοιη, Βανὶηρ 
Ὀτγοδϑιρ] αίοβ οὗ ὅτο [ἢθγγ] δηᾷ οὗ δοίην [Πγϑοϊμ 6], αμὰ Ὀτϊταβίομο [5] ρυτο- 
Οἴ18] : 8ηἀ (86 οδα8 οὗ (Π6 ΒΟΙΒΟΘ τὐόγ6 88 86 Ποβαβ οὗ 1108; δῃὰ ουΐ οὗ {δεν 

18 τηουτἢβ ἰββυθα [χορ ἔτ }] ἢγο δῃμα βηλοκο δπα Ὀγϊτηβίομθ [07 ΒΡ μα1]. ΒΥ π686 
ἴῃτοο [{η)8. μ]αριι6555] γγ88 [ὁπ|. Ὑ788 --- 8. ἌΘΓΘ 5141} ἴΠ6 {πϊτὰ ρϑτί οὗ [π8. (Π67 τηθὴ 
ΚΙΠ]Πρὰ [οηι. Κι1164], ὈῪ 186 ὅτα, δῃὰ ὈΥ [οπι. Ὀγ77] 1π6 βηιοῖο, δῃὰ ὈΥ [οπι. ὈγἾ] ἰδ 

10 Ὀγιτδίομο [ὁ Β] ρ 0], τ Ί ἢ ἰδβυθα [τϑυΐ 1ογ0}}} οαἱὐ οὗἨ {δεῖν του ἢβ. ΕὮΥ {86} 
[οπι. {1τ61τ---τῦηι8. [0.6] ρότῈΣ [π9. Οὗ [Π6 ὨΟΓΙΒ68]7 5 15 1η {Π61Ὁ τοῦτ, δηὰ ἱπ {μον 4}: 

, ἴοσ μοὶγ (8118 τοῦ [αΥ6} 1Κ6 αηΐο βουρϑηίβ, δηα [οηι. Δη4} δα [ὨΔΥ1Π0Ρ}} Π6Ά68, δηά 
20 πιὰ ἴβοσὰ [{8686] {ΠΥ ἀο [οπι. 40] υτύ [η}γ6]. Απὰ {86 τοδὶ οὗ {μ6 ταρὴ [,] πα οἢ 

[γ80] πογὰ ποὺ Κι]]οὰ [5]41}] ὈΥ {Π686 ρίαριοθ [,] γοῦ [οπι. γ61} σορθηίθα ποί [α]ἀ 
ποῦ Ἔνθ 9 γορθῃῦ] οὔ {86 ψοῦῖζβ οὗἁὨ [Π6 ]γ μδηά8, (δαὶ ἴΠοΥ δβου]α ποῖ ῬΟΓΒ1"" (6018 
[086 ἀοπιομβ], δηὰ [ἴη8. [86] 140]8 οὗ ρο]4, δηὰ [{π8. οὗ 75 δ νον, δηὰ [)8. οὔ ) ὈΓΆΒ5, 
δηὰ [͵π8. Οὗ βίοῃθ, δῃὰ οὐ ποοᾶ ; ψ  οἢὶ ΠΟΙ ΠΟΥ οδὴ [οϑὴ ΠΟΙ 67] 566, ΠΟΙ ἮΘΆΓ, 

21 ΠῸΓΡ ψγᾺ}}ς : Ν ΒΟΥ σαροηζοα {ΠΥ [μὰ μον αἰὰ ηοίδ' γορθῃι] οὗἁἨ {6 ῚΓ τυ ΓΘ ΓΒ, ΠΟΥ 
οὗ [Ποῦ ΒΟΤΟΘΣΙΘΒ, ΠῸΓ ΟὗἨ ὑποὶγ Τοσῃϊοδίζοη, μῸΣ οὗ ἱμοὶν (πο 8. 

40 γον. 10. Τὴ τοοδίηρ οὗ [δοῖ. διὰ Τί δος. ἴον Βοηχοῖ. [4160 οἵ Ὕοτάε., ΑἸ, Ττοι., κέντρα, καί ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 
ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι; δὲ. Α. ΒΚ, Ῥ. μίτο καί ἴον κέντρα δηα οπιίς 1 αἴτον (Ὧ6 ἤτεὶ αὐτῶν ; ἐξ. Α.Ῥ. δνὸ ἡ ἐξουσια αὐτῶν; 
Ἐ“, χοδὰδ ἐξουσίαν ἔ ἜΜ, Β΄. ἰωδοτίδ τοῦ ὑυοίοτο ἀδικῆσαι, Ἡ]ΠΟ} ἰ8 οαλἰθἃ ὮῪ ὃς. Α. Ρ. ὙΠΟ ὧγὸ ΟἿΟΣ ΤΟΥ Ὑδείδιιθε 
οἵ Ἰοδα δυιδοσὶγ.---. ΚΒ. Ὁ. 

-ι Ψογ, 18, [δὲ, τ 8 καί; Β5. ποῖ ΟἿἹΥ οὐδ ἰπ ἐμ! σ Ρἴδοθ, μυΐ ἰϑοσίβ Ὀοΐοσο μετὰ Ταῦτα ἰῃ Ῥγεοοδδϊηρᾳ Ὑϑτϑὸ: [ἢ δοῦ. 
υἴ}} {π|6. 1.6 ποτ ες Ῥοϊπηκ πουϊὰ ὕὉο 6 μοσιοὰ αὖζοσ Ἰσοέξ, [89 ἐγαπδοίδίξοα συθηΐίης, 4πὸῶ αὐεν' ἐδεεε θιὲπρε, ἰλε εἰσι ἐπ 
σεῖ, εἴς.--. Ἀ.0. 

8 Ὕον, 138. τεσσάρων πῶ οὐκ ἐοὰ ὑτοῦΔὈΪ Ὀδόδσιθο 1 ψδο σορδγάοα 85 βυρογβυοῦθ;: Ὀϊϊ δῖ. θυσροοὺα ἐξ οὗ ναεΐμᾷ 868 
ἐπιοσροϊδου. [180}.. Τγοι., οὔχὶτ πὲ ἢ ἐδ... Α. 28, 79, 4. Βιμά., εἰο. ἘὙΙΘΟΔ. Ἰρδογῖδ σι} Β5. Ῥ., εἰος ΑἸυτὰ Ὀταεϊκεῖλ-- 
Ὲ Ὁ ΒΕ. Ὁ, . 

2 εν. 14, Α, Β. [ξ. 57 εἴο., ὁ ἔχων ; οοἴαρ. 6 πος τι τοῦ, ἐὸ ΤΊσοΙ., ἢ. 88, 4180 "ἢ. 82 (Νο. 10). 
8ὲ Ὑογ. 16. Οοἀά. Α. Β. [δ δ. Ῥ.), εἰς., τοῦ ἱππικοῦ. 
46 ον, 10, [Καί 16 ΖΘΏΘΥ (1 οι. πη ποο. νυ [ἢ δ. Α. ΒΦ. Ῥ., εί..--ἘΠᾺ.6Ο ἢ - 
86 γον. 186, [Βϑοϑηΐ εὐἱῦοσα κοπογη ν ἔηδοῦγι πληγῶν, ἘἩΠῚῸ ἐξ. Α. Β. 6. Ῥ᾿, αἰο.; Ο. οτοῖ5 τῶν, δηᾶ δὲ. οἵὐο 8 τριων.-α 

ἘΚᾺ.Ὁ. 
οὶ γε: 18, [18 ἐκ Βοίογο καπνοῦ [6 ρίτοη ὉΥ Ο. Ρ.. Ταϊα. ((1.) διὰ οἴ. ἘΣ ἐξ. Α. ΒΡ. Υυἱκ., 4, Εμά,, εἰο.; Ἐδδὶ Βείοτθ 

ϑείον ἰ5 κἰτοη ὈΥῪ Ρ., δηἃ Ομ. ὮΥ ὃξ. Α. 5. Ο. νας, εἰς. ; ογί σαὶ θα ΟΣ ΧΘΌΘΓΔΙΥ οταΐε Βοῖι.--ἹῬ ΚΕ. Ο. : 
Ἀν 86 ον. 10. [1δολ., ΑἸΩ, Ττος., ΤΙδοῦ., πίτη δὲ. Α. ΒΡ, Ο. Ρ., ΨῪὺυϊς., εἰα., αἰτο ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων; Ῥοτάξ. κἷδὸ αν- 

ν.--ἘΠὺῸὄ Ὁ ᾿ 
29 ον, 20. [ΤἸροῖ. δῃὰ Α1Π αἷνο οὐδέ τι ἐξ, ΒΦ.:; δον. δὰ Ττοᾷ οὔτε σὶϊὰ Α. Ρ.; θὺ., δα, Τίροῖ. (1859), οὐ τ 

Ο. Ῥοτν ἐδο τοηοτίης δῦονοϑ (οὐδῶ),, βοο  ]οον, ὁ δ5, δ (.7οοἱ- ποία 2).-- ἘΟ. 
80 σὸς. 20. ["ΤῊΘ τΟΡΟΒΕΟΒ. οΐ τοσυϊγοὰ [ἢ οτος το ῥχουϑξ δι! Ώ Εν, ἰ6 εἶννο τοοδὲ οουνοηίοως οοταροιδαίέοσι ἤρα 

ἔδιο οἸτη βαείοπ οὗ ἔπ δύ ἰοἱ δ." Ὅπ. ζ1π118.-.-Β. Κι. Ο0.] 
δι γον. 21. ΤῈ χοδάϊης οὐ [καὶ οὗ μετενόησαν]. 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙΙ. 1---ἸΧ. 21. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕΎ. 

16 ἱγμηιρεί 08118 ἰ0ὸ πᾶῦ; ἰῃ9 ἐγεπροί Βατ- 
ΙΔ 008 [ἢ9 σουρβτοζαί οη ἰ0 Δ88βοι Ὁ]6. Βοί" Ῥοϊπίβ 
89 οσιρυτδοοά ὈΥ (ἢ) Υἱβίοῃ οὗἩ (6 βουθὴ Τγυ- 
ρΡοίδ. ἰἐ( ἴ6 (6 νἱϑίοπ οὗ 9 οχρογίθῃσοβ οἵ ἰπ6 
Ομαροῖ 8δ9 ἰδ6 δυο ΜΙ δπὶ: (6 νυἱβίοη οἵ 
ΒΟΥ οοηδίοὶ πὰ δΒοὺ δβρί τί] δαβδὶ πιθὴ 8 δηὰ 
Ρεγ 5. ΤῺ]8 ϑρ᾽ γα] δοηῆϊοὶ οὗὨ ἰλὁ Ομ ΓΟ 18 
εὐϊάθαί ἔγοπι δδοῖὰθβΒ. ἱπαϊνὶ 118] ἔραίυσο οὗὨἨ ἐμὸ 
ΥίϑοΒ. ΤῊ ῬΎΓδυδΓΒ οἵ δὶ} (0:6 ϑδαϊπί 8: (δο ἑλίγα, 
888 ἀϊϊπαιϊου οὗὨ ἐάγεε, ἰ 6 παπιῦον οὔ δρί υἱῦ; [86 
ορεβίης οὗἨ 80 ΔΌΥΒΘ: ἰδ8 Βογβθθιίηθη, δοπλΐηρ; 
ἴτουι (6 στγεαῖ σχίτοῦ Ευρμγαίοθ, ἐ. 6. ἔγοηι {86 
βηθοτο οὗὁἨ ΒΑΌΥΠΟΣ  (Π)}6 δἰδαρμίον οὗὁὨ τηδῃϊκίηά, 
«δεοίοά ὉΥ (πεῖν ἀοπιοιΐο Βοτβοθ; δηὰ ἰμθ ἴπη- 
Ρεηϊίδη66 5(}}} τοιπιδι αἴης δέϊον 4}1 (8689 ρα 8 
--οτογγ βίης 6. ἰηαἀἱοαίῖτο οὗ ϑρίσὶίαα]1 οἰγουπι- 
δἰδυθ68. 

ἴμοδο κρί για] οἱγουπιδίϑησοθ ΔΡΘ, ΠΙΟΤΘΟΥ͂ΘΓ, 
οἴ ϑαδῖι 8 Ὠδίυγο ἰμδὺ {6} 684 ὉΘ ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΠῚΘ ΟὨΪΥ͂ 
ὉΥ 8 αΐχδγ οἶοτί οὔ ἤρδτσοῃ ἰἰβοῖῦ; ὉΥ ἃ ἰϑηβίοῃ 
οἱ ἰδ9 ΒΟΔΥΘΩΪΥ δρίγιι9 ἴῃ πχοαϊίδιΐοη, ῬΥΘΔΥ͂ΟΥ 
δηὶ ἰηἰοτοοδβδίοῃ. ἢθιηοθ ἔδμοῦθ ἰδ δίϊοσποα ἴῃ 
Βεατρη, Ργαΐβο βϑϑῖιβ ἰο ΚΛΟΝ ἀυπιὺ ἰπ θανοη 
ἰι9ε!, Ηφανυο ργανδ ἷἱπ δοποίἀθγαίΐου οὗ ἐδο 
οουἤϊοί5 1} 16 ἢ ΔΥῸ ὈοΌΡΟΘ 6 ΟΠ αγοΟἢ οὨ Θατίἢ. 
Τὰο βεονθην ἀονρ ἰ8 (Π0 ἀφροίϊαίγο Ποὺ οΟΥ̓͂ (16 
φιοΐα οΥἰ δα: (86 Θηςγα λαζ οὐἨ (158 Πουγ ͵8 οἴυ- 
Ρἰογεὰ 8 (16 σοἰϑβίΐαὶ Βα] σίπς οὗ (9 σομδίοι 
οὗτπο Ομαγοὰ ΜΙ δῆς. 

ἴα ("6 πιϑδὴ {ΐπ|6, ἰ9 ϑεῦες “Απσεῖδ, τὶὶ ἢ {ἢ 6 
ἰγαπιροὶδ Ἡ ἶσος ἢ δὸ κίνοη ἔμοπι, βίδπα ψϑιἴης. 
ἴθ οἱλόογ Απσεῖ, πο86 ἰδϑὶς ἰξ ἰ8 (ἰο ρὶνο 8 
ΒΕΟΔΥΘΩΪΥ Θοτ  ᾿δἰΘ ἢ 688 (0 {6 Θαγί ΗΪῪ πὰ ἱπιροῦ- 
[εοὶ ῬΓΆΥΘΓδ οὐ (1.6 Ξαϊπία 8, ἀουὈι]6898, ἴῃ 86- 
ὀοτάδποθ τὶ  Βοαι, Υἱἱῖ. 26, {{π|ὸ ϑρέγέέ 9,7 Ῥτανψον, 
ἰῃ οοαῃεοίΐοη νυ ε (6 Θγπιθο] σα] ἐπέεγοεσείοη οὗ 
Ολγα. πὰ (ἷθ8 σἰδυδοίοῦ 86 δρργοδσιθθ ἰδο 
ΔΘΔΥΘΒΪΥ αἰίαν 9} ὑποεπδ. Ἠΐϊϊ ἰηδίγυπηοηὶ ᾿δ 
ι86 ροίάοῃ Ε ---α- (86 ΘΑΥΘΏΪΥ Ρυτγὶ ςαἰίοη 
δι πεδβυγοιδοηΐ οὗ (06 ργδγογβ πὶ ιἰσὰ δϑοοπὰ 
(ὁ Ηδδνθῃ πϊηρίοά τῖτἢ μαι βοϊορὶο4] ἰαγοϊἰγ 
δὶ ἐσοοπίγὶ οἰ ἐγ (6οπηρ. [89 μετριοπαϑεῖν οὔ Ομ εἶδ 
ἰκο ΗΚ Ρυεϊοβὲ, Ἡθῦ. ν. 2). Το ἐπδενδε ξίνϑῃ ἰὸ 
μα ἰφ οὔογϑά ἀροὶ {110 σοίάδη αἰΐαν 9.77 ἐποέπδα Ὁ6- 
ἴοτο (88 ΤὭτοι 6, δπὰ {16 ϑηιοῖςο οἵ ἰξ τἶβθ8 ἂρ δπὰ 
ἑοπμίειοα ἴῃ 9 ἱπηροῦίθοί Ῥγγοσβ οὐ (16 δεἰπί8 
δείοξε Θοά. 
ΒΥ (86 τείγο-δοίἷγϑ Ῥόονον οὗ (8. ἈΘΆνΟΩΪΥ 

βδογβο6 ΟΥ̓ ρΓΆγοΟΥ, (86 δανι 15 σοηδοοτδίοα ἴοῦ 
δον βίγαχχὶο: 186 ΑὨμοὶ ρουτβ (6 γε 97 ἰλε 
αἰίατ, αἰϊὰ πΒίοβ ἢ 6 Β88 8116 {6 δϑῆβοῦ, ἀροῦ 
ἴδε εασίβ. Ὑμοπ ἔγοπι [06 θαυ το οἵ 
ῬΓΑΥΟΡ (μόγὸ 5816 ΟὉ Θαγί ἃ σοΐσεφ ἀηὰ ἐλυηάεγα 
διὰ ἐσλίπίπσε δὐυὰ δὴ εαγίλφμαζε: ἈΟΙΥ ἰάθα8 
δηΪ πογάβ, ΒΟΥ ργθδϑ ἶηρ πὰ δ᾽δυπι- οὐδ, ΠΟῪ 
ἐπα πδιῖ θη 8 δηὰ βρί γα] ῥα κπιθπΐϑ, γϑβϊυ ἴῃ 
Βογ δουνυ ]ϑίοηπ οὔ τδ6 Βυπιδὼ ψου ἃ. ΤΡ ὰΒ ἰ5 Βοὶ 
ὁ [οοἱ ἃ γνἱεϊονγίουϑ δοπηϊογδοίΐου αραὶπβί (ἢ οα- 
8018 }.ϑὲ Ὀορσί πίη. ΤἈουχα δούθη ἰονγ Ὁ]6 οοῦ- 
τυρίιτο δηὰ ἀδβίγυσίί γο αζοηοίθθ ΓΘ ΠΟΥ, Οη6 δἴ- 
[ΕΓ Ἀδοίδον, 1θὲ Ἰο089 δρδίηβὶ {8:6 οαγίῃ, τ πιυδὲ 
ΤΕδιο ΙΒ ὉΕὉ ἱπαὶ (ὁ Ῥγονϊάοῃοασ οὗὨ Οαοὰα 859 δῃοῖν- 
εἰοὰ (επί δηροῖϊο πασχα; ἰμαὲ ἰθ Ηδανοη 
{867 δτὸ ἐἰγϑηβίοτπιο ἱπίο βευεα ρυπηὰ ἀϊθροηβα- 

5 (ϑε6Θ ΑΡΡΙΤΙΊΟΝΧΑΙ, ΝΌΤΕ, Ρ. 912544., οἢ (μία δἰδέϑεϑι 
διά 08 [86 σπέϊτο Βγηορίίοεὶ γον. ἈΒ.0.] ὺ 
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(᾿οη8; δῃὰ ἐμαὶ (Π 0} 8Δ΄Θ δηπουῃοοα ὈΥ 7γωπιρείδ, 
ψ ποῦ δυο ἰμ6 Ομυτοῦ ἰο 86 δοηβίοί--- 
Βα ΠΟ ΒΟΥ ἰ0 Τοβἰβίδησθ, ὈΓ σορθπίδῃοο δημὰ ὮΥ 
ἃ Οἴοδον βουγὶ πηθηΐ ἰῃ 60] ] οὐ Θά Π688 οὗ δΒρί τὶς δὰ 
δ (86 Ἰἰέο οὗ Ομ νἰδϑιΐδα ζ6}10 Υ 810. 

Ενεὲ 7γιμηρεί-δίαεί. 

Το ἤγεί Τγωπιρεέ βουμ 8, δηὰ Β61}, σταϊηρὶοὰ 
νὶτὰ ὅτο δὰ Ὀ]οοί, [8118 ἀροῦ (Π6 ϑαγτί!. Τ}ιῖ9 
8, τητηΐδίδ ΚΔ ὈΪΥ, (9 ἀἰδροηδβαίϊ οη οὗἩ δδγηδ] Σϑ], 
οὗ βοῃβυουβϑ ρμίἰϑι Υ, οὗ ἰδυδιϊοἴϑια (υΚα ἰχ. δ4), 
ΒΟ {8115 ἀροὰ (μ6 εαγίλ, ἑ. 6., (88 δι ΣΟΙ 
ἴοτπι οὗ ἐμο Κιηράοῃι οὗὁἨ ἀοά (ΡΒ. χοὶ!!.). ΤᾺΘ 
λαϊΐ, οΥ 6 ἸΘΟΥ δοϊάμοθϑ8 οὗἨ πηϑῃ᾿ 8 δου] ἰοταγχὰ 
ἰγὰθ δρὶ᾽ γἰΐα δ] ἰ1ἴϑ, σοῦγοθρομβ ννἱτὰ (μ6 Πἴγ6 οὗ 
ΒυρΡοΓβιϊ(ἰου8 ραβδίοηβ (866 Νίίεεοι, ϑυδίεπι, Ῥ. 
89); δῃὰ {πὸ ἔγο 18 δοπίϊ πα! γ τοῦθ δη ἃ το γΘ 
αἰ αἰ οἀ πὶνὰ δίοοά, ἃ5 18 ἀθπιοηδίταίοὰ ὉΥ ἐξμ9 
ἤγϑι ΔρΡῬθδγϑῆςθ οὗ δηδίϊοἶδπὶ ἴῃ βαογθὰ ἰβίοτυ, 
ἄθη. χχχίν., δῃά, ἔυγίμογ, ΌὉΥ 8}} Κἰ ηἀτρὰ γοοοτάβ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ὉΥ (μ6 Βυρογβιϊἰουβ ρογβθουϊ οη8 οὗ 
᾿ογοίῖσϑ ἴμ [86 δ ΒίοΥτΥ οὗ (89 ΟἸυγοῦ. Τ}}}8 ὰἢ- 
᾿ΟἿν ὅτ ΘοΟὨ Βα ΠΙ68 ἐλε ἐλέγα ρατί 90} (λε εατίῆ, (. ε., 
16 Βαγοι, οΓ, πὰ ἃ πίνογβαὶ Β6η86, 624] ΟΥάοΥ; 
ἐλε τἠϊγά ραν 9 (λε ἐγεες (Ῥ8. 1.},. ἐ. 6. Ρίουβ ρΡοΐ- 
8οη Δ) (168: δηὰ πιογό λαη (δὲ ἰλίταά ραγέ 977 ἐλ 
9τγέοπ σγαβϑε: (ἢθ ἐπίϊγα ϑουϊ- ραβδίυγαρο οὗ (δ9 
Ομνϊβιίδῃ δοοῖς (8. χχίϊ!.) ἷβ Σῦοῦθ Οὐ; 1655 
βοογοῃϑὰ απὰ δ]δδίθα, Ὀοίηρ σομγογίθὰ Ῥδυ 
ἰηίο αν, ΡαΓΟΠῪ ἱπίο δβἰιθδ. 

ϑεοοπα Ττωπιρεί- "͵αεί. 

ΤῊ «πομπίαϊπ, Μ]ιὶσἢ 186. Ὡοχὶ ἰηἰγοϊυσοά, 8 πος 
8 Το] πιουπίδίη, Ὀυὺ ἐπΠ6 ἀρρεαγαηοθ οὗ ἃ σχτοδὲ 
Ὀατγοΐης; πηοππίαϊῃ, ΓυΒ].ἰηᾳ, |κὸ 8 κἰδπὶ πηοίθου, 
τγου ἢ (86 δἷν, δ. πουρὰ Βα νγ]οά, ὈΥ Βοιηθ τα ὮΙ Υ͂ 
ιδηᾶ, αροῦ ἰδ 9 ϑεαά. ΤΪ8, τη 8 8} [6 511γ, 18 (0 ἀ0- 
σορίίγνα βοιῃίδηοο οἴ ἃ ργοαὺ Ὀὶνίπο ογάϊπδηοθ, 
μι σἢ, οπαπροά Ὁγ [Β6 δαημ68 οΥ̓͂ ὈΪροὺ ρΡϑββίοῃ 
ἰηίο 8 86] ἰ-σοηδυιηίηρ ογδίογ, ἰ8 ἱηΒὶοἰοα, 88 8 ὨΪ- 
νἱηο λυ φιμοπί, ρου (Π6 δεα ΟΥ̓ Ἰδίίο:α]) 16. ΤῊΘ 
ἰλίγα ραγέ ὁ} (λὲ εεα ἰΒ ἰωγποαά ἰο δίοο ΌΥ τηθδπ8 
οὔ γοϊϊρίουβ νγγβ δηὰ βὈοτηϊδίΐ ἢ οὗ 4}} Κη κα 
Βργϊηρίης ἤἴγοιῃ δηλ σαὶ ΡΟΓΙΥ δρῖτῖ, Τδο ἤυγ- 
{60 ΘΟμβοαιθησδο 8 ἰμαὺ [86 ἑλίγα μνατγὲ ο ἰλδ 
ογεαίωγεα ἴῃ 1.6 868 Ραυϑῃ, δῃὰ (ὰ ἐλιγά ρατί 97 
[λ6 δλὴρε ἃῦοὸ ἀοδϑίγογοαὰ. Τῇ ροϊδοηΐηρ οἵ σι γἰ8- 
εἶδ πδίίοηδὶ ᾿ἰἴθ ὉῪ (86 ἔαϊδο γθ-τιπουπίαδϊ η ἀθ6- 
ΒΙΤΟΥΒ ἃ ἰδίναὰ ρμαγὶ οὗ (86 θα] ἴω} δηὰ ρἰδά- 
Β0Π10 ΡΟΡΌΪΑΡ 11ἴ6, δῃὰ 8 ἰμἰταὰ ρμδγὶ οὗ 8]1] Βυπιδῃ 
ἰπίοτοουγϑο, Ὀϊθβδίης δηὰ Ῥγοερογὶίγ. ἯμοΪ6 
Ὡδίϊομβ, βίαδίεβ δηὰ υἱὲδὶ Ὀσϑδησῖθθ οὗ ἰδ Ββἰδίϑ 
ΔΓΘ, 80 ζῬ 88 μοὶ δρίτιἰυ8ὶ] οχἰβίθησοθ 18 60}- 
ΘΟΓΩΘΩ͂, ἱπ σοοὰ γῬατί τυϊηοά. ἨΪδίοτΥ αἴογαβ 
δουπάϑηϊ ἐδ ἰγαιίομδ οὗὐ ἰμθ8δοὸ Αροσα)γρίϊο 
ὙΟΓΤᾺΒ. 

Τλίγα Τγαπιρεῖ- δαεί. 

Ἐτοὰ Πταυεη, ἴσοα (6 Κίηράομῃ οὗὨ ερίτὶϊ, 
ἃ γτειαέ δίαγ ζαϊϊ8, ἃ Υγ08] δρί τι]. ᾿υτ  ΠΑΥΥῪ, 
δωεγπίησ ἱ{ιζε α ἰογοῖ, ἑ. 6., ᾿κθ α σγοδὶ δηὰ 
Ὀτγ1ΠΙΔὺ πον] -Ἰἰσηϊ. [ΙΓ τὸ σοῃπίθιηρ]αίθ 118 
ΒΡΪΓΪ 4] 61}, τὸ σληποῖ ζ6}} ἰο ρογσοῖνο, (πδὲ ἰδ 
ἷ8δ {6 ρογβοηϊβοά ᾿ΠἸΚθ688 οὐ ἔμ ͵ 86 ᾿ἰοΥίΥ, οἵ 
86 δηδί  οἶϑπι οὗ ποραίίου, συ η ὌΡΟΩ 8 
αηον 6 ΒΟ ΪΔΏσΟ οὗ 8 πδῖν ΘὨΪ δι οηπιοηϊ 
ἴον 189 νοῦ]. Εοῦ ἰὶ 78119 ρου ἐμ6 ἐλὶγ ρμαγί 
ΟΓ ἰλὲ τίσεγε, ἰ. 6. τοῦθ ζΟΏΘΓΔΙ βρ᾽ γἰ 8] ἰθη ἀθῃ- 
οἶθ8, οὔ σηγγέηί8, 88 ΠΟΥ Δγ6 ὁδ)] δὰ δὶ ργεβοηΐ 
(15. νὰ], ὁ; χσυχν, 6); ἰὺ 14118 α'ϑὸ ὕὑροὰ (9 
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“)ουπισίης (ῬτΟΥ͂. χχΥ. 6), ἑ,. 6., οξοδιϊ γοἾγ οΥἱ κί δὶ 
τοϊη 8, 6006 8.6 ΘΌΓΓΘΩΪδ ρτοοθοα. 

ὝΒοη ἰἰ 18 βαϊὰ ἐμαὶ 86 παῖια οὐ ἰδ δίδὺ 18 
68]196ὰ Ἡογπμροοοά, ι6 ἰάθα ἱπιτη θα Δ ι6}7 ΒΕΓ 08 
159 (δι ἐΐ 18 ᾿μάεθα (δὶ δι Οἱ ογτηθοὶ ὈΥ Ἡ ΐσἃ 
--δδ ἴῃ 86 δἰβίοῦυ οἵ Ζυ]}8---ἃ4 στοαὶ Ῥογιΐο 
οὗ (86 οΟΔΥΘΩΪ κηον)οάρο-} 16, (09 Θδῃΐτγδη- 
οἰἰλϑίης βρ᾽ τἰέυ 8] τοΐοτω,, 8 οοττυρίοα δΔηὰ ἐγ }8- 
ζοττυθὰ ἴσοι ἃ αἰἱθὶνγ βἱπΐηβ ΒΟΑΥΘΗΪΥ Β[ΔΥ 
ἰηῖο ἃ Ὀυγηΐηρ ἰογοῖβ (δαὶ [8}}18 ἔγοιη Ηθδγυθῃ, 
δῃά, ᾿ἰηϑἰοδά οὗ ἰγὰ} Υ ΘΠ δηϊησ, ροΐϊβϑοηβ ὑδὸ 
Τουπίβίηϑ δηἀ ουὐγγοηίβ οὗ ϑρ᾽ ἰδ] 16. Τθυβ 8 
ἐδ᾽τὰ ρμραγί οἴ 86 βρί σι] ψσϑίον οἵ Ἰἰ8, 1 80- 
οἰοῖγ, σαϊίαγο δηά ᾿ἰϊογδίαγθ, ἴθ ἑυγηθὰ ἱπίο ἃ 
ΔΙΟΡ οὗ ἀοδί, 8 βου]- ἀοαιγογίηρ Ρδγίγίβῃη, 
βοαϊιῖοη δπὰ βοοϊδιρϊδηίβδιῃ, ἰδ οἰ ασθ ὈΟΑΙΥ 
ἀοαί ἢ ΡΟ ΤΩΛΏΥ͂ ΙηΘΏ, ὈΥ͂ ΤΡ Δ]}Υ οτὈἱ(οεὶης; 
ποῖ (οοαΡ. ΗὉ. 1ἰϊ, 8; ἔχ. χυὶϊ. 7; Ναπι. χὶν. 
22; οαί. γἱ. 16). 

Ῥοιωγιλ Ττιερεί-διἰαεί. 

Α ἐλιγά ρματί οΥΓ ἰλ6 Πεαυεη 9. “ρίγίμα {6 ἰδ 
εἷοδξεά, ἀπὰ ἰλ5 {09 ορεηΐπα οὗἩὨ [6 αὐὖψϑὲ αἱ (6 
Ὀ]αδὶ οὗὐὁἨ ἰπο δ Τγαμροὶ ἰ8 Ῥσορασγοὰ. 79 
ἐλιγτὰ »ατί οΥ ἰδὲ εὐῇ ἷἰδβ δηνϊίίεπ; ὦ. ε., (Ὼ9 {μϊτὰ 
Ῥδνί οὔ ἐδο βυῃ οὗ σονοϊδιίοη 18 οοἠοοδὶ ϑὰ δηά 
Ἰη846 οὗ ποηθ οἤεοὺ ὈΥΓ 116 υπϊϊοὰ ἀδνίζῃοβ8 οὗ 
Ῥοβίεῖνο δηὰ ποραϊϊνο ἔδηδίϊοἱβιι---- ροχϑιἑ ἰο ἢ 
δηὰ ὈπὈο]ο,. [πῃ ᾿ἰἶκθ ΏΔΏΠΟΥ ἐμ6 ζλίγα »ατέ οΓ 
ἐλε πιοοη ἷἰβ βιηϊ θη. ΤοΟρΟΙ ΟΡ τὶ ἐμ Ὀγὶρδὶ 
ἀ6γ-}}}8 οὗὮὨ Οινϊδιίδ Κηον]θάρο, ἢ. 6 πἷρδι-} ὁ 
οὗ ἐιὸ δρί γἰ δὶ ΓΘ ρΡο86 δῃὰ μεδο6 οὗ δΒου]8 18, ἴῃ 
ἃ ατοοαὶ ἀορξγοο, οὐβουγοά ; {μ9 δβριίτἰΐῃ αὶ 1119 οὗ 
ποίυγθ, ἮΘ πλὶ σαὶ δαγ, ἰῃ δοσοσάδηοθ Μ11 Μδσκ 
ἦν. 27. 

ΤΏυ5, ἰοο, (μ6 ἐλίγα ρατί ο7 ἰλὲ εἰατϑ 18 αταϊϊίθα; 
ἔπ βρ᾽19 οὗ Α]}1 (09 δάνδῆοοβ οὗ βδϑίγοῃοιαυ, ἴῃ 6 
ὁόογουβ υρναγα ζᾶ: οὗ ἱτητηοτίαὶ δουβ ἰηΐο {89 
ΒΘΒΥΟΏΪΥ Βοῶθ οΥ ἰδθ εοἰοσπαὶ Βδίμου- οι 86 
(9 οι χῖν. 2) ἀθοὶϊΐποϑ τ} ΔΩ Θυθη ἰὸ υἱίο ν᾽ 
οχἰϊποίϊΐοη. Αμπὰ ἰδ ἱκ ἴἢ ρμογΐίθοὶ δοοογάβῃοθ 
πὶ 16 ἴα τγ8 οὗἨὨ ΡΟΪΔ ΡΪΥ, (Βαϊ, ἰοχοίβοσ τ ἢ (86 
ἐγ ἀδΥ-} 9 οὗὨ ὑμ6 βρίγὶὶ, (86 ἔσθ εἰ χα - 1179 οἵ 
πὸ μϑαγί, οβρθοΐδν ἴῃ ἐμ ἱπίθγοουγδο οὗ δρί υἱ 8, 
885 βΒυδοτγοα στοαὶ 1088. 
ΒΥ (πἷἰ59 στοοὺ δβρὶ τἰϊυ8] οὐβουγαίΐοη οΥ̓͂ βιιη, 

ΤΩΟΟῚ πὰ βίδτϑ---δὴ ΟὈδουΓδίϊο πιο ἢ, μου ρἢ 
οὉ {8 οη6 Βαηὰ ρΡδΡ[4], 18, οὐ ἐμθ οἴμ9Γ ϑδηά, 
Ἰδϑίϊη (,--γΓαραγδίίοη 18 τηδὰθ ἴον 6 ἥγβὶ οὐ {}9 
τοθ φγοαὺ σγσοθϑ., Τ7Τ}}}8 ψοθ, ἰοχοῖθον τ ῖῖ 8 118 
ΒυσοσΒΒοΥΒ, 8 ογα] ἀθὰ ὮὉῚ δὴ εσρίς Ὑ πο Φοδη 
Β665 δῃὰ Πολγϑ, ὈΥ ΓΘδ80} οἵ (δ τυδβι]ης οὗ μΪ8 
ψὶηρΒ, ἡγίης ἰΒτουρὰ (9 ἸΟΙ͂Υ τηΐά5ι οὗ δδυθῃ:;: 
δὴ ΟΘδ 519 ργοοϊαϊηΐης Ἡΐ ἢ ἃ πὰ υοΐοθ 8 
ἐλγεε-7οἱ ιτσοοό ἅροὺ ἴπ9 ἰῃ ΒδὈϊΔηΐ8 οὗ (86 δασὶ ἢ 
-- τοῦ δοιηΐηρ τἱϊ ὑπο Ἰαδὺ ἰἢγαθ ΤΊ Πιροίϑ. 
Αδ 86 λογϑα ἀδποίθβ σορυΐδὺ τρί Ἀἰβίοτγϊο πηο- 
ἐἴοη, 80 (86 εασίδ 8 ἰηαϊσαιϊνο οἵ αὶ υὙδῇῃοπχθηὶ 
δῃὰ χοΐσῃ ιν τηονοιμθῃΐ ἰογαγὰ 6 σζγοδὲ οδίδϑβίο- 
Ῥ᾽θ. Το ΐθ θαρίὶο 8165 δ᾽ουρ ὑδθ πηογϊΐδη δ᾽ιὶ- 
ἰυἀο οἵἩ δσδαγνοη, ἰμὺ5 Ὀοίης νἱβ 0]90 ἀοτγῃ ἰο ἰδ 9 
ΥΟΥῪ ΒΟΡΪΖΟΠ, Ὀοβί 468 Ὀοίηκς ΔΌΪΘ (0 ἀθβοσυ {6 
ΘΟΠλἱ Πρ Ο68 0} 8 Ρἱογοΐηρ αἴαποο, δὰ ἴο 
ΤΑΒΚΚΘ ΒΙΠΙΒ6}}7 Βοαγτὰ ὈΥ 8}} πὶ 8. τ ὮΓν 
γοῖοθΘ. Τμυβ (ἢ9 ΘΔρ]9 18 μά ϊοαιίνο οὐὁἨἩἨ 186 ἸΟΥΥ 
δὰ σαρίὰ ἢ ροὶ οἵ [λ6 ΒΘου -βρί γῦ οὐοῦ (16 ΘΑΤΊΝ, 
γε 118 ΒΒ Δτρ ΟὟ ΟΟΚ ὉΡΟῺ 1:0 σαϊαβίγορἢ 65 οὔ 
{86 Ἰαδβὺ {ἶπ|68. [0 18. 116 ὙΘΤΥ ποῃΐὰβ οὗ ΑΡοσδῖγρ- 
(1098, {}9 οαρ'ο οὗ οη. Τμαὶ 1 ἀοθ8 ποὶ ἀδποῖθιῃθ 
ὅπαὶ ἠυάκαιεπιν ἰΒΘΙΒ0Ι| 768 (88 ΗΘἢ δι ΟΣ 

Τηδ᾽ 815}, 8 ον ἀϑηΐ ἔσο (0 ἔαοί, ἐδδὶ ἐξ ἀϊο- 
«εἰ κυΐϊθο (Ποῖ ἔγομι 186} δ8 6 ἔδμγθὸ ποίαὶ 
{ἴπι68 οὗ (9 ἔπίατο. [ἢ δρί(α οὗὁὨ 1(8 ἸΟῪ οδαὶς 
Ὠδίυγο, 1 866 πὶ8 (0 δι Ὁ ἴῃ ΒΔ ΒΥΓΡΟΙὮΥ 
ἩἸ (δ9 ἐπα Δη.5 οὗὁἨ (86 δέ, Ὡροὰ ἩΒοπι 
ἐμ6 }υἀριηηθη!8 δγα σοταϊης. 
Τυδ ιδ}9 ἩΔΥ 18 ργερδγοὰ ζὸοσ ἐδὸ 

Ττύλλ Τευπρεῖ- διαεί. 

Ακδίη ἃ δίαν [4118 ἔγσοια ἤδθδυϑθῃ ὕροὴ ἐδ6 δασίβ, 
ΟΥ, Ταίμον, ἐὺ 865 δ᾽σϑδὰγ 7ζ4]|1]|6ὴ 65 ΦΟἘΒ δε68 
ἰι. ΤΥ (186 ρΡγονίουβ ζδ|}}πῶ δία 5 ἐδ 6 ρϑῃϊυδ 
οὗ 8}} οδγηδὶ ἰουϊίγ, 1ἰ 18 10] οπϑὰ αὐλία πίῃ 8} 
ὉΥ (6 φσοηΐυβ οΥ ἀδεμοηΐο ρίοομ, ἐμ δοοοῃὰ 
Φδηυ5- ἴδοθ οὗἁ ἰ.:9 Ι20Γ0 ΖΘΏΘΓΘΙ δρὶ εἰ 08] ΘΟΣΤυρ- 
τἰοη8 ἴῃ Ομ ΥἼδίδη δηᾶ, οβρθοῖ ιν, πη οά ΘΓ ἐΐτηο8. 
ΤῊ18 βίδιν σϑοοΐίνοβ ὑπ ἄν ἴὸ {80 πρό 9. {ἐἀξε 
αὖνει. Τὰ δΔΌΥΒ8 8, πἀου θέε αν, ποὶ οαυϊγνα]οοὶ 
ἰο 8160], οὐ 186 Χ68]πὶ οὗ [16 ἀθδα, ἴῃ ἐμβὸ ζϑπογαὶ 
ΒΘΏ89 οὗ (δὲ ἔδγπι: Ὀπὶ ποῖ μον ἐδ ἐξ [Π6 δϑῖῃο 9 
ἀομδῆηβ, ἴῃ ἰδ 6 [0}} Β6η86 οὗ ἰδὲ πτογὰ 885 ἰάεπί!- 
64] νεὶ ἢ ἐπ 16Κα οὗ ὅτε. [10 18 116 Β6}1- 116 οὗ 
ἀθιχοηΐο σορίοη οὗὁἁὨ {86 χσεαΐπη οὗ ἀϊδοιωθοάϊοὰ 
δὰ υποιηδοὐϊοα δρί τ (8---ὸ γορίοι οὗὉὨ ἰογιβεηίΐ, 
Ὀουπάοα οἱ (δ9 ὁπ δῖ46 ΒΥ 80. ὈΓΙ ΚΟΥ ροσίϊοα 
οὗ βιιθοἱὶ διὰ οἢ ἰδὸ οἱβοῦρ ὈὉῪ Οθμθηηδ (186 το- 
ΤΥ 8. ΟὉ Ῥ. 80 τηυδὲ Ὀ6 τηοαϊ θα ὉΥ ἐμ6 Ῥτεβοοὶ 
ΘΟΙΙΠΊΘΏ(Β ; 860 Ὁ. 85). [866 Βχουτδυδ ὁα Ηδάρα, 
Ῥ.- 36 εᾳ4.--Ε. Β. 6.] ͵ 

1ι 8 ἀφροϊατγοὰ, οἷ". χυϊὶ. 8, (Βαὶ ἰδ δ εαρί 
8806 η4ἀ8 οὔί οὗὨ ἴ)0 Δῦγ58 δπὰ χ068 ἰηίο ἀπώλεια : 
οὮ. χχ. 8, ϑαίαπ 18 οαϑὶ ἰῃίο 80 ΔΌΥΞΒΝ » δεν 
ἐμ ἤη8] γονοὶί, ΒΟΎΘΥΘΥ, δ6 8180 ἐδ δσαδὶ ἰπίο (89 
ἰαλε ὁ γε, ἰοὸ ψ σοῦ (Β6 Βεοδϑδὲ διὰ ἐμ ἔδ 56 
Ῥγυορμεοὶ αν Ῥγουϊουβὶν Ὀδοὴ δηΐϑηθα. [ἢ (9 
Ῥγοβϑηΐ ρδβδαρο, πιθῃςο 8 τάδ οὗ [ἢ Βδπιθ 
ἀοπιοη-ταρίοη ἩΒῸΝ, 2 Ῥεῖ. 11. 4, 16, ἰδτουσῃ 
0 τἸηιράϊαμ οὗ ἃ σὺ, ἐμαὶ ΓοΟ  ἀοδίσπδίοα 68 
ΤΑΥΓΔΓΌΒ. 
Το ρὲξ 97 ἐλε αὖγψϑοε ἷἰβ τΩδῈ ΠᾺ}Ὰ6 50} (86 ὁ08- 

Ὡοοιΐπ Θμδηηοὶ ΌΥ τηό8δὴ8 οὗὕ ὙΠΟ [}6 τὸ- 
εἰου οΥ̓͂ ἰοτιποηςης ἀομοηθ μοὶϊὰδ δοζηπθηοῦ- 
(ἴοι πὶ (86 ϑαγὶ ἢ δυὰ πὴῦῖϊβ παπιδη [16. [ἰ 
ΘοτγοΒροπβ τὶ (ἢ ἰδ ΡδΡ 4] ο᾽οϑυτο οὗὁἨ Ἠρανεῃ. 
Νοῖ Ὁ]] οὗ ἤδεανοθῃ ἰβ οἱοβϑα : ποὺ 8]] οὗ ὑπ 6 8ΌΥ88 
8 1Ἰοὶ Ιοοβα ὕροῦ {86 υϊδη ΜΟΥ], θὲ {86 οο8- 
Ὡθοίίης, Ομ δημοὶ Ὀοΐνγγοος δου τι δηὰ ἰμ6 ΔΌΥΒ8 ἰδ 
ὨΟ, ἰῃ ἃ τηοὰθ ΘὨ ΤΟΥ Ὡρτν, (τον ΟΡΕ;. 
Α58 (86 τουοϊαἰΐοη οὔ δανθῃ, οὐ ἰ(8 βῖάἀς, οσίεθὰϑ 
ἰηΐο [89 Βυπιδῃ νον] οὗ βρίγὶῖ, δὸ 1 18 δ'ϑὸ πὶιδ 
{Ππ|9 Ρἱϊ οὗ 89 δΌγεηβ : ἰδ 8 οροῃθὰ ἔῃ (δ ἀε- 
τηοηΐσ ἄορι οὗἹὨἩὨ 109 Βαμαδη ΒΥ 08] 119 1.56} 7 
(του ἢ ἃ ἀοτιοῃΐο ΒΥΤΩΡΘίΠΥ Μ 1 (δ 0 δρ  ΓΙἐδ οἵ 
8:9 ΔΌΥΞ8. 
ΤΙ ροηπΐῃ οὗἩ δα Θοἀ-εβίγαηροα ρίοουῦι 18 (89 

δίαν ἰδ Ορϑὴβ ὑπὸ μἷξ ; [86 Χεν ἰῃ δῖ8 Βαβὰ ἰ8 
ΒΟΡΘΙΘΒβΏ 688, {89 ΠΟΓ 6 6 Π6ΓΔ] ἔογιῃ οὗἁὨ ἀθδρδίγ. 
ΑΒ 89 ορβεΐηᾳ οὗ ()9 φἰοοΙΥ ἀδιμοηΐο ἀεαίἢ- 
γτοδὶπι Ὀοῖονν Ὀοσδη ν 1 (86 ἀδικοηϊηρ οὗ (89 
Οοβροὶ δῦονϑ, ἰΐ 18 ποί ἴῃ [89 τοοάθση σοι ὰ 

δΊοηϑ {πὶ 8 βρί τὶ! ὉΓ ρίοοιι μδ8 ργεδδβοὰ ἰπίο [89 
ΟἸνἰδιϊδη νου, δίπουν, (80 οτἰβία οἵ ιδ9 

ΒΟΙΩΌΤΘ ΔΌΥΒΙΠΙΑΙ τηοο8 πῃ ΟὨ τ δι ἐπάοσῃ ἰϑ 10 8 

[ουπὰ ἰπ 186 Ἰδηὰ οὗ (μα ομΐξως οὗ 186 ἀεδά, (8 
εὐἱίμα οὗ κτανοβ---ἶπ Εσγρὶ. Αμρείη, ἀυτνίπᾳ 86 
σΠοὶθ οὗἨ 186 ΜΙἀἀ1]9 Αρθ98 νρθὸ πυδὶ αἰδιϊη κυΐδα 
Ὀείποοη {ἢν προπζ᾽ δ σατὸ, Θοβαπηθα ὉΥ 8}} Ομ γί βιίδα 

δοηἴοαογαιϊοβ, δηὰ [80 Βροοϊῆς ἐρίτε 97 τποΜ ΣΕ 
ἷῃ ἰΐα ἀδτὶς ἴοσω. ἴω ἔμ 6 οουγβο οὗ {ἴθ (με ἰΔ- 
ἐθΣ. 885 Ομ ἑὨΌΔΙΥ Ὀθθα δβϑυϊταΐηρς ἀατῖον δοιὰ 
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ἄλνίκος ἴογιθβ, ὑπι}} ἴῃ ὑπὸ τηοάοτῃ ποχὶὰ ἰΐ 
ἰουοίιοδ ἰ1ϊ8 Οἱ ΒΓ δη ΟΣ] ΪΥ ΟΧΙΊΓΘΙΩΘ. 

δϑυδϑίδη δ}, Ὠοινθυοσ, (09 ἴἵἴτο οχίγειμοϑθ οὗ 
εἰοοιι διηῆουηί ἰοὸ δῦουλ (89 δαπι6 ἰδίῃ; ὕΠΘῪ 
810 οοπποοίοἀ ἰὰ 84 ἀθοϊάρα Θδἰγδηροιηθοὶ ἔγοηι 
(9 ἀοϑροῖ, ἔγοια ἱρδγάῃοβθ, 88 Μ6]} δ8 ἴῃ ἃ 
δυδιϊοαὶ τοίη δηλ ομδβίηκ, δπα ἱπ αὐδβοϊαίθ 
[οποία] 688, τοί μ6 ΣΡ ἰῃ 8 σοὶ ζίουϑ ΟΥ δὴ ἰσγο)ὲ- 
εἰουϑ καγὺ. 

Τθο ἄτγβι σζοδϑῃὶξ οὐ (89 ορϑηΐηκ οὗ ἰδ Ρἱὲ 
οὗ (0 ΔΌΥ588 18 (ἰ16 {810 ]κ- τἰϑίης δηιοζε.--αρὶ εἰ ϊ4] 
ἀοτδηρειαθηΐ ὀχμὶ ἰὴ Σἰ8ο 1 πῃ ἃ αἸΌΟΓΩΥ͂ ΡΪΑΥ͂ 
οἵ 10 ἔδῃσυ, ἀν πὶ πα πιοτὸ ἐθδη ΘΛΟΥ (ἢ. 6 δὼη 
οὔ ἰσαία διὰ δοηδοϊοιδη 658 δὶ ()}0 οἷοαν αν οὗἁ 
Ρτοϑροοί δῃὰ 'ορθ.0 Τμ θη ἐοοωδίς Ὀγοδὶς (οσίὰ 
ουἱ οὔ (6 Ββιροῖο;---ἀδμοηΐο ΒΟ ΚΟ ἔΌΓΣΊΩΒ, 
δοί οδίϊησ 7888, 858 (0 ἐοεμεία, Ὀπί, ΚΘ δεογρίοῃξ, 
οἰἰηρσίης πιο. ΤΠΘΥ Βαγθ ὯῸ ΡΟΥΟΓ ΟΥ̓́ΘΡ [6 
οὐ͵οοιίγνθ γορίοι οὗ ζοπυΐπθ δρὶ σία] 116 -τΟΥῸ 
(89 χγδ59 οὔ (8:0 8ο0}᾽8 ραδίαγο, ἴμ6 σϑγάυγο οἴ 
ΠΟῪ Ἰ1{6, ἐπ ἔτοθ8 οὗ αἀοἀ ὈΥ {10 Υἶνοῦβ οὗ τίου; 
ἰδεῖν ρονγοσ 8 οὐδὺ' [8080 65 Ἧ0.Ὸ δγῪθ ποὶ (ἢ 9 
8οιὶ οὗ αοἀ οὐ ἰΠοὶσ ογομοδάβ. [ὲ :8, ὑμβογοίοτγο, 
Ἰοδληϊ(εβὶ ἰμ4ὺ χοοὰ τηθη, δα κοπθαὰ τθῃ, νΥ6}}- 
Βιοδηΐῃς ᾿Π6Ώ, ἴΏ 8 Π)ΟΥΘ ζθῃ6ΓΔ] ΒΘΏΒΟ, ΤΠΔῪ ὉθΘ 
δχροδξεὰ (ὁ ἐμοῦ. Εν ἐδο99 ΣΏΘΠΏ, ἘΟΘΥΘΓ, 
ἩΒΟΙΣ (ΠΟΥ δυσσοβθ ἢ αἰδοῖ, (Π6Ὑ οδϑηποί 
ἀἰνοοιγ Κ|}}; ἘΠῸΥ μᾶῦθ ῬΟΥΤΟΡ ΟὨΪΥ ἰο ἑογηιδηέ 
ἰδο ἥυς πιοπίλδ, ἑ. ὁ., ἰο χοῦ ἐβοῶ οὗὮὨ δβρὶγίιυα] 
Ἰἰθαγὶγ, ἰπϊοδιθὰ ὈΓ {Π6 παπιογα) ἤυε, ἰτουχὶ 8 
δογὶ 68 οὗ τοῦ Ομ ηρ65 οὗὨ ἰἰωη6 οΥ οἴ ἐμο τηοοη. 
Απὰ ἰπ ἰμο89 ἀδγθ---ἰ 089 αἸΟΟΙΙΥ͂ ἀδγγ8 οὗ 8ῃ- 
οἰεί δηά, φβρθοΐδι  Υ, Σροάθσηῃ ἀοδρα]γὙ--Ἴι: 
ὁλαἰΐ εεες ἀεαίλ απά ποὲέ ἥπα ἰἐ; ἀδαϊ ἢ 884]} 
τοῦ δ66πὶ ἰ0 ἥε6 Ὀσίοτγο ἰἰο. Τ}18 ἀοο8 ποὶ 
ὁχοϊηὰο ἰηἀἰνλάυδ) βυϊοϊ 68 οὐ ἐμ6 οχίσοιηϑθ οἵ 
(ε806 δβοϊ-ἰοσιηθηϊησδ: ἰἱῃὰ φΘΏΘΓΑΙ, ΠΟΥΟΥ͂ΘΡ, 
ἰθε86 ρ οΟΙΥ 5800]-ἸΔ 008 ΓΘ ὈΘΙΟΥ͂ [86 1079] οὗ 
89 766] ηρς οὗ, δπὰ ρ]δδβυσο ἰῃ, ἴθ. Απᾶὰ τ δδὶ 
8 ΔΙΓΑΥ͂ οὔ ῬΒδηξοΟΠΙΒ, ΟΥἩ ΣΏΘΥΘ ΘΟΙΔΌΪΔΠΟΘΒ. 7.1 
οἵ οοπιταϊσίϊοῃ8, ἀο 111608560 ἰοτθηἰίης Βρὶ 18 οὗἁ 
τοράογη 8ο0}- ϑυ οτίηρ οοπειϊιαυϊ9 1 76 ἀοβουὶρ- 
ἰἰοα οὔ ἰμ6 ἰοχὶ ὙΘΡΥ δἰ οσπίΥ Ῥγοοϊαὶπι5 
ἰμοπὶ ἰο ὍΘ ποίμΐης ὑυΐ ζδηίδϑιίοαὶ δὰ δἱγγ 
Τί δἰ οἢ5 (866 Ρ. 22). 

Τποὸ Ρθδηιϑιηδροῦίδ δ ρ9 ΤΟΥ ἢ, 86 τσαγ-λογδέε, 
δίζουβ δηἋ μαββίοηδίθ πιοο (18; ὑμ6 Ὁ ἐγαωηδίογπι 
ἐπ οτ 56 | 7685 ἰητο ἀδαάϑ, υϑϑυΐμπ ΒΟ ΡΟΡΌ δῃὰ ἰκίπαὶν 
στοῶν, ταὐϊαπὶ ἩΠῈ ἰῃ9 δοιρθίαποο οὐ σοία; 
(86 ὑπο Ρυὶ οὔ ἃ λωηιαπθ ἴασε, ἃ οὗ ἴδῃ, διά 
θη δδβιηθ ἃ δοπίἰτηοηἰΔι}γ βοῖ, ἀορονγίμθηΐ, 
ἱπάϊοδιοὰ Ὁ (89 λαΐ ας Ο9Γ᾽ Ἰοοηιέπ, ἩΔ1|δὲ γοὶ 
ἐδογ Ὀΐϊϊθ 88 ἐμβουχὰ τμ6 7 δὰ ἐίοηδ᾽ ἑἐεείλ. Βαὶ 
δῦοΥα 41}, {πὸ Ἰἰοῦϑ ἰο ἀΐϑρυΐδο {πῃ 56 1} 65 ἃ 8 
ετοπὰ τδεῖῖκο ΡΔηζΟΙΩΒ; (ΒΟΥ ΔΡΡΟΔΥ ἰῃ Ὀτοαϑί- 
Ῥιειοἀ ψῶσ- βοβδίϑ: 1861 πίη ἰπΌ ΠΟΥ Εἰ|κ6 γᾶ - 
οδοσίοίβ οιδυσίης ἰο ἴΠ6 ὈΔ|116; δῃηὰ τὰ {πον 
ἔδληοὶα] ἐο ΤΟΥ͂Θ Π07 ομδηρο (Π6 τγου]ὰ οΥ͂ Ο γἰ8- 
εἴδη Ὀγοι οι οο τογθ δηἀ τότ ἱπίο ἃ σγαπὰ 
οορίοχ οὗ ὁϑίρβ. 7110 Ὑθῃοπηοῦβ βιΐηρ' οὗ {Π|6890 
Ἰοθιδι8 18 ἴῃ ἰδ οῖχ ἑαίΐα, ΨὮΙΘᾺ ἃγὸ ᾿ἰκὸ τ9 (6118 
οἵ βοογρίοῃυβδ, ἰὴ θιῃΌ]απι8 οὗ ἐδ 9 6Υ]] βρί τὶ. 
Τδῦδ, ἰοο, [80 5.}}} γογ59 ρον ον οὗ (8 Σηοηϑίοτδ 
οὐ ἰμὸ εἰχέλ Τγυπιροῖ 1168 ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ {δεῖν 
σιομέδε, Ὀπὶ 4180 ἴῃ ἱποὶν ἑαδ. Το πιοδηΐηρ οἵ 
1815 ἴδοι 18, ἀουρι]685, ἐμαὶ (οὶν οὔοοίβ ἱπόυθλβο 
δηὰ ἱπιθῃδιν ἰοπηγὰ ἰῃ6 οπὰ; πο Ὺ τρλκθ 
ἐβοιηβοῖνεϑ ἔεἰλ Ῥδυι συ ΣῪ ἰπ ἰη6 ῥϑίῃβ δη] 
Ραϊαΐα! δοπδοαιθησοα οὗ ρμαγὶγ-ἰγαϊηθ. ΤἬ ΙΓ 
Ῥοπεσ ἷ8 δἰπιϊ (θά, Βονοῦοσ, δὰ (89 8.60 Γ 

δῥαϊη ὈΓΪΏΩ8 ἰπίο Υἱόν ἰΐδ ἰογιΐηυδ, ἢυΦ 
πιοπίλε. 

ΤΏ 680 ἀδα)οη8β οἴ ἑογπιοΐ δΔΓ6, ἸΠΟΤΘΟΥΘΡ, ποὲ 
ἰβοϊδίθἃ δρρασίιἰοηβ: (ΠΘΥ ἔοσυ 8 τηγβίθυϊουϑ 
ΘΟΙΏΡΙΟΧ, 8 ὉΠΙ(Υ Ὑμογοὶη, οὐ ἰδ 6 ὁπ6 δϑῃά, 
ὑποῖν ἔθαγ] ρόνον 1168, δη, ο 86 οἰβεν, ἐἰϑ 
Ἰπἰἰαιΐοι 6 οομίδἰηθά. ΑΒ Ηδάδϑβ οοπβίϊτυἰ68 8 
αἠἰίουϑ ΓΟ Δ] οὗ ἰμ6 ἀοδά, σογοσῃθὰ ὉῪῚ Ῥθδίἢ 
Ρογβοηϊδοὰ; διὰ δ8 ἐδ κίῃχάοῃηι οὗ οΥἱΐ, 859 ὃὉ6- 
γοπά ιμὲ8 Ἰ1ἴο, 15 σοποοπίγδι θα ἴῃ δαίαη, τ }1080 
᾿ηδηΐϊοϑυ οσβδὴ ἴῃ (818 που]ὰ 5 Απ σα γὶθί, 80, 
ἰῃ 86 τοϊάβιὶ Ὀοίνοθι Η δὰ 68 δηὰ (06 ἀομηδίῃ οὗ 
ϑδίδη, 6 ΑὈΥ88 1165; (18 8180 8 υπιϊον ἰδο. 
τυ]ο οὗ ἃ ζχίησ, 681164, 1ὰ ΗοΌτον, Αδααάοη, διὰ 
ἱη ἄἀτοοίς, «ροϊίψοη--ιὶῃο ἀοδβίγογονυ, πϑϑίογ. 
ΤΙ15 κί ρ, πῃ δοσογάδηοϑ 18 89 ἀἰδιϊποίΐ τορσίου 
δηὰ οροτγαίΐοη Ὀοϊομρσίης ἰο δἷτη, ἰ6 86 σοῃΐυβ 
οὔ ἀφοϑρδὶΐσ, ὙΠι1 οὶ ταυδὺ Ὀ6 τοβαγαβα 88 Βροοὶῇο 
ἀφδβιϊυϊθηθ88 οὗἨ μοοὰ οἵ βαϊγδίίοη, βρθοϊῆο ἀθ- 
δίσυοίΐοη. 7110 ἢἦνψγνο πδπιθ8 ἀουῦ ο88 δἰ κῃ γ, 
ἸκΚοννδο, (μαὺ ὑπὸ ΗΘΌΓΣΤΘΝ ἴοσιη οὗ δΐβ βροϊ της 
οἴ 8οι}}8 8 ἀδογοηὺ ἤγοια ἰδ 6 ασοοῖ ἔογι: ἴῃ ἢ 9 
006 Ο8890, 6 ἰ8 οί (0 ΒΡΡΘΑΓΡ ἴῃ 86 οσ οὗ ἀ6- 
ΤῊ ὨΪο ΡοΟΒβοβϑίοη; ἰῃ ἰδ οὐδοῦ, ἰὰ δαὶ οὗὁὨ τη6- 
ἸΔΟῪ τδάηθδβ. ἴῃ Υἱονν οὗὨ 811 (ΐ8, ον- 
ΟΥΟΡ, (18 ὙΠ01]6 ἰουυὶ Ὁ1]9 ΒρΡΏΘΥΘ οὗ ῥβγο σαὶ 
ἱογτθηίβ πλυδί ὈῸ ΟἸΘΑΓΙΥ αἰδιϊησυϊδι οα ἔγοιῃ ἰδ 9 
οἰ ἱσο- ἀοῃηουὶσ ρ]αζυο8 Δρρϑδυὶης δἱ 1.190 βουπὰ 
οἴ (6 φἰχέλ Ττεαμιροί. 

ΤὨΪΘ Οὁη6 ἮΟΘ Ρ8488608; Ὀᾳὺί ἰΐ 18 ἐν: 9 ΖΟΥΘΡΌΏΣΘΡ 
οὗ ἐνο οἰδοσϑ ἩΜΙοΝ Δ.Θ 8ι}}} 'τΟσδ6. 

διαιλ Τευπιρεί- διαεί. 

Οα δοοοπηΐ οὔ (δ) ἱτηιρογίδηοο οὗἩ νυ ῆδί ζ0]] ον, 
ἐδὶ8 ἰγαμηροί- ὈΪαϑὲ ἰ8 Βαρρὶθιηθηί θὰ ὉΥ͂ ἃ συοΐου. 
Τ6 υοΐοθ ἰββιι68 ἔγοια 86 ἀἼογηδ Οὗ ἰλε σοίάεηπ 
αἰίαγ. ἤογπε δτθ ΒΥ πιῦ0}8 οὗ ῥγοίθοι γθ ρον ῦ : 
(9 Βογῃβ οὗὨ ἰδ αἰέαν ΟΥΓ ἐποόηδο, ἱμβογοίοσο, δῦ 
Βρῃϊβοδαί οὔ ἰδ 6 ρογίοοι Βοου ῖΥ οὗ (}ι4ὺ Βρὶ γἰ δὶ 
᾿ἴ9 τ ἰσ Ῥτοοθοϑ ἔγοιῃ ἃ 110 οὗ ῬΓΆΥΟΥ Ρ6Γ- 
Τεοίοα ἴῃ ἤρανυθη. 1ἢ (ἰἰ8 δθη86 86 γοΐδϑθ οσὶθβ: 
1,86ἰ Ἰοοδθ' 186 Οδυτοὶι ἰβ ἀγιθὰ. Τιυβ Οἢγὶθὶ 
ΗΪ πΠϑο] Γ᾽ βαγϑ: “"1ὶ τουϑύ ποοὰβ ὃ9 ἐπδὺ οἴἴδη 665 
σοῖηθ, δυΐ τ0ο6,᾽᾽ ὁἰς. (αι. χνυιὶ. 7; δοιῃρΡ. 1 Οοτ. 
χὶ. 19). Το ζο] ον ης ἰγϑαίΐβ, ἀοαῦ 1688, οἵ οἵ- 
ἔθη 68 ἴῃ {116 βίγοίεϑί δ6πη89 οὗἩ (9 ἰθγη---ἰαγ 8 
(866 Μαιί. χὶϊὶ. 88, 89). Ζοοδε ἰδὲ 7οιγ Αηρεὶς ὧν 
ἐλδ στεαί τίυεγ Ἐπρλταίεϑ. 
ἌΠΒ ἃ χγδηα ββΌγδῃοσο οὗ Υἱοίογγ, {86 Υἱβίοῃ 

Ὀτγίηρπ οοἱὐ ἔν οὸ ἔπη ἀατποηίδὶ ἔθαίιγοθ ἰὴ {πὸ ἰη- 
Βιοϊΐοι οἵ γχοὶ κἰουδ- οἷο] οἴδησοβ Ὁροὰ ἐδ 
οατγί!. ΤΠΘΥ ΔΡΡοδγ δἱ (86 βίαυίὶ 88 3707 δουπά 
Αηπρεῖφ. ΑΒ Θῃρμα  ΟΔ}Ϊγ 868 ἰΠ 67, 88 οἴδμῃοορ, 
Ῥοϊοης ἰο (π6 ἰηρσάοαυι οὗ ἀλτκηε88 πὰ ἂγθ Το ρ- 
τοβθηίδιϊΐνο, ἰὰ γοδρθοί οὗ ἰὴ9 πυϊλογαὶ 7ομγ, οἵ 
(16 δβρίγιὶ οὔ ἰμὸ που] ὰ (1 (6 707 ὀεαδίδ οὗ 
Ὠδῃ. γἱὶ.)-- ταδὶ 8ὸ οδϑγίαϊπ 18 10 (μδὺ (6 ΥὙ 89 
ὁουπά ὉΥ Θυά᾽ 5 ργουϊάβθῃοθ, δὰ δῦ Ὁπ80]9 ρΡτθ- 
ταδὶ ἰο Ὀγοδὶς ἔοῦι ἢ} ἰο ἀεϑβίγοῦ ἢὶ8 δβου]β, 
δά τπ8ὲ, πάν δηφοὶὶο ροῦγοῦ, ὑπάον (Π6 ΡΟΤΤΘΡ 
οὔ {86 Το Απροὶα ψο, δοοογάϊης ἴἰο οἷ. Υἱΐ., 
Βοϊὰ {ποι Ὀοπά, (Π6Υ παϑί, 89 ἀἰβροηβαιϊοἢ8 οὗ 
6αοά, ιοιϑεῖνοβ ρσὸ ἔογι ἢ ἴον Ἰυὰάσιιοπῖ, ΜΒ ΘῺ 
16 {ἰπ1|9 6ο.68, ἃ8 Ηἰδ τὴ ββθῆροῦθ. [Ι͂ἢ σοβροοῖ 
οἵ ἐμοῖν ἰητηοδὺ οβ86ῃ66, ΠΟΥ ΤΠΔῪ ὍΘ ΓΟΡΓΟΒΘηϊΔ- 
{ἶνα οΥ̓͂ ἤΟΓ Τὰ πα ππιοηΐαὶ ἰογαθ οὗ δ ϑαίϑηϊο 
Θββθῆοο δηὰ νου] ]ηθ88; ΠΟΥ͂ δῖθ, ΒΟνΘΥΘΥ, 
ἔαπάδιηθηία] ΤΌγπῚ5 αἰϑσυϊδοάὰ 88 δηρκοὶβ οὗ Ἰἰσμὶ 
(2 σον. χὶ. 14; 2 ΤΊιθ88. 1). Ὑδὺ5 8}} μοτθδίϑβ, 
δὶ μοὶ ὅγϑοὶ δρρϑάσδῃοο, οἰδίπι ἰο Ὀ6 [Συ{}}8 πῃ ἃ 
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Εἰκῦον ἥἕοσῃ οὗἨἩ Κηονϊοθᾶρο, δηὰ 6180 ὀρϑγαΐθ 85 
Ῥοποϑγίαὶ 1168 {του ρῃ ἐδ δΔἀπιϊχίαγο οὗ οἱ θηνθη 8 
οὔ σαι. ϑδομίοἰθγιαδοιοῦ, Ῥουσῆδησο, τὐἰχὰαί 
Βαγθ ἤουπᾶά πἷὶβ ἴθι στουπα-οταθ οὗ ἈΘΓΘΒΥ 
Βυταδο]ἰζοὰ πογο, δὰ 9 ΡΥΟΡΘΥΥ δρργϑοϊδιοα 
89 Ανροσαϊγριὶο βίγ]6. 

Αφραΐα, (ουσὰ 1640 οἴἶδησ08 βοοῖς ἰὸ Ῥγθ88 
ἔοτί ἴῃ ὑποὶν αυΐϊοὶ ρΡγορδγθάηθδϑ, ἐπ 6 το 6ο0ῃ- 
ἀϊεϊοπθὰ ὈΥ οι ιν ΠΟ} οτἀαϊηοα ἰἰπ)9 85 ἰο 
δοῦν, ἄγ, που δηά γθδῦ; 88 ἰὸ (πο λουγε οἵ 
ἀδοϊδίνο οοπῆϊοι, {Π6 ἀαψε οὗ ὑποὶν ἀρρδγϑηίΐ υἱο- 
ἰοῦ, ἰπ6 “ποοπ8 οὗ ἰμοὶν ρουγϊοαϊο οβδῆρο, βδηὰ 
{89 ψϑαγ8 οὗ ἱμοὶν σοο]] οὐ γο ἀοπιϊπαιίίοη. Αϑ ἴἰ 
5 {8610 Ὠδίαγδ] ἰθηἀθ πο ἰο Κὶ]} θη (Φοἤη τἱῖῖ. 
44), βυοὶ 18 11 ἸκΘυγἶϑο ὑπ οὲν τα ϊϑϑίοη, ᾿πηϑιη ἢ} 88 
Π0Υ δῖϑ ἰμδίγαπιθηίβ οὗ Ἰυάσιηοηί. Τ οἷν πρργ- 
δγα, ἈΟΝΘΥΟΥ, 8ΓΘ Βρ γι [8] πιυγά 68; ὑΠΟΥ ἀ6- 
Ῥτῖτο {6 ἰμἰτὰ ρατί οὗ αἰδκἰηὰ οὗ (ποῖγ βρὶ για 8] 
19 δμὰ ργοϑρουγ. 

Αἴλον 116 ρογίγαγαϊὶ οὗἨ ὑπο ῖν 6. Δ ΘΒ86ΏΟΘ, 
{1680 πη απιοηί δ) ζογ8 ταπίβ Ὀθαϊπὰ (ἰ6 ὕτο- 
ἀἰχίουβ ἐγδὶῃ οὗ μοτβοιαθῃ ἔογπιίηρ {Ποὶν σοπογοὶθ 
δΔρροδύῦϑδῃῆοο. παῖ Βάγρον δαϊὰ οὗὨ πὸ ἀθδὰ [ἴῃ 
6 ὈΔ|1Δὰ οὗ Ζεέποτνο] 18 09 4᾽30 οὗἨ ϑστίπρ βρὲ" 
Υἶὶϊδ: ΠΟΥ͂ στὶάθ, δηὰ τἱὰο ἴαϑί. Οὔ τνουἱὰ 
ιαἰηἰς ἐπδὶ ἃ πινγίαα ταὶσῦ Βατο Ὀδοὴ ϑηουμρῇ ; 
Ὀυϊ 85.4. Ουγ86 βοπογδίθθ 8 θ0γ50, 80 ἰδὸ 6᾽- 
Υἱὴρ δρίγὶ8 8 ργοάυοιΐ γα οὗ πιοτο οὗ 1.8 κίηά, 
ούϑη ἴο πιγγίαάε Γ᾽ πιψτιαϑ. ΤΠ οἱγουμῃδίδηοο 
παν [1.6 ΘΠΟΓΠΊΟΒ ὨΔΌΟΡ 8 ὑνψῖοο αἴν θη, ΠΙΔΥ͂ 
.ιᾶνο 18 οαηαιϊοη ἰὴ 6 ζδοὶ ὑἰμ8ὲ ΘΥΓΟΥΒ ΒΓΘ 
αἰν ἀθὰ ἱπὶο ροβὶζγο δῃὰ ποχαίίγο χζτουηά-ὈΓΠ18 
ΟΥ̓ ΟΧΙΣΘΠ.68. 
16 Θοπογοίθ πυπιοτὶο ἔοται οαρ] ογοὰ ὈΥ [ἢ 

β'ϑοὺ ἀο95 ποί, ἰπμογοίογο, ραϊῃ ὈΥ̓͂ (5 γοϑοϊυϊΐοι 
ἑηΐο ὑνγο αηάταὰ τι }]}]}1ΟῺ 8. 
Το ὅθον ϑαγὰ ὑποὶν 6 Ὁ δη ἃ οου]Ἱὰ ΠΟΥ͂ΘΥ 

ἵογχοί ἰὑ ἴῃ 118 ἱπροτίϑῃο9. 
[αὶ (680 ἱπηᾶρο8 οὗ σασαῖΐγν ἰὰ}6 ἄογϑεα ἰὨθτη- 

Βοῖγ 5 81᾽6 {Π6 τηδίη [μἰπχ. [Ιἢ οἷ. νἱ. (ἢ. ΒΟΥΒ69 
δύο Ὀσὺ [16 Ὀθαγοτβ, ἴῃ ΒΥπιῦο] 98] οοἴογβ, οὗὨ 1} 
δοίϊηςς τἱάογβ; μοῦθ, οὐ [86 σΘΟΠΙΓΑΥΥ͂, ΟὨΪΥ͂ 189 
ΒοΥΒ65 8066 (0 Ὁθ δοί 4} ορογαίτο; ἰδ τί ἀοτα 
ὙΓΟΥΪΚ ἸΏΟΥΤΟΪΥ 48 ᾿γοαὶς ἀἰγοσίοτΓϑ οὔ [89 πιογϑυλθη ϑ 
οὗ (μοὶν ϑίοθ4 8 δηὰ ὃγ (μοιῦ Βγιιθο ] οαὶ δυθαδί- 
»ίαίεα ἀνὰ οοἴογα. 158 0 ἰηὐπιδίϊοι ἱπίοπάοά 
παν {688 σίάεγδ, ἈθγϑίῖοΒ, ΔΘ, ἰΏ ΠΘΩΥ͂ γϑϑροοίϑ, 
ποί 80 Ὀδἀ 85 ἐδοὶν λογδόδ, θα Β- τοδί ίης 6 Υ6- 
βίοβ ἢ ΟὗΥ 8 ἰὐ βυχροβιοα ἐδβαὶ [9 οτδοβ ογτἀΐηδ- 
ὮΙ τὰαῖῦ ΔΑΥ ἩΪ τπθαὶ: ἰμδὲ ΕΠἸΘΥ͂ ΒρΟΘΟΪΥ 
1059 δοηίτοϊ ΟΥ̓́ΘΥ ἐμὸ τρονϑιηθηίβ οτἱ σίπαϊϑὰ ὈΥ͂ 
ἐμποιβοῖνοϑῦ οΒΒΙΌΙΥ Ὀοϊὰ (πουρσίιϑ ἀγα πὶ ὶ- 
τηδίϑ. Αἱ ἃ}} ουθηΐβ, {μὸὺγ 4}}, νἱἱπουὶ ὀχοορίΐου, 
ΓΘ ΒΙΓΟΏΔΙΥ πι8}1]0 δἃρηϊηϑὶ [Π6 ἀανίὶβ οὗἩ ἐγυϊῃ, 
οὗ β᾽ ΠΟΥ Υ δηὰ ΒΟΌΘΓΏ685 οὗ δβρὶ τὶ, ἴογ ἕδη δῖ ο8 
816 οἰιἱὶρΒ οὗ ομθ Ὀϊοοῖς, ἰπουκἢ ποὺ ἴῃ ἃ ργϑάβϑ- 
εἰπανίδη 80η80: (μογ0 ἰ8 δπιοηρ ἰμθῖὶ 6 χοοὰ 
ἃἀδ4] οὗ ἰδ]δηΐ, δι ἐἰοΏ, ΔΓΟΥ ἀπὰ 8 βίγοῃ αὶ ἱπι- 
Ῥυ}80 οὗὨ δοϊ[ς-οοῃηδοϊοιυδηθ88: Ὀὰΐ 1{1|}0 σοπίαϑβ, 
δβουΐ, ρἰοίγ δῃὰ γὑϑύθγθηοθ. 86 δοίογα οὗ ὑμοὶγ 
Ὀγοαβί- οἰαίθβ οογγοβρομὰ υἱΐη ἰμ6 ἔδίαὶ ορογᾶ- 

, ἰοη8 οὗ (μοῖν ογβοθ. Τθὸ γε οἵ Τδυδίϊοίϑια, 80 
Ῥτοηθ ἰο ὉΘ πιϊιρὶοὰ τὙΐ Ὀϊ]οοὰ ; ὑδθ Φιποῖδ οὗ 
Εἰοοιιν δηὰ οοηΐαϑθα τηρηίαὶ ἀἰβογάουϑ, δ γοδαῦ 
Τοβοϊγρὰ ἰηΐο τροῦ; δηὰ [9 ὀγίπιδίοπε οἵ βι}}} 
αθυβοα ὕποὶ Βοδιϊης δὈουϊ---ονγ οουϊὰ ὑπο )η- 
ἀδητθαίαὶϊ ἰοτιη8 οὗὐ 2ωὲ6ε-ἰϊσλέϊδηι ὍΘ τηοσὸ ΔΕῪ 
Ομδγδοίοσιζοα 

Ακδίη, 0189 ΟΥΒ68 ᾶνὸ λέασαδθ δὲ ἰδ λεαάξ οΓ 
ἥἴομδ. Τοῖς δγγοόοράηοο, μοῖρ δρργοβϑῖυο δρ- 

ῬΘΔΓΒΏΘ6Θ, Δ58ι1π|06 ἰἢ6 Βοιηῖαησθο οὗ ἰσχαα ᾿ἰου- 
Βοανγίθάηθ88, οὗ σομυΐϊηθ ἸΘΟΏΪη6 βίγοαρίῃ. [{ 15 
πδίαγαὶ] ἰθὺ ἐμοὶν ζδι8] Τρϑγαιοηβ ἰπϑῦθ ἴγουα 
ὑποῖν ποιέλφ, ἰΒοσρἧ {Π.986 ΤΠΔΥ 6150, 'ῃ ὁ ὅσυγεα- 
ἀνθ 8Β60η886, ΤΟΥ ΟΥ̓ Π]68}8 ΟΥ̓ {86 Ρ6ΕΏ. Βαβι 65 
189 ρονγοῦ ἱῃ ὑβοὶν πιο 8, ἰΠ6Υ αγθ ῬΟΤΘΙ ἴῃ 
(μοῖρ ἐσὶ 8. Τμιοδθ ἑαὶϊΐξ ΔΓὸ 58.}}} σόοσϑὸ ἰδ δῃ 
(. 080 οΥ̓́(86 Ἰοδσυιδὶ8β οὗἨὨ (μ6 ΑΓ18} 865]; ἴον δζὸ 
ποὺ ᾿ἰκ0 δοογρίοηβ, Ὀπΐ πὸ δερρεηίβ, νι ἱο, δ οΣ 
(86 ἸΏΔΠΠΟΡ ΟΥ̓͂ ΒοΓΡοηΐίβ, ἀο μασὰ τἱϊὰ ἐμοὶν 
οδάβ. [{ἰ18, βοῦθδρθ, ποῖ ουοἱ οἵὗἩ ἰμὰ νῶν ἴο 
ΒΆΡΡΟΘΘ ἰπδὶ 16 336 6.ᾧὺ ἀθδίηοα ρἰνίησ Ῥγοι- 
ὨΘΏΟΘ, δ᾽ οης Ὑ}} [86 αἰγοοὶ ἀοσυιδῖὶο ᾿ηλατγίδα, 
ἴο ἴ86 ρογηϊσίουβ τοοτὰὶ οδεοίβ οὗ οἴδθησοβ οὗ 
ἴ4180 Ῥυϊηοὶ 168; ἔογ (ἢ ἰΠ6Ὺ πᾶν ὁ ἱπο-ἕοϊὰ 
πηοτίδὶ δροηου---(πγουρκὰ ποϑδα δηὰ (81). [18 ἴῃ 
ὑπ6 πδίυγα οὗ ἰδ ἰμἰὴρς (δὲ δὴ ἰῃδϑιϊ δ Ὁ}9 
διιοιηὺ οὗ Ὀ]ο045}}6:1 [0070 ν»ὺ ἰὰ {10 ἰγαΐπ οὗ βρὶ- 
τίταδὶ πιατάθτβ. 

Τ|ιῸ ὅθ... δα! Ὀγίηρσα οὔὐ {1:6 το  δηο οἷ γ 
ἴδλοῦ ψὶϊὰ σϊσὰ ὑμ1ὶ8 οΥ61108] νοῦ]- Ρ᾽ σία ΓΘ 
610868: τνΐοῖ ἰ5 δ]8ο0, Ὀ6 1 υυπάἀογϑίοοί, 4 οδ8- 
Γϑοιογιδιϊὶο ὑηῖ υοσϑαὶ ρῥἰσίυγα οὗ ἰμὸ ἰηδὶ {ἰπι8. 
Το τοδί Οὗ ἰδὲ πιο, ὯΟ 6 ΓΟ ποὺ ᾿κἰ]]οὰ ὈΥ͂ (8680 
ῬΙασαοδ, ἃγὸ ἰμ086 0 Βανα ποί, ἑβτου χὰ 6 ζᾺ]} 
ἰηϊο Βαγϑϑίθα, Ἰοβὲ 811 βρί γίϊυ] 16, [ἃ 1}}}5 
γοϑροοῖ, ἰμογοΐορο, ΠΟΥ οδον ἃ οοηϊγαϑὲ ἰο9 [86 
Οὔ ΘΥΒ; γοῖ οΥϑῃ ὑμ6Ὺ μανθ ποὶ βυβογοὰ μ6α- 
Β6ΙΥΘ8 ἰο ὍΘ τουϑθα ἰο τορϑηίϑμῃοο. ΤΟΥ͂ 19 
αἰνί ἀοα ἰηἴο ὑνγγο ΤΏ Κ8, δοιπροδοὰ οὗἩ ἰοβο πδὸ 
το ΦΌΣΥ ἴῃ ἃ το] σίου ροΐϊηὶ οὗ υἱοῦ ῥσε-  αιὶ- 
ὨΘΏΓΥ, δηὰ ἐμο8θ πίο86 ρα} ἰθ ῬΓΘ- ΘΙ ΠΘΏΓΥ 
ἸΏ 0Ὁ8]}---ὈοΓ ἢ τη Κ8, πουγονογ, Ὀδίηρ οΘοηποοίθα, 
Το ρῬυϊηοῖρα) οἴοηοσο οὗ {:6 οὔὸ 81:46 158, ἰδδὶ 

(ΠΟΥ 81:6 δβυν͵θοὶ ἴο 6 τοογὰδ οΓ ἐδεῦ ἀαπάε, 
ἑ. 4.. ἸἘΒοΡου ΒΙΥ οσιογη δ) ἰζοὰ, δὴ κ ἱπ οχίοΡη8])- 
ἴϑη8, οΥἔἨ πῖον (Π0Ὶ ἀο ποὺ γϑροῆῖ. Ζ)επιοη- 
ισογδὴϊ, ἃ Β.Ὀ{1}}]0 βογυΐοο οὗ Ἂἀθγ1]8---ἰἣτι95 συ 8 
(86 ὑθγγ 0 }]6 Βυρογδβοῦ ριίου, Ὀδηθαίῖ ὑπο 8 
Ροπρουβ ἱπηᾶᾷθ-. ἩΟΥΒΏΪ 18 βοὶ ἕοσί---ἰἀοέαίγῳ 
ψὶ ἢ ἤρσυγοθ οἵ ροϊὰ, οὗ οἰϊνον, οὗ Ὁσα85, οἵ βίοδθ, 
δηὰ οἵ νοοὰά. 116 ΔὈδοϊαίο ᾿σται ἢ δ} γ οὗἁὨ {818 
ἰᾳοἰδίγυ 5 ποἰϊσοὰ ὈΥΓ 16 ΑΡΟΘΑΙΥΡΒΘ 88 νὴ6}} 88 
Ὀγ (86 ΟἸἹὰ Τ᾿ δδίδιηθηί. Τ 680 140}]5 οδὰ πῳ πο Ὁ 
8600, ὯΟΓΡ ἈΘΆΓ, ΠΟΙ τγδὶϊς ; ἰΠ0Ὺ 8.6, ἰδμδγοίοσθ, 
1655 (Ἰ2η ἐ!θ Ὀθαϑίβ. 

θα ἐδο οἷον βάο, ἐΐο οὨΐοῦ βυροτγδογ ριΐοη 18 
μδὺ οὗ πυγαεγ---δοιιοἰἰπρς ἢ ΐο νγ0}} οοΥτοθϑ- 
Ῥοπάβ ψἱ Π6 βοτυΐοθ οὗ ἴ:6 6 ν1}; [6 ἱπαϊνῖ- 
ἀ.4] ἔοτπι8---δογοόγῳ, Τοτηϊεαίίοη, ἐλε7|---ᾶτὸ δἱ 8]} 
οὐϑῃΐβ οοηηοοίοθα πιὰ ἐμπὲ8 Τὰ πἀδιηθηί 4) ἔογηι. 
ϑογοενῳ [ Δασίδηιμ5), ἴῃ (8 τηοϑὲ ζϑηΘΓαὶ ἐπηροσί, 
8 (Π6 ἀυιϑἰτῖοδέ δ ἀθ οὗ ἱπυτ γα! Υ ; τ 85 ἃ π|ὰθ 
ἀοπιαίῃ, ἥτγοση σομϑοίουϑ τωρ οἰ68 ἰο δοοὶ οϑἱδϑέϊ- 
68] πιθοϑηΐδιηΒ.Ό. Ζογπίσαίίοπ, 1ἰ8. ἃ. οἰίοῦ βίη οἵ 
Βοαίμθῃ ΖΥΟΒΒΠΘΒ5 απ ον ἰἢ 6 τὴ85Κ οὗ Ο τι βίϊδα 
ουαϊίατο. Ζ7΄ε υπάογβίδπβ δι] τῆι ΐης ἰἰ8εὶ 
ἰπίο {86 τηοϑὲ βυα.1}}]9 δηὰ ὑπάογμβαμα ἔοτγιιβ οἵ 
δ 16 δηἀ ἤγαυά. 

Ἧτο νου]ά βυδιλὶ ἐμ 7011 νεῖ πρὶ ΚΟ ΠΟΣΔΙὶ ΟὗΘΟΙ- 
ναι οῃϑ: 

Ἧ 9 ΠΑΥΘ βδθθὴ ἐμπδὲ ἐδ ϑευδη 7ῆ ιεε δευεη ὙΠ αὶοἷ 
ἔοτταβ (ἢ 6 ἐομηἀαίίοη οὗ ἐμ 9 ΒοΟΟΚ, βίβηϑ 'η ἃ Ὠ8- 
ἰατα] βοααθησο. 76 βδῖῃηθ ΓϑδΥκ γ088 Δρρίϊοί, 
ἴῃ ρανγιϊοαϊαν, ἰο 86 δουοπ Ολωγεῖλεε. Αμδίη, 
Ἧθρ ΘΧϑιΐηθ ἐδ δέῦση βδαὶς, 6 οδῆποι [αἱϊ ἰὸ 
γοσορηΐζθ ἐΐθ πδίυ γα 0855 οὗἨ ἔποὶν Βοηθθῃο8δ: 
ΓΆΡ, ἀδανίμ, 811 βοτίβ οὐὁἨ ἀδδί, ββρϑοί δὴν ροδίϊ- 
Ἰεποθ, τὐτίγγάοιμ, δαγί βαῦακοβ. Τα βδπιθ Γδ- 
τᾶ τὶς μοΙ.8 ροοὰ, ἔυγ Βοσηιοσο, ἴῃ σερδγὰ ἰὸ [86 



ΟΗΔΡ, ὙΠ]. 

Ττωπροίε: 1. Ἑδπδιϊοίϑηι; 2. Α ἑδηδιϊοἰϑοὰ σοῦ- 
τυἰγ.] 6; 8. Νορχαϊίνο ϑιῃὈϊιιογαιοπί : 4. 
Ὀανκοηίηρ οὗ γουοϊδίέοη βῃὰ οὗ ἰἰὸ 116 οὗ δαϊνα- 
εἴοα; δ. Ροη᾿ἐοη ἷα} ἀθχηοπῖο ρεγολὶοαὶ βυ δοντίη κΒ; 
6. θοιποπὶα πιθηΐ8] ΟΥ βρί γι] αἰϑογάοσβ, Βθχ9- 
8ἰ68---ΛΓΘΡΔΓΙΔΙΟΡΥ͂ (0 ΒΡΟπΙδΘΥ. 

ΓΑΒΒΤΒΑΟΥ ΟΥ̓ ΥἹΒΥ͂Β, ΕΤΟ. 
Βυ ἰλ6 Απενίσαη Ἑαϊίον. 

ΓΕΡΕΟΥΤ τοζασβ (8906 Τταϊηροί-ΒΟΡΈΘΏΒΥΥ 88 
ἱποϊαἀ θὰ ἴῃ {π6 δεσεπίλ 8364], ἀηὰ 4180 (Ϊ8 86 0- 
ἰΘΏΔΙΥ 88 σὨΤΟΠΟΪΟ168}}γ7 οομβϑοσυί γθ οἢ (ἰδὲ οὗ 
(86 δἱὶσ ὅ56615 ργοοθαΐης. Τὰ Ῥογίοα οἵ {116 
πε εἰς Ἱταπιροίβ (10 {}16 οἷοβθ οὗ (110 γέ Ῥανί 
οὔίμο ϑισίλ, ἢ. ἴχ. 21)" 0 τοχαγὰβ ἃ8 οχιοηὐδίης 
ἔτοαι Α. Ὁ. 895 ἰο 14δ8, ᾿ἱποϊυάϊηρ, “16 ἀοδβίγαο- 
ἰοῦ οὗἩ ἰ6 Ἡϑίογῃ Ειηρῖγο ὈΥ ἰμ6 αοίῃβ, δηὰ 
(9 Βαϑίοση Επαρίγο ὈΥ (6 ϑαγασθὴβ δῃὰ Τα γϑ.᾽ 
Το λας λοιιγ᾽ δ δίΐεποε ἱπ Ἠεαυεη (οὉ υΥἱϊὶ. 1) 116 
ἰανοτρτοίβ 8418 “ἰΠ6 8.11} 688 ἔγοιι) βίογιῃϑ᾽᾽ ἴῃ 
“[ἢ6 86. 14] ἀγηηδιθηίΐ :᾽ ἐ. 6., ἃ σοῃίἰ Δ 66, ΓὉΓ 
ἃ ὑγϊε ρονγὶ οὐ, οὗὨ (0 σαΐτα Ὀγουχιν ἰο νἱονν, οἷ. 
ΤΠ; ὉΥ [ἢ9 ὑποεηδὸ οἤετίησ 6 υπαογβίδηβ (ἢ 6 
Ῥγοδοπίδίίου οὗἉ 1|ὸ Ῥσδύογη οὗ (86 ϑεαίεα Ὀδίοτθ 
Οοὰ Υ͂ 7}65.03, (880 στοαὶ Ηἷὶρὰ Ῥχίοι. Τ}θ 
Τταπιροίϑ ᾿'9 σοράγαβ 88 0] 8} ς [1.6 υ.868 οἵ (μ0 
ἰγυροίβ ηΔον ἴΠ6 ῳΘΥέεμ!2ιθ1ο8] αν, 810 ἢ 1.868 
8ο τοργοβθηίβ 88 ἔτνος: (1) “48 γοζαγάϑα [116 
]ιταοϊ δες, ἴοὸ Ῥγοοϊδίαι ὑμ6 Θροσὴβ οὗ δἀναποίηρ 
π|6:᾽ (2) “«ἀυσίης τοαγ-ἰΐπιο, διὰ 85 τοραγἀ θὰ 
ἰλεὶγ ἐπε θδ, . . . ἴο ρτοοϊαῖπιὶ Ὑ8ᾶΥ διραϊηδὶ (8086 
βῃ π}68 88 ἤγοπι αοἀ Ηἰιη86} (Νη. χ. 1--10).᾽ 
Το ἥγεὶ ἴοαν Τταϊηροὶβ 6, ἐπ σοπιπιοη (8 
ΟΣ ἱῃίογργοίοσυϑ, ΤΟΑΓ 8. ἃ5 ἰη ϊπηλ 6] 7. 6οῃ- 
ποοιθα ἰοχοίμου ; δῃὰ ᾽θ υπἀογϑίδη 8 ὈΥ ἰδ 6πὶ 
ἰδ9 ἴοαν Θοἰἷοσ ταναροϑ τσ θη ἀθὰ ἴῃ ὑπο βαὉ- 
γογρβίοη οὗ ἰ!ο οϑίθγῃ Επιρῖτο. Ηο σοπίομαβ 
ἰμδὶ ἀυτίηρς (86 Ρεγίοά οὗ {1680 ταναρζοβθ [89 
Βοηδλη που]ὰ τδβ, ἰῃ ἴδοί, αἰνϊἀοὰ ἰηΐο ἐλγοδ 
Ῥατγίβ, οἱΖ. (89 Τ'αείεγη (᾿ἀΑϑῖα Μίπον, ϑγνῖία, Ατὰ- 
δία, Εφγρὶ); (89 Οεπίγαὶ (Μωϑβία, ατϑϑος, ΠΙγτὶ- 
συ, Ποία); (16 Ἡγεδίετη (1ἰα]γ, ὅδ}, Βυϊίαϊη, 
ϑρδίη, Νονίνν οδίθγῃ Αἰρὶσα); δηά ἰμδὺ {πο ἐλέγα 
οὐ ἤεδοτη ρατὶ γδὃ8 ἀοϑισογοα. 786 ῆγεί Τγθπι- 
Ροὶ (οἰ. νἱἱ!. 7): (Α, ἢ. 400-410) ἰμὸ Ετὰ οἵ 
Αἰασὶς διὰ Ἀμδάδγχηβϑίυϑ. ΤῸ δόοοπά (γοτβ. 8, 
9): (1.}. 429-471) (89 Ετγὰ οὗὐἠ Οδηβοσὶο, ἴῸ 
ἩΠΟΠῚ ““ὙγὙὰΔ8 α]οίίοἀ , . . (6 οοῃᾳυρδί οὗ [ἢ 
πισγι πὸ ργουίποια οἵ Αἴτίοδ δηὰ (9 ἰ᾿ἰϑ᾽ δ 8.᾽" 
Τὴο εἀἐγά (τοτβ. 10, 11): (4. Ὁ. 460-468) ἰδ 
Ετα οἵ Αἰἰἱ6 το, 88 ἃ ““Ὀδοἵωὶ τποίθον,᾽" 
“πιο ἀροϊπδίὶ (μ6 Ἡεδίεγπ ῬΥουΪ 665 δ᾽ οηρ ἐδ9 
ὕρρεν Ῥϑαπιδε, τοδο θὰ δηὰ ογοββϑοὰ ἐδ ζλιίπε δἱ 
Β48]6, διὰ ἱμ6η66 ἰγδοΐπρ (Π6 βδπὶ0 βζγϑαί ζγοῃ- 
ΕΡ δίγεαπε οὗ (6  οϑί ἄοπη τὸ Βοϊρσίααι, τη8ἀ9 
8 ὙΔ]1Υ ὁη6 δόοῆθ οὗ ἀοδβοϊδιΐοα δηὰ νοθ ;᾽ 
ἴβδῦοθ ἀἰϊγοοιΐης ἷδ βδίθρβϑ (ὁ “19 ΕὈγοροδη 
“7ουπίαὶπε οΓ ωοαίεγε' ἴῃ ἰμ9 ΑἸρίῃο μοὶ χμὶβ δηὰ 
ΑἸἱρίῃο υδϊογβ οἵ [ἰ4]γ.᾽ ΤῸ γοωγίλ (γον. 2): 
(δουϊ Α. Ὁ. 476 οΥ 479) (89 Ετα οὗ Οἀοδοοῦ, ὉΥ 
τ βοπὶ “186 παπι δηὰ οὔὲοε 9. Κοπιαη ΕπΊΡΈΤΟΥ οΓ 
(ἀς δέ τταϑ δΌΟ] 8 64,᾽ δηὰ “δυ5 οὗὨ ἐπ 
Βοχδη ἱπιροτίαὶ ϑωπ, ἰῃδὶ ἐλίγα τοῦ ΔΡΡοΥ- 
ἰδἰποιὶ ἰο (6 Ἡ οβίθση Ἐπιρὶγο τγυ88 6. ]}ρ564, ἀπὰ 
ΒΒΟΏΘ Π0 Πη0Τ0." ΒΥ ἰδ “4πσεὶ (Ἐασίε)ὴ ἀγὶης 
ἱβσουσὴ πιϊ-ἢοαυϑῃ (τοῦ. 18), 6 ἀπάογείαπαβ 
186 ρα] Ϊο 4" ΤοΤ οσαυηΐη 8 οὗ δουλΐημ. τγοϑ᾽ {παῖ 

5 [ἘΠ|οἱὲ τοξαγάδ ἴδ Θεοοα Ῥαγέ οἵ 86 βδίχιι Ττασιροὶ 
88 αχίεενδίηρ Ππ κοῦ οὗ, ΣΙ, 18..-.:Β. Β.0.} 

1--,͵ΠἾΧ, 21. 201 

Ῥγουδὶοαὰ ἐμγουσδουὶ (μὸ ρογὶοᾶ ἥγοτῃ ὑπ ἀθαιἢ 
οἵ Φυδιϊηΐδη, Α. Ὁ. δθδ, ἰο (ἰο γἶ89 οὗ Μοβδβδιητηρὰ 
δὰ {1.0 Θ΄ Γδοθῃ8--- ὈΥΘΎ ΘΓ Ϊ ἢ (Β [ἢ () {86  ΔΓΏ- 
ἴῃς αἰλογϑη668 οὗ οἰ ηοηΐ ἔδιῃ ογβ οὗ (6 ΟΠ ΤΟΒ 
(ϑαϊρι εἶα ὅονοσυϑ, Μαγίΐη οἵ Τουτθ, ΨΦογομθ,. 
Ηεδγοι ι5, Εναρστιίαθ, Τοαάοτοῖ, δηαὰ οβρθοΐα!ν 
ατοζοῦυ (μ9 τοδὶ); (2) (6 σον αἰαδοα 
ἴάοα ὑμδί 16 ομὰ οὗἩὨ (6 ψοῦ]ὰ νν 88 δρργοδοβίηρ; 
(8) {μ6 (Βτοδίθπίης ““ουἱνναγὰ βἰδίθ διὰ δϑρϑοῦ 
οὗ (πἰηκ8." Τὸ ἤἡλμὰ Ττυπιροὶ (6. ἰχ. 1-11): 
{16 ϑαγασεηὶς 06 Ὀορπΐης τὶ τἢ [6 Ρυ Ὁ] 8ῃ- 
πουποοιηδηὺ ὈΥ Δ οΒαπιπιοὰ οὗὨ 18 δ᾽] οζοὰ τη ]8- 
δίοη, ἃ. Ὦ. δ]|2, δπὰ οχίοησϊηρς [τορι ΟὯΘ 
υπάτοα δπὰ ΔΙ γοδὺϑ (ᾶνο Ῥγορμθίῖϊο πηοη 8, 
τοῦ. δ) ἰο Α. Ὁ. 762, ψῃθῃ, πὶ 186 ΘΒ Ὁ} 18 παθηΐ 
οὗ Μοάϊπαὶ 4] ὅδ] 6πὶ (Οἷγ οὗ Ρεβ60) 88 {Π9 Θδρὶ- 
ἰα] οὗὨἨ ἐπ ϑασδοϑηΐο Εαιρὶτο δηὰ (86 ζο]] ον 
ἰγδηαοὶ ἐγ, οσσυγτοὰ ψπαὺ ΔΌΣ 641195 “(ἢ 9 
δείἐἰεπιεπί οὗ (6 Ἰοουδβία.᾿ Ὁ ΤῈ6 δὲχίλ Ττυμροί, 
Ῥαᾶγὶ 1]. (τοῦβ. 18-10) : τ᾽186 Τωγχιδὴ πος, οχι θπαΐηκ 
ἔγοπι ϑηθΥΥ 1δι}, Α. Ὁ. 1067, (Π6 ἀν Ὁ. τ ὶσ ἢ 
(186 Ταγοοπιδὴ8 τ ϑηὶ ἤοτὶ ἔγουι Βαχαδα ὁἢ ὑπ οὶ» 
ΟΒΓΘΟΣ ΟΥ̓ ΥἱἹΟΙΟΤΥ͂, ἴο (6 ΑΔΥ͂ οπα ὙΔοδ (δ6 ἴπ- 
γοϑίϊίυγο οὐὗἨ Οοπδίδης πορὶθ 88 οοτηρ]οίοα, ἰο 
Μαγ 16}, Α. ἢ. 1488 (ἡ. 4., 896 γοατθ, 118 ἀδυβεξ 
88 Ρῥτορϑίΐο γϑ αν, πο ἢ δηὰ ἀαΥ, τοῦ. 1δ).ἢ 

ΒΑΒΝΚΒ δργθο85 808 8 η18}}γ νυνὶ 1} ΕἸ] οὐ 88 (0 
(86 ρογὶοαβ οὗ ἴ80 Ττγαϊηροίβ, δπὰ (η9 παίυσο οὗ 
ἐδ υάρπιαηι8 ἰπδίοιοἃ απο (Ποπὶ. Ηρ αἰ 6.8 
ἴῃ οοτγιδίη ῬΡοϊηΐβ οὗ ἱπίογργοίδιίοη, 88 Μ1}} Ὀθ 
ΒΘΟῺ ὕθ0ογ ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒΊΝ ὨΕΤΑΙΙ,. 
ΟΒΡΟΒΝΟΒΤΗ τσομβατγὰβ (Π6 ἀοδβογὶ ριΐοι οὗ ̓ ἐδ9 

δευεπίλ βϑαὶ 88 οἰοθὶπς τ ῖ1}} οἈ. ΥὙἱἱδ, 1, ἰο ὃ6 Γ6- 
Βαυχοά ἴῃ [Π6 αἱοτίοβ βοὺ ἔοτί ἰῃ 6.8. χχὶ., χχὶϊ.; 
δὴ τηδίηἰδῖ 8 ἱμδὶ (μ6 ὅθου ἐπθῃ ργοοθοᾶβ ἰὸ 
ῬΟΥΙΓΑΥ ἰμὸ Ὀἰνὶπθ ᾿υά ρηιοηίθ, ζγοπὶ ἰλ6 δεσίπηίησ, 
οὨ ἐὸ Θηθιμΐοβ οὗ ἰμ6 Ομ γο;, ὑπᾶθὲ 6 ὅθύθη 
ΤτυαπιροίΒ. Το Ττυϊηροίβ ἂγὸ ργοίδοοαά ὈΥ (ἢ9 
ῬΓΔΥ͂ΘΓΒ Οὗ ἐμ δεαϊῃίβ (τ γ8. 8, 4), ἱπ ΔΏΒΥΟΓ ἴ0 
σὰ (Ὧ9 ἡυἀμκαιθη(8 ΔΓΘ βοηὶ ουἱἢ} (Υ6 78. ὃ, 6). 
Το Ττυμροθίβ σοσγοδροά τ} (0 τγῦ068 ἱμϊοιδα 
ὕροι ΕαΥρὶ (Εχ. ἰχ. 28-2θ), δηὰ ἰο {1 βευϑηξοϊὰ 
δυσίγοϊες οὗ Φονίομο (ΨΔοβᾷ. Υἱ. 1-20); [89 ἤγϑι 
Βἷὶχ δἃτὸ Ὡγεραταίοτψ ἀοῃυποίαι  οΏ8, ναγπίηρ, 68]]- 
ἱπᾷ ἴο γζορϑῃίβδῃοοα, δπὰ Ῥγορδυὶηρ (0. 6 δευοηίλ 
το Μ0{111 ΘΟΏΥΘΠμΘ δ᾽} πδίϊοῃβ ἰο 86 ζΘΏΘΓΑΙ 
λυάχαιοηί. ΤῸ ἥγσὲ (γον. 7) 8 6 τοιγὶ θυϊγϑ 
864. 6] (ο ἰῃ9 δεοοπα 3,081, δηαἃ ΤΟΡΥΘΒομίδ᾽ ἐδ 6 
Ὅ068 ὙΠ1οἷν 7611] ἀροὺ (86 Βοτϑη τρίτο ἰπ ἰδ 9 
Τουτί οοηίυγγ, θη 1 νἃ8 βδιωϊίίθη ὉΥ ἃ λαὶ 
βίοσ ἔγοτῃ (6 δογίλ (16 αοίδμὶο ἱμνδβὶοῃ). 
ΤῊ 4“εοοπα (νοτβ. 8, 9): [}9 Ὁρτοοίΐϊης δῃὰ ἀθ- 
βἰγυσίίϊου οὗ [πιροτγῖα] ἤοπιθ (ἡ σι μαὰ Ὀ695 88 
ἃ στοδὶ γοϊοδῃο) ὉΥ̓͂ ἰ89 Οοίμβ, γδμάδ)8 δπὰ 
Ηυμϑ8. Τὸ ἐλιγά τ 10, 11): δΒοτοίϊς 8) 
ἰοδ οι ΓΒ (Γερτοβοηϊθά ὉΥ (6 ψαϊϊεπ δίατ), πιο 
ΘΔ Ὀἰἰοτοά (6 γί ογϑ οὗ ΗΟΙΪῪ ϑογὶρίατχο. (" Ι͂᾿ 
186 ϑεαΐξ ἈΘΓΘΒΥ ἰβ Τορτοβοηϊθαὰ 88 ἃ ἐγίαὶ οἵ (89 
ΟΒυγοῖ; ἴῃ ἐπ 7τωπιροίδ ἰἰ ἰ8 ἰσοδίθὰ 88 ἃ ἡμᾶσ- 
ππεηΐ Ἰπθιοὐθὰ οα (4041658) τη ἢ [07 δ᾽ 58.) Τ89 
ουγιλ (τον. 12): “8 ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ἰμ6 στοδὺ ῥτθ- 
ψΔΙθσο Οὗ ΟΥΣΟΙΒ, αἀοίοοϊί Ομ, δροβίδϑ οβ δῃηὰ 
σομ ιβίοηβ ἰπ Ολγίδίδηαοπι, Βαοἢ 88 δρουηάοα ἰῃ 
{86 βαυθηι σθαι." Τὸ ἰὴ (6}. ἰχ. 1-11): 
89 Μοβμβιαπιπιοάδῃ (ϑϑγδοοηΐο δὰ ΤΟΣΕΙ8ἢ}) τόθ. 
Το εἰχίλ (νοτβ. 18-21): “Τμὶβ υἱδίοη 88 σϑ- 
γολϊοά.,.. μὲ 1.06 Ηοἷγ ϑονὶρίηγοβ ()}ουγ-7οά 

4 [Τὸ θδθος, δοοοτάϊηρ ἴο ΕΠΙοῖΣ, 6 ἄυο 1Π 9 δῦουτϑθ δὁχ- 
Ρ᾽αμδίζου οἵ [9 οὁπθ ῃποάγοά δῃὶ ΒΓ γοδτβ.---ἰὶ Β. Ο. 
{[δογ ραγιουΐαγθ, 00 ΕΧΡΙΜΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ὈΣΤΑΙ, --Ἔ. αι. 0.} 
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6.08Ρ6}}), βουσὶ δουπά αΑ οαρίΐυεδ ἴ'οτ ἃ ιἰἶἷτηθ, 
πουϊὰ 
ἐδδι {πῸ Ὺ του]Ἱὰ ὑγάγοσβα ἐἰδ6 ψου]ὰ ᾿ἰϊκο δὴ ἰηπυ- 
ΤΏΘΥΒΌΪΘ ΔΡΙΠΥ. Απάὰ δἰἐβουρἢ (ΒΟΥ δο.... 
ταϊηἰϑίοτβ οὗ βαϊγδίΐ ου ὑἰοὸ πιϑΌΥ, γοῖ ἴΠπ0 Υ ἰϑίου 
885 ἀοοϊαγοὰ, ἰμδὶ 6 Ηοὶγ ϑοτγὶρίυνοβ γουἹὰ δ6 
1ἰϊχο ἐπϑιγυπιθηίβ οὗὨ ρα δηταθηί διὰ ἀθδί ἴἰο (δ 6 
ϑηθαχΐο8 οὗ ἀοὐ.᾿ () 

ΑΙΤΟΒῸ Γοζαγβ [δ 9 δευεπίλ 8568] 88 Βδυϊηρ ἰδ 
οοταρ!οἰίου ἴῃ οἷ. Υἱϊ, ἢ ἢ {π6 ρτδρδγδιΐου ἴογ (6 
Τνιυμροίβ, ΒΟΎΘΥΘΓΡ, ἢ6 Ἰοοῖ8 ὩΡΟῚ 88 “δυο γϑὰ 
ουἱ οὗ ὑἐμθ οροπίης οὗ μΠ9 βουδηὶβ 8.64]. 716 
ἔὮτϑι 70. ὮΘ ΥγΟρΑΓΒ 88 σοηηθοίθα ἰορβοίμοῦ ὉΥ 
“489 ἀίηα οὗ ἀχογοΐὶ8θ ποῖ (ποῦ ΔΩΘΏΟΥ δηα5᾽᾽ 
--ἰἶἴδο ρ᾽αραθ5 ἰηἀἰσαιοά Ὀγ ἐμ θη Ὀθίηρ ““θἢ- 
σον οχογοϊβοᾷ οὐ παίωγαί οὐγεοί4." Τμὸ ἤδλ 
δηὰ εἰχίλ ἃἂγὸ 'ἰὰ ᾿1κ9 ᾿δηηοῖῦ Θοῃποοίοα: 419 
Ῥίδξιοβ Ὀοϊης ἰηβίοιο ὁπ πι6η--ἰῆθ ἴοσθυ Ὁ 
»αϊΐϊπ, ἴἰΠ6 Ἰαύίεν ὉΥ ἀεαίὴ ; {)6 δευεπίὴ ἰοτταϊῃα 
ΤΑΙΠΟΥ ιἰ6 βοϊοπηη οσοποϊαβίοη ἰοὸ (16 τνβο]ο ἰδ 
8 αἰκιίποι ἠυἀριμοηὶ οὗ 80], Ηο δίδτπι (1) 
ἐμαὶ εἰ δογΐὶϑβ οὐ ν᾽ ϑίοῃ ϑ γΓ680. 08 ἔν δγὰ ἰὸ [116 
ἐὐτηο οὗ {89 θηὰ, δηὰ (2) ιπδῦ 1π9 ἰηδὶοιϊοη οἵ 
(8ὸ ΡῬίαζυοβ 18 φεπεγαί, ὯῸ ρδυι 6018} ΟἸΕΥ͂ ΠΟΤ 
Ρϑορὶθ Ὀοίης ἀοβίχηδίοα 845 ἐμοὶ οὐ͵θοὶ. ἢθ 
δϑδί 3:9 0 ἀδῖθ ἴοσ ἱὑμ9 Ὀδρὶπηΐης οὗὁἨ ἐδ9 Τγυι- 
Ῥοίβ, δῃὰ Ἰδδύῦοβ υ5 ἰῃ ἀουδὺ 88 ἰοὸ Ἡδοίμοῦ ἢΘ 
Σοχδι θὰ ὑμθῃ) 88 ἰῃ 8:0 ῥτοσθεβ οὗ ἀουϑιορπιϑηὶ 
οὗ δι1}}} ἑεϊα ΓΟ. 

ΜΟΒῸ δΡΡΔΥΘΏΙΥ τοκχδρὰδβ ἰδ φουοηέλ 868] δὲ 
οἱοϑίηρς νῖτ ολι. Υἱϊῖ. δ: (80 φἰΐσποθ γ88 Βγ[000]16 
οὗ 6 διοτίὶ ροσὶοά (1) οὔ οοπίοιιρί δέοι, βυ Ὀτἷ8- 
βίοι δηὰ ἔδὶτλ διχοηκχϑί Απμ6}5 δηὰ ἐπ Βοαἀθοιμοα 
ἴῃ Ηρδνθη, διὰ (2) οὗἨ αυἱοὶ οχ Εδει---ἶἰλο ρ6- 
τὶοὰ οὗἨὨ ΤΘΡΟΒΟ ἰπἰογυθηΐηρ Ὀοΐνγθθη (δ 6 οἷο86 οὗ 
Ῥογβοου(ίου, Α. Ὁ. 811, δηὰ {πὸ δΘοπμπϑησοιηθηί, 
ΠΘΆΡ {89 οἷοδο οὗὨ ἐμαὶ γϑδγ, οὔ (πὸ οἱ τὴ τ ὈΥ 
“οι Οοηϑίδης, 9 τγὰ8 οἰονυδιοὰ ἰο (6 ὑβγΟΏ6 ; 
ἐμι6 υοἷοόε, εἰδ. (Υγ6}. δ), Βγταῦ0}129 ὑἐπ6 δαιιδιϊ ἢ 85 
δα τουο]υϊΐ οι Ὑὶο ἢ δἰϊοηἀθἃ [86 οἰογταιϊίου οὗἁ 
Οοπδίδηϊϊ πο δηὰ (9 βυνοσγδίου οὗ Ῥδρϑηΐθη. 
Ηἱ8 ἰηἰογργοίδιϊοη οἵ (6 Τευπιροὶβ ἰδ βυ Ὀδίδη- 
ι18}}γ ἐμαὶ οὗ ΕἸΙοὶὶ δὰ Βδγηθβ. 

ΘΙ: βαονΓ" ΤΟΡΡΟΒΘΩΐ8 ὑμ9 δενεηίλ 8.66] 88. 60πὶ- 
Ῥχομβοηάϊης ἰποὸ Τευμροίθ. Το ρογὶοὰ οἵ δέζοηοα 
6 ἰάοηϊδο5β ψιῖὶὰ ἰῃ6 βούϑθῃ δὰ ἃ διεϊΐ ἀδγπ 
ἤγουν ἰῃ6 Αβοϑηβίοῃ ἰο Ῥοῃίοοοδί, (116 δηιοζε ο77 ἰλδ 
ἐποεῆδε πὶϊὰ (86 Τηἰοτοθδβδίοη οὗ ΟἸιγίϑί, ἐμ6 3γὲ 
ἑλγοῖοπ οἡ ἰλε ἰαπα πὶιῃ ἰ6 οδὔηιδίοη οὗἨ ἰ6 Ηο)γν 

Φ[(ΤὴὝα Α ψρεε Ἰνγαπείαίεά απὰ Ἐπερουκπαεάᾶ: 
σιίλϑαον, Ὁ.Ὁ., [γἰ9ῃ θη. ΑΔ84. Ῥγοῖ, οὐ ΟὈγίοπιδιὶ δηχύαχοο, 
εἰο. Ἐδιηθυγαῦ: 1872.) Τὴ Ατὰ. ἘΜ. τοχκτοῖφ ἱπηξ ἢ δῦοτο- 
ταϑηϊίοηοα γα Δ ῦ]9 ΟΟσλΙΩΘΏΪΔΓΥ Ὑᾶδ οὶ γοοοϊγοὰ ἰδ ἐἢ9 
Ὁηϊιοὰ Βιδίοο πηι δίϊτου ἃ ἰαγχο ρογίίοῦ οἵ ἐν ΤΟΥ νγω85 ἰἢ 
Ῥγίως. Ηο δυθ)οίπδ δα δὐυσίγαοϊ οἵ Ὁγ. ]ασρον δ δομϑῖμο οἵ 

“λιεϑ 

1.9 8641. ΤΏΘΥ Ὑ6ΓΟ 811 ΒΥΠΟΏΓΟΠοΙῖθ δῷ ἴο ᾿ποῖτ οροηίης :᾿ 
Βοιιαῃ 1. ΟσὨτίαι; Π|. Αροιίδίθ Φυάδίνηι; 111. ατοοῖς δυὰ 

Ῥαχδηίδ; ΙΥ͂. Οηοδιοίδιι; Υ. Μαγίγγα οἵ ἴΠο οὰ ΕΟΟΠΟΙΩΥ : 
ΥΙ. ἀϑηθγαῖ Οοτη δλοίίοι ; ἴλ9 δμη (19 ΟἸ ΓΟ) 88 ἀδγκοποά 
δὶ πο ἀοαίῃ οὗ ΟἸμγίδι, [80 ποῦ (6 Ρο εἰς] κογνογοτϊηθηξ 
οἵ 9 946 ν»8) βΒαογεα 8 ἰοί8] δε ρδο, ἔγοι ἩΔίολ ἰἔἐ ὨΘΥΟΥ 
διμογχοά, 1.10 δέαγ ([Π 9 συ ΐϊογα οἵ ἴπ6 Ξυημρορηθ) Ἰοσί τηοὲγ 
1ἰκὰϊ, 186 λεαυε (ἴπ0 ον δ ΟΒυτΟΒ ΔΎΔΥ, ἰἢθ 
"ποιηαΐπὲ πὰ ἐεζαηάς (6 ὑτγουϊποία! ΚΟΥΘΓΏΟΓΕ ἰἢ Ψυδι 
δπὰ ἴΠπο80 τοῖα ΠΟΥ͂ Γορτϑδοη θα) 761], χένρε δὰ ππαρηαίεε 
(186 πδιΐομϑ ἐΠΘΥ γοργοϑοηϊθά) 6 Γ6 ΟΡργοσδο τ {8 ἴΠ6 ἰάθ8 
ἔπδι (ΠΟΥ 6͵Ὸ οΟΧροδοά ἰο ἴΠ6 τἩγαῖῃ οὗ Θοά (εδ. Υἱὶ. 18. ποῖ 
ἃ ἀοδοτὶ ρέίου οὗ ΔΩῪ Ρεορηρίίο {{π|δ6 ΟΥ ΒυΟσΟδδίγο οὐϑοίδ, 
Ῥυξ οἵ ἴΠ6 οοπάϊτίοη οἵ [9 μογά᾽᾿Β ρϑορὶθΘ πογδὶρρίηξ, 
βοτυΐϊης δηὰ ᾿]οδβοά). ΥἹΙ, Α5 δῇογυο. 
[πὸ μαϊοῃξ οὐ᾽θοϊίοηφ ἴο [πἰ8 δοθτη9 δῦθ, ἢγδι, ἐδαΐ ἐμ 

“7αοε ἰὶ νίαοοϑα [Π9 ϑυϑηί οἵ [Π8 σἰχέλ δη ξουεηίλ 806}6 δεῦογε 
189 οἴοῖδ; δηά, δὸ Ὁ. ἰδ ἐΐϊγευεαΐς ἴο Φοπη δὲ ἐπὶ 
ἴο "Ὅο Βογραῦθν ᾽" (οὮ. ἵν. 1) ονοηῖδ ἰδὲ Βοὰ ἰδίεϑη μῖἷδοο 
οομμποοιϊίο τὶ ἴπ6 ΟταυοϊἈχίοη, ἴπ6 Αφδοοηδίοῃ διὰ ἐδ 
Ῥόαϊιοοοοῖδὶ ΕΠυδίυη οἵ ἴΠ0 βρίτὶ!.--Β. Β΄ 0)] 

ἰοοδοά ὉΥ τ9 σοπιπιδηὰ οΥ Οαοά, διὰ 
6μοδί. Τηοὸ Τααπιροίθ 89 τοζλνὰ8 85 δι ΘΟ ΕΒ 170: 
Ι. Τὸ νοϑβ οπάϊηρ ἴῃ μ6 ἀοβίσυοίί οι οὗὨ (ἢ 
Φον δ δἰδίθ, οπθ ἰΒϊτὰ οὗὨ 186 Ῥϑορὶα Ὀοίηξ ἀ6- 
ΒιτογΘα Ὁ’ ἰμὸ Βοιθδῃ ΔΡΏΥ. [[. Τ)6 εχρδίγι- 
κἰοι οὗ (119 6 118 δύι σὺ ἐδ 6 Γουοϊὶ πον ΒΑγοο δ ΌΔ 
(19 πιουπίδίη Ὀυγηΐϊος ὙΠ [86 πτοῖλ οὗ Οοὰ 
οαϑὶ ἰηίο {80 868 οὔ (86 ραρβδὰ οἴρίτο). [Π|. 
ὕδπαυγραίίοη οὗ Ρσυοίΐδογ. ΕΥ̓͂. Ατἰδηΐδβαι Ρτοπιοιοά 
ὉΥ Οοπδίδηβ δηὰ Οοῃδίδηιηθ. Υ. Το Μοδδι- 
τωοδῃ "γὸθ (ϑδγδοθὴβ δηὰ Τυγκβ). ΥἹ. Τθὸ 
ουν δουπά Αησεὶδ δτὰ Ἰεῖηχβ, Ῥορϑβ, ἱπααϊαδίίοτς, 
δηἀ οουποὶϊδ, Ῥυον Οὐ] Υ Κορὶ ἴῃ γτοβιγδίηϊ, ὃὰϊ 
ΠΟ 8΄Θ ΠΟῪ ἰοοΒθ64α (0 Β]ΑΥ͂ (δε ἐλίγά »αγί οΓ ἰἀε 
πΙΘΉ, ἑ. ὁ. ἴγὰθ Οιγ ϑι 1 8-ἰἰὴ6 ρογϊοα οὗ ροῦδο- 
οοι Ὀορὶπηΐης Α. Ὁ. 1128, δῃὰ οσχιομάϊηκς ἰὸ 
μ0 Βείοτιμαιίοη.--. Β. Ο.] 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΕΤΑΙ. 

ΟἈ. νἱϊὶ. 1. Ἐξα17 δα δου: .--- Τὴ δηχίουῦβ 
ΘΣΡΘΟΙΔΏΟΥ οἵ (6 ἱπ Δ ὈϊίΔηίθ οὗἨ ἤσδνθη ᾽᾿ (Π5- 
(ον 60), (Ἰαβϑίοδὶ, Ὀὰαὺ ποὶ ΒιὈ]164)]: ϑδέμρον 
εοἰϊίωπι (ἘϊΟΒΒοτη. Β᾽ τα Ρ ̓ πἰο γί δι! Οἢ8 808 
ἰὼ  ϑιοτγαϊθοϊς, Ρ. 299). Ψιιρίηρα: Τ86 πδιοΐο 
Ρρυτρογί οὗ {86 δευσεπίλ 68] 5: εοοίοεία ἵπ μαεε! 
ΘΙ αν ἐπ οσργοίδιϊ 8 8606 ἰῃὰ ὨὈείοναϊοοκ, Ρ. 
801. Ηθηκδίθη ον ΟΣ ἃ πιοϑὲ Ῥϑιηδυίδ0}9 
ἰπἰογρτγοίδιίοη : ϑϊθαοο οὗὐἨ ΟἾ τ θ᾽ 6 Θηθπἶθ5 (18 
Ηδθανθη}). ο τερασὰ Ὠ ἰϑίογαϊ θο κ᾿ 5 Ῥο]θταΐο 
δρεδϊηδίὶ (πο ἰὰοα ἐμαὺ ἱπΠ6ΓῸ ἐδ ἃ γοοδρια]δίϊου ἰδ 
(μἷ8. Ρἷδοθ αδἷδο, 85 τἰ ἰοῦ ἩΤΟΏΖ; ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἀ0 
νῷ Οὐ͵οοὶ ἰὸ εἷβ Ὀποομάϊιϊομδὶ τολοσιΐοη οἵ 
ἴγτδ᾽᾿ 8 ἱπιογργοίδιίου, οἱζ. ὑπαὶ ποίη Ὀσὶ [86 
ΟΒυτοδ᾿ 8 ὈδιιῖΘ δρδίηϑιὶ δογοιΐοβϑ 15 ἀορὶοιοά, 
δουρὶ ἐΐ ἰ8 ἔγὰο μαι ὑμ]8 ὀχρ᾽δηδίΐοη πουϊὰ ὃθ 
δΡΡΙΪσδὉΪ6 ΟὨἿΪγΥ ἰο {86 βίχί αὶ Τσγυμροίῖ, 1 Ὠογοδῖθα 
ῬΓΟΡΟΥ ἯΘΥΘ δίοηθ ἱηνοϊνοὰ. Τμ6 ἔδοι {μδὶ ἔμ 6 γὸ 
ἰ6 8 δδγοηοο Ὀοίγθθη ἃ Βυρροβοὰ δηχίϑι ἴα 
Ηδαυθηῃ δήὰ 8 σα ϊγ ἰπίο]} κ᾽ 016 ἐδηβίου οἵ 
δρὶγὶ δηὰ Ῥγδυυα! πιοοὰ ἰῃ (δ δβδιηθ ὈΪοββοά 
ΡὈΐδοθ Ὡεϑὰβ πὸ ζυαγίμονς οχροδιίίοῃ. 00 ἰδ 
ΜΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕΝ. 

Εον αἰδοτοηὶ Υἱόν οὗὁὨ ἐμ9 σιγή 8.6 Αἀά, Νοίο, 
Ῥ. 201 6ᾳ. Βίϑιιον Νονυίου (4 ἴεν ῬΒ110) 64118 δί- 
ἰοηϊίου ἰο {ἰὴ ἴδοί, ἐμαὶ “ἢ 116 (δ) 6 δρεογίβεεξ 
Ἤ6Τ6 τηδάθ (2 ΟἼτοῦ. χχὶχ. 26-28), (80 γνοΐδδδ 
δηά ἰπϑίγυπιοηὶθ δηὰ ὑγυμπροίβ βδουηἀοὰ; νι }10 
{μ6 ῥστὶοδί ψοηῦ ἱπίο ἴῃ 9 Το ρ]θ ἰο Ὀυτη ἰησοηθϑὲ 
(ἴυϊκο ἱ. 10), 8Δ}} ποῦ βδἰ]θηί, δῃὰ ἰδ μβϑορὶθ 
ῥῬτγαγϑὰ ἴἰο ἐβοιββοῖνϑβ.᾿ ᾿ἴβ869 4180 2 Οἴγοῦ. χσὶσ. 
29). Τὶθ βίϊθῃθθ τῦδλϑ, 80 ἰὸ βρϑδῖκ, ἐπέεβειβεά 
οὐ ἰδθ στοδὲ ἁδὺ οὗ Αἰοποιαθηΐ ψθ θη, δὲ {86 οἵ- 
ζοτίπρ οὗἩἨ (Π9 ἐπσθηβο δηα 116 βδογίῆοθ, α]] βῶνθ 
6 Ηἰρὰ Ῥυΐοδί τὶ ΓΘ ὕσοτα ὑΠ6 β'δῃοΠΔΥ͂ 
(899 [ενὶϊ, χτὶ. 17; δἷβο Κιιίο᾽ 9 ὄνο., Αγ οἱ δ 
ΑτόνΜΕκτ [ΠΑΥ 07] δῃὰ ΙΝΟΕΝΒΕ). [ἰ ν85 βοὶά 
ἰο {86 βουἷθ πάθον (80 Δ]ίδν ἴπ ΒΏΘΟΣ [0 (δεῖν 
οτίϑϑ (ἐμ οτἶθ8 οὗ ἐβοὶν Ὀ]οοα ἴον σϑθηφϑβῃδθ), ἰμδὶ 
ΠΟΥ͂ βἰιου]ὰ τοϑὲ αηἰ}} {9 {1} παπιῦον οἵ τοδῦ- 
γτϑ ΩΣ {86 {ἰπ|9 οὗἩ τιδτνίγτνάἀοτ) δι Ὀ6θὴ οοπι- 
Ρἰοἰοα (οὁἈ. νἱ. 9-11). Οπ 89 οοτιρ]οίϊοι οὗὨ [86 
ΒΌΓΩΌΘΓ, ΟΥ {6 ἐἶτλο (Ὁ τυδίϊοτϑ ποῖ Ὑπΐοῖ, ἴῸΓ 
Π0}7 σουἹὰ ὃθ σομιρίοίοὰ ἰοροίμοτ), {80 86εγ 

Ὀοδοϊὰ ἰὼ δγι 6 νἱδίοα πὸ οἴδουίης, Ὁ ἰδ 
αγοαὶ Ηἰκχι Ρυϊοβί, οὗ ἐμοῦ φγαψεγε (ἀουθε1658 
ἡποϊυθῖτο οὗὨ {16 ΟΥΥ͂ οἔ ἴμο Ὀ]οοά οἵ ἐμοὶ Β8οῦι- 
806), ἰοροίμον τ 186 ἰποθῆθο οὗ Ηἰδ ον πιο ἰδ 
Ὀοΐοτο {86 ΤΕ τουο--ἰς πδ5 διιΐης (δαὶ ἀυτίος τμδὶ 
μἱχιοδὶ οδδουϊ πα ΘΥΘΟΥΥ ογθδίασο δουπὰ, εὐ 1μδὶ 
οὗὮ φγαῖβο, δϑιουϊὰ Ὅθ δυαδῃοὰ ἰπ Ηεδγει.--- ΕΒ. 
Β. σ 
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γον.2. Αῃ!Δ Σ δᾳν.--- ΤΠ. θσοηθ, ἀορ᾿οὶθα 
ἷπ υοσϑ. 2-θ6, σὁδῃ δδνθὸ ἰδίκοῃ ρἶδοθ ΟἹΪΥ ἰῃ ἐδ9 
Ῥδυ89 οὔ ἰδ σιγή. Ηθδγθη 18 δ ηκ ἴῃ ργαγοσίωὶ 
Β]οθσο; ἰΐ 18 8180, ΒΟΉΎΘΥΘΥ, ὈυΒΥ͂ ῬγΟΡδυΙρ ἰο 
φδοδοιηίορ ἰδοὸ 11} οἴοοῖβ οὗὁἨ (6 οὐϑηίβ Ὑδὶσὶ, 
ἰγϑηϑρίγο δὲ ἐπ ὈΪαϑίὶ οὐἨ (6 δεῦέπ Ττωπιροίδ. 
᾿Ασοοταϊης ἰο ΕὈτατάα, (9 6σθηθ οὗ Ῥγορδγδί οι 
ἰακοβ ρἷδοο αὔερ ἐλε εἰΐεποε: δοοοταϊηρ ἰο Ὠ8- 
ἰογάϊοοϊκ, (80 δβἰΐοῃοθ οϑδᾶ808 τἱγ ἢ Ὑογ. δ, Βῖη 6 
ἰδοτο νγὸ τοϑδὰ οὗ ἐλυπαδ᾽ πὰ υοίοε. (ΕἌΓΙΒΘΟΡ 
08, ΠΟΉΎΘΥΘΥ, ἢ αἶϑο τᾶ κ68 ἴμ6 σιγή θη πιὰ 
γορ, 6.) Βυΐ ἰδμεδὸ ἰδίου δῦ Ὀυΐ 80 ζθηθταὶ 
Θοπϑθα θη 668 οὗ ἰμὸ δασγοαῦ ἤγο οδϑὶ Ὁροῦ ἐδ6 
φασί. 
ἘΒ6 δόυθὴ Δη 615 ῃᾷο Βίδηδἃ [[8ηρ9: 

βιἰοοᾶ] Ὀθϑίοσϑ Θοᾶ ; ποὺ γῆ δέερρεά [ἰοοἷς {π6ῚὉ 
δίδι 008] Ὀοΐοτο αοα (ψυ08 60). Βαῦ Ὠθι ον ᾽8 [Π9 
ΤΟΐδγθηοο ἴο ΒΟΥ ΑὨ 68 τἤἢο, ΌΓ ῬΓΘοσθΠΟΘ, 
δίδῃ ἃ Ῥοσιδηθαίν Ὀοίογο Θαοὰ (Ὀ δίονάϊοοϊς ; 
Ατόοδδηροὶθ, θὸ ἤοίίο;; (06 δοῦεη ϑρίγι δ, ἘΜ 814). 
ΤΆΘΥ δτο, υπαάουδίοάϊγ, (Π6 ΑἸ.α46]8 οὗ ἐδ)0 βούϑθῃ 
Ἰτυιροὶδ (Εὐταγά, Ηθηρϑίθηθοῦ), δὰ {119 
διιίοἱ ο---ἰἀδ βουϑθὴ Αηζ68---- 85 ΤΟίογΘ 09 ἰ0 {16 
ῬΓΟΒΟΡΡοϑίἐΐορ ἰδὲ ἔμθ80 βούϑθῃ ϑδίδμἀ ὑΘΘΑΥ, 
ποις (μοὶν Ὀϊνίηθ οοτημ ϑϑίοη. ΠΗ Ηθηρ- 
βίθηδογα, ἰμ9 ἰάθα οὗ (}}0 δούϑθῃ Αὐοθδῃ 618 Βῃ1{18 
ἰοἰο ἐμαὶ οὗ ΑὮ6}]58 ὙΒΟΒΘ ΒΌΠΩΌΟΥ 18 πιοαϊοα Ὀγ 
ἐμαὶ οὕ 9 Ττυμπροίϑ. 
Βονθὰ τιτροῖδ.---Ξ60. Δροτθ. ΕῸΣΡ δὴ 

Διο ΒΟ] ορσίοαὶ τγοϑαίΐθβα οἢ ἰδ ἸΤτυπροίθ, 860 
Ἠρακϑίθα όσα, Ρ. 482 8αᾳ. [Βπς. Ττδῃβ., Ρ. 89ῦ 
8η4.]. 

γον. 38. Διποῖδοσ Δ: ΚΘ] .---1ὴῸ οὐδόγ ΑἩ- 
κεἰ, 11ἶκο ἐμθ ΟἿ τηϑῃςοηοα ἴῃ οἷ. Υἱῖ., 18 ἰο ὯΘ 
τοκαγάοα 88 ἃ σὕϑὰὶ Αὐροὶ,᾽ δβᾶγβϑ διοιογαϊοοκ. 
180 πιοδηΐηρ οὗἨὨ 115 18, (Πδὲὶ (Π9 Αροοαῖγρϑθ 18 
δοί ἰο δ6 ἰγοαϊθὰ 85 ἃ Βυι011641 ΒΟΟΙ͂ ἴῃ ἰδμ8 
Ῥλϑδαρο οἴ ποῦ. ΗθηρδβίθηΟΓΩ, αἷβο, δἱ ἔγβί τοὸ- 
ξιτὰβ [96 Αὐγχοὶ Βοσθ ἀοβογ θα 88 ὁσσυρυϊηρ 
ἸΔΟΓΟΪΥ (86 Ῥοσϑίϊΐοῃ οὔ ἃ δυσὶν, δἰ μουσι ἢ 9 
δ ΒΟ]. ΘΏ(Υ ΤΟΙ ΓΒ (δαὶ μ96 18 ποίπίηρ σαὶ 8 
δγΠὈ0] 1681 ἄσυτο. Μαδρϊίοβι Υ, 119 ἰΟΤΏΟΓ Υἱ ον 
ἷδ ἰπ ορροβίἰΐοι ἰο ἔμ ἰεαχίέ. Τὶ Αὐροὶ σαϊηἶδ8- 
ἰοχϑ δ 89 ΒΟΔΥΎΘΏΪΥ δἰίαν οὗ ἰπσθηβο. ΕῸΣ ἰΐ ἴθ 
(0 βασι 8η) Δ᾽ίδν5΄ δίομο ἰμδὺ ἰ89 ργοδοῆΐ ρϑβϑᾶγχθ 
Σοΐδσβ, ἃ8 αγοϊϊυβ δηὰ οὐμοσῶ ταδὶ ἰδίῃ ; ποὺ ἰοὸ 
8Ὰ Δίων οὔ Ὀυτη -ΟἸ ΓΙ ΠΩ, 88 8 (86 ΟΡ᾿ῃΐο0 οὗ 
Ηοΐπιδιη διὰ Εδγασά. 
εἾμο αυοδίξου ταϊμαν τπ16}1 6 δεκρᾶ : μαῖ ἰάθδ 
δοιὰ τὸ οομπηθοὶ τὶν 8. ἈΘΘΥΘΏΪΥ δἱίαν οὗ 
θαγοί-οὔοσί πα Ὁ Τῇ ΔΙΊΔΡ ΟὗὨ πόθ 88 18 αυϊὺθ 
δοοῖμον ἱδίωσ. Οοωρ. Ὀδϑιογάϊθο κ᾽ 8 ῬοΪ θπιΐο 
δειυϊηβδὶ Ἡοΐλδηη δηὰ ΕὈταγά, ὑ. 808. ᾿ 
Το αἰϊτϊ Ὀαἰ6 οὗὨ 118 ΑὨ 6] ἰθ ἰδ φοξαδη ΘΘΉ 867; 

ὉΥ ἰδ ΒοαΥΘΩΪΥ ἐποόπδὲ ἩὨϊΟΝ 6 ὈΠΓΤΏ5, (9 
ὈΓΔΥΟΙΒ οὗ δἷῖ {μ9 βαϊπὶδ οα ϑατίδ ἀχὸ ρογίϑοίϑα. 
Τηῖ9 Αηροὶ οδὴ οὐδ ῬΟῸΡ ἐδθ ΒΟΙΪΥ͂ αἰζαγ. τα 
Ὄροπ ἰμ9 ον δηὰ σλκοη σνοΐοθοβ, ὑμυπά 6 ΓΒ, 
᾿ἰσυιΐηχθ δηά θαυ μαιδῖθ. ὅδ δὴ “Ἅπσεῖ ἀο 
1} (8. Βιοῖι Τοτοοα ᾿ἰἰογα] δηλ δου] ἃ βυ τον 
Βοί ὈθδΡ {μ6 Ὡδιῶθ οὗ ἀνίογιοαὶ ᾿ἰπίογργοίδιϊοι. 
1 οοπαὶβίθη ἢν τοίδἰηοϑα, ἰὺ νου]ὰ 970 οὗ π6098- 
εἰἰγ Ἰοδὰ ἰο μ.9 Βοιηδὴ Οδίμοὶϊο ἰάθα οἵ δ 6116 
ταοιϊαϊίοη. 6 ἰπαυΐϊγῦ ἐς ἰβίοσὶ 58] 88 ἰ0ὸ ΨὮΟ 
18 ΘΙΒΕΎΒΟΓΘ ἰπ βογίρίυγο (0 Ὀ9 τοραγὰθα 88 ἴδιο. 
Ῥεγίοοί ον οὗ ϑυ  }Υ ρου 028, ΟΥ̓ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ἰπιογ- 
δεβαίοη οὐ ὈΥ ἐπ ΒΘΑΥΘΏΪΥ δαπιϊηϊθιγαιϊοη οἵ 
ῬΓδγοσ. ΤῈΟ σοβοὶὶ οἵ δυο ἰπαυγγ ρἔθοϊυ 98 

8 (8ο0 7υσέ-πσίε ὁ Ρ. 11δ (ταὶ οοἹ υτ2}).---Β, ΚΒ. Ο.] 

{Π6 ῬοΒβ᾽ ὈΠῚ ἐγ οὔ ἐμὲα ΑἸ μοὶ Ὀοίηρς ἰδ Κθῃ ΓῸΥ δὴῪ 
Ὀυὶ Οἠγίδέ, ἴῃ δοοογράδῃοθ ψἱΐὰ Βοάθ, ΒΟδηιον, 
διὰ ΙΏΔΩΥ ομοτβ (1 9208 ἱἰϊ. 1), οὐ ἴθ “οὶν 
Ολοεί (Βοουι. Υἱῖ!. 26). [ ταϊχιιί, ἀονσοτον, αἶδὸ 
6 τηδἰπἰδίποά, ἐδαὶ ἐλ 9 ἈΘΔΥΘΏΪΥ ρογδοίἑης οὗ 
Βαδη ῬΥΘΥΘΓΒ 18 ΠΟΏΘΓΑΙΪΥ Τοργοϑοηίθα ὮΥ 8 
ΒΥ ΤΌ Ο]16 δ χθ}10 ἔογπι (ἀτοίλυβ: σησεΐωδ ῥγεοωηι 
δοοἰ 6585). 

ΑΔ, κοϊᾶθει οΟϑ:δ6..---ΟἹ λιβανωτός 5860 ἐμ6 
Ἰοχί σοΏ8. 

ΤΏΘΙΘ ταῦ δἰνϑη τὑηῖο Ἀΐπιὶ ἸΏΠΟΒ ἰπ- 
0Θ1}89. --- Μυο}} οὗ (6 Βρὶτὶὶ οὗἨ ῥγαγονγ, οἵ 
ΒΘΔΥΘΏΪ χϑηυμποίδιϊοθη δὰ ᾿ΘΑΎΘΩΪΥ οοπῆ- 
ἄθῃοο. 

[οὗ νϑδὺ νὰβ ἰδ9 ἑποόρδὸ οὔ ὑμθ ΤᾺΡΟΓΠ 8616 
ΒΥ Ὀο] ὁ ᾽ [ἢ Βοθιῖηρ δὴ ΔΠΒΥΟΥ ἰὸ {18 α0168- 
(Ἰοὺ, ἐξ δῃουϊαὰ Ὀ6 γοτηθι δον ἐμαὶ 1 γγδβ οοϊω- 
Ῥουπάαρᾷ οἵ {δμ9 τηοϑὲ ργϑοίουβ βρῖ6θ8, ἐμαὶ ἰπ ἰ(8 
ἘΟΓΙΩ8] οοπαϊιίοη ἐΐ τδϑ πιοδέ ὀοίψ (Εχ. χσυχ. 84- 
86), θὰ  δἱ ἰμὸ βϑιηθ ἰΐπιθ ἱμοβιοδοίουβ [ῸΓ 18 
ΡΘου]αῦ 8608 ὑπ} οοηδυτηοα ὈΥ το ἴγοιαῃ {80 
δ᾽ίαν οὗ Ὀυγηϊ- οἶον πα; ἰμυ8 σοηδυτηοά, Βον- 
οτον, ἰξ γῺαδ ἰδὲ ψιπουϊ νοῦ (86 Ηΐχ Ῥυὶοϑὶ 
οου]α ποὺ ϑηΐον ἰμ6 ΠΟΥ οΥ͂ Ηο]ΐοθ ἰο ΟἿΣ ἐδ9 
Ὀ]οοὰ οὗ ἐμ Δἰοπθιηθηΐὶ (1μον. χυΐϊ. 12-14), δπὰ 
ΠΗ τ ΒΪΟΝ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΠΟΤ δηἃ οΥθηΪὩβ 88 
βδῃοίβοὰ (ἔχ. χχχ. 7-9). αὶ σαη ᾿ξ βυια0}}20 
δαὶ (86 ὀχορσὶ] ὁποῖα οὗ {9 Οοἀ-ἸΔ, πιοδέ λοὶψ 
ἴῃ ὑπο ὶγ Ββογιλαὶ σοηαϊ ἴοη, Ὀαὺὶ τηδάο6 οαοηΐ δπὰ 
οἴδοδοίουθ ἴίοΓ δἰοποιηθῃὴξ δηὰ βαοηοιϊβοδίϊοι 
ΟὨΪΥ͂ ὈΥ ἔτο ἵγοιι ἰμ9 ΑἸίασ οὗ β'δοσὶοϑ ἴ--- 
Ε. Β. 6 

Τμδῖ δὸ δβουϊᾶ δᾶ ἐξ ἴο ἴ8 6 Ὀγϑυθσα.--- 
Ταῖς προσευχαῖς 88 Ὀθθη αἰ ΥΘΏΓΥ ἰηιοτγργοιθα 
ἰο Πιθϑῃ : αϑ ὑῃ9 ῬΓΔΥΘΓΒ; ἐπὶ ὑμΠ6 ὈΥΒΥΘΙΒ; ΟΥ̓ 
απιοησ ἰθθα. Το δἰἰοιηρὶ ᾿δ8 δ]80 Ὀθθὴ τηδιὶθ 
ὈΥ οτμοπάδιϊομβ δηὰ οοῃδβίγιιοίοηΒ ἰοὸ ἱπΡΥΟΥ͂Θ 
{}λ0 δἰ 0}6 80η86, ἰμδὺ (μὲ ΠΟΘ 856 νὰβ ἑηίση δά 
ἴον [19 ῬΓΔΥΘΙΒ οὗἩ ἰΠ6 δαϊμίβ, ὑπαὶ ἷβ, ΖὉΣ {μοῖρ 
ΒΘΔΥΘΕΪΥ Βαρρ]οηλοπίδίΐοι δὰ ρεγίθοιϊου (ΥἹΙΣ., 
Οδου. δῃὰ οἰ βογβ). 
Ὅροι ἴδ9 δΒοϊᾶθει δ1ἴ8Σ.---Τ 18, δοοοσαϊης 

ἰο ΕΌτατρα, 18 ἐμ δἰίδσ οὗὨ ἱβοθηβθ, ἩΔ1]6ι, ὁ ἐδ Ὸ 
Οἱμοὸς δηά, {86 Δἰίδν τηϑηϊὶοηθα οἰβονογο, ἴῃ 
ὙΟΥ8. 8 δῃα ὅ, 5 δὴ δἰἰδὺ οὗ Ὀυγηί- Οἴτίηρ. 
Τὴ δίν οἵὗἠ Ὀυτγηΐ- οδοσίης ἴῃ οἷν. Υἱ. 9 βϑῃουϊά 
ποί Ὧθ οἰ(οα ἱπ δυρροτί οὗ (μΐδ υἱϑνν, ἴοῦ ἐμαὶ 18 
ἰο Ὀο ἔουμά, ἴῃ 6 βυπιθ 0168] 86 Π86, ΟὮ ΘΟΥΙΒ. 
1, ἈονΘΥΟΡ, 1618 ἀοδογίριϊοη οὗ ἃ κχοϊάθῃ δ᾽ ν 
Ὀοίοτο ἰδ ΤΏΓΟΩ;Θ Ὀ6 ΔΡΡΙϊ6α ἰο (Βὸ ἰάθα οἵ ἰδ 9 
Τοιρ]6, ὑδο σοξαάδη αἰίαν 18 ἰμ6 Ατὶκ οὗ {ἰπ0 ογθ- 
Ὡδῃϊ, ὁ. χὶ. 10θ.0ὡ Τα Αγᾷ οὕ ἰ(λὲ Οὐυεπαπί Μ8Β 
ΤΘΑΙΥ δὴ σέΐαν, δὰ ἰμδὲ 86 ἰμϊγτὰ διὰ [0] 6 δ ; 
ἰὲ νγγ88 880 σοζάεη. Αοοοτγάϊης ἰο ΙμοΥ΄. χνυὶ. 12-- 
ἃ Ῥάθβαχο τοϊϑοομδίγυοα Ὀγ Εὐὔταγα, Ρ. 28]: 866 ᾽ 
πα ορροδιϊίου ἰο δἰπι διοταϊοοϊ, Ὁ. 8θῦ---(Ὠ9 
οἴδοτίηρς οὗὨ ἰοθηβθ 88, ὁ (0 στοαὶ ΠΔΥ οὗἁ 
Αἰοποιηθηί, 86 οΥοῦ {πΠ6 Ασὶς οὗ {μὸ Οογθηδῃξ 
ἴῃ ἐπ ΗοΪγ οἵ Βο] 168. 

4 [Τ|τὸ Ατηοτγίοδη ἘΔΙΟΓ ἰδ Ὁπαῦϊο ἰοὸ δηὰ ἰῃθ 5᾽ χη ϊοδὲ 
ουπάδιίου ἴος ἴῃ δδδογίίοῃ, ἐμὰ (η9 Ατὶῖς οὔ ἴ:ὁ Οσυτοηδηΐὶ 
τδο Δ Αἰξαγ. Μοαῖ οογξδίη!ν 1 [6 ποῖ ἰπηρ] δὰ [ἢ ςὮ. χΙ. 19 - 
δηά (Π6 οὔεγίηρ οἵ ἴον. χνὶ. 18 νὰ δοογα τὸ Τοτή, δὴ 
ΦΟΩΞΘΑΠΘΗΥ δείογα ἴπα Ατῖκ, Ὑπίοἢ δυρροτίοα ἐπ9 Μοτγογ- 
βρεαῖ. Τμδί, ἰὼ [π0 βοοοηῃὰ τοίθγθῃσο, [89 δαεσοοησίης οἰουά οἵ 
ἴησρηβο οουεγεα Ὀοϊῃ (Π 9 ΔΙοτογ δεαῖ πὰ ἰἢθ9 ΑΥτκ. πιοδὲ οθῦ- 
[Δ] } ἀοοδ ποῖ ἔπ ΡῚῪ ἐἶἰδὲ {π9 Οὔ ΕΥη 88 τηδὰθ οἰ ΠΟΥ ὩΡΟΏ 
ΟΣ ΟΥ̓́ΣΣ ἴδ) Ἰα(δτ; δηὰ αἷδο, πῃ ἢ ΠΠ}68ὲ.}γ, ἰἴ ἰἐ ἐπι ρ} 69. ἐΠ|8 ἴῃ 
ἢδο οα96 οὔ ἐδο Ἰδιῖοσ, ἰΐ πηϑδὲ δἷδὸ ἰῃ ἰδὲ οὗ Πο Τοττηθσ, δὰ 
8ὸ ἴ.16 γοἴθγοῃμοθ ῬΓΟΥΘΒ ποῖ ΟἿΪΥ ἴδδὲ (6 Αὐῖκ, Ὀυῖ τμαὲ [ἢ 9 
Μοτογ-δοαὶ 88 Δ Αἰἰδῦ! 11 ἰδ ἱποοποθίνδῦϊθ ἐμως ἐο Ατὸ 
δου ΐ ἃ, ἰὰ τἴ89 Ὀϊνίῃο ἰμίθηϊ, ΒΔ Υ9 09 8 Αἰΐας πίϊῃους 
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γον. 4. Διη ἃ 86 δῃοϊεθ... . δϑοϑῃη θᾶ. 
“-Ἔβπακρ: “ΤἸῊ6 ῬΓΔΥΘΓΒ οὗ (89 ϑαϊπίιβ δὰ 
δβοθηὰοά ἴοπς Ὀοΐοτο {818 ; Ὀαὶ δὰ ΒἰΒοτῖο ποί 
Ὀδθη ἰιοαγὰ." Τἷ8. τοϊαϊϊου ὈΘέΘΘ ΘΟΡΙΠΪΥ 
ῬΥΆΥΘΓΒ απ ΠΘΟΑΥΘΗΪΥ͂ πο οοϑδίοηδ, ΟΥ ροσχίοοί- 
ἴῃ 28, σδῃποί ροβϑί ὉΪΥ, Βονουοσ, Ὀ09 ἰδ ρδιίϑα 
ἱηΐο βοραγϑίθ (ἰπ|98. Τὸ ΒυμΔῺ ῬὈΤΟΥΘΥΒ ΒΓΘ, 
88 ἰὺ 6 Γ0, ΒΔ] ον ὉΡ ὉΥ ὑπ6 βαιοῖζο οὗ [86 
ἈΘΑΥΘΗΪΥ͂ ἰηοθηβθ, 086 δἰὐγι αι νὸ ἀσϑβιϊ αι οὰ 
ἦθ ““ἰο ἐμ:6 ΡῬΥΔΥΘΙΒ οὗ ἰδ6 ϑαίϊη(β.᾽᾽ ἴῃ {}}18 ΌΓΩΙ, 
(16 Βλοΐζα γὶβο8 Ὀϑίογο ἀΑο4---ἰ ο Δ }}} Βροϑδ κί, 
ιἷ5 ὁδΔῃ τηϑαῇ ΟὨΪΥ: ΟΥ̓́ΘΡ (89 ΑΥΙκ οὗ (μ6 Οοτο- 
Ὠϑηΐξ. ΤυΒ ἰ8 ὑπὸ ρογίοοῦ δοοϑρίϑὈ ΠΥ οὗ ὑμ9 
ῬΓΛΥΟΥΒ ΟΧργοϑθδοά, ΤΒοὶν δοδθρίϑηοο δηιϊ δη- 
ΒΘ ἰδ αἷδο, ΠΒΟΥΘΥΘΡ, ΒυΠ 0] 168} }}7 δοὶ 
ἴον. : 

γον. δ. Δπᾶ τἈ0)6 Δικοὶ ἴοοῖς 1.6 οϑϑδοσ. 
“-ρ 6115 ἰὶ ψ τ ὅτο ἤγοιι (86 418 οὐὗ ἰΏΟΘΠΒ6, 
δὰ οοδία ἰμ6 ἄγθ ὕροὴ πο οϑγίβ. Τ88, 
γἰρειγ, Ὀοιοτγάϊοοκ. ΕὈγατά, οὐ ἔδο οὐδοῦ 
Βδῃα, ἰ8 οὗ ορἰαἴοη, ἐμαὶ 6 πηϑὶ ἢδΥθ ἰδίκοη {0 
ὅτο ἔγοια (86 δίιδὺ οὔ Ὀυγηι- οἴδοντίης, δα ἐλ θῃ ΒΔ 6 
βοὶ ὑπ 6 σθῆϑοῦ ἀότῃ ὑροὸπ (Π6 αἰΐαῦ οὗ ἔποθη86. 
Ηοποο ἰδ το, 6 πίη κ8, ἰ8 ἰηαϊσαιϊίγο οὗ (9 
βδῦιο ἰὼ τ ΐοῖ (}}6 ταϑνίγγβ τοῦ Ὀυτηθᾶ, δηὰ ἰ8 
ἴο 06 τοχδγάρα 885 ἃ ἦτο οὗ ἰυάρπιοηί. [Ιὲ ἰ8 ποὶ 
ἰο Ὀ6 ποηϊοτγθὰ δὲ ἐμαὶ Ηθηρθιθ ΘΓ ΟΥ̓Θα ἴθ γ6 
Βδηὰδ 6 οἷοβθ οοπῃθοίίοῃ Ὀοίνοοα ἰῃ6 ἔγο οἴ 
Ῥαγοῦ δηὰ (86 ὅτο οὐ 1:08] τ ὶσἢ 8}}8}} Θουϑῃι9 
ἐμ6 δἀγνογβαγίοϑ. Αοοοτγάϊαρ ἰο ἷπι, {Π 6 δἰ] θῆσθ 
ἐπ Ηδανθϑη ᾿ἰβο] ἰβ Ὀυΐ ἃ βἰίθῃησο οὗ (9 βηῃὶΐ- 
Ἰαϊθὰ δπαπιΐθβ οὔ αοὰ ὑροὶ ϑδγίι (ρ. 424 [Εηρ. 
Ττδηδ., Ρ. 8092 βᾳ.]). Ἦστγο, ΒονοΥον, τὸ ἰδ Υ9 ἰο 
ἀο πὶϊι [6 ἈΘΑνΘΏΪΥ το οἵὗὨ Ὀιγίηθ Ῥτουίἀθῃοο, 
μὰ σὰ, Βαυϊὴς ρῬογίοοίθα [6 ὈΓΘΥΟΓΒ, 18 ΠΟῪ 
Ὀθσοίθ 8 8ὅτθ οἵ ϑαυϊηρ 5τδοθ. ΒΥ [18 Ὀοὶπρ 
οαϑί ἀροὺ ἰδ θα, {086 δαὶ δ ἷἰ8β γοηάοτγοα 
ΘΑΡδὈΪϊο οὗἩ Ὀθαγίης (89 ᾿υακηιθηΐβ ον ζο]] ον ΐηρ; 
ὈΥ͂ ΠΟ Πη]688, ΒΟΉΎΘΥΘΙ, 800 680 γοΐοϑβ, ἐπαη- 
ἄογα, ἰκξηΐηρκθ δηὰ οαγιμαυθῖζο δἰ χηϊβοδηὶ οὗἁ 
6 ᾿πἀσιμοηίβ ὑμϑβοῖσοθ.Ό ΟΟΏΡ. [80 γοΐσοϑ, 
Μαιί. ἐἰϊ. 17; χυϊὶ. δ: (09 ἰδυπάον, Ζοδὴ χὶΐ, 
29: (86 οαγιμαύδιο, Μαίξ. χχνὶϊϊ. 2; Αοἱβ ἰγ. 
81; χνὶ. 26. 

[1786 ὅτο νὰ ποῖ 89 ἰποθηδο τα8 ἱρηϊ θα 
85 ἰδ Κοὴ ἤγοϊα ὑδθ δἰίδ οὗ θυγη -οοτίηρ (μον. 
χΥΐ. 12) ; ἰ( ἴθ ῬΓΟΌΔΌΪ6, Βονσουθν, (δ αὐ [9 608}8 
οδϑὲ ρου {86 ΘασΒ τ γ0 (ἈΚ6Ὼ ἔγοια (Π9 σοϊάθῃ 
αἰΐαν, γθότα ἰδ ἰηοοθηθὸ δὲ Ὀθο δομϑδυϊηθά: 
ἐμ το οὗ βδογὶθοοθ ὑνϊοῖι δά οϑλ]ιοηΐ (Π0 Ὑἱν- 
ἰυοὰ οὗὮὨ Ομ νίϑὺ ον ὑπὸ Ὀϊοβϑὶηρ οὗ Ηΐβ Ῥθορ]θ 18 
Ῥουγοά Ὀδοὶς ὁῃ ΘαγΒ (ὉΓ νϑηχζοδησο 716 

ΘῺΥ ἀϊδιίηοὲ ἀοοϊατδιίοη οὗ [π6 μοὶ ἰῃ ἐπ6 Ῥοηϊδίθασς ; δηὰ 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ δο, "ας [826 διιρροθί[ἰοα δ ἰπουῃείϑιῖοης τ ἐπ 
1ά948 πιδῃ (05Ὁ}} διἰπομοὰ (ο ὑοί ἢ ἴδ Ατῖς ἀπά ἐδ ΑἹἸξασγ. 
ἘΠ ἰοτγηοῦ, οοπίαἰπίαρ [6 τλογζαϊ ἰανγ, παρ ἴ86 ἰοαπάαιϊίοῦ 
οἵ τμο Ὠί νίοο ΤὭτοδο; ἴπ9 ἸατοΓ γα (ἢ ρἱδίίογι οὗ ΒυΠλδα 
βουνὶοθ- Β. Ο.] 

4 [δἰ ποὺ ΔΌΘΟΪ ΘΙ ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ [0 ;δ ἴο ὨΥΡοίΠοαΣο 8 
οοτίδιία κά οἵ θοραζαϊίοη Τὴ φγδγοσζα οὗ δαϊπι8 ἃ δ]- 
ΨΑΥ6 δοοορίδἷϊο ἰο ἀοά, δηὰἃ αὐ αἰναὺβ δοοορίοα ὉΥ Ηἰπι, 
τογοῦκ [9 τηοτί (4 οὗ Ομ τίοι Ὀαί, ἐπουχῆ δοοορίοα, {πο Υ 
8ΓῸ Ὠοῖ ΔΙΑ. οἴδεκοίουπ ον {116 ἐπεπεδαἑαίς Ῥτοουγοιχοηὶ οὗὨ 
λο τοδυ] 8 δοκοὶ ἴον, ουθὴ τογο 1:6 Ὀσαιονιηθηῖ οὗ [089 
τοδὶ ἰα ἰη (ὁ Ὠἰνίηθ Ργροθο. ὉΓ δζοβ [6 οῃτἰτο ΟΠ τοὶ 
Μ|Ιιδας ὑροῖ [86 οαγ ἤδνο, ἀΔΥ Υ ἀδν, οὔοτοά (Π9 ΡΓΑΥ͂ΘΓ 
ἴοῦ ἴμ6 οοτηρίοῖθ οδϑίδ Ὁ] δηταθος οὗ ἴπ6 Κἰηχάομ οὗ Βἰςἢ- 
οούδβηοξα, δη γοῖ ἴδ υδοαίονερθηῖί οὔ ἴδ οὐΐοςξ οὗ δὲ γδΥΟΣ 
ὯΔ5 ὕθ88 ἀοίογτος (σοι. οἷ. Υἱ. ρ δε ἢ ΤΏ ο60 ῬΓΑΥ͂ΘΙΣ Βδνο, 
ἔπ 8 8089, 50 ἴο κ ὕὈοδη ρκαϊμογοά πρ ὈῪ «6δυδ, 4η:} ἰη 
ἀπο (ἰπ|ὸ ΠΟΥ͂ ἩΠῚ Ὀ6 ἀτχοά νεΐογο ἐὯ6 ΤΉ γοΟηΘ ΠῈ ἴἢθ 
ἰποθηϑο μα ἰηϊοχορδοίοη, δηὰ [0 δϑσογ Ἡ1} ΡῸ Ὀοσίον θά. 
“ἘΠΒ.Ὁ6. 
{ [Βδγιϑο [5 οὗ ορ[ ποι ἐδ, “" ὉΥ οδαιϊίηκς [6 ΕΠ 6 ὉΡΟῺ 

6 ϑδσιὶ,᾽"" “1 ἰα ἀοεϊκηοα ἴο ΒΟΥ {μδὶ, ποϊν  μαιληαΐπα 

ὟΝ 

0] οτίηρ οχρ δηδίΐοη ἰδ βδυρχοδίοα ἴῃ ΚΕὶιο᾽ 8 
ὄνγο. (Ατῖ. ΙΝΟΚΑΒ8Ε), προσ ἴ8 ΤΟΥ ΠΥ οΥὗὁὨ Ἄοομπεὶ- 
ἀογδίοο : “Α βἷϊυονρ δῇουϑὶ νγδδ ὅγαι Ἀ]]οὰ σι 
ἔἶνθ 608}8 (αὐ ἐμ αἰΐίωσ οὗὅὨ Ὀατπί- οδδουϊηρ), δπὰ 
ΔΙ(ΟΓΥΘΕΩΒ Θαρ 16 ἰηίο 8. ροϊάθῃ οὔθ, 51|8}}6Γ 
δὴ ὑ81.6 ΥΌΣΙΩΘΥ, 80 ἰμαὺὶ δοῦλο οὗ ἰδ 6 608}]5 6ΓῸ 
ΒρΡ11164 (Μίδμ μα, Ταπιϊά, νυ. ὃ, ὕοπια, 'ν. 4)." πὶ 
8 ῬΟΒΒΙΌ]ο (μπαὶ (8 Τρ] 9 συϑίοτη Τα Βδγθ 
Ὀθθῃ ΓΤορσοάυσοα ἴῃ ἰδμ6 ντἱδβίοη ; ἰῃ6 ργϑοβάϊηρ 
ἘΣΕΈΒΆΠΟΝ; ΒΟΎΘΥΘΓΡ, ΒΘΘΙΩΒ ἐδ 9 ΙΏΟΣΘ ῬΓΟΌΔΌ]6. 
--Ε Β. Ὁ. 
πο δαὶ Γοζδτὰβ (μ96 θασί βαυδῖκο 48 “ {16 

ῬΓΟΒδΘ οἵ ἱπιπιϊπϑοὶ ατοϑὶ συ Υο]υτ1οη5.᾽ Βυι, 
Ὧθ ὁ οὈδεγυοα, (89 ϑαγίβαυδκο νδβ ἱπάποοα ὉΥ 
γε ὅοπι Ἠεαυεη, Ὑὶο οδἢ ΒΘΓΘ ΧΟΡΟΣ ὃθ 
Βα] ΟὨ]Ὺ οὗἉ γοΐοσιηαίϊομβ. [7] " 

ΕΟΥ ζΘΠΘΓΔΙ οὐϑογυδίϊουβ οὐ ἰῃ9 ὅτδέ [Ἃ00Σ 
ΤΥροίδ, 800 Ὀ διογάϊοοῖϊ, Ρ. 808. 

Ῥέετγε. 6, 7. 
ΕΊΒΒῚ ὙΒΌΜΡΕΤ, 

γΎορ. 7. Ἑΐαὶ!] δηὰ ἢἔτο, τπβὶϑᾶ τῖϊὰ 
ὉΪ]οοᾶ.---ΟοτηρΡ. ἔχ. ἰχ. 24; 206] ἰϊ. 8ὁ.Ό Ἀᾶει.:. 
“«Ἴο οχρίδίι Δ᾽ ΘΖΟΥΊΘΔΙΥ͂ 4}} ἐπὶ Φοδ ον 
8608,᾽" ἐ. 6. ἰο ἀϑϑύπι90 {μδί ἰῃ9 ΑΡΟσΔΙγρΡαΘ ἰβ αὶ 
ΒΥτΤΑΌΟ]160- Δ] ον} 6041 Ἰβοοῖς, [“ 18 δὴ υπαογίδκίην, 
ψμΐσα, ὑμ 6 γὸ Ὀθίηρς ἢ0 σγουπά (ὉΣ ἰΐ Ἡμαΐθυοῦ ἴῃ 
(89 Ἰοχί, οδῃ 1984 ἰο ποίβίηρ Ὀὰὶ δΔΡΌΪ ΤΑΓῪ σῦθ5- 
τ... ΒΥ βιυϊοκίηρ ἰο ἴδ ἸοιίοΣ οὗἨ {πὸ ἰοχί, 
οῃ ἐδ Οἰθῦ δηὰ, τὸ ΔΡΓΪγο δὶ ὑπὸ δοποϊυδίοῃ, 
(μδὺ ἐλά ἐλέγα ρνατγί ο77 {Ὺλ6 οατίὰ (ἰὸ δωγΐαξε οὗ ἰδο 
θδυίμ, τι 4}} ἐμαὶ ἰ8 ἐμογθοὴ) ἰδ θαχηὺ ἀρ, 
“δΔηὰ, 8ι}}} πιοτὸ, ἰδ 6 (λίγα ραγέ οΓ ἰδὲ ἔγχεα δυὰ 
αἰξ ἐδ σταϑὲ αἀρὸπ (86 ποθ ϑδιιμ.᾽"" Α1} (δὸ 
δοογίίγο ἰηἰουρτοίαιϊοηβ ἰῃ (6 πογὶ ἃ σδηποί 
γαῖ 15 δραηάοη Οὐν οοηγίοἰΐοι ἐμαὶ {Π9 Αροοᾶ- 
'γρβ8θ Βδ8 3 8 θζοῦὶ 8] πίϑδηϊηρ ᾿ 
Ὀϑιογαϊ οἷς οἰϊοβ Βοάθ: δαπα σολδηπθα; ατο- 

ἐἰὰ8: ὠζμάογαπε οδάωταίίο διὰ ἐγατωπαϊα βαπσωῖ- 
πατία (μοὶ 841); Ἡοϊδίοἰη : Αγπια οἱνίδα, εἰο., 
Ῥ. 810. ϑδπάον, Ὀοίίον {8 ΤΩΔΏΥ͂ οἰμογα, ἱπέοσ- 
ῬΓΟΙΒ ὑπ9 ἔρυτο 88 β᾽ κῃ δοδηϊ οὗ (ἰ9 το οὗὨ 8186 
ἀεονοίΐου, 1οϊμθα πὶ Ὀ]οοάδιιοά, γῬἱδοὶηρς ἐδ9 
Β8Δ20, ὨΟΉΘΥΟΣ, ἰὼ ἐπ ἀοδηϊθ ρεογὶοά οὗ ἰδθ 

{Π 6 Ῥγαγοὸν ἰδδὲ τσουϊὰ Ὀ0 οὔοτοί, κΚτοαῖ δηὰ ἴϑαγίηϊ Ἵδὶδινὶ- 
εἴοϑ. σου] ἃ οοῖθθ ὩΡΟῺ [110 δαυίι,... ας {7 ἔθ Ῥγαγοῖα τπἘῸ 
μος πρΑτα ΘΏΥ ἸΟΏΧΟΥ, ΟΥ δὲ [Γ ῬΓΑΥΟΣ ἮΘΓΘ ΠΟῊ ἰη γτδίῃ."- 

4 [ΤῊ ροσγτίου τι εἰ ἐδ ο Ὀταοϊκοίδ ἰ6 δα ρρ 9 ἤγοι Ὠδ6- 
[ογάϊΐες ὨκῸ Βανίης οηἀοα ἴΠ0 αποϊδιίοη ἢ δ “ αἰο.» 
Ροΐυγο ὨΪ8 οσῃ σουπεηί.--Β. ΒΕ. Ὁ, 
{ {19 ᾳυοσδὔοη ἰδ ποὶ ὙΒΟΙμοΣ [9 Α ΒΩ δὲ 

Δ᾽] αογίοδὶ πηοδηϊη ρ---ἰμαὶ [5 δὐ πη ἐἰθὰ ὮΥ 4}}---Ὀσὲ κ9 ἴὸ π|6- 
1 Πν Ἀυδῥιθάν ἰῃ ἐξ ἰΒ δἰ σαγβ διοχοσίοαϊ, ΟΣ ταῖμοῦ ποέ- 
αὐαϊεῖψ δΒυτη Ὁ] θα]. ΤῊ, ἐξ του] ὰ βοοαὶ, ουὐσ Απαἴδοτ Ηἰ πιο 
ἄοθᾳ ποῖ δ σαυϑ οἴδίοι; (ὉΣ ἢ6 δ λ8, δη 4 τοῦδέ δάπϊῖ, (πῶς 
δοιηοίΐ δα ὙΏθὴ Ηοδνοη κηὰ δι δηὰ ΑὩροὶα αἴ 26" 
κτἰοποά, πὸ γεαξ ραγνοη διὰ Βατ δηὰ γεαξ Αὔκοὶα τὸ ἰἢ- 
ἰοηάοά, δοὰ ἰδδὶ δἱ σαγο 890 Οοὰ ἰδ δροίκοῃ οὗ, ἴ9 Ὀένίδο 
Βοίημς ἰ5Β ἀοείχηδίοα. Ιηὰδορὰ, ἰξ ΘΟΟ ΠῚ} ΘΟΔΙΌΘΙΥ μορδυῖθ ἴὸ 
οσοηδβίγαςϊ 8Δη ΔΙ ΘΘΌΤΥ ἰῃ ΜΒΙΟΝ δοῖὴθ ρμοτγέϊοη οἵ τὴ ἤσειτοῦ 
ὙΠ} οΐ Ὀ6 παέκγαξ; δηὰ τηοδὲ θυ ηνγ [πὸ ἡπίοη οὗ ἔδο 
Ναίατγαι τ τ τη9 Βγτ ΌΟ  Ο ΔΡΡΟΘΙΘΒ ΘΥΟΓΥ ὙἘ6ΓῸ 6156 {ΠγΟΌὮ»- 
ουὖὧἱ ἴδ9 Ρτορδοίίο βογὶρίατεβ. Το ΤὉΠ]Πον πα ἀσατηρίθα δύο 
[δῖκθὴ ἴγοδὶ δὴ χοῦ! ]οπὶ ατγέϊεῖϊθ οὐ τ ἷα δα δίοος ὉῪ ΕΠ] οι 
(Ηον. 43»οα. ὅο]. 1., Ῥ. 357 δΒη4ᾳ.): Ἐχεῖς. χχυὶϊ. 28. “Ἷὼ τοῖο 
Ῥδδεδβο ΤῊΤ΄Ο ἰθ δυο  ἰχοὰ δ ἃ βίῃ, δ ἃ Νορασμβδάποκεαν 
85 (Πο ἀοδίχογίπα Ὑἱηὰ ἐμαὶ βη ϊ ρ πτοοϊσϑὰ ἰξ; γοῖ 16 σΒΟΣῸ- 
ΕΡΗ ῬὮΓΩδΟ: ἐπ ἐλὲ πε δὲ ὁ ἰδ εεαδ, ἀοεϊσυδῦθα τἢθ 
{ἴθτ8}] Ἰοο δ! εν οὗὨἨ ἰδ κἰξπαιίουι οὗ ΤὙΤοΟ, δοιὰ {πο "Σαδἰ.᾽ δας 
οὔ {6 Ἰείηχάοπι οὗ Νοδυσθούποσζαν ε Ὦἢ τοσροοὶ ἴο 11. Ῥα, 
ἸΙχχχ. 8,11: “',ΤΏοι, ἴδϑὶ ὑὉτουχοῖϊ ἃ υἱπε ουἱϊ οἵ νρέ.... 
τ σοηῖ ουὲῪέ [6 Ὀσαχηα ποῖο [86 δϑοα, δη ἃ ἐξ Ὀγδῆοθοα πο 
πο τίσι.) στο, “Ἰδουκῇ 1[μ6 υἱὐνῇά ἐδ δγιοῦο ]ο, γοὲ ἴδιο 
Ερνρί, εεα (δα εοτταυϑανὴ δθὰ γίνεν (ΡΒ σαϊοθῚ στὸ δἱΐ 
ποϊογ Οὔ} [τ γὰ}]." ΕΞ. δίδο Ησοὶς. χχχὶ!, 2.16; ὅ6γ. 111. 6: 
18. 1νἱ}. δ, εἰο.---Ἐ. Βα. 6.] 



ΟΗΑΡ, ΥἹΙΙ. 1---ἸΣ. 21. 

ἐἶἰπιὸ δασσοοάϊηρς Οοπβίδηίΐηθ. 7:6 Αγομσγέί ον 
εἶ κ8 (ἢ 6 ταϊχταιΐοη οὗ δι ΟΩΒ 8 Τοΐογγοα ἰο. 
Ῥδα]ὰ8 Ὀδ᾽᾽ ον 8 (μ΄ 8 τοδὶ βοδιύοιυ δηὰ δηλ 9 
ἱβ ἰπι απο ((π6 801} διὰ νοροίδιϊου Ὀοΐηρ ρϑσιϊ- 
σΌΪΔΥΙΥ ἰηγοϊνοα ἴῃ {86 ἀἰϑροπθαίἑοη). Οὐ γί ΠΟΥ 
ἐδίηκ8 (θτα 18 8 γϑίθγθῃοο ἰὸ Αὐδηΐβηι. 
[ΒΥ (δ᾽8 Ττυπρεῖ, ΕἸοιὶ δηὰ Βαῦπθθ ὑπᾶθν- 

βἰδπιὶ (86 ἀεδβοϊδίϊοη οὗὨ 6 οδίοση ΒΤΡΙσο ὉὈΥ 
86 ἀοἢβ θα 6 ΑἸατῖο δηὰ Βμδάδρκαβίυϑ (866 Ρ. 
201: πίιθγο αἷδὸ ΕἸϊιοὐ δ δχροβϑίιίοη οὗὅἁὨ “ἰδ 6 
ἰδϊγὰ Ρᾶγὶ ᾿"᾿ Ἰηδῦ Ὅ0 ἴουηα). Τλ686 οοτατηθηία- 
1018 τορατὰ ἰποὶν Βυροί οϑὶβ ἃ8 οοῃῆνγπιθά ὈΥ 
860 ὕδοί, τπᾶὶὺ (89 πδίασε οὗὁὨ οὔθ οὗ 9 οἰθυμθηίϑ 
οὗ τ86 ρίαγαο (λα) ᾿πά οαίθβ ἐξ ἃ5 δου ρ ἴΤΟΙι 
6 Νογίδ, ἃπὰ ἐδ6 ἔστ ο ἔδοί ἰμπαὺ ᾿ΐ τῶβ ὕροὴ 
““{ε ἰαπα" ἰηαϊοαΐοβ ἐμαὶ ᾿ξ τγὰ8 τὸ ζ84}} οὐ ὑπὸ 
Θοο ἰβοη 8] ῥσυονΐηοθθ.Ό. Βοίῃ ἴμ686 οομάϊι(ϊοη 8 
ποτ [0]8]1οὅἡ ἰὰ ἰδ9 ἰηγαϑίοη οοηίοιρ[δαίοά. 
Βίδδορ Νονίου, ὙΠῸ ῬΓΟΨΙΟἸΘΙΥ Ὀγοβοηΐθα {818 
Υἱον, ἔγ ΒῸ Γ᾽ Βα ρροτίβ 1ὑ Ὁγ ἐδ 170]]οὁ νης οχίτϑοι 
ἤτοαι ῬΒΙ]οδίογχίυθ, 8 ἰδίου δῃ ὙΠ0ὺ ὙΓοΐθ ἧπ 
(μἷν ρογτϊοὰ : “16 βιπυοτχὰ οὗ 86 ὈΔΥθΑΓΙ 8 ἀ6- 
βιτουϑὰ (6 στοδίοαί τυ] ἰὰ)46 οὗὨ χηθῆ ; δῃὰ 
διηοῃς ΟΥΒΟΣ ΘΟ δΙηἑ 68, ΟΥΥ θαΐϑ νυ ΒΉ5}68 
οὗ αδπιθ δπὰ πηἰγὶ πῖηβ οὗ ὅτο οοσδεϊοηθαᾶ 
ΥὙδγίουβ δηὦ ἱῃίο ΟΥ̓Δ Ὁ]Θ ἰθύτοῦβ; γθ06, δηὰ ἢ4]] 
ετοδίου ἔθδῃ σου]ὰ ὃθ6 Βοϊὰ ἱῃ ἃ, ἸηΔ᾽8 Βαπὰ ζ6]] 
ἄοπτῃ 'ἰπ ΒΟΥ ΓᾺ] οἶδοθδ, το Ὡς 88 0 ἢ} 88 
εἶσς ρου (ΠΠ ἰδέ. ΕΞ ο. 1. 1'ϊ, οἰ. 7). Ηδθ 8180 
φυοίεδ ἔγοτα ΟἸδυαΐδη, ψῆο, ἱπ δἷβ ροϑῖι οὨ ὑι}5 
ΤΟΥ ΜΔΥ, (6 είϊο Θείϊεο, γον. 1738), ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 
ἰδο ἰμηνδάθγβ ἴἰο ἃ δσίογπ ο7 λαϊϊ.---Ε, Β.. Ο.] 

έεγε. 8, 9. 

ΒΈΟΟΝΟ ΤΒΌΜΡΕΤ. 

806 ὅ6ν. 1ἱ. 26; Ἐχ. νυἱΐ. 20. 

Πὴ ἰοχὶ,᾽᾽ βού Ὠιδιογάϊ οἷς, “«Θοῃ ἐδ! 8 
ποίη οὗ δὴ δ] βοσ 681 πδίυγο."" Απάὰ ἱἐπΐ8 
ἰδουσὰ ἐδ9 ᾿ἰογαὶ ΔΡΡυο θη ϑίοη δά τ 5 οὐ Ῥοδὶ- 
Οἰτ οὶ ὴ0 νγ0}}- ΤἸουπά θα οοῃσορίϊοη. Τὴ9 δοτγο- 
αἰίοα σοτητηθηίδίον ααοῖο8, ἰη 1] υβίγαιίοη οὗ {19 
ΔΙ] οζονῖο41 ἰηϊοτργοιδιΐοη, Βοάθ: 2 ίαδοῖμϑ, οίε., 
ἡπ ριαγὰ φρλοομέϊ πείδοβ ὁδί; ατοίϊυ8: Τ|9 πιοιϊἢ- 
(δῖα 18 (89 αγΖ «Αηπέοηία ἴῃ ΦοΡυϑδΊο ; Ηοηρδίθη- 
ὈεΣζ, νῦο, 6 Βαγβ, ““θηἰογίθ 8, ἴῃ ΠΘΏΘΓΑΙ, 
δο νἱονν, ἐμαὶ 4}} ἐιὸ Τυυπηροῖ- νϑίοπϑ οχσορὺ {ἢ 6 
ἰδδὶ ΔΓΘ σορσζοϑοπίαιἷγο οὗ (6 δδὴθ ἱπὶῃρ, υἱΖ. 
ἯΔΣ ;" ΕΒ τατάὰ: Τ|1 νοϊσδηΐο, ΤΊ δ] 6 ΘΠΘΥῪ 
οὗ οροΐαπι, εἰ6. Ἐνταγὰ 1 ν]89 ΒυρΡο8608 δαὶ 
[8ὸ πιομπίαξσι 185. ἃ Ὑοϊσδῆὸ (16 ἐμ Τ τγομΘ οὗ 
αἀοά, οἷ. 1ν.), τ μΐομ, ὉΥ͂ τϑάβϑοι οὗὨ 118 ἰηναγὰ 
τρὶς υἱοΐθῃσθ, ρα χ65 ἰηΐο (89 8686 (ἐβλήθη 18 
Βα νετϑῖτο οὗ (ἰ8 ν]θ ν). διότ 6οῖς Ὀ6] 16 Υ68 
(δος ὡς ἰο Ὅο ᾿παϊοσαίϊνο οΥ͂ ἰπ6 ἔδοί, {παὶ ΟἿΪΥ͂ ἃ 
0855 οὗ το ΓΟΒΟΙΔὈΪΪΠ 8 ατοδί τηοπηίαΐῃ ͵ἷ8 ἰπ- 
ἰδμἀοὰ, Β1ὶ βἷποθ 6 πιομηίαΐπ 18 ΔἸ ΤΥΔΥΒ βἰρηὶ- 
δοδηὶ οὔ ἃ ἄχοὰά δηὰ ροσυτηδῃθπὶ ογον οὗ ἰδ ηρ5, 
ὡς ΤΟΤΕ ἀοποίο8 ἰδΒαΐ (ἷθ8 τηουπίδίη 1846 Κ8 (ἰ6 
ΤΕΘΙΪΥ οὗὁἨ ἰλ6 βρ᾽ εἰ] τηοπηίϑῖη παίγο. Τ}16 
βδῖθο γι ἰδ ἰηγοϊνγοὰ ἱπ 9 ἴδοί, ὑἐπαύ (8}6 
πιουσοίαϊη 18 οη ἥτε, δῃᾷ ἰμαὲ ἤθποο, ἰο δοιλῃξογδοῦ 
ἰϊδ οοηδαρταιίοη, ἰξ 8 ἱβτόσα ἰπΐο ἰμ0 868. 
Οπτϊβιίδη δἰβίουυ 18 δοαυδίπἰοὰ ὙΠῸ ἸΩΔΏΥ͂ δυσὶ 
δαυτηΐης πιουηϊαῖηβ, τ οι, Ὁ Τοάβοι οἵ ἰρηδὶὶ- 
εἶδαι, Βατὸ ἱπσυγγοὰ Ἰυὰκχαιθηῦ---Ὀο σαὶ ππΐης τὶ (ἢ 
{80 ἀοοιταοίΐοη οΥ̓ 76 τυβ8]6 πη, (ἢ 6 ζ4}1 οἵ Δυάα- 
ἴδια, (89 οκδιῖης οἵ ποϊοῖ ἰαΐο {86 868 οἵ δι 0} 8 
τοδυϊ θὰ ἴῃ ἃ σοηϑἰ ΘΓ ὉΪθ δι ροϊβϑοηποηί οὗ π8- 
(ΐοηδὶ 1176. δ γ  υγ, ποὶ ΟὨἸΥ͂ Βαγο βίϑίθ8β βιιὉ- 
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ΒΘαΌΘΠΓΙΥ Γ84]16}}----48, [0Γ ἰπβίϑδῃσθο, πὸ Εδβύθτῃ 
Βοιηδῃ πιρ᾽Γ0---οοαῖ 4130 Δ ΒΟΓΪ65 οὗ ἀγπῃβϑίΐοβ, 
Ὀοϊης ὈΘοοθ 8ἃ ῬΥΘΥ ίο ἤδηδιίϊοσίθη, μα ῦο ὈΘΘἢ 
Βαν]οα ἔγομι τ οἷν ὑγουα οι Π6ΠΟΘ. 

Βδαηάον Βο]45 ἐμαὶ 6 Ατίδη δορί του "8168 Δ ΓΘ 
ΒΟΓΘ φγοαϊοίθο. Τὸ Αγεμζρείον γορατὰβ {86 
Ῥδϑβϑϑδᾷθ 88 ΘΧρ ΓΘ ϑϑὶυθ οὗ (8) ΤΥ 16 ΒῸΡΓΘΙΏΘΟΥ͂ 
οὔ 80 Βοδπ Ετηρῖτα; σψὰῖ]ο αὔτ μον τπαϊ ἰδίῃ 8 
[Π4ὶ ὑπ ΘΥΣΟΏΘΟΌΒ ἀοοίγ 68 οὗἩ (9 Οτὶθηΐ, δὰ 
15], ἐέδ., ᾶγτο ἀρῃοίθα. Ιη β]ιογί, ΘΥ̓ΟΥΥ ψυ οὶ 
οὗ ΔΡΌΙΓΓΑΡΥ͂ ἱπἰορρυοί δ ΐοι δἰΐίβο 8 ἰο ἴπΠ6 Ρλ5- 
Βᾶρθ. [ΕῸΓ ΟΥΠΒΟΣ Υἱοῦῦβ, 800 Οἢ Ρ. 30] 8α4.--- 
Β.Β.0.]" : 

Ῥέεγα. 10, 11. 
ΤΗΙΒΡ ΤΕΟΜΡΕΤΥ. 

γόον. 10. ῬΏΘτο 7611] ἃ συϑϑῖ βίδσ ἔσοιι ἴ8 6 
Ἡΐϑανθα --- Το ᾿ΠΠ0Γ8] ΔΡΡΥΟ ΒΘ μβίοη Ὀγίη χβ ἢ 
ἴν Βυ 0} αἰ Γ68 88 (Π 680: ΜΒΟΙΝΘΥ (ἢ 6 δία ἐ(86] 7 
ΜΓ ἀογοίοα ἰο ρΡοΓαϊΐοπ, οὐ δι 6 Γ᾽ ρου ἴοι 
οοπδἰβιθὰ αὶ πα {πὸ 14}}Π}ΠπῸ οὗἩ [8:8 Βίδτ ; ΟἿ ΟΠ 6 
δβίδυ σου] Ἱὰ 81} ΡΟΝ 80 ΤΩΔΏΥ Βίγθϑιηβ δηα βργίημϑ; 
δηἃ ΠΟΥ ἰξ ἰΒ (μδὺὶ ιυογησοοά, ΜΟΙ ἰδ ηοΐί 8 
ἀοϑ αν Ροϊβο, οδὴ ΒΟΓΘ δΥΘ 86 ἢ} ὈΪ ΟΣ οἴθοίβ. 
δ οιοταϊοοῖς του κβ, ἃ χοροῦ οὗ ἴῃ6 ᾿δδὺ αυ68- 
ἰἴοη, ἰδὲ παίωγαὶ νοττη ννοοα 18. μοὶ τηϑδηΐ ἤθΓΟ, 
ἰπι  αἀἸδί οΙν Ὀγοακίηρ ουἱ ἀραΐῃ ἰηίο 6 ροϊαπιὶο 
αρϑϊηδβὶ δ᾽ κου  Σίπρ ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ, ὦ. 6.,), ΘΣΧΡΟΒΙ [ΟΥ̓ 
οἵ Δ} χοῦ 68. 
Ἧφ οἀπηοί ἀθὴγ (δαὶ ἐδ τηοδὺ δ᾽ τ Ἶ6 88 δηὰ 

ΔΥΌΙΓΓΑΥΥ ΡΥ οἵ ἐπ  οΥρτοίδιϊ οἢ αραὶῃ τηθοίβ .5 
δὲ 0π18 Ῥάβδαβθ. Ῥοϊδρίαβ, Αὐῖὰβ (Η. Ὗ. Κἴηοκ 
ὑδληκ8 Ασὶυβ ἰδ Πόσα ἱπίοη 664---ἃ Υἱοῦ τ δἰ ο ἢ 8 
αἶδο δοϊὰ ὈγῪ Βοηδο, βίγδυδβ, βοβ 6] δπὰ {πον 
δδβοοϊδί939), Βοιυϊυθ Απὑριβίυυβ δηὰ τα οΥΥ 
(0 ατοδϑὺ ἢ]9 ρϑϑὺ Ὁ8 ἰῇ δοοοσάβῃσο ἩΪΓΓἮ ἸΟΥΘ 
δησϊοηὺ σοποορίϊο!δ οὗ {86 σγεαί δίαν, τυ ὉΪ]8ὲ (ἢ 9 
ΒΥΒΟΘΏΣΟΩΟ - βίου 041] ἱπίθυργοίδι ὁ δάνδῃσοβ 
(60 Φονίβῃ ἴδπδιϊο ΕἸθδζαρ (θ ὑβίθγάϊθοῖκ, ρὑ. 
818). Δοοογάϊης ἰο ΕὈγαγα, {μ6 Βα 18, “' Ἀ8Β 
ὧν ψοσο, 106 πδίυγαϊ δβριγὶὶ οὐ ὈΪ( ΟΣ μ685, 189 
ΡονΟΡ οὗὨ Ὀϊ ΘΥΏ658 ΟΥ ΘΙμ ὈΪ ἰογτθηΐ, βοΐ ἀονν ἢ 
Ὅγ Θοὰ ἴῃ Υἱδί ὉὈ]0 Θοῃοθο  Γα '0η, ΕῸ ἰ0 ΒΡΘΔΚ, 88 
ἃ υὰφιαοηΐ ὕροῦ ἰδ δαγίὶ).᾿ ϑδπ δ σ οοηβίσυοβ 
{10 δίδσ 88 ἴδ]80 δβοοίϊοἶβιη, σῃ ΟἿ Εἴθ ΤΩΟΓΑΙ ΝΥ, 
οομδβίδη γΥ ἀθυδϊορίης δίϊοσ Οοηδίδῃ η 68 {1πη6. 
Αοοογαΐης ἰο Ῥδϑυϊιϑ, δροβίδθυ 8 ἰηιθηαοά. 
Ασοογάϊΐης ἰο αδγίηοσ, “180 δάυ] γα  οὴ8. οὗἁ 
ἀοοίγίπθ ὈΥ 1116 ΒΟΙΩἾΒ ὈΙδορ8 δπαὰ ρῥγὶοβίβ᾽᾽ 
((ἰδ8 [π6 ᾿Κγοιζτγί67.. 

Εγϑὴ ἰμο ἐχίεγηαὶ {ογπι οὗ (06 Βίϑὺ 88 Ὀδθῃ 
{86 Βαδ]δθοὶ οὗ 8 Βιιρογθυϊίγ οὗ σομβ οι ηρ ὁοη766- 
ἰυγοβ: ἐλ 88 Ὀθθ σοργεβοηϊρὰ 88 ἃ βΒ)οοί: ηρ- 
ΒΔΓ οὗ στοαί τπορηϊϊυὰο (2. Πρ, Ἐν 814); 6 
οοἰποὺ (Ἶ οἰδίοἶῃ) : 86 ““γγοδί βίαν" ἴῃ (86 ἸἰΓΘΓῊ] 
80η868 Οὗ ἰδ 6 ψοτὰ8 (Ὀ ἰδίογα 601). Οἱ {16 ἐπι- 
»οτί οὔ (Π9 βίαν 860 ἤδη. χὶΐ. ὃ; Φυαθ9 18. Οἡ 
(6 )7ουπίαΐπε 866 ῬτΟΥ͂. χιϊ!. 14: χὶν. 27; χυὶϊ!. 

- [ΕἸΠΟἿΣ απὰ Βαύτοδ δθρροβο ἰπδὲ Ἐδ|8 οαστιο σοϊαΐοβ ἴὴ 
Εἶθ ταταροδ οἵ 189 Υδη 6419 πος ἀσηβοσίο Ἐπ Ἰα ἰοῦ [ΠῸ5 
τί [68 " ΤΏΘ ΘΥΏΡΟΙ οὗ δ Ὀϊασίπρ οὐ Ὀυτηίηρς τηοσπῃίαϊῃ, 
ἴοτῃ ἔγοτὰ {5 Ἰουηάδειίίοη δὰ ρῥγοοϊρὶἰαιοὰ [ηἴο [Π0 Οσοδῃ, 
φοοῦὰ τ] Σορτοβϑϑηςϊ [18 τα ΒΥ πδιϊο τηογϑά ἔγουμλ [8 8Δἢ- 
οἶοπὶ βοδῖ δὰ ὕοσηθ δίοηρ ᾿οσαγὰ ἴδο μεαγέξέπεε μαζὶ οὗ [9 
Βταρίνο." ὍὴῸ ΤΌΓΙΏΘΥ ΘΟμΗ͂Πο5 [9 σοπαῦρδί ἴο ὁ 1η9 πιαγί» 
ἐΐπιδ Ῥγουΐποοδ οὗ Αἴτῖοα διιὰ τλ0 ἐσΐαπε---Α]}, ἸῺ διιοτέ, (δὲ 
μοϊοηροὰ ἰο [9 Ῥοδίοτηῃι τω ρίτο ἰῃ ἰὯ6 ἈΜΓΘα  ΘΥΓΔΏΘΘΩ, 
Βοίἢι τοΐδι ᾿διχοῖυ ἴοὸ αἸῬΌΟη δηὰ οἵδον δἰ δίουίβηβ ἴὸ ΒΟΥ 
τπδὲΕ 19 δὰ ]6 πτογο ΓΙ ΠΟΙΡΑΙΥ ἃ παυαΐ ρΟοτοΣ, δηα τπδὲ 
ἰποῖν γαναρζοβ 0ΥῸ οομῆησὰ ἴ0 {6 τ Υ Εἰ π9 Ρτουίποοε δά 
ἰοϊδοὰν οὔ ἴπο Μοάϊτογσηθδη, ἀπὰ ἐὸ (πὸ ἀφείσαοσίίου οἵ [ἢ9 
δοοῖν ἰὼ δ Βιηρίτο. ἵπο οὗ ὙΓΙΟΝ Ὑγοσθ ΘΟ ΡΙ ΘΙ ΘΙ ἀοείτογοά. 



ε ΤῊΕ ΒΕΨΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 90ΗΝ. 

4; χχυτ. 26{Ἠ Οπ (δὸ γίνεγϑ δο6 2 Είηκε γν. 12 : 
166. νἱϊ!, 6 ; Εσοκ. χὶνίΐ. 1. [8396 δ'δὸ ρὑῃ. 201 μα. 
“-ΕἘ.Β.6.]» 

Ῥόν. 12. 
ῬΟΌΈΤΗ ἘΒΌΜΡΕΤ. 

ὍΒο τπἰτᾶ μϑιῖ οὗ τ1Π9 50: .---Ἰὰ ἰδ ποοοδ- 
ΒΒΤῪ ΤΟ ἰο ἸΩΑΥ͂ ΒΡ6614) δίγϑ88 ὩΡΟῺ ἐδ6 ἴδοὶ, 
(δὲ ἴῃ ἰγοδίϊηρ οὗ [80 Τταπιροίθ τὸ δύο ἰο ἀο 
τι δρίγ 88] δαί γθ- --ποί τὶ πδίυταὶ Ρδο- 
ποίθηδ. [{ 18, ἰπογοΐοτο, δοῖηθν δδοὶ βαυρογθιυουθ 
ἴο δεῖς ὙΒοΐμΟΡ ἃ παίωγαΐ ρεγοιεεῖο οἵ {ἰπὸ δη 
(δον ἐβὸ δἰ Ώ85) ΟΥ 8 ϑωρεγπαίωγ αὶ οΌ9 (ἴῃ 8δο- 
δογάδηοο ψι 017) ὍΘ τοϑδηῖ; ἩὙδοίμον 8 ἐξπε- 
»οταΐ (ϊτνὰ οὗὨ (89 ἸαμλΐΔΥΥ (ἷἰπ δοοοσάδηϑε πὶ ἢ 
ἘΛΓΥΑΓα) οΥ ἃ ἰοοαξ ἰμἰτὰ (ἰπ δοοοσάδαποθ υῖΐὰ 
θυειοταϊθοἷς) Ὀ6 ἱηίοηἀ θά. ᾿ 

Τηεδο ἰάθαβϑ, εἷποθ (παν ὮΔῪΘ πὸ βδυῃδοῖΐο 
οἱσοϊβοδηοθ, ΔΘ ποὶ (ο ὃΘ ργοββθὰ: (6 ἰάθαδ, 
Βονοτοῦ, ἰμαὶ ἐμὸ ἰλίγῦ ματί οὗ ἰμὸ ὄὀείσλίι- 
πε οὔ ἰπὸ Ἰυμπηΐηδυν ἰβ βιηϊϊθῃ ΟΥ ἄἀοῃθ 
ΔΎΔΥ ὙΠ (δοσοταϊης ἰο Βοηρχοὶ, Βδδπιον δηὰ 
Οὐ 68) 18, μ5 γὸ ὑδίηϊκ, (ἢ9 (τὰ οὔθ. ΤῬηΐα ἰ5 
ἰο Ὀ6 υπιογϑίοοά, ἴῃ (6 ὅτϑὶ ρ͵δοθ, ακ8 ἐουομΐης 
ἐμ6 ἐεεί οἵ 1:9 ἸαπιΐδΡΥ, δηὰ ἱξ τουδὶ 6 ᾿ἰπιϊοα 
ἰο ἰἰβ φεπεγαΐ οἴἶεοὶ ἴῃ ἰἰτηθ: ἐξ βῃουϊά ποὶ Ὅδ 
ἐδθῃ 85 δὴ οἴδοοιί ργου δ᾽ οἷα] ὁ Ἔν Υν ἰηἀἰνϊ αὶ 
Ομ γδιίδη. πὰ, τθθη (86 ἐλίγά ματί οὗ {89 
ΒΒ ἴη6 ἰ8 οχί στ βο ὦ, (8 ἴδοι σουοδροη 8 
τῖ ἢ 06 1038 οὗἩἨ᾿Ϊμὸ {πἰγὶ ραρί οὐὁἨ 86 σδρδοὶ 
οὔ ἐμὸ Βυπ,δη βρίσ 1.8] υἱδίου ον ἰακίηρς ἴῃ (86 
Βαη ἢ ἢὑ--ῖμὸ (τά ῥηγὶ οΥὗὨ τλῆ 8 Ιου δηὰ κΚίη- 
ΒΡ 10 δΒρίγί 8] βι ] συ. Τμ6 ἐμίης Ιπολπὲ ἐπ 
8 Ι0Τ6 ζοηθτδὶ ΟὈβουγδίϊου οὗ (89 Ἰ᾿ρμῆὶ οὗὨἨ τονδ- 
Ἰδίΐοπ ; Δη οὈϑουγϑδίίοη σοπάἰ(ἰοπο ἃ ἀρο Βυπιδα 
5} δὰ πιο θα ὉΥ ἃ ἔγδοίίοῃ οὗ ἐμ πυταογαὶ 
οἵ ϑρὶτῖι. Βυὺ δ δηιἱὰ τι οὐδουταίίου ἰδοτο 
8τὸ 8030 ἤον μου αἱ ἑἦγεε ἑλίτας οὔ (6 Βπι ἃτϑ 
δια (θῃ.---ἰη θη Ὑγ8}|εἱρ ἰὴ (9 ἀδιίζηθδϑα οἵ πίε 
“-,5οὸ, οἢ 89 οὐδοῦ μδηά, ὑἐβθῦθ δῦ ἰἶΐοβοὸ νῆ0 
Βαγτο 86 ἔα} ᾿χαὶ οὗἩἨ (16 δγιλιμοηί. ΤῈ6 66ῃ- 
δυτο γν ΐο ἢ θὸ ἢ οἰΐθ δηὰ Ὠ διότ  ϑοἷς οδδὲ ἅροι 
(89 8560 Γ᾽ 88 ανίῃρ “ἀπηδίουγδ! γ ̓ 70]] τσοὰ ουἱ 
(Π6 υπ᾿ οὗ οχὶϑιϊηρ Ὀοίνγγοοη (86 (μἱτὰ οΥ (86 
Ἰαπηΐ ΠΑ ΥΥ δηά ἐ}16 εἰ οἵ ἐμ Δ οὐ εἰβρμύ-ἐἶταο, 
Σοβὺβ ΟὨΪΥ ἃροὰ 8 Ῥγοὐυάΐοθ ἰπ ἕανοῦ οἵ (86 βοηϑυ- 
οὐδ οοποθρίίου οὗ (80 ρᾶΒθδᾶζο, ἑ. 6., ΡΟΣ ἃ ἔδυ Το 
ἴο Γοοορηΐζο ἰ(8. ΒΥ απ) 0} σα] 0988. ΕὈτγατγὰ αἰ]1- 
ἢθ5 8 ἰηὐεγργοίαίίοα οὗ {πὸ (τὰ 428 ἃ ἐεπιροτγαῖ 
πα ΤΤΠπη :!ςστῃὈἘΓᾺ Τβἐ ΓὈΓΓῃ ῸΓ--΄΄ ΛΓ σϑὗῦΟ Χσ0Σσἄ τ τ --ς---ς--ἰὸὄἰἰἰἰ-ἰ-ῆπ΄π4|π πᾳ ᾺργοΔΧὼ....τὦὦΠσο'εοι......Ψὕ0.. 

4 [Βδγπὸϑ πὰ ΕἸ] οἱϊ (Δηὰ Πἰδίοτγίοδ! ἱπίθγρτγοῖθτ κθηο- 
4117} ππάοτιδίλη ΟΥ̓ [Π ονθπίβ ἀράοῦ {π|6 Ττυμροῖ ἐδ 9 
ταῦα μοῦ οὗ ἴ[Π6 ἤπὰπ5 πηάον Αἰ, Α γιοῦ αὐδίτδοϊ οἵ ἐδ 
Υἱὸν οἵ [10 ΓΟΥΏΘΡ τὰδ ργοϑϑιίοἃ οἡ τ. 201]. Τῇ ἰαδίἴον 
ὙΓ[165: “Τὶ ἰδ ποῖ ἃ ᾿υγί ἃ τηοῖθουῦ (Ἰυτ ἃ, μα]6, κἢοδι!υ) ἔδδὲ 
ἰδ Ὦδγο γϑίογιϑα ἴο, Ὀυξ ἃ Ὀτίχιε, πίϑῃδο, Ὀϊαχίηρς εἰ ἐτ---Θ.» 
Ὀ]6πὶ οἵἁ ΒΟΡΕΥ͂ ΟΠΟΓΑΎ, οἵ ΓΑΡΙ ἐγ οἵ πιογοιηθηΐ Δῃ οχοοῃίίοῃ, 
οἵ δρίοπάον οἵ δρρϑᾶγδῃσθ- -ϑυςῖ δὲ ἃ οἰ οδίη οὔ πἰκἢ δῃ- 
ἀονταοπία, οὗ πιροςιούδησαφ οἵ Πἢ ἐγβοῖοσ, δηά οὔ σίοησδε οὗ 
ΔΡΡΒΓΕΙ, που] Ὀ6. 10 Δ}} Ἰδηρύαροα, ῬγοῦδὈγ, ἃ τηϑῖϑοῦ 
δδιίης ἐπ σου [ἢ 9 ἘΚΥ Ὠδα Ὀοοῦ δὴ οτηυϊοτῃ οὗὨ βοχῃθ Βρ]6ῃ- 
ἀϊά κοῃΐ "5 σδποίῃβ ΟΥ̓ {π᾿ γοδίθη! Ὡς ἀθβοϊ με πὶ δηὰ σαί : οἵ ἃ 
νγαστίοῦ τῦο πα59 τηονοά δίοης ἰη Δ ὈΓΠ|Ὶ πὲ Ὀυΐϊ ἀοδίτασείτο 
Ῥδίῃ οὐδοῦ (πὸ ποῦ] ἃ, απὰ σῇ μη ὈΦΘῺ τοραγ θα δ δουΐϊ ἴο 
οχοοῦϊο ἴδ6 Ὑϑῆρθιποθ οὔ Ηθδυθῃ." ΑΙ! {π6δο ροίηΐ 9 
Δυάβ Γϑα] σοὰ ἰ ΑΙΠ]1ὰ, τοϑθ σοι τ σα ΘΡΡΘΙΙΔΤΙΟπ 15. “ [ἢ 8 
βοουτγρο οἵ Θοὐ." 16 ἥπὰθ αὶ ΡΥ σοηδυηπατίοι οὗ Ηἰο 
Υἱοῦ ἴῃ ἴΠ 9 ἤκοῖδ [παῖ (1) “(πὸ ρτίποίραϊ ορογαϊίομα οὗ Α(1α 
ὙΓ6ΓῸ ἰη ἴπο τοσίοη οἵ (Π6 Αἷρα ὉΝ οι αἵτε 97) τοαίονε) δηὰἃ 
οὗ ἴδο ροτί[οη5 οὔ [89 Βαιρίτο ῆοποο ἴΠ 9 γίρογα ἥου ἀοτῃ 
ἱπίο {αὶ ;᾿ (2) " δὲ Ἰονεῖ α ἐλύνα ραγὶ οὔ ἴπ9 Ἐπιρίτο τταϑ 
ἰηνδάοὰ δηὰ ἀδδοϊδίϑα ὈῪ Ὠΐ τὰ: α᾽ κ΄ ἐΠ6 πλοίϑοῦ δοοῃλθὰ ἴο 
Ὅο αδεονγδεά ἴῃ 16 νγαίοῦθ : ἐμ οἷτ ρόνοῦ ([ἢ6 Η πη 5) δοϑηϊοὰ 
Ὧο Ὀθ0 σοποθηίταϊθα ὑπᾶοτ Α(ἰ1ὰ; 86 δἱοῃθ δῃυροδγοά δὰ (ἢθ 
Ἰοράογ οἵ [18 ἰοττα ἀ80}]6 ποδί  δηὰ πβδο 9 ἀϊοά, Αἰ] (ἐμοϊτ) 
οοποϑθοηϊιαῖϊοαῦ ῬΡΟΤΤΟΥ Ὑὼ8 ΙΝ ῬΕΟΟ. (Α 1} ἀσδέδιὶ! οἵ ἐδ 
μέλη μβ Ὁ" ἸΔΘΥ ὑο ἰοππὰ ἰῃ ΟἸΌΡΟΣ, οἴ. χχχίν., χσχυ.) 

(τὰ πίι (80 τοπιατῖς : “« Τπὶ5 15 σοῃοοΐϊνδδὶο ἴα 
189 ν᾽ βίοι ; Βοδυο Υ 80 ἴῃ Τοδὶίγ. Ηδγο δἷθοὸ 
ἐβογοίογο, 86 υἱδίοπ τηυδέ οοπίδἷὶπ ἃ ὑσγορδείίο 
ΒΥΤΑΡΟΪ. Ηθ δά: “θη ρβέθηθοσρ ἰδ, 88 
804], γοργ Μὰ 15 Δ᾽] ἐσοτῖοδὶ δρρὶ)ἰςδίϊου οὗ 
{86 νἱβδίοι ἰο δηχίουβ διὰ ψίοοιου {ἰἰπιθθ οὗ τδγ. 
γι γίηρα, ὉῪῚ ἐη6 δέν, δρργεοβοηάδοὰ (6 Ἐοζωδη 
Ετάροτοῦ ; ὉΥ ἐδο πιοον, ἐμ Ῥαϊγίδγο [ϑοοϊϑδὶ- 
881081]:; Ὁ. {1:0 φέαγε, (9 Ὀΐδῆορ8; ὉΥ ἴδ6 τολοΐε 
υἱδίοπ, Ατἰδηΐβαι, ἱοροίμον τὶς 186 τηϊσταῖιῖοι οὗ 
ὨδιΐοΏ δ, εἰς.᾽) Οὐδον ἰοἰογργοίδίίομβ 860 ποία 
ἰη Ὀδειογά ἑοῖς, Ρ. 814: ΤῊΘ ἰγουθ]ης οἵ ἐδθ 
Ομαγοῖ ὈΥ ἔαϊϑο Ὀγοί το, ΠΘΓΟΘΥ, [εἴϑπὶ, ῬοὶτεΪ- 
08] ἀϊδογάογβ, ἀοίμβ δηὰ γαπάδὶβ, εἰς. ϑβδπᾶος 
ὁπΒεγ τϑιθαῦκδ: “Νὺ ροεί(ἐοα ορεταιϊΐου οὗ δου- 
1190 Ῥοτοσθ, πὸ ἀϊδιϊποὶ δπὰ βἰηρὶα ρογνυοσιοὰ 
ἰοπάθῃου ἷ8 ΒΟΓΘ βροΐζοῃῃ οὖ; δ ἴἰβ βοιβδί βίης 
ῬΓΟΙΥ πεέφαίϊοε----ἃ Βαρρτοδεῖίοι οὗ ᾿ἰσμέ, ἃ τϑοϑθβ- 
βίου οὗ ἰγυϊι, συυδεαυοηί ἰο ἰδ6 ορογαιΐοα οἵ 
ἰμ9 ἰδγϑθ ρογγογίϑά ἰθηάδεμποῖοθ δἰγεδὰγ τηθῶ- 
ἰἰοποὰ" [τοὶ ἰπτοὸ Τγαμροί8]. Ηθ ἐδβίπκα 
{18 σοπά τ ἴοπ οϊοη 8 ἰο ἐδ (ἴτω οὗἩἨ (86 ἈΠ 416 
Ακθ8. Τ8ὸ Αγεεζτγὶιεν τοι 65 ἰμῖ8 Τταμιροὶ τοῖον 
ἰο ἐμθ ορογδίϊοῃβ οἵ δ᾽ ομδιηπιθάβδηΐϑιηῃ. Οδγίποῦ 
δυά5 ἐμὸ Βεαεί ἥγοπι ἐλε αὖψες Βοτο ἰπἀϊοείοα---ῖμο 
δου κηΐν οὗ (9 ρθορ]ο, νΐοιι ἰ8 ἐο δαεὲέ ὮΡ ἃ 
ἔα]δο τοὶ ρίοη. αγάθον ἱπίογργοί ἐμ οὐδοιγα- 
ΠἸΟΉ 88 εἰχηϊβοδηὶ οἵ (6 βίορραρο οὗ (89 τηδοδίῃθ 
οὗ βἰδίβ, ἰμ6 ἀἰδιυγῦδποο οὗ τηδρίβιταίιϊο δαῖτα. 
ΤΘ σοΎθγθο οἵ ἐμ 18 ἀἰδβιιδὶ ἀ «γι οηΐπς 566 ἴῃ [5. 
Χχχ. 26. 19 ορροεῖΐίο οἴ (μ6 Ἰδίίοσ 1ἰἸάθα β6θ ἐπ 
8. χχῖυ. 28, δὰ δχδὶπ ἰπ 158. χὶϊὶ. 106. Οἱ ἐἰδ9 
ΒΥΤΑΌΟἰ θη οἵ ἐπ διεπ, Με]. ἱν. 2. Ἐοὸν {86 ἔρσυτο 
οὗ (89 πιοοῆ, θη. χχαχυὶὶ. 9 τοὺ ποὶ Ὀ6 πιϊποῦὶ 
βἰφηϊβοδηοθ. Ἐεϊηϊπίηθ πδίυγο, πδίυσαὶ [1ΐφ, 
ὨΟσίΆΓΠΔΙ οοηθοίουδηθ55: Κἰπατοὰ ἰάθαα. Το 
Κνεωσγί(ον ΔΡΡ 166 ἰη6 ἀαγζεπέπσ ὁ ἐλε πιοοη ἰο 
{89 ἀδικοπίηρ οἵ παίυ γα] πυϊθάοτω, βοΐθησο, εἶν }}- 
ξδϊ ἢ δὰ οαἰϊίατο, ὉΥ Μοβδιτιο δηΐβαι. Ὀδδιος- 
ἀἴθοῖ ἐπί ἶκ8 ἐμ 6 γε 7οὼν Ττυαταροὶβ ἤανο τοῖον- 
θη66 ἰο οΘοθηιῖο8] Τογοίοζθηϑ οὗὨἩ 86 δῃὰ οἵ (ἐδ 
ΜΟΥ], ἴῃ δοσογάδησθ τὴ Μαίὶ. χχῖν. 29. [809 
8180 ΡΡ. 201 εα.--Ε. Β. 6.7» 

4 [Βαγηθϑ δῃὰ ΕἸΠοἵέ τοΐϑγ {ἰδ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰο ἴδ9 τα οἵ 
Οάοαοοτς, ΟΥ̓ π Ποιὰ ἐπ 9 παν δηὰ οὔίοε οὔπο Πποσιδο Ἐπιρεγος 
οἵ τὸ Ῥ ὁ5ὲ γσϑτὸ δϑο ἰϑῃοά. 1π δυρμοτὶὲ οὗ ἐπ γίου,, Βασηοθ 
ἴΒ5 ττίι69: “ΟΥὁὨ ἔδο οὔοοϊ αἴ ἴπ6 τοίχηε οὗ Οἰοδοαν, Νε. 
αἰ ὕοη τοτλασίζα : “Ἴἢ ἴδ ἀϊδίου δηά ἀφοϊ:θ οὗὨ ἔῃ) διωρίσγα, 
(86 {ΓἸα ΑΥΥ Παγυοσῖβ Οὐ Ερσυρὶ δπὰ Αὐγίσπ νσοῦθ φεϊ ἢ ἀγαντα: 
Ὧ8ο πατηῦογϑ οὗ ῃ6 ἰὨΠΔΌΪ Δ (5 Θοη ΕἸ θΌΔΙΥ ἀοοτεοδοὰ πιὰ 
ἐδ)6 πιθρηϑ οὗ δυϊυπἰβϑίοῃοθ: δὰ ἔὴ9 σΟΌΠΙΓΥ τ ὀχ πυκῖοᾶ 
ΒΥ ἴΠπΠ6 ἰτγοίγίθυὉ]θ Ἰοθθο οὗ 'πῶγ, διτιΐῃθ δηὰδ ν δὲ! θτοα. 
δὲ. Αὐὐῦτοοθο δὴ8 ἀορϊοτοὰ ἐπὸ τιὶπ οἵ ἃ ρορυΐουε νρρδιραν, 
ΜΪΟῊ πο ὈθΘη ομοα δΔάοτποά Ὑ|{ἢ ἴμ6 Πουτσ θη; οἱτοι 
Βοΐορτια, Μοάδηδ, ποαίππι δηά Ῥιδοθηϊία. Ρορῷ Θαοϊδαϊβ 
ὙᾺ8 Δ Βυϊ μοοῖ οἵ Οἀοασοῦ; δῃὰ ἢ αὐϊττωβ, τὶ τὰ δίσους οΣ- 
ἀρβαογβίίοι, [μπὲ 1 ΨΞΠ.ἢΠ|4, Τυδοδῦγ, βορὰ [ἢ 9 αι δοθηξ ῥτὸ- 
ὙἹηοοδ, π9 ππτθαῦ βροοὶθδ ῬῸῚῸ.3 δ᾽ τηοβὲ οχιγραῖ "ἃ. Ὄπ να 
οἵ ἴΠπο86 ΛΠ Ρ]0 οοίδίοθ, 9 Ὑγμΐς ἢ [88 ταΐη οὗὨ ΤΙΔΙΥ ἰὁ οὐ εῖ- 
ὨΔ᾽Υ ἰτηραϊοά, τᾶδ οχίογτίοα ὧγ πο δὲ οὗἩ 9 σομ ΠὈοΤΟΙ᾽ 
(ε. χχχυΐ.). Υοῖ ἔδο ἰσπς ττὰθ ποῖ τολοῖϊν οχήηςσι. [ἐξ τπϑὸ 
“8 {π|τὰ ρμαγί' οὗ ἰὶ τὶς ἢ σὰθ ὑπὲ ουὔἍ: δηὰ ἴξὲξ τῶ β6Π] 
ἔγυθ {Ππδὶ βυπιὸ οὔ [89 ἴογτιδ οὔ (ἢ δινοϊπὶ οομδιϊατο ποτ 
οὐδοτυϑά---ἰμ αἴ [86 {πω} 81}}} Πα ροτϑὰ δοίογο ἐξ τ ΠΟΙ Ῥαδοεὰ 
ΔΎΓΑΥ. [Ιἢ [16 Ἰδηρτιαρθ οἵ δποίδον (ΕἸ οεῖ, Σῖον. ρος. οὶ. 
Ι. Ῥ. 388 644ᾳ.}, "1 δύ μογὶγ οὗ ἐἰο Ἐοϊηδη πδίγὰ δὴ ποῖ 
γοῖ δ τ ΓΟ οϑαδρὰ. Τηὸ βοηλίθ οἵ Ἐοπλο οοηϊὶππρὰ ἰο ἀὖ- 
ΒΟΙΘΌΪ6 8 ὕὑδπλὶ!. Τὴ οοηϑαϊθ τότ δρροϊπϊοὰ γοοῦγ---οὴο 
Ὁγ ἔπ Εαοδίογῃ Επηροτογ, οὔθ ὉΥ 1ἰδἷγ δὰ Βοπίθ. Οάοθοος 
ἩΪπηθ617 ρογογηδὰ ΕΔ πηάος ἃ {{{|8 ((δαὲ οὐ μέν (ΐαπ), 
οοῃίοττοα οὐ πἶπι ὉΥ (ῃ9 Ἐδαίοτη Επιροτοσ. ΤΏογο 'τ;)3ῶὦα δε! 
8 σογίηίη, τπουχῇ οἴἴδη [εἶπε τοοοσηίος οἵ ἐἢο δυρίονιο 
ἰτωροσίαὶ ἀπίδογιῖγ. ΤῊΘ ποθ δηὰ ἔδο βέιγα τη τῆς δοδ 
81}} ἰο δ! ἰπ ἐπ ἤοδέ, νεῖ εἰ ἃ ἀΐπι, τοδοοιοά ε. [16 
[89 ΘΟΌΓΘΟ οἴ 6 ονοηΐδ. πούνσοτοσ, Ἡ}ιϊο ἢ τα γ (ΟἸονσοά ἰδ 
ἴδο ποχὲ δια! ὁοπίγΥ, ἰθ686 ἴοο τοῖο ὀχηηφυϊοποά. Αἴδωξ 
ΒΌΟΥΘ 8 ΟΘΏΓΌΤΥ πῃ ἃ με} οἵ οδ᾽δυνξεῖθα ὈὨΒΘχΧΑΙΗ Ϊο ἃ] 
δὲ Ὦτ. Βοβογίδϑου τηοδὶ ΣΌΪ γορτοθουίδ ἰξ, ἐπ πὸ ἩϊοιοῖΣ 
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Ῥεν. 18. 
[ΑΥΠΟΥΝΟΕΜΕΝΈ ΟΥ ΤῊΒ ΤἸῊΒΕΒ ΤΟΕΒ.] 

Υω. 18. Αἱ 68ᾳ190.---Ὀν ΕΤΤΕ: “Αἢ δημροὶ 
ἷπ ἰδ ἴον οὗ δι 68.416. (Τὺ οἶοῦ' δοπμτλθη- 
ἰαἰοτβ.) Τθοτο 8 πὸ ποοὰ δυθὶ ΣΙ ἰο δυρ- 
τθπὲ ἰδ 6 δγπμι ο] σαὶ δηροὶ ΐο ἴοσβ. Δοοοτάϊπρ 
ἰο 6 ἤδσίίε, μεσουρανήματε ΘΥ6, 88 ἴῃ οἷ. χίγν. 
6, πιδδἢ9 ἑλγοωσὴ ἰλε πεϊάθέ 9ΧΓ φαυεη. Βαϊ ἰδ6 
Ῥλ582:20 οἰἰοὰ ἵἕοτιβ ρδατί οὔ ὁ Ηθδυθῆ- ΒΟ ῃθ, 
μ }1δὲ 86 ὁη9 ἩΠπὶσὰ γὙΘὺ6 Δ΄ΙΘ ΠΟῪ ΘΧδιρἰ Ϊη 6 
ΟΟΟΌΤΘ ἴῃ ἰῃ9 τηϊάδὲ οἵ δῇ ΕΔ βοοπθ. δ ἀβἰογ- 
ἀϊοοῖς τοὐοοίδ ἐδ9 ορίηΐοι βοὶ ἔοτὶ  Ὁγν Επνδὶ ἃ ἴῃ 
δὶς ἄγβέ Οοημ., σἷς., (μαὲ (9 ταὶ ἀἀθ δραοο Ὀοϊ Υϊχὶ 
ἰλ6 τδυὶϊὶ οὔὁ ραγοη δηὰ ἰδ Ἐδυι ἰ8 ἰοἰοηι δὰ, 
νυΐ δοοῖη8 ἐο ἐπ ἰπὶς ὑμδὲ ἷα [Ὁ δέον 66 Κ᾽8] νη 
ὀχρἰδηδίϊοη---ἰὨστουσὰ {86 του ἰδ δ] ἀθ οἴ 
Ἠδδλτοη----ἶἰα ἰάθη 68) νὰ (δδὲὶ οὗ 9 Ὑοίίο. 
(Οἴοοαγϑε, ὨΠδιοτά  οοἶκ᾽ 8 ἰεἰογρσοίδιϊοη τυϑὲ ὈΡ 
ἰδζοῃ δρρτοσί πιδί γον, (86 Στ Ὀοὶηρ ΟἿΪΥ 8 
Ῥοϊπί, δἤοταϊηκ, πὸ Βρ806 ἴ0γ ἰΐο δῦ οὗἩὨ δῇ 
εα6ῖ..) [ὃὸ εοιίο, 1ὲ που]Ἱὰ βοϑῦλ, ι.:868 (86 
ἰεγπὶ “θαυ  ᾽ πη ἰδ 6 δ6η80 οἴ ἰδ9 ρμἷδλοῦ οΥ 
Οοἀ᾽ 5 τἱϑὶ Ὁ] 9 ργοβϑῆσθ, ψεαἱϊδὺ Ὀϊλδιογάΐοοῖκ 6ηϊ- 
Ὀίογα 86 ποτὰ 85 κἰχηϊδοδηξ οὗ πὸ δνγιωδιηθηὶ 
ΔΌΟΥΘ .8.---Ἴ Β. ᾿ 

ΤᾺς ΤΆγοο οές ΒαΥΘ τοΐθγοηοθ ἰο ἰδ6 βυῦδβο- 
αυδηΐ ἑῆτοθ Τ͵ΥΌΤροίβ : ΠΟΥ το, (ΠΘΥοΌτο, Θῃ- 
Εἰγεὶγ πον οαἰ τα (165, οχοθοάϊηρ {πὸ ον Ὁ 0η68. 
ΤΏΥ οοπ)6 85 Υἱϑι ἰδιΐοηϑ ροη 89 πιδ Σ806 ; 
(ΒΟΥ ἃΓθ ᾿σοόφΦ ἷῃ ἰἢ6 πἰγὶοί βθηϑ0 οὗ ἰδ ἰδ, 
Βονουον.--ῶθ Ὀτίηρίπρ ἀοδίταοίἑου---ΟἸ}γ ἰο (89 
δε Β]γ-ϊηἀοα ὁισοίζετα ὠροη (λὲ Ἐατίλ. 

Ϊἱπιετρτείαίίοπϑ  ἘΒΈΑΒΟ: “19 που]ὰ 1.85 Ὀ6- 
ΘΟὴ6 ἃ Ρυϊγοῖν ἰη6 ὀΔτολ50; ὑπ δασίε οὗ υὰρ- 
τηδηὶ δ᾽ε8 δοηρ, ογοακίης (ἢ) δἷ6 ἐμνὶσθ-αἰἱοτοὰ 
οὐαί." ἘΒοίοττίηρς ἰο Μαϊξ, χχῖν. 28. (ϑ πὶ] τὶν 
Βεράον, Βόμπιον, γα.) 
ἨΕΧΟΔΙΈΝΒΕΠα: Τῃ6 ἐασία ΒΟΡΘ ΤΌΤΙΒ ἃ 60}- 

ἰγαδὶ ἰο (ἰὴ ἄουε, Φοη ἱ. 82. “δαῖμον ἰΪ16 
οὔαί, τοο, ἰδ ἰηϊ θη οα ἐο γ668}} (86 ογοακίηρς οἴ 
(δ9 γασυεπ, 88 ΗἩοήπδηῃ δΌρΡροβο, ψὸ ΜΠ τοὶ 
πάεγίακο ἰο ἀςοϊὰ6.᾽ 

“ Ἀοσοτάϊης ἰο ΦΟΑΟΗΣΙΜ, ἐῃ9 εασία 8 ΟἼΟΥ 
(δ. ατεαὶι." Τὸ βαῖθθ, ἐβθη, σψῖιο, δοοοτάϊης 
(0 δῃοῖβον, νγὰβ γοργοβοηϊθα Ὀγ ἰπὸ 7αζιηρ εἰατ. 
κε Τυβα δρρ!]οὰ ἐμ φασίθ ἰο ΦοΒη ; ἰΐ 18 60 Γ- 

(δία ἐπδὶ 1ἰ ἰ8 Φο δηποδη, 88 ἃ βγθοὶ οἵ Αροοδ- 
Ἰγρίϊς ρΡτορβεουῦ. (τ ] τὶν ἐμ6 Ατευζγίίον, Ῥ. 
480.) [866 δ'δο οὩ ΡΡ. 201 54.--Ε. Β. 6.] 

Οσλα». ἔΣ. 1. 

ΥΠΝΤΗ ΤΆΜΡΕΤ, ΟΒ ΤΗΒ ΕΠΕ6Ὶ ΤΟΝ. 

σῃ. ἰχ. 1. 1 δανν ἃ βῖδι {8110 ἴσο" 86 
Ἡδανϑῃ ἴο τ 6 Ἑ!ασιὮ.---ἰ9 ἢ1}} 16 ἀοπθ; ἱὶ 

Κεισηε, ἐδο εἰδίδπιοηὶ οἵ Ζοτοῖοο-- εἰαϊοιιθηὶ οοποποά ὕη- 
ὁες [δ τοῦῪ Αροσδι γρῆς ἤχκυτο οὕ ἴΠ9 ἰοχῖ, Ὀυὲ ργοπιδίτοι Υ 
Ἐπυσαοκοά, οὔ {πὸ διεὶ ἑδκίης οὗ οῦιο Ὀγ Αἰαγίς--ὴἰκὺς 

οοδοίδετεά δὲ ἰδ χὶἢ δοοοιρὶ δοά: Οἰαγίξείποδε ἐόγνανενι 
6) ἐχέϊπείμηι εεἰ--- 80 πον! δ εἰοτίουθ δπ δα Ὀδθϑῆ ὁχ- 

ηκαυϊσποῦ ; οΥ, δ ἐπ τηράδγῃ ροοὶ (Βγτουῦ, Οὐἤαε ΗἨατοϊά, 
(λδίο ΓΝ.) μα αχργεϑδοά ἰξ, δὶ ὑπᾶεςς ἔπ Αροοδ)υρμίῖς 

᾿ΑΒμο βοῦν ΒΟῸΣ κἰοτῖοα δίδ ὉΥ οἷαι οχρίγο, 

511 δοὶ σγοῦ οὔθ εἶδ τοτη δ οὰ 9 κἴ τοσοῦ [πὸ ταςδηὶ δηὰ 
ἀδκ ΣΝ ΤΟ ἔτοτη Ἐουθογίϑου (Οδαγίεε Ῥ᾽ ΡΌ. 11, 
12)}9: "16 τῶϑε πογο σδ] ] οἀ οὐ ἰο χ Ὡροη ἃ ρμροτίοά ἰὰ ἐδο δι ἷ6- 
101 οὔ ἴδ οτῇ ἀπτίης ΒΊΟΝ τῆ Εἰ ΦΙΟΓΥ οἵ {πο ὨυϊηΔη ταο9 
“τπ (δὲ πγοοὲ ςαἰλιυι 0884, 6 που]ὰ νίζους Ποαοαιίο Ὡδπιο 
ἴδει π εν εἰ τροοὶ ἔγοτῖα ἔδ9 ἀοαι οἵ Ἰποοδοδίυθ ἴο ἰδ9 
φοϊλυϊδονοηῖ οὔ τη [οπατάο ἰπ 114]γ."---Β. Ἐ. Ο.] 

5 [πιηοτὶ ον Βαετιοα, ἰα δοοοζάδηοο τί ΒίϑθοΟρ Νονίοη 
ρὲ πιδὴγ οἱδες πἰσιοείοαὶ ἰμίογρσοίοια, πηἀοζείδηὰ Ὁ. ἐμ δ 

[88 79Ὰ}1ὁ6π δίπουν ἴγοτπι Ἠθδνυθηῃ ἰο Ἰαάριηοῃΐ, 
[βυῖκ χ. 18: [8. χῖν. 12. Α δέαν----ἰ οΡοοσο ποὶ 
8} Απρεῖ (ΕἰΘΒΒΟΤΏ) ; οἶἐ ΒΡ ροοά (Βοηᾳ6}) ΟΣ 
Ὀαὰ (Ὠδιον 1661) ; οοτίδίῚν ποί {πο ἀευϊ (Βο6άο, 
δρδίηδὶ ὙΒ]90 8 Υἱὸν οἷ. χὶϊ. 9 τ 8.98). Α6- 
οογάϊηρ ἰο Ὀυδιονάΐοοϊ, (86 ἰάθαβ οὗὨ δίαγ δηάὰ 
Ἄν" ΓΘ σοπδυθηὶ (ῬΒ. οἷ]. 21; Ζ26γ. χχχιϊὶ, 

τ Ε πὐ νῷ 8ΙῸ ἰγοδίοα οἵ, 89 ὑνο ἔοσ5 σηυδβὲ 
Ὀ6 Κορὲ βορᾶσδ'ο. 1} τὸ ΒΌΡΡΟΒΟ (110 ἰοομδίδ ἰο 
Ὀ6 Ῥ»Βδηίαδαίθβα οτ᾽ ρἰ αϊΐηρς ἴθ Ῥβϑυσμίοδὶ ρίοοπι, 
ὟΘ ΙΩΔΥῪ ἰδία ἰῃ6 δίαγ, ὙΒΙΟΝ 88 718]16 ἵὕγοπι 
ἤρδνυθη, ἰο Ὁ τορουίδηοο νιϊμουΐ ζαὶζ, οὐ (89 
ΒΟΓΓΟῪ οὗ 8186 τοῦ] ---80- 08]1]. ὦ Οδἷη οὐ Ζιὰδϑ 
γΓΟρϑῃἑδη660---ὉὉ 89 ΤΟΙΏΟΥΒΘ Δ ἃ ΡΟΘΏΔΠΟΘ οὗὨ ΓΘ- 
Ἰιρίοιβ 86] -ἰογπιθηΐ, τ οί οΥ οἸοι οὰ ἴῃ 8. ΤΏΟΥΘ 
δποὶοηί δηὰ τηραΐθογ8)} ΟΥἩ 8 ΙΏΟΓῸ ΠΙΟΟΥΠ ΥΌΣΠι. 
Οοιρ. Φοδπ χὶϊ. 80; 1 Φοῖα δ]. 21. 

Ττγαπιροὶ 1᾽6 ποοδ ὑηᾶοῦ ἰδθ βαγασδηϊς ἰηγταδίουβ. ΤΏ 
δυρροτί [6 Υἱονν ὈΥ͂ σοηδίἀογλείου δ ΒΌ 0 88 {πο ΤΟ] ανείηρ : 
1, Ἴδο δὐτηϊχίυτο οὗ ἴμ69 λπαη {1} (0 δεείέαὶ (τόγα. 7, 8) 
ΒΟΟΙΠΒ ἴο ΠΩΡΙΥ, [πὶ ἐπ ο ἀραϑηΐ [ἢ {π|8 τος ποτα το. 2, Τὶ 
5 ᾿πρ! οὐ, ἰΒαὺ {ΠΟΥ τογὸ δοϊυδίοα ὮΥ 8 ἴα͵βο σοὶ! χίοῃ ὉΥ 
γοτα. 1-9. 1]. 83, Τδαὶ [ΠΟΥ ΌΓΘ ΘΥσὈΟΪ 561 Ὁγ ἰοσωδίς (νογ. 
8) [υἀϊςαῖοα (1), 1:ὲὸ ΠΟΥ τοῦ ἴσοπι ἐδ Ογύίφρπί, Ατωρία 
Θδρ οί  Υ (860 δ Χο Ἰ ὨῚΥ ΔΌΪο τί ἷ9]9 ὈῪ ΕἸΠἰοὶὶ [ον 
ἌΡ. ΥοΪ. 1., ΡΡ. 420 βᾳη.] οὐ “Ἐη)Ὸ Ζοοαὲ ΑΡρτορσγίαίϑηϑεἑδ 
οἵ δοεγίρίατο Β.π.001); (2) (δὲ (ΠΟΥ γταγναροὰ ἱῃ ΠΏ ΠΘΓΟΌΒ 
Δυὰ ἐπ θθθ αὐιίοθ δ δυςσοοϊηκ ΘΎΘΔΙΩΊΒ: (3) 1ποῖς ἀ6.» 
εἰγυοίίνοηθαδ. 4. Το ρδοῦ  δγίε[68 οὗὔὗἨ δρροδγεηςσο ργοβοηϊοά 
γοτϑ. 1-10 διὸ δἰ τ κίηρὶν εἰκο βοδηΐς Οὐ [ἢ Βαγδεθηβ : (1) {ζε 
εὐὐο Ἀογϑαδ, ἸΘῪ ῬΟΙΘ με ποίραΙν Βογβοιηοῃ : (2) ογοισης ᾿ἶκε 
ὠπίο σοϊά, ἰποῖγ Ροσυ! αν Ὠοδά- ἀγοου---μγδαπε δἀογηεὰ πἰῈ 

Ἰὰ (ΕἸ ο() ον γοϊϊον {ΓΈΓΘΘΟ., 
4) λαὶν ἔἶχε 'τοριεέη, (ΠΟΥ “ΟΓΟ ἔδ6 
ἔλτΥ παίοηβ) ΟΠ. (“1π δαὶ τηοδὲ σπαγαοίουίβιο οὔὨ Ασὰῦ 
Ροδπ)8, 4πέαγ---ἃὁ ΡΟδΙ οοϊῃροδοὰ αἱ (πὸ ἰ{π16 1 Βρϑεῖ οἵ---νὁ 
Βοᾷ ἴπο πιυϑδίαημο δηὰ ἴμ6 Ὀεαγὰ, ἴπὸ Ἰοὰρς Παίς δον ίης οἡ 
Πο δΘιιουϊάοτα, βαπὰ ἴΠπ ἱἐπΓΌΘΔΗ αἷδο, δῦ βῃϑοϊδοα: ἱ, 540: 
“ἢ δὰἀϊυδίοὰ μἰπλ86}7 Ῥγοροῦ, ἐν θὰ 6 ᾿τλίσζεγε, δὐὰ 
“οϊαεά τρ μὲ Λαῖν ἀπ ᾶον πον ἐμγδαπ, ἀγανίης [ὁ τονε αἵ τὰ 
δλοιμαενε" 1.160; “ Η|δ8 μαὶγ Ποιοεὰ ἀοιοπ λίξ ἐλοιάογε:" ΠΗ]. 
117; " Απίαν ουὶϊ ΟΠ Μδαά 8 λαένρ ἢ τουεῶρο: ἱγν. 82δ. "Ἧ 9 
ψ}} Βα κ πὶ ἘΡ ΌΥ δἷδ λαέν:" 11].4. "ἼΒοιυ 7ο0μϊ-πιμείαολέοεα 
ἩΤτΟΙΟΙ Γ᾿ ἢ Ἐ]Π οἵ). (δ) ἐφείλ ἔχε ἰίοπς, (Ποὶτ ἰογοοί 
δγεαείρίαίες αἢ φῇ ἰγοη, “" βΑ169 8 ογαη ἰϊ. 104. 6 
εἰτει χοῦ οσαΐς 67 
(Ε}|οἱἢ}, δ. Τῆι δἀ δἰ τίου οὗ ἐδο 
00 Οτίαη) εἰΐηρ' 
ἴο ὕε οὐ πεέΉ, διὰ ποὶ δα 19 οἰπλρ]θ ἰοοῦοῖ ἥκῦτο νου] ὰ ἢδνο 
ἐπα ϊοδισα, οἡ σεσείαϊίοπ͵ γον. 4. (1 νσὰβ 1ῃ9 οοτ)τηδῃὰ οἔ ἰδο 

Βδιἢ 

(δ ρὰ Αὐουῦοιον, ἴπ6 {ΑἸ ΠοΓ. 1 16ὸ δηὰ δησσοδδοῦ οὗ Ἀ- 
μδιηαιϊοά, ἰὼ δΔοοοτάδηςο ὙΠῸ ἐδθ δρί ἱΐ οὔ το Κόογδῃ, ἰοδυθά 
(ο 19 ΚασβΟθῺδ ΟἹ (η6 ηνϑδίου οὗὨ Ἀγτία, “ ΒΘεδίΓΟΥ πῸ Ῥϑῖσὰ 
ἔγοϑϑ, ΠΟΥ ὈΌΓΣΩ ΘῺΥ ἤοϊ ἀβ οὐ σόσῃ ; οὔΐ ἀονῃ ὯῸ 970}Π{ ἴγοεδ 
ὯΟΣ ὧο ΔΩΥ τη ἰθοβίοί ἰο οδίξϊο, ΟΥ δυςῖ 88 γοῦ Κὶ}} ἴο εοδί." 
Οιδδον, οὮ. 11.); (2) ἐμαὶ { να ἐο 6 ἃ ἐογηιθηΐησ, Ὡοῖ δὴ 
υἱίοΣῖγ ἀεείγεοίίοσ, ἈΧΟΏΟΥ, υὙορ. δ (ἐδ εἰἴηρ οὗ {πο 

πιαίξ ἴὸ ἀοίοηῃά γοῖ ἴῃ γοῦν τδιδ᾽ 
δοργρίοη (4180 ροϊπιίης ἰο 

τος. 10, ποδί (1) παῖ ἐποΐν ΘΡΘΏΟΥ τδδ 

στο, ΒοΟΥΟΥ͂ΟΡ, ὙΏΟΓΘ αἰδβιϊποί βυτοἿ8 ΟΡ 

ὥ γᾶδε ἐΐδο πιθπ, Ὀρασάοα :. 
γ Ὧδίν (}κὸ οἵμοῦ πα ἱ}}- 

; (6) 

δοουρίοι 
8 Θχοθϑαϊ πον ραΐη 7μὶ, Ὀὰ ποῖ οτααγίν 7αέαϊ, βο0 Βοοῖκα 
οἵ Τγαυοὶ κοποσα γ. [Π ΓΟίογΟΙΟΘ ἴο πο Ὡδίυγο οὗ 188 
85 ἴθ ΔΡρτορείδιίοΙ Υ σγτορο] σοί, (Π6 (οἱ ]ον πς ἰ8 οχ 
ἔγοτῃ ΒασΊ 66): 

[3Α6 δρρίἰοδυϊο ἰο ἐδ οοπῆϊοῖΒ οὗ (ο βαγδοθῦβ ὙΠ] 
Οπγίδίίδπβ (ΟὨτίδιοηάοπι, [89 Θχίογῃαὶ ΟὨυτΟὮ), [Π6 τηεδηίης 
ἴθτο πἩουϊὰ δϑοῖὰ ἴο ὑὕ6. τπδὲ [089 μόνοῦ σοοῆς. ἀρὰ ἰο {Πο080 
φῇ δ8ΙῸ γχεργοδοηϊθα ὈΥ 80 Ἰοσυδὲ5 ὧδ ποῖ ἴ0 οἰ ΟΗ͂ απ ἴο 
ΦΨΕΠΟΥ͂ 180 Οπανι ἢ; υυῖ ἰξ τῶ ἴο ὑΠΒΚ ὍὭμοΣ ἰξ ντδιίουβ 
οδἰδιἶοσα ἴο οοπιίηϊι ἴοΣ 8 ἀοδηί(ὁ ρετγίοα,, .. [ἢ σοδρϑοΐ ἴο 
ἐδ 8, δοῖιθ τοιβασκαῦο κοῖθ πανοὸ οσσυγΤεά ἰπ Ὠἰδίοτγ. ΤἘΠῸ 
Το οσσοσα οἵ ἐδο Βαϊδο Ῥγορδοέ οοπίοιηρ διε [Π6 βηυχαίοΣ 
οὔ Βυτορο δοὰ {πὸ ἀσαδίγποϊίοπ οὐ ΟὨΥ δ. ἰδ  (τοπ, ἵν 
Ὀλγίοτθ---ἰο δεῖ δηὰ ἰῃ9 Ἦγοδί--οχρϑοιΐης ἴο τηδἶτ δ 
Ἰδηκευς οὗ [06 ἔνο Ὁ 68 ἴῃ ἰμο Νοιῖδ οἵ Τα], δοὰ ἴο 
πῆς ἢ ἄονπη ἴο Βομμα. ΤἽν].ο ἀϊὰ ΠΟΥ διίλοῖς ἴΠ0 τἰζαὶ ναγὶ 
οἵ Ομγδίδηάοιῃ ὈΥ Ὀοθίθσίης ΟΟὨ δίς ΙΠΟΡ]ο ; ἢτδῖ, ἴῃ το 
ΒΟΥ γοαγο᾽ σίορο, π|ρἰοῖ ἰαοῖοθ τοῦ Α. Ὦ. βδδ ἰο Α. Ὁ. Ο᾽δ, 
δ“ δοσοηάϊγ, ἰη 1.0 γοαγα 116-118, ν θη 1εὸ 1Π6 Ισαυτχίδη 
Ἅ858 ΟἿ 6 ἰπηροείαὶ τοῦθ. Βαϊ, οὐ ὈσΓἢ οὐσδείομδ, [ΠΟῪ 
Ὑ6 70 νϑλύὰῃ ἴυ τοῖῖτο ἀοίραϊοὰ δὰ ἀἱ ρα, Οἰἱθθοη, ||. 46] 
806. Α ἮΝΈΡΟΥ Γορονοα ἐμοίγ διΐδοῖς οὐ (ἢ ο έϑδοὶ. Ἡδυίης 
σοῃαᾳθοτοά Νογίδπογῃ Αὐτίοα, ΠΟΥ Ῥαβδεϑὲ ουαυὸσ ἡπίο 
βοὐἀηποὰ ἰπδὲ οΘοΌΠΙΕΥ απὸ ῬῸὸ ἱ, δῃ  οχιθηδοά (δον σου- 
ᾳυρπίβ 88 ἴδε δα ἴθ οΐγο. Αἱ ἢ εἰο Τρ εδίκηοα ἰὸ 
βαυάσο Ἐτληςο, δαὰ δανίης υηἰϊοὰ τἱέθ ἰδ0 ἴοτγεοδ σῃϊοἢ 
[ΠῸΥ οχροοϊοά ἴσοι ἴῃ Κασί, (86 ἰηἰθῃαοὰ ἰο πραῖσο δ εὁ- 
ϑοοῶξ Οἱ ΠΔΙΥ, δὰ οοσαρἷοὺδ ἐδο οὐμᾳποοὶ οὗ Εθτορε. Τ δ 

ὭΣ 
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Το Βἴπ: τυδ88 βίνϑῃ, εἰς.---Ἴἰ ἴ6. (80 ζεν οἴ (19 
ἐδ οἵ 16 ΑΌΥ88, δῃὰ ἷ8 χίνοιι ᾿ἷπὶ ΟὨΪΥ͂ ΔΙ͂ΟΡ 
8 41}1. Βοροηπίδηοο 88 ἴῃ Ησδανθῃ δἱ ἢἤτγαι, 

δυὺ, {γουσὰ νψϑαὶ οὗὨ δ στη βδίοη, [6}1 ἰοὸ ΕδΥί, 8 
“αἰΐεπ δίατ, τοοοὶ τὶ πα ΠΟῪ (116 τ 6 ΠΟ ΒΟΥ ΔΌΪΙΙΥ 
0 ὁρθπ [Π6 ρῥὶὶ οὗ (0 ΑὈΌΥ88, ἐμ9 ἀοιηοηΐα ἀοπιδὶῃ 
οὗ (μὸ Ἰοῦγοῦ γϑῶ]α οἴ 9 ἀοδὰ. Οἱ ἰδ ΑΌγ588, 
σοπΡ. ἰἢ6 Ζεχίοοηδ. 6 ρῥἷί, φρέαρ, ἀδποῦοα (80 
του οὔ 9 ΑΌΥ88 ; (89 τπιουδϊ Ὀοΐης; βίρηϊδοοπὶ 
οὔ ἐμὸ 610890 σοῃπδαίίΐοη δηὰ γϑααγ οροποὰ οοτ- 
του ϊοαίίοη Ὀοίγοοα παδη ὈΒΥ6 1168] 119 δηὰ 
80 ἀδπηοηΐα ἀοπιδίη. 
ογοπὶ ᾿ηἰογργοίδιϊ ομδ οὗ (Π9 Φία7 8660 ἰῃ 9 

Ἥοίϊο, Ρ. 102 :-- ωγγ8): γαϊθηθ; (Θτοί 5): 
ΕἸθδσατ ; ἐπον εὴ: Μοπ δ θπι, ἐμ6 80} οὗ 7υ 45. 
Τὴὸ ΑὈΥ858: ἱπ6 ἤοτίσγοϑα Μαβδδάδ. Αὐβϑάδοη: 
Βίπιου, (ἢ9 80πη οὗἨ Θογίοῃ. Α δἰῃρυϊαν ἱπίον- 
ἘΓΕΙΔΙΙΩΝ ἷθ κἰνθῃ ΟΥ̓ Αἴοδϑαῦ: 806 Μοβδὶσ 
Δ. 
Ασσοταΐηρ ἰο ΗθηκηίθηθοΥ, ἰπ9 φίαν 8 δὴ 

ἰά681 ρούβοῃη, ἃ ᾿ἰΐπο οὗἤὨἩ στυ]οσθ, ἰμθ ᾿αϑὲ δηά 
φλμν ον ἴογπι Ὀοΐη Ναδροϊθοῆῃ. ϑδηάορ: Μο- 
διηπη6 4 δῃηὰ Ηἷβ βἰβῃ. Οὐτίηοῦ: Ατίυθ. ΤῈ6 

Αγεωξζεί(ίεν: Τα ἰογαγοῖὶ; δ9 τοζδγὰβ ἰἢ9 
αδοόηάίπο ὅπιοζε 88 Θεὶ δ᾽ δὰ ἔδπαιϊ οἶ8Π). 
[ΒΑκνΝ εβ (οη οἷν. Υἱϊῖ. 10) : “.Α δέατ 'δ ἃ πϑίι- 

Ῥδὶ ΘΙ} 6 πὶ οὗ Ῥγΐποθ, οἵ ἃ τυΐοῦ, οὐὗἨ οὔθ αΪ8- 
εἰησυϊθδιοά ὈΓΥ ΓΔΩΚ ΟΥ ὉΥ͂ ἰΔ]οηϊί. ο0. Ναπι. 
χχῖν, 17 διὰ ἴβ8. χὶν. 12. Α ϑδἰδὺ {6]}ξ[πρ ἔγοιτι 
Ηφαύθῃ που]ὰ Ὀ6 ἃ πδίυσαὶ δυι οὶ οὗ ὁὴ6 10 
δὰ Ἰοῖϊ ἃ εἶχον δἰδιίοη, ΟΡ οὗἩἨὨ ὁηὴ6 ψ1|056 6.8- 
Τδοίοῦ δηὰ σοῦγϑο σου]ά Ὀ6 11Κο 8 πιοίθου. βιιοοῖ- 
ἴηᾳ ἱπγοῦχῃ (6 ΒΥ." Απάὰ ἐπ ἰοσ.: “ΤΊ|ι}]9 ἀ6- 
ὩΟΐΘθ8 ἃ Ἰομὰθῦ, ἃ πὶ Π ΥῪ οὨίοδιαΐη, 8 ΑΥΣΙΟΥ. 
ἴπὰ {πμ6 {018}1πιοπΐ οὗ τΐ8, τὸ ἸοοκΚ Ὁ {1:86 δρ- 
ῬΘΘΓΘΠΟῸΘ οἵ 80:10 ΠΙ ΧὨ ᾿σΐηοθ δηα ὙΔΥΥΪΟΣ, [0 
ὙΠ οπὶ ἰδ ΟἼΥΘΙ ΡΟΥ͂ΤΘΙ, 848 ἴὶ ἯΟΓΘ, ἰ0 Ορϑῃ ἰἢ9 
Ὀοίίοπ] 6858 ρῥἰΐ, δΔηά ἰο δυπηηλοι ἔογ 1(5 Ἰοχίο 8." 

[ΑΨΕΟΚῸ: “16 Γοδάθν Μ1] δ ὁπό ἐμὴ οὔ 
188. χῖν. 12: “Ηον δὶ ἰδοὺ 116 ὴ ἤγοιῃ Πάν η, 

ες ὯΔ ἀοίραϊοα ΟΥ̓ (ἢ γΑΐοῦ οἵ Ομασῖοα Μασγίοιὶ, δπὰ 
ΤῸΡΘ δηᾷά ἴῃ ΟὨ γίϑεδη τοῦ] τοΓΘ βαυϑὰ ἤγοιῃ βυθἠ μαι οπ, 

αἸΌυου {ἰ. 4 8.ᾳ. “Α Υἱοεϊοτγίου Π1Π6 οἵὁἩ πηργοῖὶ,᾽ σαγα Με. Οἱ!» 
Ὀοῃ, “δὰ ὕέθῃ ῥγοϊοπ χοᾶ δθογνὸ ἃ ἱπουφαῃὰ τη }168, ἴγοῖλ (ἢ Φ 
τοοῖς οἵ αἰ υγα! ἂτ ἰο [Π9 πιο οὗ ἔδο [οἱνθ; 1Π9 τορος ἰοῦ 
οὗ δὴ θ4}}} βρᾷοθ ποιϊὰ ἢδγοὸ οαγγίοϑά (ἢ ϑαγβοδὴδ ἰὸ ἐδ 
οομδηθβ οὗ Ροϊδηὰ δοὰ ἴδ δἰκῃϊαηα οἵ ϑοοι]ηπά. ΤῊΘ 
ΒΉΪηο [6 ποΐ ΠηοΓΘ Ππρα δ Ὁ]9 [μα ὴ 1ὴ9 ΝΊΪΘ οὗ ἔθ Ευρηταῖ 
δηά ἴμ9 Αγδυίδῃ δος τοἰκῃς μανὸ δαϊοὰ πϊποιδ αι παν 
οομὈδὶ [πο [ἢ του ἢ οὗ ἴΠ6 ΤὨΘΠμ658. ῬοΥΠΆΡδ 19 ἐπίον- 
Ῥγοίδιίοη οὗ {1|ὸ όογθη που]ὰ ἢν ὕὉ6 ᾿υ μἢδ ἰὰ ἴΠ9 Βοῆοο θ 
οἵ Οχίογά, δὴ 1 μοῦ ραϊρὶἐδ τὰ ας ἀοιηοηπτγαῖθ ἴο ἃ εἰτοιηι- 
οἰδοὰ ρϑορὶθ {π 9 βδϑποίγ δὴ ἰσυῦϊῃ οἵ πο ἑονο]αιτίοηδ οἵ 
Μεαδοπλεί." ΤῊ ἀτγγοϑῖ οἵὕ τὴ βαγβοθῃ ᾿υδὶϑ Ὀοίοτο ΒΌΓΟΡΘ 
ἯΔ5 ΒΓ 1061, νὰ Ψ δ. ἴΠΟΓῸ 8 ΠῸ Γρβϑοῦ ἴ0 δηϊξίοἰραῖο, 
δὰ ἰΐ δύθὴ γϑοῖ ροῦρὶ "χοῦ Ὠἰσίογίδην ἴὸ ὕο δοϊθ ἴο βοοοιηῖ ἴο Ὁ 
1. "ΤῊΘ ΟΒΠπὰ ἰδίογί δα, δλγὰ Μγ. αἱ δθοι, " τῆο δἰγίνϑου ἴο [0]- 
Ἰονν ἴποὸ τρί ἃ σοῆγδο οὔ ἴμ0 δατγδοθηβ, πιαδὶ συγ ἰο ὀχρ αι 
ΌΥ δῦ θα η6 [8.6 ΟΌΓΟΙ δηά δίαιθ ογ σαυϑα ἴγοῦμ {π|5 ἐπ)» 
Ῥοπάϊην, δηά, 88 [ξ δῃοι ] δβθϑη), μον Δ 019 ἀβηρμογ." ᾿ ΤΉ Θ80 
ΟΟὨ4υοΒ[8,᾽ ΒΔΥ8 Μῖτ. ἨΔΠ1δη), ὁ νν ἰσοἢ δι ο 88 ἐδ 6 ΘΟ Γοῖθ68 δΔηὰ 
ΒΌΡΘΓβοἰΑΙ, ΔΓ 1688 μογρίοχίηρ ἴο ἃ οδἱπὶ ἱπαΐγου (δὴ ἘΠ οἱ Ρ 
ΟΟδθ4{{0Π---ἰ[(ἢ9 Ἰοβ8 οὗὁἨ Βα! ἴη9 Βοιγμδη ϑαρίγο ΤΠ [9 ῬΓῸ- 
δοιυβίϊου οἵ ἰπθ τουδὶ ̓  (Μίσααϊς Αρσ’ε ἰϊ. 8, 169). ΤΊνοδο δ} ϑὲτα- 
ἘΙΟΏΒ ᾿ΠΑΥ͂ Βοῦγο ἴο οχρίϑί ἢ {6 τχοδηΐηρ οὗ ὅδ δυιαθοῖ---ἰδὲ 
μοΐτ κ΄ δΔῃηὰ σοιῃ πη βΒϑ 00 Ῥγὰ8 ἢοὲ (0 ΘΔηπ  ἰ]αῖ ΟΥ τοοῖ οι, 
πὶ [0 ΘΏΏΟΥ δα δῇ οί. Ιυἀοοά, (ΠΟΥ αἀἰά ηοὲ ρῸ Τοτι ἢ} πεῖ (ἢ 
Δ ΡῬΕΠΏΔΥΥ ἀρεΐχη ἴο ν. Τὴθ δηπουποθιχοπῖ οὗ [δ6 
Μυδβθυϊπιαη ΟἹ ΤΥ 8 τγ88, “6 Κογϑῶ, 186 ἐγίυπϊθ, ΟΥ ἢ}! 
βδινογά,; δὐἀ ὙΠ θη ἐπ 06 ΜΔ4 δα Ὀπι δαίοῃ, οἰ 9 Γ ΌΥ Θμδγδοίπς 
19 το] ἱκίοη οὐ ὈῪ τρί δυο, ᾿} 6 τσαισ ΑἹ ὙΔΥΒ ἀμθρδο ἐ "ΤῊ ἴδ Ὁ 
ορίίου οἵ γι ἀβῃΐρ, οὐ δα ῦ αἰ)πδίοῃ, οὐ ὕατ116.,᾽ δα. 5 Μσ. Οἱυ θυ 
(111. 387), “νσδβ γγορμοδοὰ ἴο 110 Θιθση θα οἵ λἔδποιηοῖ, ΟΟτιρ. 
ΔΙνο υοὦἱ. ἰἰὶ. 466," 

[6. Τὴο ἰδηρίῃ οὗ ἐμ νγοϑ, βυε πιοπίλε, {, 6. (ἢἢ 6 Ῥτο- 
ἔπεθὸ ΟΑἸΘΠ ΔΓ) οἋ λεη τα απὰ ΔΥΙν γεαν8---ἰὯὈο ρμτοοὶσο 
οῃ κί οἵ [00 δαγδοθηίο ἰνδδβίοη (600 αὐοίταοὶ οὗ ΕΒἰ]ἰοιξ οἱ 
Ε δηὰ δἷϑὸο ἰὴ9 Νοὶθ οὔ ἴο Ῥανε, Ῥ. 200...-:Ὲ. 

Ο [μυοἱΐοτ, βοὴ οὗ [6 τρογηΐης!" Απά οἱ ἴοΐθ 
χ. 18: “1 ὈοΒοΪὰ ϑείδη δ8 ᾿ἰρδίηϊης [411 ἔγουι 
ΒΗθαγθη. Απὰ ἀουῦι]60898 88 [8:6 ῬΟΓΒΟΏΔΙ προτὶ 
οὗ ὑπ δέαν 8 τηδ46 οἷδδν ἴῃ (86 0] ον; ὑροτά, 
ΒΌΘὮ 8 {86 χϑύθγθησο βοῦθ. 0 ΠΙΔΥ͂ 880 ποίϊοθ 
ἐμαί ἐμ 18 ΟΧΡΓΘΒΒΙο ὍΤΙ ἃ οοππῃοοίϊπρ ΠΏ Κ ἰὸ 
ΔΘ ΒΟΥ ρΐηδοο, οἷ. χὶϊ. 9, ἰὼ (88 Βοοκ, θεῖο 
ϑαίδη 8 σοργοδοηιθὰ 88 οδϑί ουἱ οὔ Ηδδυύθῃ (ο 
89 Εδγιῃ..... [τ 18 ΒΩΡΟΪΥ Ροϑδ᾽ 016, 1} ΑἸΟΥ. 
Βίθοτα, Βοηχοὶ διὰ 6 Ἧ., ἰο υπὰἀογβίδδὰ ὃ 
σοοα Απρεῖ Ὁ (ἷ8 [116 ἢ βίδτ.᾽" ἘΝῚ ΟΤῪ αρτοοῦ 
πὶ! ΑἸίοτὰ ἴῃ γοραγάϊηρς ἷτὰ 88 ϑδιίαη, θοῦ 
ἢ6 Ιοοκβ ὕροὴ 88 {8Π6 ἰπδρίσγοσ οὗ Δεοατηγθα, 
(Εογ οὐοὸῦ Ὑἱθῦν5 866 οη ΡΡ. 201 54ᾳ.)---Ε. Β. Ἵ 

γον. 2. Διηᾶἃ ὨΘ6 ορϑῃϑᾶ ἴβδο μἱξ οὗ τδθ 
ΕΌΥΒ64.---Τὁ ΒΏΟΚΘ. Τη6 τορίοη οἱ {δ “ονἱϊ 
σοηϑοΐθῃοθ ἴῃ ἐδ 6 Γ6 8] οὗ μ6 ἀδδὰ 18. ἃ τορίοῃ 
οἴ 861- θαγΐης, Κὸ ἀθθηπδ, ἤθη ο6 (16 δέη0Κὁ 
οὗἨ ἰογιϑηὺ δβδοθηβ. ΤῈρ 5366. Κπονβ οὗ ἃ τείτσο- 
δοϊΐου οὗ ἰδ φ]ΟΟΥ 66] 8 οὗ {115 τοχίοῃ οἢ 
(9 Εδυι, [06 Ἰγ0 βίπορ (818 τορίοῃ 5 ευὐδῃ ἰὸ 
6 ἔουπά ἰπ μὸ Ὀδοκ- σγουμὰ οὗ δὴ υπΐτγοοϑ πυτηδη 
80}}}-1ὁ ἴπ 18 γον], ΨΈΉθπσΘ ἰἰθγῸ σοϑυ] 8 ἃ 
σγεαί ἀατχεπέπο οὗ ἰμ9 Βὰῃ δῃα αδἱἷγ. 

Μογ. 8. Σιοουδῖ4.---ΟἹὰ Τοβίδιποιΐ ἔγροϑ, Εσ. 
χ. 12-1ῦ., 4οοὶ ἱ. δπὰ 11. [Ιη δηιἰἸλοϑῖβ τὸ πδῖυ- 
Τὶ Ἰοουδίβ, ἩὙΒ1Οἢ ἀοδβοϊδίθ σϑχοι αἰΐϊο, ἐδι68θ 
Ἰοοαϑίβ ἰθῶῦθ υῃμδεηθὰ 411] ογέοη ἰλίησε, 8- 
ἰδοϊκίπς Βο]οῖγ ἐλοϑὸ περ τολο λαῦε ποί ἰδλε δεαὶ οἵ 
σοα. 
806 δοοτρίομδ οὗ ἴ88 Θετιῆ..--- (ΟΥ̓ [89 

δσαγίλ ; Ὧο δεϊϊο : ἴῃ δηιμοδὶα ἰο ἰδ σαὐνψες.) 
5.66 ἰδ διίϊο]9 ϑοογρίοπ ἴθ ῬἾΠΟσ, Ῥδυὶϊ συ Δ ΡΪΥ 
(86 ἀϊδιϊηοιίοα Ὀοίνγϑοῦ ἰ6 Οτίθηΐδὶ δηὰ {δ 
ΤΠ] ἴδῃ ΒΡ6ο198. 

Ιπιογργοίδιϊοα οὔ ἰμθ ζοοσιιϑίδ : ΤΠ ΡΟ ΔΙΩΒ, 
Μδη6}5, αοίδ5, Ῥογϑίδηβθ, Μοβμδιηπλθάδηβ, 6 ν- 
ἰ8λ τοαϊοίβ.Ό Βοὰθ δηῃὰ οἰμογβ: 1.:ὸῸ σαρίυς 
οὗ Ὠογοίῖοβ. Τὼμὸ Ῥορο δπὰ ἰδ Ἱποῃϑ; ΟΥ̓, 
Γαΐ πον δὰ μ9 Ῥτγοίοβίδπιϑ (δποϊθηί Ῥγοίεει- 
δηΐ οὀχροδβίἰἰοη---ἰῃ ΟΡροβί(ἴοῃ ἴο Β6]]δυταΐῃ δοὰ 
οὐ ἢ6Υ58), δίο6. Ηοηρβίοηθοτα: Μδυίῖα] Βοϑίβ, 568 
Ὀαβιογαϊοοκ, Ὁ. 8)98.ς “Ηὀδ το, κα Ἠοδεοτί 
(.᾽6 Ζιοεῖίε φἰολίδαγε Ζυχωηῇ Οἠτγιδίῖ, Ἐτϊδηρθη, 
1800), Ἰοοὶκ8 ἔοσ (89 116 Γ8] [Ὁ] Δ] ] τ θῃὲ οὗ 4}} (᾿)686 
ΥἹΒΊΟΏΒ, ΘΧροοιρ, ΓῸΓ ᾿ἰπβίϑησθ, 16 δοίῃ 8] βρ- 
ῬΘδγΘΏΟ69 οὗ (116 ἰοσυδία ἀοβουϊ θα ἴῃ γον. 1 5α4ᾳ.. Ἐ 
ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ἀοθ8 τ0Υ0 ᾿υβίϊοα ἰο ἰδ ἴοχι τδηπ 
ΔΩΥ͂ Δ]]οροῦίϑῦ; ΟΥ̓ ΤΟΒΒΟοη οὗ 8 πιοοβδηΐοδὶ 
σοποορίΐϊοη οὗ ἱπϑρίγδίϊου δηὰ Ῥσγοριθου, δον- 
ΟΥ̓́ΘΟΡ, ἢ6 104118 ἰο Τασοζηϊξθ ἰδ6 αἰδιϊηοϊίοη ὃ0- 
ὑνϊχὶ Γ08] Ῥγόρμοίϊο ταδίϊοῦ δηὰ ρορίϊο ΓΟΥΤῚδ᾽᾿ἢ 
(Ὀ ειοταϊθοῖκ). ΘΙ ΓΚΔῸ]6 πογὰβ, ἰΐ πὸ δοη- 
βίον (μαὺ ὈΥ δ᾽] ρογβίβ δῖὸ ἀπάοσϑίοοα ϑυοβ 88 
γοργὰ ὑπ9 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 88 ἃ Βοοὶς οἵ δ)] 6 ζοσῖθ 
Βχαγδίΐνο ἔοτι8. 

γον. δ. ἥὟἯοϊ ΚΙ. το, Ὀσπὶ ταὶ ἘΔΩ͂ 
Β.411] ὍὈ6 τοτιηθηῖθᾶ [ςς}ᾺΚῸΕ: ἴοστηθῃξ 
ἘΒΘΙΩ].---ΤῊϊθ ἰταὶϊν ἰδ ομδνιδοίουι βίο; 10 Τὺὴ8 
[ρου τοσ. Θ: 7ΤΆον δλαὶϊ δ6εκ ἀεαϊὰ ἀπά ποῖ 
ἤρα ἰ. Ιπ ἰἰ861}, {18 τογχθηὶ 18 ποὶ βρὶ τἰἴ08] 
ἀοαῖὶῃ 88 γοῖ; ἰΐ 18, ΒοινΘΥΟΡ, 80 σγαϑί 88 ἰ0 πιδ8 
ΤΟ ὙΘΑΓΥῪ οὗἉ ᾿}76. 
Ενο του ῖδ8.---ΤῈ6 τοΐογομοθ οὗ ἐδὸ σε 

4 Το (κοί ἐναῖ ΒΌΟΝ οτοδίησοῦ Πα Υο ὭΘΥΟΤΥ γοὲ ὈδΘΌ 8068 
Βηῃου]ὰ ποῖ τπακε 88 οοποϊυάα, τπδὲ ΤΟΥ ΠΟΥΘΙ ΟΔῺ ΟΥΆΠέΥαΣ 
Ψ1}} σοπιθ. 1π ἴδ 6 ἰδϑδὲ {286 την ἐμίπιρα, ἘΠ] ἰδ ἀπμοογὰ 
οὗὅ, Β.4}} οοβο ἴο το τ οΥΟ Ὠμδϑοη δ δὲ] 
ΤΟΓΙΑΙ υΥἱδίοἹ." Ὧ5 ἤεβκεκτ. ΤΏ πλοάο οὗ δρργοοισίοδ, 
Βονγουοῦ, 85 ποϊμίης ἴο ἀο τ ἢ ᾿παρίταξίοσ, δ Ὀδοιανάϊοις 
ταίηϊκα, Ὀσὲ πὶ ᾿ἰΐογαὶ ὁσοκϑείδ. 
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σιοπ 8 ἰο {86 ΡοΟρυΪδν ἰάθα (Παἱ Ἰοοιι8ὲ8Β ᾶἃτ6 ᾿γοηί ἰο 
δΡΡΟῸΡ ἀυτίπρ ἰ᾿ 6 ὅνο τπο}}}8 ἔγοιῃ Μαγ οπναγὰ 
(Ὀυβιογα!θοὶς, Ρ. 828 [ΑἸξογα 7), ἀο685 ποὶ ργϑοϊάθ 
19 ΒΥΠΛΌΟΪ 68] δἰ ροϊβοθθοῦῦ οὗ {86 πυΌΟΥ. 
Ηετγο, ἴοο, πιϑηϊ01ἃ συ 65965 Βᾶ γα Ὀ66η μβαζαγάοα. 
8ε5 6 Ῥοίϊα, ν. 102; Ὀ ἐϑιοναϊοοῖς, Ρ. 821; 
Εὐγαγὰ, Ὁ. 294; ϑαπίοσ, Ρ. 70. Ψψιγίηρα ᾿ἱπουρὶι 
6 Ββα ἐουπὰ δ6 ΚΟΥ ἴο {Ππ6 Πιγ βίο ΣΎ ἰὼ {86 ἴο]- 
Ἰοπίηρς ογυϊα: Επσἢ ἀδὺ οὗ οδοῖὶλ τοδί ΞΞοη 6 
7γειγ. Βευροὶ ἀοδηρὰ ἐμὸ τοηί 88 16 δὲ 
6818. Ηδθη ΒΘ ΌΘΥΩ ΒΔ ἴῃ ἰ1160 ὨΠΕΌΘΙ ὅ, ἡ9 
86 πυιθον οὗ ἱποοηιρέδίεπεδδ, ἰδ 6 βῖφῃ οὗ λαζ'. 
Τμυβ: “44 Ἰοηρ ἐΐπιθ, Ὀὰΐ ποὶ {86 Ἰοη οβι.᾽; 

γεν. 6. Θοοϊὶς θϑιῃ .--- αὶ ἰονγὉ]9 οοπαίον- 
Ρασὶ ἰο {86 ἐπεϑυμία οὗἨὨ ἰδ ΑΡοΒ(]6, Βργϊηρίης 
ἴγοια 80 Βοϊϊθδβί ορο᾽ (Ὀ δίοτά.). 

γογβ. 7--’0. 1} ΒΟοσδθη.--- Τὰ ΠΠἸΚοπΐπς οὗ 
(δὸ ἐοεωδία ἰο λογδέδ 866 ᾿ἰκονν 86 ἰῃ 906] ἱ. διὰ 1]. 
Α8 οσονσῃδ.-- να] : ΤῸ απίεππα. Ὀ8- 

ἰογάϊοοὶς θα οὐοῦθ: Α αχκοὰ οἹοναίίοη ἱπ ἐμ 
το ἀ]ο οὗὨἩ ἰμ9 ἱπογὰχ (2). Ηδθηρϑίθηθοτς: ῬΒε 
ΒΟΥΘΡΟΙ χη ΡΘΟΡΪθ. 0 τηυδὺ ποὺ ΟΥ̓ΟΥΪΟΟΚ {86 
ἔδει, ἰπαὶ [Π6 ἤχυγοβ Ἀγ το ο] 6 ἃ ἔγοιῃ (86 
ἰάδϑ, 88 18 οἴϊϑῃ 1.18 οῆ86 ἴῃ ἰμ6 (ἀοϑροὶ ρᾶσϑ]68. 
ΒΟΥ, ἔδοθα δα ἴ86 ἴαοθα οὗ 120} .---Π θη ρ- 

βίο τς ουἱΐϑ ἐπ Κηοί: ““ ᾽ τ Δ} (ΠΟΥ Τοδ}ν 
ΝΟΓΟ (89 ἴδοεβ οὗ πιοη.᾽" ὑπαοιυθίοαϊγ 17 ἐμὸν 
ὝΕΓΘ ἰΓΟΟΡ8 οὗὨ σϑυαὶνυ 

γεν. 8. Εἰαϊσ 85 189 δαὶ οὗ ὑνοση9: .--- 
Ἠφηρσδίοη θοῦ: δυονίης ἐμ ἷγ Βδῖγ (0 σγοὸν δἱ 
Μ}1, υπουΐ δὰ υπἰοπἀοα. ΕὈταγὰ: ““ ΜΙ|1]ὰ δηὰ 
ξεῦι16 ὙΓΟΠΙΔΗΪΥ͂ ἴδοοβ. ΒΥ ἐμΐβ δὸ τπάοτ- 
διδπβ, ποί ἱπδρίΐν, (ἢ 086 το ἢ ὙΠ ΟΤα, 88 .ι͵8- 
ΤΟΥ 58 ὁαω ΥΒ 8, {10 Βρ᾽γΙ 18 οὗὨἩ {86 ΔΌΥΒΒ ΘΙΡΙΟΥ 

88 [0018 ἰ0 ἀΘΟΟΥ͂ τηϑην ἴοοἶΒ. Υοιί (Πὸ ἰοχί ἀ068 
Ὡοΐ δροϑδῖὶζς οὗ νοΐ 8 7668. 
Δ4 ἴδ9 ἴϑοῖδ οἱ ]οη5.---Τὸ ἰόντ γ--ποῦ ἰο 

δ16 ψῖῖ. Ηδηοθ 86 ἰπίογρσοίδιϊ οη οὐ Οδ]ου. 
δηὰ οὐμουβ 18 ντοῦρ: ΤῸ [8186 ἀοοίτῖηθ8 δηὰ 
ΒΙΔΕΡ λΘμΐοβ τὶ τσ Βοτοιἷοσ8 ἤδνθ τοηὺ (ἢ 6 
οτἰβοάοσ Ομυγοῦ. Ὀὔπβιρταϊθοῖὶς {μ η}8 (ΠΟ ῚΡ 
ἀεεοία(ϊ πη υογασὶίψ 18 ΒΥΙὈΟ]ΪΖΣοα ; {18 αὐ} ν, 
Βοιννονυοσ, βμου]ὰ ποὶ Ὀ6 ροτίσαγοᾶ Π6ΓΟ. 

γεν. 9. Δ ἴσο; Ὀσθαδῦρ]δῖθα. --- ΤΠ οἱ ἰδο- 
ΤΆΧΘΒ. 
ἘΒ6 πουπᾶ οὗ ἴδ οὲΣ τυ 6. 85.-- Οὐ. 2906] 

ἐϊ, δ. 
Ψον. 10. 116 111.0 ΒοοΟσρί ΠΕ. ---065 ἐδ 18 

τοϑι ἐμαὶ ὑποὶν ὑ8118 (ΠΘΙΒΘΙΥΘΒ ΔΥῸ 116 Β6ΟΥ- 
Ρίουδ (Βοηζοὶ δηὰ οἱ Β6Γ8); οὐ (μδί ὑμ0 07, 11|κ9 
Βοουρίομβ, μβδνο ἰ81}5 (Ὀ ὔδβιογἀϊθο Κ)} ΤῈ6 858- 
ἸΟΩ͂Υ οὗ τοὺ. 19 βϑϑῖηβ ἰο ἿΆΥΟΥ 86 ΤὈΤΊΙΏΘΡ ΒΌΡΡΟ- 
δἰιου. Βιυΐί 8Δ8 γῸ τηνὲ δήμου ἰο ἐμ 6 ΖΘΠΘΓΆΙ 
ἴάροα οὗ ἰο Ἰοσιιβίβ, {8 Ἰαιίοτ ΥἹΟῪ 18 86 ΠΟΓῸ 
ῬΣΟΌΔΌΪΟ. 

ον. 11. Δπᾶ ἴδ0». αν δ κίηρ ονοσ 
ΒΘ Ω:.---᾿ἀοοοτάϊηρ ἰο ΗΠ ΒίΘΏΡοΓς, {818 κίηρ 
ἐπ ἰἀδης 641 στ ἢ [86 ΓΑΙ] βίαν. Απα ΘΟΣ ΔΙ ἢ}Υ 
ἰ 15 ΠτηρΡΟΒΒ1 Ὁ]6 ποὺ ἴο ρεγδοῖνθ ἃ οἷ08θθ δήηϊίν 
Ὀείποοη ἰδοαι. [Π| ΠοΟΎΟΥΟΥ, γ͵ὸ ΓΟχζαΓα {6 
ζαϊϊθη οἰασ, 8 ΤᾺ 1688 ΓΟΠΊΟΥΒΘ πα Ῥϑηϊ θη 118] 
9οἰ -ἰοτθηΐ, 85. ἰἰ6 δοψίππῖπρ οὗ [89 ρῥἷεγχυο οἴ 
Ἰοσυϑί5, (μοῦ Κίπρ ΒΌΓΕΙΪΥ πλυϑὶ 6 Τορεγαρα 88 
216 εοπεωπιπιαίίοη---ἰῃ 6 σοηΐιδ ΟΥ̓ ΔΌΒοΙαἰ6 8Β6]1- 
ἰοστηοηὶ. ΤῊ15 Β.τ ὈΟΪ 1641] κἰης τὰϑὶ ᾿ἰκονν δ 
Ὅ6 αἰκίϊηκυϊθοα ἤσοσω. βαίδη, [Ὁ. ψγμβοπὶ τοί 
διὰ οἰβοτα ἰ6κὸ ἢ. Τπθ οοτηπιθηΐ: Απ δηροὶ 
“20 ἴδ, ἴῃ ἃ ΡΘΟΌΪΙΔΡ ὩΔΏΠΟΡ, ἴπ6 Βοδὰ οὗ (δ 
Αγε8 (Βοηροὶ δῃὰ οἱβθῦ8) [ΠΟΘ ἢ0 Ἰ᾿ἰσμὶ ου 
48 « εαὐ]οεί. 
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ΔὈδἄδοηῃ.---β6ο (16 Ζεχίοοηδ, δυί1610 ἼΠ 2, 
ἴὰ ὀοσσαρῖδϑ ἰῃ (86 ΟἹὰ Τ'οβίαπιοπὶ (ἢ 8 βαῖηθ γχοἷδ- 
ἰΐοη ἰο 360] 88 ἰῷ ἰμ6 τψυιτἰημκ8 οὗ (6 ΒΑΡΌϊπΒ 
ἰο Η6]]. [866 Εχουτδὰβ ουα Ηδάοβ, ρ". 3684 --- 
Ε. Β. . 

ἈΡοϊΐγου .--- 1} τ ύογθηοο ἰο ἀπώλεια. ΖοΒῃ 
δα Ἀἰπη86}7 Ὀ6Β 6] (Πθ ἰσιαοϑὲ ἰγρ6 οὗ {(μ6 ὙΠΟῸ]6 
Ιοσυδί ραρξαθ ἴῃ ἰδ 6 ἀουοϊοριηθηὶ οὗ 188, ἰῃ το- 
ἴδγθῃσθ ἰο ΒΒ οτΩ ἰὺ τηυδί Ὀ6 Βαϊ ἃ (Ππὲ οὐ θὴ βυϊοὶάθ 
18. 8 Βοοκίηρ οὔ ἀθδὶβ δηά ποὶ βηάϊηρς ἰ(. [899 
Ἐχουτθαβ οὐ Ηδάεβ.---Β. ΒΕ. Ο. 

γεν. 12. ΒΘΒο]ᾶ, ἴ18ϑτθ οοσῃθ.---Ου ἰδ9 
ΒΙΠρ]αν, ἔρχεται, Βε6 Ὀδιοτάϊοοῖ. 6 Ὑοίὶθ 
ΓΟ ἀ8β ἔρχονται, 1 Οοα. Β. δπὰ οϊοτβ. Τὰθ 
ΤΟ] ἱνγὸ Ο68 ἃγῸ, βοοοράϊηρ ἰο (ῃ9 δζ- 
τδηβθηοηΐ οὗ ἰμὸ ἥϑου, ἱπίεπδυεῖν ἃ8 νν6}} ἃ8 ἐχ- 
ἱεπδίυεῖν σγτεδίοῦ. ΤΠ οἰϊπιαχ, ἱπίεποίυεὶν νἱονοὰ, 
ΤΩΔΥ 6 Βίαἰοα 848 1Ὁ]]0 8: Ῥαοῃἰ θη] βοὶ-ἰοΥ- 
πιθηΐ ; {ι6 βρ᾽ γι 8] ἀθδὶ οὗὨἨ ἈΘΓΘΒΥ ; ΘΟΏΒΌΙ)-᾿ 
Ἰηδίθ δΔροβϑίδϑΥ. ἐἰχίεπεϊυεῖν ἀοθποα: Αἡ ἰπῆϊο- 
ιἴοῃ ΟΥ̓͂ ἑογηθηῦ ΡΟ ΒΘ. ΙΘ ἢ 88 ΒΑΥΘ ποὶ (89 
Β68] οὗ αοᾶ; 8ῃ ἱπῆϊοϊΐοη οὗἨ ἀδαί! ἀροὴ {89 
ἐδιγὰ ρμδγὶ οὕ τζϑθῃ ; δπὰ, Ἰοσθούοσ, ἀου]ο Βυχὺ- 
ΓᾺ]Π 688; 8 ΒΡραζγοηΐ βοῃοσαὶ 1α]ϊ ἱπίο ἀαβ}86- 
ἰΐοῃ ὈΥ ἰδ γοσοριΐου οὗ (89 τἸρᾶσκ οὗ (10 Βεοδβέ. 
869 οἷ. χίγ. 9.-11. 

Ῥέεγ. 18 ἐρᾳ. 
ΒΙΧΤῊ ΤΆΌΜΡΕΤ, ΟΒ ΤῊΒ ΒΈΟΘΟΧΌ Ὑ0Ὲ. Ἐ 

1 σομβϑαῦθηοα οὗἁὨ {1160 Ομ ββίοῃ οὗ 16 υἱέοῖ. 
ΒΏΘΘΒ οὗ (πὸ βοόυθὴ Τμβυηάογϑ, δ᾽. χ,, {Π 6 οβοίοσὶο 
ΒΚΟοΙσΘὮ οὗ ἐδοὸ ὁγ6}]6 πῃ απρδίϊοη 8 ἱποογρογαίϑαά 
ἴῃ [80 δἰχίλ Ττυροί. Ἅ4πηπώ ἰλὲδ πιαζεϑ ἰΐ ροεεῖδίθ 
ἐο τεσαγα ἰλά διαί Ττωπιρεὶ αα α ἀοιιδίε Ττωπιρεί. 

4 [ΕἸ]Πἰοἱὲ δη ἃ Βαγησθβ, ἱῃ ἀσοογάύϑησο ὙΠῈῊ Βίβμορ Νοπίοῃ 
Δ ΙΏΔΩΥ͂ Οἴμογν αἀἰδιϊ κι θη οα Ὠἰθέοχίσαὶ ἱπίογργοίογθ, πη ογ- 
δίδῃκὶ ὈΥ ἰἶοὸ ἐὐθϊθ ὉΠῸΟΥ 18 Ττυτηροῖ τὴ0 γῇῆοοθ οὗ {86 
Τυγ κι 8} ἰηγαδίομδ (866 ὑρ. 201 8ᾳ4.), ΤΠ ζ0] ον Ως 18. δῇ 
δὐοίγεαςί οὗ ἰδ6 ΔΙΙοσοὰ ματα] 6] αγὰ ὑαΐνγοθ [Π0 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
Δηὰ Ηἰδίοσυ, ἰῃ ΥἱοῊ οὐἨ ΜΒ ΐσἢ ἐπ 8 νἱονν 88 ὈΘΘῺ ἐν μενον 
Βα ϑυρρογίοαδ, (1π 180 αἰτδαηροπιθηϊ οἵ {μο μΡοϊηϊα, ἴδ ΡΙδῃ 
οὗ ΒαΥμθΘ ἢδ8 ὕθθη, ἰῃ τοδὶ ΤΩΘΆΒΙΓΟ, (Ο]] οὐτο.) 1. ΤὴςῪ 

ἀεραγίμγε: υου. 14 ἀθοΐαγοβ (ἷ8 ἴο ὕο πο ΕῸΡΉΓαϊοΘ: 
1088 γγὸ}} πονῇ ἕμεῖ, {παι ἰη6 ΤΌΓΣΚΒ ψοηΐ ΤΙοτι ἢ ἔγότα [ἢ [9 
Τί ον ΟἹ {1Π|0 Ὁ ΟΘΣΘΟΥ οὗ οοπαιιοδέ, 2. ΤᾺ 706 ΑΔηρεῖς, νον. 
14: ΒαγΏΘ8 οχρίδίηϑ (ἢἶα Ὁ. Γοίοσγίπς ἰο πο ΤουγίοἹὰ ἀϊνὶ- 
βίο οὔ ἴμο οὰ ΤῊΣ κί8} Ἐτηρίγο, ὑσγουίουδ ἕο ὑπ ομρομγέηῦ 
οἵ (6 τοϊμδί;δ οὗἩ [86 Εοϊηδὴ Ετωρίγο, ἰηἴο γι" Κἰ 018 --- 
Ῥὸ ἹΚοσιωδῃ, βυτία αηὰὲ Βοῦυπὶ (Οἐδδοπ, οἩ. 1νὶ}.}); ΕἸΠ]οεὶ 
ὰ {19 Δηὰ 6}} δἰ τὶ δῖ ἀἰν βίου, αὐὰ δυρχοϑίβ ἴδδὶ [ἢθ 
ὩΌΩΌΕΙ ΣῸΜ7 88 σμόδόι οἰ πο Γ (8) ἐῃ βοοογύδῃοθ ἩΪΠῈ [89 
φφ»γοργιείν οἵ ἰὴ ἥχιτο 88 ἱπαϊοδεϊηρ ταὶ ἴπογὸ νου] ὕὉθ ἃ 
ρεπεγαΐ ουϊρουτίης, ἔῃ σογγεβροηάοησο ψ1Ὲ [Π6 7οι" τσίπᾶξ 
ΓΟ. ἀγα ἴδ ῬγΟΥΟΓὈΐΔ] Γοργοδοηίδίΐγοα οὗ αὐ ν᾿ πδ, ΟΥ 6150 
(Ὁ) 88 ἐπαϊοδιϊηρ ἰδὲ {Π6 ἐεπερεεί Αηρεῖς (οὮ, Υἱΐ. 1) ἰοοξεὰ ἴῃ 
πὸ ϑαγδασοηίο ο0 ὙΟΓΟ ΕΥ̓͂ ΘΟΝ ψάσνω Ὀομηὰ αἱ [Π6 ΕΠ ΡὨΓαῖθδ. 
8. 7λε γγεοραγαίίομ, γοτ. 1δ: (6 ΤυγΣκ δ Ἐπηρίτο, μανίηρς [8 
βοαῖ δῦουϊ ἀπὰ ἰο (6 Ἐπδὶ οὗ ἴδ ΒυρΡηταίεβ, μδα Ἰος ὑὕθοῃ 
᾿Αβυ μόναις ἰῇ ΡΟΥΟΣ δηά δίσϑββ ἴο δυϊάτο {μ Ἐλβίογ οπιδῃ 
τρίτο; ἰοὴρς Ὀθίογο μεῖς διδοῖς ὑροὴ ἰἴπ 9 ἰαἰίοτν, (ΠΟΥ δὰ 

θοοοιὴθ ἰδ6 πλοδὲ μοπογίῃ! παίΐο Οἢ {16 ΦΆΓΓ (666. Οἱὸ- 
δοπ, οὮ. Ἰνϊ͵.). 4. βοῳπαὰ απαὰ ἰοοξεα, τοντβ. 14, 1δὅ: ἰΐ ἰδ 8 
τηλοῦ οὔ ΒῃΓργίδο πὲ (δ μον σι} Εἶτ ἡ ΙΓ ἢ Βα ΒῈ}}- 
ἀποὰ ἴδο Επιδῦ Βῃου ἃ δὸ Ἰομρ ἤάνο τοίγα θὰ ἔγομ ταονὶῃρς 
ψοοίπατγα: ἰτ ποι Βοϑῖὴ δα που ρ ΠῸῪ δα Ὀθθ γεδζαϊπεώ 
ΌΓ ΒΟΙῚΘ ΒΡΟΣΙΟΓ μονοσ. ὅ. Τὴε τιαϊεγίαϊ 9} ἑλεῖν αγτηΐεξ: 
γοσ. 16 ἐσαρ θα ἴπδὲ [μἰ9 85 οσαναΐγψ, [86 τὴῖὴ]] Κπον ἢ μυίῃ- 
εἰραὶ οἱοταϑθηῦ οὔ (η9 ΤᾺΤΚἰΒἢ Ὠοδί8. 6. Τλεῖγ παπιδέγα: ὙΟΥ. 
16, ἐισο ταντγίαάς 97 πιυτίαασβ; ἴῃὴ9 ΤῊΓΚΙΒΏ δΡρσοΐθθ ΟΓΘ τηι- 
φιεηϑε. ΟἸἰἸΌδοπ δαγα (οἰ. ᾿Υἱΐ.): “ΤῸ πιγτίααε οἵ Τυγκ δ 
ἮΟΣΒΘ ΟΥ̓ΘΓΗΡΓΣΟΘΩ αὶ Γγομτίον οὗἩ δἷἱσ Βυηάγοα πι1]68, εἰς." (1 
ἰδ ὑΡχοῦδὈ]ο, ἐΓ εἷς Ὠγροίιοπίθ Ὀ6 οοττοςξ, {αὶ τΠ0 
Τοϊηῖοθ ἰο 106 Θῃζγο ΠΌΤΟΥ δηραχοὰ [Πγουκῃουϊ [6 ρου οά 
οἵ ἴδ ἱπνββίουϑ.) 7. 1:}ὲ πιμμπεγαξίοῃ : ὃν πεγγίααε, τον. 10: 
ἐπ ἰβ ομθ οὐ ἴδο Ροου αν ἶο5 οὐὗὁἨ ἐπο ΤΌΓΚΘ 0 δροδὶ οἵ πυτὴ- 
ὕοστδ, ποῖ 85 ψὸ ἦο, "ν ἐλοιξαπμάδ, Ὀπὲ ὈΥ ἑρπιαῆς (τι νΥία"), 
“50 ἰδαϊ ἰΐ 18 ποὶ ἱΠοῦὺΐ ἷα ὑδυαὶ Ῥγορτίεῖν οὗ Ἰλῃχυδμθ 
ταῦ ΟἿ ΌΟΒ ΒΡΘΆΚΒ (65 ἴῃ ἔμοὸ αιινίωϊίοι ἰπ ἴῃ ῥγοοραΐης 
ἀινίβίο") οὔ "ἔπο τινγγίαας οἵ ἴπι αἰδὼ Ποτδο" ̓" (ΕἸ]Πἰοι1). 8. 
Τλεῖγ Ῥεγεομαὶ ἀρρεαταπος: τὙοχ. 17, " Ὀγοαδιρ]αῖοθ ΛΈ, 
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1ι ἰθΒ. ΒΑΚ ἰμ9 Ττγαμροὶ οΥ͂ ΒογΟβΙοΒ; δαὶ ἢ ὑδμὸ 
Τταμπροὶ οἵἩὨ δεσίπηϊπ Δροβίαθυ. Ηθησθ 86 δεσοπά 
τορος ἰΒ οοπέϊπαοα ἰθγουρῃ οἷν. χ. ἰο 6ἢ. χί. 14. 
Ηδθῃοα, 8180, ἰξ γϑϑ] 8 θαι (Π6 δϑεοοπα τοο6 ἰδ ἴῃ 
ἔτο βίαψοβ. Αἱ ἰδμο ϑηὰ οἵ ἰδ ὅτβί βίδζϑ, τϑῃ ἀο 
ποΐ τορϑηὶ οὗἨἩ (6 τόσ κβ οὗ ὑμοὶγ δηα 8, οἷ. ἰχ. 
20: δἰ {πὸ οπὰ οἵ ἰδ βοοοῃὰ βίαρϑ, ὑ8 676 8 αἱ 

Ἰοδϑὶ ἃ γεροηίμηδο οὗ ἔδδνυ, οἷ. χὶ. 18, 8141} 1 
ταυϑὶ Ὀ6 οὈβογτοά ἐμαὶ {80 δοοϊΐοη οοπϑίθιϊης οἵὗἉ 
6:8. Χ. δπὰ χὶ. ἰο τϑῦ. 14 18 γοργοβοηίδίϊνο οὗ δὴ 
ΘΠ ΓΟΙΥ ΠΘῊ 0γ0}0---6 ογοῖο σοπηθοίθα τῖζ ἐμ 
Ῥνοοδάϊηρ βϑοίΐοι ΟὨΪΥ ἤτοι σἢ. χὶ. 7. ΤῊ σοηπθο- 
ἐΐοη Ὀοίπτοϑῃ ἐποὸ ὑτγο δοηδβἰβίβ ἴῃ ὑπο ὕποί, (μ δὲ ἴῃ 

οἷ. ἰχ. ψγὸ Βαῦο ἰο ἀο πίϊι ἐλε δρίγίίμαΐ «πὰ οΥ (λὲ 
ἐοιγ86 ΟΓ ἰδὲ ωογὶά; ἴὰ οἷ. χὶ. 7 5Βαα., τϊ ἐδέ 
“ριτιιμαὶ δεσίππὶπσ οὗ ἰδὲ ἐπα α7 ἰλὲ τοογϊἅ. Ἐπὰ8 
δὶ 9 τογοϊδίΐου οὗ ἰ89 δοῃϑυαμμδίο οἴἶθποο, {89 

ῬΥΘΟΌΓΒΟΥΤΥ Οὔ ὉΠΟ685 ΤΟΥΤῚ {μι ΘΙΆΒΘΙΥΘΒ ἰμῖο ἃ ἩΪί. 
δος 2 ΤΉ 655. ἰϊ. , 8. 

Ψψεν.. 13. Α νοΐοθ ἔσγοσῃ [86 ἴουσ ΒΟΟΣ. --- 

οἰπίλίι 6 δηᾶ δρκενονιε ;," Ὁδυῦυκ τοιοασῖκο: “ ΕΎοσα (πο ἷγ 
Ῥγϑὶ ἀρρϑάγηπορ, 6 ΟἰτΟΙΏΒΠΑ ΑΥΟ δἤοοϊοά 0 ΘΑΥ Μαυ 1|κ9 
ΔΡρατοὶ οἵ «οαγίαί, δα δηά νψοϊοιο." 9. χω Ἀδαὰξ ὁ 
Ἀογεεδ αν ἰδλε ααὲ ο.7Γ ἰΐοπε, σου. 11: ἰηἀϊοαίίγο (1) οἵ 186 ἐγ 
διτου ἢ πηὰ ἤυγοοποβθ-- ἢ 666 ὙΓ6 ΓΘ Ὑ06}}-ἰΚηονγῃ οἰαγδοῖον- 
Ἰριΐοα οὐὗὁἩ Τὴ ΤΟτΚὶ ἡ σαΥΔΙΓΥ , (2) ποῖ ΟἹΪΥ οἵ {Π8 ολαγαοίεν- 
ἐκίϊοα, Ὀυΐ οἵ {Π5 {εἰσε οὔ τδῸ Ἀδαάε οτ ς: ΟἸΌυοη τυροῦ 
(οἰ. 1τ|1.}: “ΤΊθ ἤβπιο οὔ ΑἹρ Αγηϊβῃ, {π6 Ῥαέξίαπέ 1ῖφη, τ5 
ὀχρτοβδῖνο οἵ [9 ΒΟΡΌΙΑΕ ἰάοα οἵ ἴῃ ροτίϑοκίοη οἴ δὴ ; δηά 
186 δυσσοῦϑοῦ οὔ Τοχγυ! ΒΟΥ ἀϊδρίαγοά (πὸ δογοθηοθα δπὰ 
ἐϑηοτ δὶ ἐν ΟΥὗὅ 116 τουδὶ δαίπδ]. Ηο μαδερὰ ἰλε Εμρλγαίες, 
δηὰ οπίοτοα Ομδθαγοι, εἰς." δὲ] οἱς γοπβαῦκα (νοΐ. ἱ., μ. 498): 
“78 ιηὰ οἵ 616, ίς ἢ γοαχίη δ οὔθ οἵ ξοδθ οἵ (ἢ 6 ΑἸπι6- 
τίοβη Ἰηάδίωηθ, βορῖηβ ἴο ΠΑΥΘ ὈΦΟῚ ΟΠ ΠΟ ΒΙηΟηρ ἴθ 
Φυτκιδηθ. Κὅο ΧΚίσίί Αγείαπ, ἴῃ εώ 1, ἴον, αὶ οί οὐ οοη ἴοπὶ- 
ῬΟΓΑΥῪ ΜΓ Τυργὰ! ΒΟΥ, δβδηὰ δραΐϊη ἡ 76 Ανείαπ (Νοὺϊα 
1ποη) τἴα. ;" ἀπὰ ἀμκαΐί π6 Ὑγίϊοφ (ρ. δ10): “80 ραν ολ 
ἐμὰ Τωγκε, ο᾿. χχὶ. : "Γῆ Τυτῖτα οοξῖραγο 9 ἀγδηᾶ βοίχζηοῦ 
0 ἴδιο ἐΐοκ, δ οὐ Γ εἰ χη ἰο {έέζο 8." 10. Ομ οΓ ἰδεῖν 
κιοιίδε, εἴο., νοῦ, 11. Βατγιιοβ γοιβαῦῖζο: κ ΤΏΪΒ [5 ἡππί͵ σας 8 
ἀενοτίρτοη 4 του Ὀ6 αίνοη οὗ 8 ΔΡΓΊΩΥ ἴο Ὑγχίο ἢ ἴἢ9 59 
οἵ ΞᾺ ΡΟΝ ΟΥ ΜΔ Κπύῃ. ἰλροϊκί προ ΠΟῪ ὕροὴ ἃ ὈοάΥ͂ οὗ 
ΘΆΥΑΙΓΥ (α ἴδ ποιὶ οὗἩ δὴ δη ζῆ Ζοηοπί, ἰδ σου] βϑοῖῃ, ΠΥ 1} 
ὁδυδὸ ότο ποίὶ Κηύνῃ, ἔδδῖ [6 ογβοα Ὀ6] σοᾷ ἰογἢ πη 0} Φ 
δοὰ κε] ρττοουΝ διπεο, τπὸ ὑπὸ οὔ δτγδιαγιϑ ὉΥ {πὸ Τανϊκα 
ἴῃ ποῖ ἰμνασίοπ οὗ ἴη9 Βαβίογη ἔπερίτγο [9 οὁη9 οὗὨ ἴδ οϑἴαυ- 
ἐἰηοά ἔμβοία οἵ Ὠίδίοτγ. 11]. 7λε ἀεείν κοίσε ἀρρπον, τον. 18: 
Νυῖ ΟὨγ αἰά (πὸ Τα ν8 696 ἄγεαγηα, Ὀαὶ ἰο (ἰς ἈΚόΏΟΥ, 
οτο ἤδη ἰὸ αἰιχὶῖ οἶδα, 88 ἰδοῖΓ δυηύσοθ 406, Δ8 ΘΡΡΘΑΓΞ 
ἔτοτῃ ἴῃ6 (οι ίης γοασῖκο οὔ ΟἸὈοη ἴῃ τοίογθασο ἴο {9 
αἴοκο οἵὕ Οοππίκπιπορ!ο, οὮ. ᾿πτὶϊ. : “ Απποηα ἴδ ᾿π ρ᾽ οωθ 9 
οἵ ἀοδεῖγαστίοη. ἢ ἵ ΤυΣγκίδη δ] Δ 0} κιυἀοᾶ τ ἢ ροου Γ 
Ἔλγο ἴα γοσϑηῃΐ δηὰ ἰγοπχοηίου ἀἰδοσνοῦν οἵ {{|ὸ 1δεΐη 4: βηά 
Εέα δε. ]ΘΥΥ δὰ οὐ Ὑῃαΐονοῦ δὰ γοῖ οὐλαμδαι ἰῆ {1 
αυτά. Α ΤΪοὐπάον οὔ ἐαπηοῦ, 8 Ὁδηθ6 οὐ Ηιιηρανγίδη, ἩΜ80 
Βα κἰπιοϑὶ βίαγυϑα ἴθ ἴπο Οτοοὶς δογυίοθ, ἀοπογιθὶ (0 τῇ 
ἩΜοΒ]οῶδ, δηι νι 85 ΕΠ ΡΟΓΔΙ οηζογία! ηοὰ ΕΥ̓͂ 180 Τυτις 9} 8]- 
ἐδ. Μομαπιο ΤΩ φησ ἃ τ {πὸ δϑνγοῦ τὸ ᾿κἷἰ4 ἥτε 
ᾳαουίίση, ψ]ΐοι ΠΟ ΘΑΚΟΓΙΥ ᾿γοϑδοά οἱ (9 αγίϊσ : "Αἂπὰ ἴ 
δ»! ἴω οὐ ἃ σΔΠΠΟΠ σρδ0]6 οἵ ἔπγονηςΣ 8 841} οὐ βίοπο οὗ 
Βυδείοηϊ σἷκο ἴο τοῦ [6 ν8}}9 οἵὗὁ Ὁομϑίβ Πορ]6 [δ 
ποῖ ἰχπολπαῖ οὐὗἁὨ ἐμοὶν δῖγοηνί: Ὀὰϊ γογῦὸ [ΠΟΥ ἴηοξγο βοϊἑᾷ 
[π᾿ ἴμοκο οὗ Βαδύγίοῃ, ἴ σου] Ορροϑο δῷ δηβΏ8 οὗ δα ΟΥΟΥ 
ΟὟΤΟΣ : ἐδ ρμοϑί(ἰοα Βηἀ πιδυδεθοιηοηῖ οὗ {ππί| δα κχίηο πηπεῖ 

ἰοῦ ἴο γομτ ὀρ χῖ ΠῸ Τα. Οπ Γ(ὨΪΜ πέϑυγαησθ, αὶ ἔοι ηάγΥ 
ὙΓ685 ΘΔΙΆΒ [6164 αἱ Αὐἀτίδπορϊο, (Π 6 πποῖαὶ ψη8 ργοραγοά, δυὰ 
αἱ ἐϊιοὸ δηὰ οὗὨἩ ἔδτοθ τοοπίδε Ὁ. ργοάιισοά αὶ ῥίοςσο ΟΥ̓ 18.419 
ογάπδυςο οὗ βί:ροπου" βηἀ δ᾽ πγονί ἰθογοάϊυ]6 τπιαρηϊυδθ: ἃ 
ταθαδογο οὗ νοΐ τὸ ΡΆΓΠπῈΝ 19 αδοϊ πο (ὁ [86 ὕοτθ: δηὰ 189 
εἰοῦο θ}}ὁὸἱ υνοΐρξιο ἀυονο οἱχ πυηάγοί ρουηάδ. Α νδοδπὲ 
Ρίβοϑ υϑίοτο [ὁ πον Ῥαῖθοθ τῖβ σῇοβθη ἴου ἴ)6 τες οχροτγὶ- 
πιϑηῖ; ὃιιϊ ἰο ργονθηῖ [0 δα ἄρῃ δηά τ δοἢέθγοιι οὔδοί οὗ 
δοϊοη θη πιοπξ δπά ἴδαζ, 8 ὑτοοϊδιυδίίοη ττῶϑ ἰδσυι (δα ὑἢ 6 
σϑηποη νου]Ἱὰ "Ὲ ἀἰβεπαγχοῖ (26 ομσαΐπα ἄαγ. Τηο οχρίο- 
εἰοιι γγ88 (6]{ οὐ πϑασγὰ ἰῃ δ οἰγου! οἵα πυπάγοά ατίοη χα ; ἴδ9 
ὈΔ)}, ὉῪ (ἢ ἔογοο οὔ χκυηροννάοτν, γαδ ἀσίυθῃῃ δῦουῃς δ ζοῖϊο: 
δὰ οὗν ἐπο βροὶ ψ]ιότο [ἰ [6}], 10 ἰνατίοά {66 1 ἃ ἰδίοπι ὧδ» 
ἴη [6 χτουπᾶά.. . .. ΤῊο δαῖῖο ἀδσεί ςίγο δοογοῖ πα Ὀδοῃ 
Το οδ θὰ ἴο 1πη6 Μοβίθηδ, Ὁ τπβοτὰ ἰξ ΜΔ οιηρίονοά μἰτἢ 
[ὴ9 δυροτίοῦ ΘΠΟΓΩΥ οἵ Ζθαὶ, τοῖα δη ἃ ἀοσροίδιῃ. ΤΏ κγοοῖ 
σδῆηοη οἵ Μοπαδιντηθᾶ ἤΔ8. ὈθΘη βοραγδίοιϊν ηοιϊςοῖ---δὲὴ ἐπὰ- 
Ῥοτγίδηϊ απάὰ γτἱδὶ 9 οὐὔ͵οςσϊ ἰη τῆ6 Ὠἰκίοτν οὗ [ἢ τἰπλοθα. Βυΐ 
ἴδ Θοογτ 8 Θηκίπο 841 ἤληκοά Ὁ ἴνο (6 }οὐγα εἰ πηοδὲ οὗ 
Φαιδὶ πιαρηϊ πο: το ἰοηρ ογάετ οὗἨ [5 ΤΌτΙ ἰδ Δυι ΤΥ 
ὙΔ8 ροϊηπιοὰ αἀἰχείησίι [89 Ὑπ|}8; Τουσίθοϑῃ θαΐίογίοα ἐμ υπογοά 

ΤΠΕ ΒΕΨΕΓΑΤΊΟΝ ΟΕ 1. 50ΗΝ. 

Νοὶ ἔγοια αοἷ, ““Ὀομἰηὰ (ἢ 6 δΑ].δν.᾽" ΤῸ ἴσυν 
ΒΟΓῺΒ οὗ [6 Δ]|18Γ ἀδποὶθ (9 οοπιρϊοίο, 4}1-5᾽ ἀρὰ 
Ῥτοίθοιἑ γα ΡΟΎΤΘΓ οὗ {.)6 Δ'ίδυ. σοῖὼὰ [8:8 88ηθ 
ΔΓ οα ὙΠΙΟΩ (86 ὈΓΑΥ͂ΘΓΒ οὗἩ ἰμ9 βωΐϊηΐβ ἽψΕ͵Ο 
Ρογίθοίθα (οἰ. γἱ}}. 8-8), 80 ΒΖ 81 ἰμδὶ {867 
δανθ Ὀ60ῃ μοδσγὰ 2068 ἴοστίῃ. ΤῈ Θβυὶ 15 πον, 
ἰπ 1.8 Βοδ᾽ ἃ οὔϑβ, ργορδγοὰ ὈΥ τυοΐοοϑ δῃὰ ἐδμυη- 
ἀογϑ δηὰ Ἰϊρμίπίηχβ πὰ δὴ δϑτίβαυδίο οἵ (86 
Βρὶ γι] 119; {0 ργοδίθδοι ἰθιηρίδιϊουβ Π18γ, 
{ΠΘΓΘΙΌΣΟ, ΠΟῪ Ὀθο ἰοὶ Ιοο886. Τ8ο αἰδιϊποίζου ὃὈ6- 
ὕνγθθη ὑΠ680 ὩΘῊῪ δηὰ ργοαὶ ἰοιηρίδιϊοἢ 5 δηα 186 
ἔογοβοίης 0Π68 8 δἰ (Π9 5816 ἰἴτπὴ6 ΘΧΡργοβϑοὶ, 
Τηδὺ πὶ ἢ {Π6 γοΐοθο ἤγοϊῃ (8.6 ΒΟΓΏΒ οὗἁ ἴδ Δ] Γ 
ΒΒΥΒ, ἰ8, οὗ οουγθο, ἰο Ὀ6 ἰγδοοὰ ὑὈδοὶς ἰο Ὀὶνίηο 
ἀφοϊβδῖοῃ. Αοοοτάϊηρ ἰο Ὠὐπδιοτάϊθοϊς, (μ6 τα ΐπδΡ- 
ΡἰἸοαιίοη οὗ [86 ΒΟΡηΒ ἰο ὑδο ἤουν α0806]8 (ΖΘ 28: 
δεῖ Οὐ 68) ΤΔΥ͂ ΒΑΥ͂Θ ΟΥ̓́Θ οοοδδίοπϑὰ {80 χοδὰ- 
Ἰη8-ὐοὐν ἈογηΒ. Νουουίμο θθθ, 90Ὡ7, 88 (δθ 
Π ὍΘΡ οὗ ΘΟ Ρ]οίΘ 0688, 8 ποΐ ἀογοὶα οὗ πὶ ατιᾶ- 
8069 ἴῃ ἃ σογγοοὶ ΔρΡρσεμβοηβίου οὗὁἨ (16 Ῥ8ῆβαρθ. 

δὲ οῇοθ οὔ ἐδοὸ τηοδέ δοοοδαὶ Ὁ] 6 ῬἾδοϑ: διὰ οοοωο οὔ ἐἕνοϑο ἢ 
Ἧ84 Δι Ὀἰ ΣΟΌΒΙΥ οχργοιδοὰ [δι ἢ τῶ πιουηίοα νἱἕδι ὁ 
μυπάγοα δηᾶ ἐμ γῖγ κπηδ, δΔηά ἔπδι 1 ἀϊκοδαγχεοὰ οὔθ Ὠπη»- 
ἀγοά δηά τη γγ ὑθ1]οῖΔ. ΕΟ (ἢ ᾿ἴποα, τὸ ρσ δ ΐογα, δυνὰ 
ἴμο Ὀγίάρο, ἔμ9 Οἰδουμδηῃ διῖ ον ἰδ ἀοτοᾶ οἱ δὶ] αέδεα- 
δηὰ [80 σαπὶρ δηὰ οεἰϊγ, ἔμ ατϑοῖα δηὰ {πὸ ΨἘῸῸ 
ἰηγοϊγϑᾶ ἴῃ δ οἱἰουὰ οὔ σπηοῖκο τὶς ἢ οὐ] ΟὨἷν ὕο αϊαροϊ!οὰ 
ὉΥ ἴδ 83Πα] ἀθ᾽ ἔσόγϑῆςθ οὗ ἀδείττιοςοῃ οὔ ἢ Βομδη διυρέτο ἢ 
[η γἱον οἵ δυοὶ ἰιἱδέοτίολὶ, ἔδοίδ, ΒΙ οὐ τϑῦλασκο: καἰ τδ [0 
ἐἴο ὅτο διηὰ ἐδ βιηοΐξο δηὰ ἐπΦ δ ρυτ,᾽ ἴο ἴδ 
δηὰ ὄγοδγιηθ οὔ Μαδϊιοπιοί, ἐπὶ ἔδο ἘΠ Ὼρ οὗ [86 ἐπϊτὰ 
οὗ πιϑῃ, ἔ. 6.. [9 οδρίΌγτο οὗ ΟὐπδίΑπεηοΡ]6, δορὰ ὉΥ 
ᾳύθῃοο ἔδ9 ἀοδιγαοξίίοη οὗ 9 Θεοῖς δαιρίτο, τῶ οὐσίη "ἢ 
12. οισεν ἐπ ἰλείν ἰαίΐα, τότ. 19: οὐ ἰπἰο ΕἸ) οῖξ τοεηδσῖίκοι 
“Α Ὺογεε-ἰαζ ἰο ἀοῃοῖίθ αὶ σοῦ] βιγδαηρο δαδοοϊδτίου  ὅὕ 8. 
{ΠΟῪ συ ῦο! ἢ Τησίοδα οΥ δυτο ὈΟ] ἰξίηςς Δ ΠΟΥΙΥ διὰ ταῖρ, 
186 ἐαὲ ἰδ ἰὼ οἴμον βοτγίριατοθ Ρραΐ ἰη ἀΐνοοῖ οοπίταδι τὰ ἐδ 
Ἀεαά, διοὰ τπδᾶφ 6 ΓΟρΡΓοαϑη δ γ Γαΐδοῦ οἵ 186 συδήοοιοα 
δηὰ [π0 ογ. Βοοίἀθδ ΗΟ ὮΝ, [ἴ 15 ποῖ θγτὸ {μα Ἰοτάϊγ ἔδοπ ἢ 
αἱ], Ὀπὶ ἐπαὶ οὐ ἴμ9 ἤογϑα. 0 οου]ὰ ογοῦ. ἃ »γίογί, δγτὸ 
σοποοίγϑὰ οἵ δος ἢ δὴ δρρὶολιίου οὗ 7 Απὰ γοῖ διποῦς ἐδ 
Τυγῖκα.... (δὲ ΥΟΥῪ δοοοοίδιίίοη Ὠιδὴ ὀχ βέθηοα, δι δὲ} οχ- 
ἰεἰ5 ἰ0 [Π6 ργεϑοπὶ ἄμγ.... 11 15 [9 ϑηαίχη οἵ ον, ἔνοσ οῪ 
ἐλγεε Ἀογεε  αἵς ἰδὲ τλασῖτα ἀἰσίοἰΥ8 }}7 6 αἱ σηῖ δηᾶ 
ρῬονοῦ οἵ (6 Τηγκίσ Ῥαβθα." ΒΑγΏοδ σουσιδεὰα: “ΤῸ 
ἰπδροὸ ὑυθίοτο (Π6 πιηὰ οὗἨἩ Φολη νουϊὰ ϑοοῖὰ ἰοὸ αν ὕθεπ 
(Ὠαὲ ΒΘ δ} Ὠοτϑοα Ὀ6] οΠίης οὔἱ ὅτο δηὰ διιοῖςα, δπὰ-- πῖνδὲ 
τ ὅδ δΔηΌΛΙΥ εἴγϑη μο---ὁ βὰν τπδὶ (ΠΟΙ ΡΟΣ οὗ δρυθοδϊ πᾷ 
ἀοβοϊαείοι ττῶϑ οοηποοίοα ψιτ [Πο ἐσέ οὗ πὸ Βούβεα." 12. 
Τῆι περεδόν, ἴπο τηϊγὰ μαᾶγὶ οὔ Π9 πιο, υον. 18: τι] 94 ἘΠ οῖΣ 
οχρίαἰβα δὸ πολι ης [6 ογογίμτον οὗὨ ἴῃ Ἐδαδίδγῃ, οἵ 0819- 
ἐλίτα οἵ ἴΒο οδείγο, Βπιρίνρο. Βαῖποα Ἡτίϊοο: “Νο οδ6 ἰδ 
τού! ἴπὸ δοοοπηΐ οὔ ἴδ πνᾶτὸ οἵ ἰὴ ΤΏΣΕΙ, δὰ οἵ ἐδο 
Γδυάροα ὙΠ ἢ (ΠΟΥ ἤδγφ οοτῃ πη  ἰο, του] ὑὕθ 1 Κοὶγ ἴο ἔδοϊ 
τ εἴ (Πἷ4 [6 δὴ χα ογει!οη; 1 ἰ5 ποῖ ὩδΟΘΒΒΟΤῪ ἴο ἄπρροδο 
ἴμδὲ ἰξ ἰδ ΠΥ δοουγηῖο" 14. 7 ἐΐπνεε 47 οοιείϊπιιανοε-- 
α ἀαν, λον, ΟΝ απα γεαν, τοῦ. 15: {π|8 ρῬοτγίοά ἔῃ [ἢ ΡτῸ- 
ῬὨοεῖο δαϊουκίδγ, οα 86 ογάϊ τ Ὠυροίμοαῖθ οὗ γοραγάπτις ἴ)Ὁ 
Ῥτορἤῃϑῖῖς γοδὺ 88 σοηϑίδείπρ οὗ ἔτθο πα ηἀγοά δηὰ εἰ χτν ὄλγα, 
ΜΟΌ]ὰ οϑασῦδὶ ἕτοθ πα τοὶ δοιὰ πἰ ποῖ γομο γεθῖβ δὰ ἘΙΓΕΥ 
ἄαγα. ἘΙΊοἵε, πονονος, ο8}}6 δἰ οὴ ἴο ἔδπο ἔπος, [δ] ιν 
ἴογηι διηρὶ ογοὰ ἰΘ ποῖ ἴδ )6 ὑτορῃοῖῖς καιρός, Ὀπὶ ἐνιαυτός: Β9 
τπογοίοτο Ὠσροῖοαεζοσ (παῖ τἴη6 ΖΦυϊΐλθ γα τὴ ἱπιεοάρά, 

δηά (ποηο6 ἀοάποου δ ἔἢ6 ροεὶοὰ Ἵοπιοιμρμ]διίοα, τος κοοϊδφ 
ἔνεοϊγο ποῦτα ἴο ἴμ9 ὑγορμοεὶς ἀν (οοιαρ. δόμα. χὶ. 9., γθο 
πυπατοὰ απὰ πἰηείγ-οἰχ ψεαγε, ὁπ6 πυράγοα νη οἰρμίδοε 
ἄανε. ΤΏ6 ΤΌΤ, πᾳ ἴο Αὐε δα, ποης ἕοτί ἢ ἔγοξ 

Βακάδᾷ οἡ ἔποίν σαγοοῦ οἵ Ῥοδίογη οουφαρεῖ οὐ ἴδε 101} οὗ 
ὨπομΙοααά Α. Η.- 418, οἷν σοτγοσροπάδ τ ῖϊῃ απμηνν Ἰδεῖ, 
«. ἢ. 1067 ; ἔτοῖὰ ἐπ |5 ἴο δέαν 291}, 1458, [6 ἀδῖο οἵἉ ἴδο [51 
οἵ Οοπδῖαπιίπορῖο, ἰσ {το Βυηάτοὰ δηὰ πἰηοίτοαοὶχ ψέαζε, 
οὔθ μυπάγοά δηά {Δ ΓΙ ἀδγδ; οὐ σουητίης ἴο Μῶν 1διὶ, ἰδνο 
ἄδγ ου πιο 19 ἰπνοδοίμηθος πτῶδ οοτηρίοἰοά, ἰδο 
ἄδγ οὔ ἴδ) αἰοζο, τὸ ῶυϑ ἴῃ ὀχϑοί ρὑσορβοιὶς ροτίοὐ. σα" 
εογίος ἴἶ6 ΣΝ ἄφγ, τὸ ἴανο το " πηἰηϊουκδε ἐχροσῖ- 

(ΟΥΥ ποτά (οὔ ΘἰθθοὨ): "Αὐτοῦ ἃ δίοσε οὗ ἥυγίγν ἄαγε, ἴθ 9 
[αἱὸ οἵ σοπαίδῃίπορ!ο οοὔ]Ἱὰ ὕθ πο ἰοῦβοῦ δυογίο. "15. 
78 αῇοοί, γοτα. 20, 2ῖ: ἴξ ἰδ ποιοζίους ἐδδῖ. ργονίοιμδ ἴοὸ ἴδια 
ΤοΣκίϑῃ τοῦ, Ὠοιῃίδὶ ΟΠ εἰσίοι ἄοπι ντδϑ σπκ ἰῃ ἃ οσυ Ὁ 
οἵ(1) ἄσνιον ὑρ» (6 Ἰωνοοκίίου οὗὨ δβαίϊ9), (3) ὑϑοίκεγΨ 
(᾿παρο πογβῃὶ}, (8) πεωγγς (ὈΙΟΟΟΥ͂ Ῥογαϑστιεοηε), (8) δα... 
οονῖσε (ἰὨσδηϊδτίοΙδ δὰ ργοϊουάοὰ ταί τας }68}, (Ὁ) σύ βῖθαιδ 
(δοπηάίπρ ἱπιραγίτ|65), (6) ἐφ ες ([Π Ὁ] οποδδ, πλδβδϑα, σέ. ς 

απά ἰἰ [5 θα} ποϊογίουθ μπὲ μα τὺθ τὲ Βυὲ ἑοἱίοτοὰ ἘΦ 
κϑῦοταὶ τοροῃίδῃςο.--Ἱ. ΒΕ. Ο. 
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Οἰβεν ἰπιογργοί δι οη8 οὐ (89 γ0μΓ ἤογηδ 860 ἴῃ 
Ὀδϑιογαϊθοἷς, Ρ. 882. Ηον ἱτωροτίαπίὶ ἰΐ 5 ἐμαὶ 
(86 ἐτἴα}8 Βῃο] ἃ ποὲ Ὀγοαὶς ουὐ Ὀοίογο ὑδοὶν βοί 
{{π|6, ΔρΡροασβ ἴγοῖα {πὸ ἐβοί, ἰμαὺ [86 ΑὩροὶ οἵ 
(86 εἶχ Ῥτασροί τπᾶὺ Ἰοο86 (80 ἔους Ὀουπά 
ληχο 8. ΟὨΪΥ ὌΡΟΩ 8 ἰσίοσς ογάογρ. 76 βδπιὸ 

. ἵπι ἰ8 ἀθπιοη δία α ὈΥ͂ (86 οο-οροτγδίΐοη οὗἉ (86 
εἰχι ἃ Απροὶ. Οἰἴθησο8 μεῶσέ σοιηθ. 

[186 Το] ον, δον ἀροά ἔγοιῃ ΕἸ] οἱέ (70]. 1., 
ῬΡ. 48154ᾳ.), 18 ἩΟΣΓΥ οἵ δοηβίογαίίοι : “6 ἢ 
8 τοῖδ6 οἵ δοπητηδ πα ἰβδιιοὰ ἔγοια ὑπ ΤΏΣοΟΠΘ, ΟΥ 
Βοῖπὸ Οἰ ἸΟῪ οοΙμτβϑἰοηθὰ Αηροϊ, Δ 88 δ 
ἰαιπιαιϊοπ ὑμπαὲ ἰϊ ογἰχίπαίοὰ ἤγοχ αοὰ ; Ὀαὶ 
Ἡδ6η ῬγοσΟΘα Ὡς ἴγοπι ΕΟ Οὐ ν 1068] ΒΟΌΓΣΟΘ, 
ἵν πδϑ ἱπάϊοδϊθα {παὺ (Π6 ἸοσΔ ΠΥ ὙθποΘ {Π6 
γοὶοο Ῥγοσοοάθα τγἃ8 οη9 δϑβοοϊαίοὰ τῖῖ δἷη ἰο 
δε Ραπίδιυοἀ (σοπιρ. ὅφῃ. ἱν. 10; χχχὶ. 88: 188. 
ἵχτί. ὁ; Ηδῦ. 1]. 11; 24τιθβ νυ. 4ὴ. 5 ἰιεσθ, 8 
ΟΥΥ δομλπιββ οπΐηρ ἰαρσιμοηΐ ἔγοτα (86 τηγϑίϊο 
ἰβοθϑ6 ΑἸδὺ ἐπαϊοδίο (δαὶ ὑπαὶ ΑἸέαν δὰ Ὀθοη 
ἃ 866ῃη90 οὗ Βρ6614] δἷη. υΐ {18 Θχρ] Δηδί! ΟὨ 18 
ΟὨΪΥ Ρδγιΐα).. 1ὲ που]ὰ βοϑῶι δα 17 χυϊὲ Βδά 
θεοπ οοηἰγβοίοα ἴῃ τοβροσὶ οὐ βο!ρ γχἰΐμαὶ ἰπ 
Ἡδοὰ τ[λ6 ἀότπδ οὗἨ {6 ΑἸ ψοσθ σοποοσποά. 
ΤΏΘΡΘ ὙΟΣῸ ἐλγέα βοὴ βουνίσοβ ἴῃ {πΠ6 Μοβαῖο 
τίιυ4], ΤῈ χϑὶ ἔχο σοσγὸ ὑμὸ οσεαδίοπαί αἰοηΐπ) 
ἐέτυῖοες ἴΟΥ βὶηβ οὗὁὨ ἱζῇοσγαποθ; {πὸ (ἰχά (μαι οὗἁ 
(δ ἀππναὶ Αἰομπεπβεηί. ἴῃ ΑἸ] {686 6,868, ΒΟΠῚΘ 
οἴ ἰῃς Ὀ]οοά οἵὗὨἁ {|| Βδου ἔσθ τγὰβ ρυΐ οῃ (89 λογηδ 
οἵ ἴ1ὴ9 ΑΙΐᾶΣ (σομρ. ἔχ. χχχ. 10; [μον. ἱν. 8-7, 
18:18; χγΐϊ. 1-18). [0 νᾶβ (λυ ὑἐμδὶ Ηοζοκίδὶι 
αδῦς διοῃϑιηθηΐ ΧὉΓ ἴβγϑδοὶ δέοσ 18 δροϑίδβυ 
δύο Αἰδς (800 2 ΟΒγοῃ. χχίχ. 20-24). Τ18 
τἰίο οἵὁ Αἰοποιηοπὶ Βαϊ Ὀθθὴ ρογίογιιθά, ἰμ9 
Ῥτοσι ϑοὰ γϑαοοηῃο  ϊδϊϊοθ ψἰὰϊὰ ὙΟαοἀ 70]]ον αα. 
το ἐμ Τ προ, δαὰ ΑἸἰίασ, δὰ οδοὰ Ὀ]οοά- 
θοάονοα Ἀγ οὗἩἨ (9 Δ]8᾽, 8 υοΐσο, 85 ἰΐ 'πόγο, 
σοὶ ἔογίδ, οἱ οὗ Ἰυάριηοηί, Ὀαὶ οὗὨ τθΓοΥ ; ἰπ- 
δἰεδὰ οἵ δυμηπιοηΐηρ ἀδδιγογίηςς ΔΕΠΙΪ68 δρδϊηδί 
δαάδι ἔσο ὑπ 9 ΕΡ γαίθβ, ἰΐ δι ἃ (θαι (σοτΡ. 
2 ΟΒγοη. χχχίϊ. 21; 188. χχχυὶϊ. 88, 84). Τιυβ 
ἀϊνοοὶ πταϑ ἴη6 σοπίγαβὺ Ὀοίνϑθη [βγ80}᾽ 8 6886 
Ὀράον Ηοσοκίδη, δηὰ ἰπδὶ οὔ Ομγιϑιθηἀοπλ ἃ8 
Βετο φυτοὰ. Απὰ πον ψβ θη, αὐϊοτ ἐμὸ υὰρ- 
πιοῃί8 οὗ δΒυοσσοδδβῖγο Τταμιροίβ, [πΠ0 Κὅζθο Γ᾽ μοαγὰ 4 
τοῖο ἀοῃουποΐης ἡπαραιθηὶ γοὶ αὐγοβὰ ἴΓοπὶ ἐπ 6 
"οαν λογηδ οὗ (6 φσοίάεπ Αἰίατ, σαὶ οου]ὰ .λ.6 ἰη- 
[εν υι (818, ἰδὲ ἰπ δρί(6 οὗἁὨ ἰἶἰ6 ῥγουΐουβ ζδδαγίι) 
τεῦυϊα8 οὗ (οἷν δΔΡοβίβϑυ, ποῖ 6 γ ἰδο ῥυὶϑϑι οοὰ 
ΠΟ 86 σοἸ]οαὶϊἐγα Ρ6ΟΡ]6, αἱ Ἰοαϑὶ οὐἁὨ ἰμῖ8. ὑπὶτά 
οἵ Ομνϊδίοπάομι, ψουἹὰ μᾶνθ σοροηϊθὰ. Μοσθ 
Ῥδιι συ] ΥΥ, δα πο γί Δα Βροοΐδὶ] σϑίοσθμοθ ἴο 
[86 αἴὴβ σορπῃροιϊοα νι ἰδ ἴποδηδο ΑἸίδν ἰἐβοὶῖ, 
ἢ 'ν͵γὋῈ8 (0 ὃ6 ἰῃμήδγγοά (μδὶ ἰλοδο βίῃϑ που]ὰ ὃ6 
φογβιϑίοα ἰῃ : ἴο πὶ ἐμ6 δοδπάοητηθηί οἵ Ομ γὶϑί 
ἴπ ΠΙοπδυδοίον (1) οἵ [6 ὁπ6 χγοδὶ ὑσορι ἰδίου 
Αἰοπεπιοδί, δηὰ (2) οὗ ἰδ ὁπ6 ζγοδί [πίθγοθθβου : 
δυάῃυπ ᾽1η6 51 νου]ὰ Ὀ0 στάύοη ούθὴ ΟἹ {λέ 
ρυν λοτπε οὗ ἐλε σοίάεπ Αἰίασ, δὰ {πεῖγ 99 δηὰ 
δοιδηοη γοΐσα, οΥἩ ἰδδὲ οὗἉ [80 ἱπίθγοοββοσὶ 8] Ηἰρἢ 
Ῥγίεδι ἔγοαχ (δ 6 πιϊάδὺ οὗ ὑπ δπι, σου ργοποῦῃοθ 
188 ἤγοβι ἄθογθο οἵ λυάκτηοηῖ: “μοο86 ἰμ6 ΖΟ0Γ 
Αηρεοὶδβ ἰο δἰδὺ (δὸ ἐδμὶταά ρϑτὺ οὗ πιθῃ.᾽᾽" --Ε.Β.0.] 
εν. 14. Σιοοδο ἴδ ΤΟΌΣ 8ῃ4.618.---Τ}ὁ 

Βυλδον οντ Ὀοΐπς ὑπ παι θοΣ οὔ (9 νου], (89 
ον ἐγτηθο] 681 ἀπησείς τοργοϑοηὶ {πὸ οοΟἸϊοοίνθ 
δρισῖς οὗἩ [ὴ0 τον], οοἸοοἰΐνο Ὠοα  ϑηΐβηι, ἴῃ 108 
Ἰοἴξοϊΐοι οὗὨ Ομ τ διϊδα ιν δηὰ ἰγαηβίοτπιδιίου οὗ 
Οπτὶοι δὴ ἰσ μ5 αἰ ρουγοΣ τα] 1166, 2 Τ688. 11. 
Ὑμε80 ΔΏ 6618 816, ἰΒογοίογθ, ΒΟΥ 8 Δῃ 2618 

(Βοάο, Ὁ ἀβίοτάϊθοῖς δα οἰ γ8), ΠΟΥ ροοά Οἢ68 
(Βοβϑαθῦ), ποῦ αἀθϑισγογίης οὔθ8 (06  οἰίᾳ, 
ἘΕΌτγαρα), 1ἴ, ΌΥ βιαοῖ, μεγσοπαΐ Ὀοὶηρ8 ΔΓ ὑπίογ- 
ϑίοοα. ΑΒ ἡψηδοίϊς ἴοτιβ (ΠΥ δγθ, Ὀεγοπὰ 
αυοϑβίϊοη, ουὐξ δρὶ τὶ 8--γοῖ ἰῃ δῃ 6} 16 Βδ 06; 88 
ἐν ψόγθ ἰπ ὑμ6 δηροὶῖὶο Βιαρο οὔ 9 οὴθ ϑαίμηϊο 
ταρϑὶς οἵ 8ὴ Απρεῖ οὔ Ἰρὶ (3. σον. χὶ. 14) ἰπὶ ἴοι 
νοῦ α- ἔσθ. Ὀιδγοηΐ ἰηιογργοίδιΐίουβ οἵ (ἢ 
φμαίεγπαγν 8566 ἴῃ ὨὈϑιογαϊθοκ, ρ. 888. 
Αἱ [896 ριϑαῖ χίνοσ.----ἶῦο ἀουδὶ ποὶ (παί (ἢ 9 

ΒΕΓΒοΣ Ὀδμὶς οὗ {Π6 στοαὶ γίνου ΕΌΡ σαί 68 Β88 8 
᾿προγί δἰ αι ϊαν ἰο (δαὶ οὗὐὨἨ ΒΔΌΥ]οΙ, γοὶ πἰιποαΐ 
οοἰποίαϊηρς τὴ} ΒΑΌΥ]οη. ΒΑΌΥΪΟΝ 18 ἃ ρϑου 
σοηβααυγαίοη οὗ (μὸ βρ᾽ γι 8] σῖνοσ Εἰ] γαῖοβ : 
ἰμδὺ γίσεγ, (80 ΖΘΏΘΓΑΙ Ὀα818 δὰ οοπαϊἰοη οὗ 
ΒδΌγ]ου---ρέγίίμας ΒΑΌΥ]ΟΝ 88 {6 βρθσο οὗ 
ἀϊδιοτίοαΐ ΒΔΌΥ]ΟΙΣ. : 

δίϑεγεπε ἱπιεγρτείαίζομδ : Ῥαυ πα δυτωΐθθ 
δραϊηδύ ἰδ6 Βοιηδῃϑ; Βοιϑῃ ΔΓΠΪῸΒ δραϊηβὶ 
Φογαθβδϊοπι; Ταγίασβ, Τυσκθ ((10 Απσεῖς Ὀδΐηρ, 
(Πςἷν δοπιιδηεσϑ). Τμ6 ΕὈΡΗΓγαίθβ, ἰμ9 ΤΊΡΟΣ ; 
Βαθγίου, Βοιηο ( οἰδίεἰ)ὴ. 189 Ευρῃγαίοβ, (μ 6 
θογάοσρ οὗ Αὐσγδαϊιδοι δ απ, ΟΣ οἵ 6 Βοιηδῃ 
ΘιρἶΓθ. 

Δοσοναϊηρ ἰο Ὀ δἰογάϊοοϊ, (Π6 τπηοηϊΐοι οὗ (ἢ 9 
ΕᾺρΡὨσαΐοβ 16 ΤΩΘΧΟΙΥ Βοϊιοιηδί 681 [δελοπιαξίδοἠ, 
88 (6 γορίοῃ ΏΘπ66 ΡῥΪαριιθβ υ8Ὲ8}}}7. σϑῖὴθ 1ἢ 
86 ΟἹα Τ᾿δβίδιαλθηί---ἰ ὸ ΑΒΒΥΥΊΔΏΒ, [ῸΣ ἰπδίδῃοοθ. 
Ιπδισηϊδοδμπὺ οπουκα!] 
ἘΒΒΑΒῸ : ““ΑἸπχοδὲ 8}} δῃποϊ οὶ Ρτοίοβίδηΐ ὁχθ- 

οὶοβ ἀΐἴβοουον ἰῃ (18 Ῥαϑϑᾶζο ἃ Ὀγοαϊοιΐοῃ οὗ 
Μομδιημμοάδηΐβαι. ἀτοίϊαθ, Ἦ οἰδιοΐη, Ηθγάθσ, 
ΕἸΘΙΒοσ δηὰ οἰβογ ὑμίηῖς 1 Ῥτορμοίίς οὗ (μ6 
ΥΩ οὗ ΤίίαΒ, τ ἰοῖὶ ἀδδίσογοα Φογυβαίθ. 86 
είίο, πῖιὰ Ζ.)Ἔς δοᾶὰ Εν δὶ, οοσυρὶοβ ἐδθ 
Βτουπὰ οὗ “ ἔαπογ.᾽᾽" 

Ιῃ ορροβί(ϊοα ἰο ἐμο8Ὲ δι ἰδίου! 681] Θοποθρί 0Ώ8, 
8. υδϑὶ χοΐογθῃσθ ἢ88 Ὀ66Π Ἰη886 (ὁ {86 ΒΌΡΘΓΏδ- 
[ΓΔ] ΠΏ 688 οὗ [80 πιαγίΐ4] οδίϑ ρογίγαγοά. Ὠϊ16- 
ἰογαϊφοὶς Ν1}} ποὶ ᾿ἰϑίθῃ ἴ0 ΔῺΥ δ᾽] οσοῦ 68] ΒΡΡΓο- 
μϑηβίοι οὗ ὑμπὶ8 ΒΡΟΥ Δι ΌΓΔΙ 688, δηὰ 80, 86- 
οοτγάϊηρς ἰο δΐτα, (6860 ΔΥΓΪΟΘΒ ΓΘ 8(}}} ΠΙΟΥΘ 
ἱποοιηργθρηθ1 Ὁ]6 πᾶ ἱἐμοδ οὗ ἰμθ Ἰοσιδίβ. 
Αοοογαΐηρ ἰο αἀτίθος (Ρ. 466), (16 ὑννο δυπάγοα 
ταὶ ΠΟ ὴ8 οὗἨ Βοῦβθ8 δῖ ἵνγο δΒυηάτχεα πὶ} }}|10Π8 οὗ 
ἀ6γν119---ποδβίβ οὗ δαίαη, δὰ οη δὶ τ Βομ (.}6 8η8- 
(ἴο8] δι ἢ} οὗἁἨὨ [8]84π|, δγτοϊςοά, 885 ἢ6 δοπίθπάβ, 
ὈΥ μ0 ΕᾺΡΒΓαίθβ, οτἰ κἰηαῖθθ. Τα ΒΟΥΒΘΙΏΘ ἢ 
δγΘ ΒΌΟΘΝ ΤΩΘῺ 88 δΥΘ ὈΟΓΠΘ ΒΎΒΥ ὉΥ ἰδ6 ΒΟΥΙΒΕΒ. 

γον. 1δ. 80 ἴοῦσ δ} 4.615 σσϑιῖθ ]Ἰοοδϑᾶ.--- 
Τὴ γϑϑἰβίδησθ Εἰ(ἰοσίο αϑὰθ ὈῚ {86 Ρον ΣΡ οὗ 
σαι 15 στ πάγανη. 

Ῥιορδιϑὰ ἴοσ ἴδ ΒΟΌΣ, εἰο.--- ΒοΘα {01} 
ΟΧρτοβϑῖτο οὗ ἰμ0 σουίδι ἰΥ (μδὶ ἐ686 {γ18]8, 119 
8}} μαἰοί} ὑμίηρβ πῃ (86 ψονϊὰ, ἢαγο {πον ΔΡ- 
Ροϊηϊθά {ἰπ|0, διὰ ἐπδὺ ἐπ ΟἾΪΥ, [κα χχὶϊ. δᾶ. 
Το δἷδαν ἴ19 τπϊσχὰ ρμαστῖ οἱ τη91.---ΟἾ 

Βρί τὶ] ΒΥ Δ Ὀ0 πηοδηΐ ΠΟΓΟ, 88 18 0 γ- . 
ἴον ἱπαϊοαῖοὰ Ὁγ ““ἰδο ἐπϊτὰ ρμασὶ,᾽᾽ ἐάσδε οὶ 
(9 υμῦον οὗἁ βρίσὶϊ, οἷν. υἱῖϊ. 1-12. 

γερ. 106. Δπᾶ [89 πῦσλῦοσι .---Τιοο λυπαγεά 
πεϊϊιοπα [ἰ100 πιψτίααε οΥΓ πινγίααε]. δ ἀϊὰ ποὶ 
ΗΠ 86] σουσοΐ ἰδ Ποϑίθ, θὰὺ Ὠθαγὰ 6 ΠΌΣΩ ὈΘΓ 
ὑπγουρὰ ἰμ6 νοῖοο οὗ Ῥγοριιθοῦ ; (μἷ8 δ οὶ Τα 68 
{89 ὨυΌΘΡ ἸΏΟΓΟ (Δ ογὸν βἰχηϊδοαμί,. [( Ὀ6- 
ἴῃς ἱπροβϑὶ ὉΪ6 ἰο δοηοοῖτο οὗὁἩ δὲ ΔΤῺΥ οὗ (18 
δἶσο, Βοηχοὶ 85 δα δὰ ἰοχοίμοσγ 4}} 89 Ταῦ κι βὰ 
ΔΡΠΪΩΒ Οὗ ΙΓ ἰδ ὑνὸὺ σθηϊγρίο8; Ηρῃρβίθῃ- 
ὈΟΓΩ 8668 8 Δ]1 Θρόνο] οοἸ]οοίνο ἀσϑὶπδιίοι οὗ 
81} δυσῃρΐθβ ἴῃ ἐὴ9 υῦοῦ; ψμὶϊϑὺ Ὀὑδίογχαΐοοῖς 
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ἰδ |κ65 ᾿ΐ 18 Βομβϑιμδίϊςδὶ [δολεπιαίεἢ 7---οἰ αὶ 18. ἰο 
ΒΆΥ͂, ἀοποίΐ ας, ἰκὸ 1Π6 ΔΓΙΩΥ͂, ποίηίϊηρ ἀ6Βη116. 
Βυύ, πη ἢ ΓΒ} Υ, (6 πωπιδογ 186} 8. δι] ρογίοαὶ. 
ΤΊιο νιγγιίαπ 15 Ἰῃ ἀἸ σαίϊγν οὗ 8} ΠΟΥ Ο8 ὨΌΌΘΕ ; 
τ86 ἰοτημΐα, πιψγίαα {ἰΐπιο8 πιψγιαά,͵ ἀοηοίο8 {86 ἴῃ- 
δοϊ6 φΡγοάυοι γν οὗ ἴ86 ἤχυγοἙ; δηὰ, δῃα]}γ, 
{π|6 δίπατῳ ἰ8 βἰχηϊβοδηΐ οὗ δὴ δη} {Π 6518, δἰ 6 Γ 
οὔ ρΡοϑι εἰν πα ποραηίγο ΟἸΘΠΟ68, οΥ οὗ ἀορτηδίὶ- 
64] δηις οἰ σαὶ μογθβϑί 68. 3 

γεν. 17. Απᾶ ἴδπυδ 1 δανν τΠ:9 ΒΟΙΒΘΗ͂.---Τ 
[89 νἱδί οι, 6 δ 45, ρΡγο ὈΪΥ Ὀοσδυβθ {110 τοῦ - 
Βίγοϑ υ οὐὁὨ {π 6 Ὁ ΔΡΡΘΑΓΔΏ66 ποοοβϑϊδίθϑ 8 β' "χὰ 
γοιηϊ πον οὗ (μ6 μοί {μ8., ψγὸ 'δνὸ 6Γ0 ἰο Ὧο 
νἶ1} Δ] οσονίοαὶ ὈΓΠΙΒ; δὴ δϑβυϊηρίίοι Ὑϊοἢ 
Ὀϑιογάϊοοκ, ἰῃ δ18 ΒΟΓΓΟΥ οὗ Δ᾽ [ΘΟ ΟΓΥ, ΘΠ ΘΑ ΥΟΓΒ 
ἴο τοίυΐο, 
Δεᾶ ἴμΒο89 γἊῖο δεῖ οἱ ἴθ: .--- Το λόσδεα 

8.6 οὔ ργΐπιθ προγίβη66 (860 ΒΌΟΥΘ) ; ἰμοῖτν γίάδγδ, 
ΒΟΥΘΥΟΥ, ΔΓ6 ἢτγϑί ἀθβοσϊ θα. [Ιπ (19 ΡΪδοο (Π0 
τίάοτθ ὈΘΆΡ ἰμ9 ΘΟ]ΟΓΒ οὗ ἰδ6 ὨΟΡΘ6Β, 88 ἴδ 
ὮΟΥΒ65 (ἰτ6 δοΐοτβ οὗ (ῃ6 τ᾽ ἀ6γ8 ἴῃ οἷ. Υἱἱ. 
ἙΓανίη β, Ὀσϑαδίρ]δῖθεη.--- Αοοογάϊηνσ ἰο Βοηροὶ 

8δη οἰ ονβ, {06 γχίαεγδ τὸ Π6ΤῸ γοΐογγοιὶ ἰοὸ ; 80- 
δογάϊπε ἰο Ὠ ἰϑἰογάϊ!6ο!ς δηα οἰμοῦβ, ἴμ0 γον 8, 
λαυΐη) ὀγδαδιρίαίοα, τοῖο ἴἰο Ὀούμ λογδϑοδ δπὰ 
γεγο. ΤῺ υἱοῦ ἰα σοηϊτδαϊοιϊοα, ἴῃ ἐμ τϑὶ 
Ῥΐίδοθ, ὈΥ (116 ᾿ἱπηρο 581 }}ν οὗὮὨ ρΡυζιίηρ ὑμ6 ἰάθ8 
ἱπίο ὀχϑουίΐου: δα, ασί όστοοσο, ὈΥ͂ (6 δηι1}}6- 
815 Ὀδίψψοο ἴἢ6 ΟΟ]0γ8 οὗἩ [6 Ὀτοδϑίρ᾽αίοθ δά 
ἐμ ἀοϑίγαοιλγνο βιυ ἢ ̓βϑαϊηρ ἔγοπι {Π6 πολ! 5 οὗ 
(Π:|6 Βοῦβοϑ. ΜΔΩΥ Βυροίμοβοϑ ανο Ὀθοη ουπἀοα 
οι 6 οοἰογδ οὔ (8 Ὀγοβδίρ  δίθϑ, 866 Ὠ ἀϑιογά  οοἷς, 
Ῥ. 897. ὁπ ὑάκινθος 8ὁὲ0 ΕὈταγτα. Ηθ οοη]θοίατ68 
{μαὺ (818 σοῖοῦ 5 ἀἀγκ γόον ; 1 σαηηοί Ὀεὶ Ὀ6 
Β66ῃ, ον ον Γ, (δα ἰΐ τυδί σογγοϑροηὰ σι {89 
οοἿον οἴ βίῃ!οκο. Ὀ ἰϑίογ ἀἰθοὶς σόουἹὰ πᾶνο 1 {Π8ὲ 
“ἀλΥκ τοὰ ᾿ ἰδ {0 δοΥΓΟΒΡοηἀΐης 6Ο]ΟΓ. 

ΔΔ4 ἴθ ϑεδᾶκ οὗ 1ἰ015.---Νοῦ δοίυαϊ ἸΙοΠ8᾽ 
Βοδάβ. Α οὔοὶ δπαὰ ἰουυΐϊθο αϑροού οδηηοὶ ὃὉΘ 
ταθϑιί ὈΥ͂ (18, Δοοογάϊης ἰο Ὀ ϑιοταΐοοῖκ, Ὀθοδιι86 
τ ““τόου]ὰ υπάουθίογ σογγθθροηὰ Ὀοίίον τι} 
18:6 ΑἸ] χογῖσαὶ οχροβὶιὶοη.᾽᾽ 

10 16 {|κουνῖ86 ἀδπϊοὰ ἐμαὶ ἰΠ 6.0 8 δὴ δ᾽ οχογὶ- 
68] τιθϑηΐηρς ἰο Ηχθ, Βίῃοῖζο, απ Ὀείπβίο!θ. 
ΤΊο σοι δ᾽ πϑίϊοῃ 18, πιοδὶ σου δἰ ἢΪΥ, ἑου πὰ ἴῃ γο]- 
8205 ἐπ παίμγα. ΤΊ Βίχη! σδηοο οὗ [686 ΓΟΥΠΙΒ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΓ, ΡΡΟδτΒ. ἴγοιῃ (89 ΟΠ] πς οἰ Ρ89- 
ΒᾶσΟΒ: σἢ. ΧΙΥ. 10, 1]: χὶχ. 20: χχὶ. 10. Εν 
αἰ οτοηῦ ἱπιουργοίαιοη8, 866 Ὀἀβιογάΐϊοοῖκ. ΤῊ 
υἱὸν οὗ Οδΐον., ννῆο πᾶὰ8 ἰδ6 ἰῆγοο βυθϑίβησοϑ 
δϑβοοϊδίοα ἱπ ἰπὸ Κογδῃ, 18 ραν συ] ΥῚῪ δι γι Κίηρ. 
ΟΡ βίπρυϊαῦ ΟΧΟβΟΒ685 δῖ {080 οὗ ἀτοίϊ 8 
(Ὀαγπΐης ἰογο 68), Η θη ΒίθὈοΡς δ Βοϑημροὶ 
(πὸ πιυτάθτουθ βρὶτὶῖ δηὰ νυδῃΐου ἀσβίγυοίϊγο- 
11.058 οὗ 80] 0.8). [1 18 ΟΣΓΠΥ͂ οὗ ποῖθ (μ8ὲ ἐδ 
ΒΔΙΠ6 Δί Α}]8 ἩΓΪΟἢ ΟΘΟΙΏΡΟΒΟ ἰῃ6 ουυΐης 
δρίγὶ οὐἁὨ {η18 νψου]ὰ, ογοθαίθ ἰ1ὸ ᾿61}18} ἰοτπιθηὶ 
οὗ τ86 ποχί: ἰμ6 ἢγο οἵ [δηδιϊοίϑιη ; 86]{-1880- 
Ἰαϊΐοι ἴῃ δαιθϊοα 8η4 80] -βοοκίηρ ; ἀθιημοῃΐςο 
ἱργὶ (Δ Ὁ1Π1{γ--ῖη Βατητη ὈΠΠ[1γ. 

γόον. 19. Ε᾽οσ ἴδο ροῦσοσ οὗ [1:9 ΒΟΣΒΘ5.--- 
ΤΌΘΥ δύο δυτιία ἰῃ ἃ ἱπγο-ἴο] ἃ τηρπηθῦ; νἱτὰ 
(ποῖ πιομἦδ πὰ νψίϊὰ ὑπο ν δηαζε-ἐϊκε ἰαϊϊδ. 
Τμοῖνρ ῥυϊμοσῖὶρᾶὶ ροῖγοῦ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 18 ἰῺ ἰδεῖν 
του 8. Οπἡ ἰδ6 ἔπ{110 ΔΡΡΙ σαι θυ οὗ (ΐ8 ἀοα 0]6 
ἔἄρσυγτο ἰο 6 4016 οὔ ἱτψο- οδα θα ΒοΥρΡΘη 8 ΟΥ αἀπι- 
»λίδδιοπες (Ὗ οἰδιοῖη, Βοης.. Πότ 6}), βο6 Ὀ δίοτα. 

Οἱδλεν ἱπιεγργείαίϊζοηδ : Βοημοὶ: Βοίογθηοο ἰβ 
δὰ ἰο ὑπ ἰατπΐηρ οὗ ἰμ6 ΤΣ ΚΒ σα ΙΓΥ, ἰο (89 
βυαάάφη ἐοἰγϊπιοπὶ οὗ ὑμ6 1] ῬΡΌΓΣΒΙΘΡΒ. 

ΤῊΗΕ ΒΕΨΕΚΑΤΊΟΝ ΟΡ 51. .90ΗΝ. 

Ηδηρβίθηθογς ἱπίογρτοιβ ἰἢ6 Βατγίζα] ρονον ἴῃ 
{86 (4118 85 δ ζηϊ οδηὶ οἵ [16 ᾿πβι ἴοι πηλ]} ΧΕΤΥ 
ΟΥ̓ τη Γι 4} Ποβίβ ; [0Γ ΒΟΡΥ Ὑγδίδ, ὙΑΥΊ Κα ἰοτ- 
ΤΟΥ͂Θ, δηά {6 |ἴπὸ, ρεγυϑδᾶθ ἐ:9 υἱδίουϑ οὗ ἰδ9 
Ἰὑλὰ δϑὰ οἰχιλ Τταμροῖθ Ῥδγσ] ΣΎ, δοσογάϊης 
ἰο Βἷπι. 

Οτοίϊαϑ: ΤΌΘ ἐ8}}8 ἃτὸ ἰἸηα οοίγθ οὗ ἔοοΐ 5ο]- 
αἶογβ [ὁπ ἐμ ὉΔοκΚ8 οὗ (86 ογθοβ, ὈθὨϊηα ἰδ9 
Βογβθιβθῃ]. 

ϑαπάον: ΤΟΥ ἀτηργοᾶ (ῃς ἐελοΒίηρσβ οὗ ἐδμεὶγ 
ἴ.1]86 Ῥγορδοὶ Ὀοὶπηᾷᾶ {6 ῃι. 
ΨοΙΚυῖαν 489 οσθῃ δρρ θὰ (μἷ8 ρβϑδϑαρσο ἰο (89 

κιοκίης οἂἱ οὗ [6 οῦϑ Ὀομϊηὰ. 
10 δύϊοσ - οβοίβ οὗ 84}} ποσϑϑῖδβ δοπιβὶϑὲ ἐπ (89 

ἴδοι (δὲ ἐΘΥ Ῥοΐϑοι Ὡ10Γ8189 8πι} ΤΠ ΠΏ ΟΓΆ, 1Π[ΓῸ- 
ἀυοσίηρ ἃ ἀοϑίγυοί γο οἰ οπιθηῦ ᾿ἰαίο (νυ  βέϊδῃ δο- 
οἷ] ᾿ἴ6 οβρϑοίδ ιν, δηὰ ἰμ5 Ιβϑυϊης ἢ ὑϑυσβοδὶ 
δηὰ ρΡἢ γ516 4) 601}5. 

γον. 20. Δηᾶ ἴδ τοδὶ οὗ ἴ9 σζϑῃ, το 
γσθτθ Ὠοὶ «ἰ}1θἃ ΌΥ [8.869 Ρ]4..68.---ΤΊ}κ6 Κ'6 0 Ὁ 
ἀἰδβιϊη σαΐϊδῆ 68 Ὀοίνοοθη ἰμ6 Ββροοΐϊῆο ἀσϑιγαοίίοη οἴ 
ἃ ἰμἰγτά οὗ τηδηκίηδ ὃν ἰἢ6 ἑαίαὶ οΥ865 δπὰ 89 
ἔθηοῦδὶ δογγυρὶ οοπα!ΐοη οὗὨ (6 Πα πηδῃ ΓδΟ6. 
Ἡορϑηῖοᾶ μποῖ.---Οορ. οἷν. χνὶ. 11. 

σοπγογβίοη βου] βου ἰἰϑοὶ ἰῃ 8. Βρϑοϊδο δὺ- 
ϑἰἴηθη69 ἔγοιῃ το] σίου δη ἃ ποτ] ἰγληϑρτοββίοηβ. 
Το ΟΣ τα οὗ ᾿μϑὲσ 8} ἅ5, ἐμοτοίοτο, ἀο ποὶ ἀϊ- 
ΤΘΟΙΥ ἀοποίο πον σι οῖ6 σου γθγβαίϊ ἢ 8 πὰ ὙΓΔΙΕ, 
Ὀαὺ (ἰο86 σμαγδοίογιϑεϊα δ1Π8 ἴῃ νυ οὶ, οὗ 8 συ, 
{Π6Ρ Π01]9 Ψ81}|Κκ πδϑ σοβροίοα. [0 849 ὑὕδοπ 
τηϑὐπίδιηοα ἐμαὶ ἑάοΐϑ ἅτ ὑβου ΌΥ ἱπαϊσαίθα, 859 
ἐποὶν οσὰ τηϑδηυΐποίῃτο (ΗΘ Β ΘΒ οτς, Ὀ ϑίον- 
ἀἰἴθ80Κ); Ὀαΐ ἐπ ἄγϑι οδ͵οοί---τὰ δαιμόνια---ϑί πὰ 
ἴῃ (6 ὙΔΑΥ οὗ (818 γον. Τ}ι18 ἢτϑί οὨ])οοῖ 18, ἴῃ- 
ἀρεὰ, οὗὁἩ ρῥγίπιο ᾿ροσίϑησο ἰοὸ ἴμ6 ϑὅθοσ. 788 
ΤΩΘΔΏΪΩΣ 18 848 ΤΟΪ ΟὟ: Β0 {116 ἀθιηοη- ΤΟΣΒΒΙΡ, 
Βυιο] Σοὰ ὉΥ͂ δ ι1}9 140]- ογβῖρ οογοὰ ἰο ἰπι- 
8169 Οὗ {Π9 τηοβί ἀΐνοῦβο τηδίοσὶα β; Β66 1] (ον. χ. 30. 

ὙΜΒΙΟΣ Ὡθϑὲῖϊμθσ 8560, εἰς.---ΟὙοτηραγο [89 
ΔΏΔΙΟβου8 Ὀδββαρ98 ἴῃ ἰδπὸ ΟἸἹὰ Τοϑίδιηεπι [ῬὈ88. 
οχυ. 4-: οχχυχνυ. 1ὅ-17; 8. χὶνὶ. 7: ΦΖ6υ. σχ. ὃ; 
Ῥλη. γν. 28]. : 

γόον. 21. Οὗ τδΒοὶσ βοσοοσίθα.--- 6 »οΐξοι- 
γπίησίίησ, 88 ἴἰὴ6 νοτὰ προς ᾿ἰΚον 86 6 ὑπ ογ- 
βίοοα, ἰ8 δίτοδάν οοηίδϊποά ἰπ ἰδ Ῥγεσθαϊηᾷ 
τοπταᾶθτχα. 
ἘΒΗΛΑΒΌ : “᾿ΒΟΥΘΘΥΥ ἰβ ἰο ὈΘ τἱπἀογβίοοα 89 ε6- 

ἀυοίϊνο ομομδη πη θηϊ8.᾽ Τη6 Υγοϑϑοὴ δορὰ ἴα 
ΒΌΡΡοτγίὶ οὗ ἐμ }8 νἶϑνν, υἱζΖι, (μαὺ γι 6 ΒΟΥΘΘΓΡΥ͂ ἰΒ 8 
51 δραϊηβὶ αοἀ, νυ }]8ὲ (η9 ργοδθῃὺ ραββαρο ἰΓολι8 
οὗ ἱπ)υγίθ5 ἰδ οἰοὰ ὈΥ τηδ ὉΡΟῚ Βἷδ ὈΓΟΙΠΟΓ ΙΔ, 
18, Βοτονον, οὗ ἰηϑιποϊοηὶ νοὶ ῖ, ΑἹ] στοββ (ροὶ- 
80Π-τη ἢ ρ] 5) δη ἃ 4]} τεβ θα ΒΟΓΟΘΓΥ ͵8 σου)οϊπο 
τ ἸΠΙΌΓΥ (0 ΟΠ6᾽8 ποϊχῦον. Τὸ ἰδσιμβ ὅγε, 
ἀουῦ 1688, Βυιαθο 68] (πτουρηοῦ ; 68]. τ. 20. 

“1115 οἷοαν (αῦ 89 δαί μον 18 (κ᾿ κίης οὗ μθ8- 
{6 η.᾽" δ Ἦ οἰΐθ (δἰ πιῖ εν Ὁ ἀδίθγθςο Κ). Τχαυϊν, 
(80 δὐυΐμοτ τορατὰβ 8}1 86 ὑδίηβ ταϑηϊοπδά, 
ογοἢ ἱπ γοβροοὺ οὗὁὨ ὑμσὶγ ταοϑί Β Ὁ{116 σομοορίϊοα, 
{πο ῖν τηοδῦ βι 0116 τηδπὶ  οβίδιϊοη ἰπ Ομ νἰϑιηάοιι, 
85 ΘΔ. 618}. 

[ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΥΕΈΝΤΗ 88Α1, ΔΧΡ 
ΤῊΞ ΤΕΌΜΡΕΙΒ.] 

Ἐν ἰδλε Απιεγίοραη αοτν. 
[1189 ΥΟΡῪ Ροβι[ο οὗὐἠἨ μ9 ϑευσσηιὰ διαὶ, 86- 

Ῥδιδαίθὰ δ8 ἰΐ ἴθ ἔγοπι (6 οὐβοσβ ὈΥ (86 Υἱ- 
Βίοη5 οὗ οδδρ. υἱὶ., βου] Ἰοδά υ8 ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ 
ἐμαὶ 10 ἷἰ8 δωὲ φεπεγία ; διὰ 4 σαγοῦὶ) σοπϑιὰθ- 
Γαιϊίος οὗ (8 ἀουθὶοριαθηι βαρρογιὶδ δ δηΐοτοαβ 

ΤΒοΙ͂Ρ. 
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(18 δαρροϑιἐΐοη. ἸΤὨΘ πλοϑὺ σαϊ αὶ Ὠγροίθ8ῖ8, 
84 ἰὲ Βεδ)9 ἰο ἰὄδὼ9 ΑἸ. Βἀὰ., 185. ἐμαὶ ἐΐ ἱποϊα 69 
("6 Τγυροίὶβ ἀπὰ ἰδ6 1818; [Π6Γ0 18 πο βίγοῃρ 
ἀϊε)αποίϊνο δὶ 89 Ὀορίμ!ς οὗ οἰϊθοῦ γον. 2 οὗ 
ὃ, 506) 89 σου] οογίδί ΠΥ μανθ Ὀθθὰ οιηρ!ογοὰ 
ιδὰ ἐλ 9 864] οἸοβοὰ υἱ νοῦ. 1 οὐ ὅ, δῃηὰ πο βισἢ 
ἀἰδ᾽αποίνο ὁσσΓ8 ἀπ1}} οἷι, χυ. 1. 118 Ὦγρο- 
(μι6818 18 μοὶ ΟὨῪ ἴπ δοσοογάδῃσο ψὶ ἃ {π 6 τηλῃὶ- 
ζεδι ἱπάϊοα ὁΠ8 οὗ ἰδ ΡΒ γα βθοϊοσυ, Ὀαί 1 ἀνοϊὰ8 
(09 βυμροβίιίοα ἐμαὶ ἃ 8681] 8 ορεπεα πὶιουὶ 
ΔΌΥ ἰμἱηρ Ὀοΐηρς τούθαϊοὰ ππάθυ ἰΐ, δπὰ ἱέ 8180 
Εἶτοβ απἰίγ ἰ0 8}1 {μὰὺ ζ0]1ὁ 8, δπὰ ἰο 6 τ 0]16 
οορὶεχ Υἱβί οΏ. 

ἴὰ ἐμ νἱοὸνν οὗ (86 τυγίέοσ, (9 οροπίηρς οἵ ἐπ 
ἤτοι ἤνυε 8.6418 ἀ18601]0808 ἐ1:6 σζΘΏΘΓΑΆΙ σοῦγθ9 οὗ 
ΒΙΒΙΟΓΥ ἰο {16 ἰΐπιο οὗ 86 βροοηά Αάγρηί!----ἴ8}89 
Ογιβί8, σῶσ, ἀθαγέμ, ἀρχγαγαίθα τιογια]ίγ, ἰο- 
ξειθον τὰ 86 Ρουβοουϊοηβ οὗὨ ἰδ βαϊηΐβ ; ἐμ 
ὀρθαϊηρς οὗὁὨ ἰμ6 φἰζέλ γϑνθα δ (ἢ6 δυθηΐβ ἱτητη6- 
αἰδίεὶγ ῥγοσοάϊηρς (6 Αἀγοηΐ (866 Ρρ. 178 54.); 
(δ ϑενεπι ἡ ῖ8 86 868] οὗ υάχιηθηὶ (4180 ἰοτωλ!- 
πϑδίϊης ἰὼ (6 Αἀγνρῃί), ἴὼ νιον, πάν {86 ϑ'γτα- 
Ὁο] οὔ ϑὅονθῃ ΤΥαμπροίβ (Ἰμαϊοαιΐης (πὸ σοίπ 
ουιὰ οἵ ςονδὴ ακαϊηϑὶ (0 6 Θποιηΐοβ οὗ ΗΪ8 Ρθο- 
Ρΐοθ, οορ. Νυτῃ. χ. 9; χχχὶ. ὦ ; 2088}. νἱ. 4, ὅ; 
2 Οἤγο. χὶϊὶ, 14; 26. 1. 27, εἰς.), δτὸ σουθδ]ϑα 
{Ππ| ποθ ἰο Ὀ6 νἱβίιθὰ ἀροὴ ἰδ βἰηα] δηὰ ροτῖ- 
δοσυϊϊης που] ἀ- ΡΟ (6 Ἰαδί Τγαπιροὶ ἀο- 
γεΐορβ ἰαῖο ἐὯ9 βούϑθῃ γ᾽ ὶϑ. ὗ 

Τμαὶ ἐμ ορϑεΐης οὗ πὸ 568] ταῦ ἰο ὃ6 6{ὲ- 
ἰαγοά, ἰ8 σοῃβιϑίθῃς τὶ ἃ αοαἀ᾽ 8 ἀθα]ϊη ρ8 ἰῃ ἰιἀς- 
τα πἰ---ϑϑηίοῃ6θ δρϑδίηϑβί δὴ δου] σου ῖζ, ογἀϊπασῖ]γ, 
ἷδ ποί θχϑοοιιϊθα ΒΡΘΘΟ ΠΥ (Εσο. νἱῖϊ. 11) : δηὰ ποὶ 
ΟἿΪΥ 80, Ὀὰὲ 1. ἰ8 ἱπιλιμαἰθα, (οἰ. νἱ. 10, 11). μ40 
(βεγα δοιὰ 06 ἀ 6]  ὑπ|}1 8 οουίαὶπ ρεγιοά (οΥ 
βιεαδεῦ Ο7 'πιπαγίψγ8) ΒῃουΪά Ὀ6 οομρίοἰοά, 
ΤῊ ἐεπγίὰ οὗ (18 ρογϊοά οὗ ἀν Ὀοΐπρ ὑπγο- 

γϑα]ε, (89 (ἰὴ 6 οὗ (0 Ὀοχὶππΐηρς οὗ 86 Τταπι- 
Ῥεὶ-ὈΪα815 οδπ θ6 ἀοίοταϊ πο ΟὨ]ΥῪ ὈΥ ἰμ6 οσουγ- 
ἴθῆσθ. [Ι{ ὈΘΟΟΙΩ6Β 8 τλοϑὺ ᾿ἰηἰογοβίϊηςς δηὰ ἰπὶ- 
Ῥοτίδηΐ αποβιϊοη : Ηδγθ ΔΗΥ͂ οὗ (8689 ὈΪ485 Ὀθ6 
εἴτε, ΟΥ Αγ (6 Υ 81] δὲ}}} Ταίαγο  ΤῈ9 τυῖΐζοῦ 
τηυδί Δοκπον θα ο ἐμαὶ, Δ Ι͂ΘΥ ἃ σδγϑίμϊ οοπδ146- 
Ταϊΐου οὗ (π 6 ῥτὶ ῃο]Ρ8] νἱϑῖγβ ἰδδὶ ατνο ὈΘΘὴ Ργθ- 
Βοηἰο, Βα ἢ848 Ὀ66ῃ δοηβίσδαϊ ηδὰα ἰο 1:68 δοῃο] αἴ οη 
(πὶ (80 δοϊλθπιθ οὗ ἰηἰογργοιδιϊοα δαάνοοαιθα ΌγῪ 
ΕΠΠοὶΣ πὰ Βασποα 15 8 5έδμ 8}}γ οογγοοὶ (866 
ἰροί-ποίεβθ οὐ ῬΡ. 206 βδᾳᾳ.). Τίιο ρΡοϊηπίβ οἵ 
ΤΟΒΟΙΔΌΪΔθ66 Ὀαοίΐμνθοηῃ ἰδ - ΒΥ 018 δπηὰ {ἐΠ6 
ὁγοηΐΒ οἵ δἰϑίογυΥ, ΘΒρθοί }]γ 88 ροτίτιγοά ὉΥ 
ἰδε ἰηῆάοὶ ΑἰθΌοη, ἃγὸ ἰοὸ τρδην, ἰοοὸ βἰγὶ κί, 
δ (00 οχϑοῖ, ἰο δον {μ6 (πουχιὶ ἔμπας ὑπ ἃ γ0 
ΤΏΕΓΟΙΥ ἰοτέλϊίου5. [ὑ νου] 566πηὶ 88 ἰΒουρὰ αοά 
δὰ ταϊβθᾷ ἃρ {6 στοδὶ εἰϑίοσίδη 7.8, τηοπιϊοη δὰ 
ἰο θογίοστω ἃ οσκ ἴον 86 ΒιΡοὶα πὰ (6 Ο τοὶ, 

8 [ΤὨερο ἡπάρτηδηΐβ, τὼ. ἴΠ8 ορίηΐη οὗ ἐπα Αὐτὰ. Βπ.. οοτὰ- 
υαρορά δίϊος ἴῃ ἸΤοιδη Πδά Φί))9 Παγίοί--αἴἴτοῦ ἴδ. 9 
ΌΠΒΟΪΥ δ] δῶσ Ὀσεθθη ἐδ9 Ομ υγΟῆ δηά᾽ Βίαῖθ. 866 οι οἷ. 
ΧΤ ---Β. ΒΕ. Ὁ. 
Ὁ“ Τποτο ννοτο ἰο Ὅο δευέπ 7γιδηρείξ δου θὰ, πὰ πηάοῦ 

(δ βουθητῃ Τγαπιροῖ ξέρε Ρίαϊε ροατοὰ οἱ, ΤΠ6 ᾿πΠιΘ ΓΒ] 
Γεδδῃ Ὀϊδηοο οὗ Π630 ἴ0 {Π6 δογοη ἰγυπιροῖ ὑδῖ8 δουηὐθά ὁ 
Βογο δυζοοθοίνο ὅαγη δραίηνὶ (δ δηοίοηΐξ «εγίσλο, ἀπὰ πὶ ἢ 
"τοῖο ΤΟ] οὐ δα οἡ ἐμο δϑονϑπίῃ ἄδν "Υ πϑούϑὴ σοπιραβδίηρη οὗ 
δ παι], ε1}1 οὐ ἐδ 128ὲ {πὸ Ἢ}} [οἷ] ἄοντι, δη ἃ ΘΠΊΓΑΠΟΘ 
Μὴ ξίνεη ἴ0 [στ8ὸ] ἰπίο (δας βΒτγεΐ οΟἱΤΥ οἵὁὨ [9 ρῥτγοπιίβοα (ἃ- 
πα (Φοθῆ. νυῇ. 3-16).---(Ὠ 9 ἰηξογοδίί ες ΤΟδοΟυ ὈΪΔΠΟο, 1 βάν, 
84 ὕκδη ποϊΐεϑά ὈΥ Απιῦτγοσδο Αησδοτὲ ἰη οἱ {ἰπιοθ, δῃὰ ἰη 
ἴβοῖο προύώσγῃ ἐἰπλο8 ὮΥ͂ Υἱ᾽υτίπρα, δηὰ οἷον Α ἰγρίϊο ἰη- 
ὑτργείοτϑ δίϊον Ὠ[τ. Ιζ αἰπηοδί δβοοηγοὰ 45 ἰΐ βδοῦ!θ ρονγοῦ 
ἘΠῚ πατκοὰ οαἵ ΒΟΓΟΘΌΥ 845 (πὸ ΝοῪ Τοδίδπιοηϊ ΦοτίοὮο ; 
ψ 1080 ἀοταϊ ππέίου ορροθοά, δηὰ 086 ΟΥ̓ΘΓΓΠΓΟῪ νου! ἰἢ- 
πούσον 16 δαὶπίδ᾽ οηϊονγτηοηΐ οἵ ἐπ9 ΗσαΥΘΏΪΥ Οὐπαδῃ." 
ἴδλιοτε, Υο]. 1., Ὁ. 819.--Β. Β. Ο.] 

τ 16} οου]ὰ ποὺ Βαγθ Ὀδθὴ 80 οϑϑοίιι γ ΡοΥ- 
ἔογαϑὰ ὉΥ 8 ἐγ δηα---αἱ {ἰπ|65 1( Βθθῖη8 88 (που ρἢ 
ἢθ 6 γθ ΓΙ ἰὴ ἰβέουυ, ρυγΡΟΒΟΙΥ ἴον (86 οἷα- 
οἰἀαἰΐοπ οὗὨ ΡῬγοριθου. 786 Ἰδησυδρσο οὗ Βᾶτῆθδ 
ἴῃ γοίδγθποθ ἰο 86 σογγοβροπάοποο δοίποθη (ἢ9 
οὐθηίβ οὗ ὑπ6 δἰχίλ ὅθ] δὰ ἰμ8 Εἰβίουῃ οὗ ἰμ9 
Ταν 8} ἰαναβίοη, 88 ἀοβουϊθοὰ ὉΥ Αἷἶπι, παν ὯΘ 
ΘΑΌΔΙΥ ΔρρΡΙ θὰ ἐο {μ6 δογγοβροπάθησο Ὀοίνγθ θα 
ὑπὸ αἰ γ βονγίθβ οὗ βυύπιῦ0}8 ἀπά ιΪ8 ἀ6ϑουὶ ρθη 8 
οὗ δ} μ6 ἱπναβίοῃβ π ἴοὶι ἰβίοτγὶ σα] ἱπίου ργθῖ 8 
αῦο δἀἀυσοῦ 88 1018}} Ἐπ ὑμθθα βγιθο]β: “1 
Με. ΑἸ θοη μαὰ αεδίσπεά ἰο ἀδβουῦῖὶθο ἐμ6 δοῦ- 
αυθδίϑ οὗ (6 ΤΌΓΡΚΒ 85 ἃ 7] 8] το οὗ [16 ὑγο- 
αἰοιΐοι, οουἹὰ 9 Βᾶγθ ἄοπϑο ἴΐ ἴῃ ἃ βίγ᾽θ ἵὩουϑ 
οἶθαῦ δηὰ ρσγδρϊο ὑβδὴ ὑπαὶ τ ϊοὰ Β6 ΒΔ8 δι- 
Ρογοα ὃ Τῇ εἰιϊα δὰ οσσυγτοά. ἱπ ἃ Ολγίβιίαη 
πρὶν, σουἹὰ 0 πού αν δὴ σμδγροᾶ οἡ πΐωι 
ἰβαὺ Β6 δε βιιαρϑὰ Ηἷβ ἔδοίβ (ο τηϑοὶ ἷβ οί  οἢ8 
οὗ ἴδ τπηραπίηρ οὗἩἨ 86 Ῥτόρ ον ἢ ̓" 

0 τυῦϑὺ Ὀ6 δοκπον θα ρσοὰ ὑπαὶ (ποτ ἀτὸ ἀΠ- 
οὐ] 168 δΘοπηθοίο τ {818 ἱπιογργοίαι οι ; (δαὶ 
{80Γ9 ΔΓΘ Βο0116 ΡροΪπίβ ΏΘΓΘ ἰδ 6 βγπιδοὶ δηὰ (ἢ 
ογθοῦ δααἀιυσοὰ 88 γϑα σὶρ ᾿ἰ, ἀο μοῦ Βδϑῖῃ Ὄχϑοῦ! Ὁ 
(ο αγπιοηΐϊζθ. ἴὺ ΙΔΥ δ6 τοιρλᾶγκοα (μπαΐ, ἴῃ 
υἱὸν οὗ [ὴ6 ἱπιρογίθοι ἰοη οὗ οἷν τϑοογὰβ οὔ δ͵8- 
ἰΟΥΥ, δὰ {86 ρατγίἰ8] ἱσῃότγδηοθ οὗὨ ἱπαϊνί ἀιλ] ἰη- 
ἰορΡυοίο Β, ούϑὴ οὗἨ ἰμδὺ νν ΐοὶὶ 18 ἐπι ρου οι Υ Το- 
ΘΟΓαΘ4, Βυοὶὶ ἀἰβογρϑῆοίοβ τὸ ἰο Ὅθ οχροοὶ6ά--- 
ἰπάθεα, ἰΐ 8 τηδίίον οὗἉ βυγργίβο (μὲ (πο ν τὸ ῃοί 
ΟΤΟ ΠΌΠΙΘΡΟΙ5 δηθὰ ᾿προγίϑηΐ. ἴῃ ἔδοϊ, οὔθ οἵ 
(89 ἰη θαθησ6ε68 μι. 6 {μ6 τ γῖίον ἰο αἀορί, ἰπ (9 
πλ8 1}, {Π6 Βοβσπιο οὗ ΕἸ]Ἰοϊξ, ψὰ8 {μ ὀχῖοὶὶ οὗ 
οὈ]οίἴο 8 ὈΥ ΑἸέογἃ. ὙΤδοιρδίβ, βαοῖὶὶ 88 89 
ΤΟ] ον ἢ, ΔΓΟΒ6 ἰὴ 8 ταϊηὰ : [Ὁ (Π680 τὸ {Π6 
ΟὨΪΥ ΟὈ]δοίϊ οη8 ἰμαὺ σδη Ὀ6 δἀἀυσοά ὈΥ 8 ἀδοαίθ 
δηἀ Ἰοατηθα ὀρρομοπί, (ΠΟΥ͂ ἃγοὸ ἰδηΐδιηομηΐ ἰο 
ΔῊ δοκπον)]οαρτηοηΐ ἰδαὺ ἴῃ (ἢ ἴδ τοτο πα- 
τοθγουδ δηἃ ᾿ρογίδηϊ τηϑί(6 ΓΒ ργδβοηίθα ἴῃ (ἢ 6 
ΒΟΒ6πιθ6, (6 γα 19. σορίοίο Γοβοι) ίδποο θοίνγθοι 
{6 ϑγιωδοὶ δπὰ ἐμ δνϑηΐ : δηὰ ἱἴ (8 6 80, 
οἰζμον ὑμΠ680 ἀἰβογορδηοῖθβ ψν1}} ἀἰθαρροαν οὁἢ 8 
ΤΏΟΤΘ ἰπογουρὰ ἰηγοδβί σατο οὗ ον Βἰβίονγὶοδὶ 
ΤΘΟΟΓαΒ, ΟΥ 6180 (Π6Υ ν.}}} ΒΟΡΥΘ (0 ΒΟΥ ἰ(ἤσί οἢ 
(80 Ροϊπίβ αὖ ἴββὰθ οὔὐῦ Τϑοοσβ ἃγο {μη ΒΟ 8Β 
ἱπιρογίθοί. δε γβέ οὔ ΑἸίογά 8 οδ᾽ οί οῃβ 15 ἰὸ 
ΕἸ] οὐδ Β ἱπίογρυϑίδιϊοι οὗ ἐλφ λίγα ρατί (866 ὑ. 
201). Ηθ γτϑιθαυκβ, “1 18 ζδί8] ἰο {18 8016 
οἶ488 οὗ ᾿ηἰογρτγοίαιοηβ ἐμαὺ ἰἐ 8 ποὺ βαϊὰ : ἐλδ 
λαϊξ, εἰς., ΟΥΘ σαϑέ οπ α (λίγα ρατί, Ὀαὰΐ ἰδὲ (δ9 
ἀεοϑίγυοίίοα οσσαδίοποα ὈΥ ἐδοπὶ ὀχέίεπαοα (0 8 
(ἰγὰ ρᾶτὶ οὗὨ [6 Θά ἢ ο τ ἰο ὑπ 0 7 πγθ το οδϑέ. 
Απὰ ἐδῖ8 8 ταοϑὺ Ἐχργοββὶυ ἀθοϊατθὰ ἰὸ Ὀ6 80 ἴῃ 
ι8ῖ8 ᾶγϑί 6486 ὈΥ͂ αὐ σγέόη ρτα88 Ὀοΐης ἀοδί γογοᾶ, 
ποὺ ἃ (μἰγὰ ραγίὶ οὗἉ ἐλ (6. ν᾽. 17). Νον, ΕἸ- 
Ἰἰοιν 8 Βγροίμοβὶβ σοῃσοτηΐηρ (ἦς ἰλίγά ρμανὶ ἰδ 
ἀοράιιοοα ἔτοπι ἃ τηοβὶ σατο! σου ραγίβοη οὗ ΟἿ. 
ΥἹ, 7-2 ἰὰΒ (89 δοκπον)οαροα ἔλοίβ οὗἉ μῖ8- 
ἰοΥΥ. Ια 18 ποίοτίουβ ὑπαὶ ΤΟὰΣ Ββυσοοβϑῖνο ΒΟτ 68 
οὗ οηϑηἶθ8 ἀἰά, ἰῃ (6 Εοιιγὶ πὰ ΕἼΓἢ σοηία ΣΙ 5, 
Ὀαγβῦ ὑροη {6 Βοηδη Επαρῖγο, (μον ταυαρθ8 Ὀ6- 
ἴηρ δἸπιοϑί δηϊγοὶν σοηβποα ἰο α ἰλίχα, οΥ (89 
ἢ εδίεγη αἰοϊδίοπ, (ϑτθοῦ; δηὰ 1ἰ 18 τηϑη ϊαβί, α180, 
παὺ {μθ80 γαυαροβ ἀἰα, 88 ἴἰο ἐμοὶν σοῃθγαὶ ἴεδ- 
ἔυ Γ68, τηοβὺ Βίεἰ Κι ρν 0018}} 1.0 ΣοααϊΓοτη θη 5 οὗ 
[0 ΒΥ π|Ὀο] σαι ἰοη---ἰ 9 3γδέ ᾿πναβϑίοα Ὀοίηρ ΟὮ 
(4 ἰῃ]δπᾶ ρῥγουϊποοϑ, (9 δοεοπα οἡ ἰμ6 τῃηᾶτὶ- 
ἐϊπιθ ροτγίϊοπϑ, (86 ἐλίγα οἱ {10 τίγουβ ἀπ ἔοαη- 
ἰδ΄η8, [16 7οωγίὰ αἴδοοίληρ {Π6 ζογοσποσα, ἐμ 9 Ζω- 
πιϊπατίε5 οὗ ἰδὶ [τὰ ραγὶ (860 ρΡρΗ. 20ὅ 56ᾳ.). [ἃ 
ΥἹΟῪ οὗὁἨ (86 ζοΏΘΓΔΙ ἀργθοιηθηΐ, τ᾽ αἰ 6} 18.119 {πὲ 
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οὗ 16 τηουηΐδῖη ΒΔ ον 5 οὐ [6 Ὀοδβοῖι σΐ ἰδ9 
[,κὸ οὔὕὗὁἩἯ αοηονα δηὴ πὸ τουπηϊδίηδ (ἰθιρλβοῖνοδ, 
ἦν βοεϑηΐβ Ἰοςί ἰσαδῖο ἴο σομοίυἊθ ἰμδὲ ἐμ9 δυῃθοὶ 
Βῃδαονοά ἴοτίι {πὸ ἴδοί, δὰ ὑπαὶ ἐλ ἰλίχα »ατί 
ΟΥ̓ (}0 ἔογΙΩῸ ἯΔΒΘ ἀοδίρηοα ἰο ἱπάϊοδίθ (Ἡ θη 
16 οὐοπὶ βμου]ὰ οσσυν) {:λὲ ἐλίγα γατγί οἵ {86 
βιαϊ (θη οαρίτο. [ΙΓ (118 ὍΘ δο, θη, θη ἰΐ 18 
βαϊὰ ἐπαὶ 841} [6}} ὩΡροὰ ἐμ9 Θασί, γγχθ ΏΔΥῪ ὕῃ- 
ἀογβίδηἃ (6 ῬΥΟΡΘΟΥ͂ 88 τηοϑηϊης μα ἰΐ ζ6]} 
ρου ἐλαί ἐλίγα ρατί ; διὰ, Ὀ6 1ὺ οὐδοσυοά, ὑπ 0γ0 
8 ΒΟ υηἀυ6 δἰγαϊηίης οἵ ἰδησυδρο ἴῃ δι οἢ δὴ ἰη- 
ἐογργοίδι!οῦ, ἴῸΣ σΟΥΙΏΪΥ Π 610 18 ὯὨῸ αἰδδῷγοθ- 
τηοηΐ Ὀοίθο 8 ῬΓΟΡἝΘΟΥ ἰἰδὺ ατοδὺ Βυϊίδίη 
8.18}} Ὀ6 Βειϊί6η, δὰ ἔπ ἴδοι ἐμαὶ οοιδπα τθ- 
οοἶ 95 ἐμ ὈΪονγ. Απα 8βι}}} γι μ 6 ν, ὈῪ 86 ἐμὶτὰ 
Ῥατὶ οἵ (9 ἰγοθ8 δηὰ 4}} 86 ζγα8β, Ἧϑ ΤΏΔΥ ὕῃ- 
ἀοτβίαπα [89 ἐγ008 δηὰ ἐδο ρτ888 οἵ ἰδ διεγλίϊθ 
πϊτὰ ραγί. 

Αποῖδον οὈ͵θοίϊΐου ἰδ ἐμαὶ ΕἸ]1οὐἐ᾽ 8 δοοτηο ζ5.1]8 
ἰο αἶνγο ΔΩΥ͂ Βδιϊβίδοιουυ οχρ δηαίϊου οὗ [ῃ0 ὁχ- 
διωρίϊου οὗ (η9 δοαίεα ὕγοτα ἐμὸ ἰογηηθηΐ οὗ ἐδ86 
δἤκα ρμίαραθ (68. ἰχ: 4). 8.0 ἴδτ 88 ΕἸ]1Ἰοὐΐ 18 60}- 
σογηθα, (Π0 ΟὈ]θοιϊοη 18 νῦ}} ἰδζοῆ. Τδ18 ἀο68 
Ὡοΐ ἐπ ρὶγ, Βονγονοῦ, ἱμαὶ δὴ ΟΡ δηδίϊου οδηποί 
Ὅδ6 αἰνοη σομπδίϑίθηΐ τῖϊὰ (ἢ6 δβοβοηθ. ἘὨ1]8ὲ 
ἰβίον 68] ΓΟσοΟΓ 8 ἀο αἶγο υ8 1.6 σΟΏΘΤΑΙ ἸΏ ΥΟΥΓ.8- 
(ἴοι ἐμαὶ ἐμ οἱ Σ0ὴ8 οὗ (Βο86 δοιηίγῖο5 ἩΔΙΘΝ 
Βαὰ Ὀδθῃ ἐδο βοδὶ οὗ {1:6 οἱὰ Βοιιδη Επρῖτα ἀἰὰ 
ΒΟῸΣ ΤΓΘΑΥΓΌΪ ἔγοα ἰδ 9 Ξδγδοθηΐο ΠΥ ΟΏ8, 
ΠΟΥ 816 δ] ηοδὺ ἰοί ἢν δ᾽ἰθηΐ 85 ἰο {160 ἔδὶθ οὗ 
ἱπαϊν! 1.815; ἔγομι λίδίοτγισαὶ ἐπυφείσαίίοη ἃ ἷἰδβ ἰτη- 
Ῥοϑββί0 16 ἰο ἀοίθγτοΐηθ γᾶ 6 γ6 ἴΠ6 8βοα]ϑᾶ, δῃὰ 
ὙΠ ΜῈ8 {πον οοηαϊἰίΐοη ἀυγίη, [Π9 ταναροδ οἵ 
6 ϑιαγδδθῃηβ. ΑαἸΐογὰ ψυῖϊοθ: “1η ἰμ6 ΥΘΡῪ 
ταϊάϑβι οὗὨ (μ]8 σογγιυρί ΟΠ τἰβιϊδηϊγ, ΤΟΓΘ δὲ ἰδαὶ 
εἰτὰ6 αΟοα᾽ 5 οἸοοὶ βοαϊϊογοὰ ὉΡ εβαβὰ ἀόνῃ; δηὰ ἱΐ 
ἦβ ΘΌΓΟΪΥ ἰ00 ἸΟἢ (0 δΔΥ͂ ΘΥΘΤΥ 81:10} ῬΘΓΒΟΏ 68- 
οδρθα βοδίμ]οββ ἤγοια (9 Τυγκῖβ (ϑδυδοθαὶο) 
5 γα. [Ὁ ἔγομχ οὐμον Ῥοϊηΐβ οὗ γοβϑιι δῆ οθ 
δείτοθῃ 6 ϑυτῦοὶ δπὰ ἐμ ϑατβοθηΐϊο ποθ (δηἀ 
{8879 ΔΓΘ ΤΏΒΏΥ 810} ψϊοῖι ΘΔ ποί ὈῸ 6ΠΔ]]οη οά, 
869 ΡΡ. 207 54ᾳ.), ἰμ Ἰἀοπεγ Βοίνθοῃ ἴδ 9 ΟὈἾ7θοὶ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δὰ ὑπαὶ τὸ δὴ ὍΘ ΘΒ 8 Ὁ] 189, ἱΒ6Ὼ 
ἦι ἷβ ποὶ “00 Ἰηπ]0 ἢ} ἴ0 ΒΑΥ,᾽ ΘΒρθοὶ ἢ ἴῃ Υἱο 
οὗ {19 δΔΌΒΘηοΟ οὗ 41] ὑσοοῦ ἰο ἐμ ΘΟΠΙΓΔΓΥ, ὑπαὶ 
θΘοά ἀϊά, δοοογαΐης ἰο ΗΪπ ῬΤΟΙἾ80, ΡΓΌΒΟΣΥΘ Ηἰδ 
δεαϊεα ΟἿΘΒ ἵἴτοια 89 ἐογγβεηΐέ ἩΔ1Ο 88 νἱϑί θά 
ὍΡΟΣ ἐμ υπ868]6ἅ. 
Αποίμ ον οὈ͵θοίΐου 8 τοῦ δζαϊποὶ ΕἸ] οὐ 85 

ἰπιογργοίδιΐοη οὗ 1Π6 ογοισπδ ἐΐκε ὑπίο σοϊὰ (6Ἀ. ἰχ. 
1). ““ΕἸ]]οῖύ ἰχῖοϑ ἐο ΔΡΡΙΥ ἰΐ ἴο (16 ἑωγδαη; Ὀαυϊΐ 
ξιδηιΐηρ δοηθ ἰδιἰὰἀ9 ἰο 116 στέφανοι, {1:0 ὅμοιοι 
χρυσῷ, νυἱ] ἈΑΡΑΙΥ θαν {πΐϊ8δ.0 ΤΊΘ ΔΡΡΘΆΓΔΏ6Θ 
οὗ ἃ ἰυγθδη, οὐαὶ ὙΠῸ ΟΥδπιοη θα τὶ μο]α, 18 
Βδταϊγ σοϊαόπ." Ὅτυαο; Ὀυϊ Δ ψοίίοισ ἱΌΣΌθΔη 
(Βαγηθ8) πιϊρηῦ 09 ἀοβουῖθοα 88 ἐΐζο ἰο σοϊά, Οοτ- 
(δὶ μὴν ΑἸίοτά, ψ8ὸ ἱπίθγρσγοίθ ἤεγῃ δυὰ δμίρλωγο- 
οὐδ {πεν 17) 88 σιϑδηΐϊηβ γε δῃηῇ ἰϊσλί- ψοϊΐουν, 
Βῃοι ϊα πανθ π0 ΟὈ͵οἰΐοι ἰο ἐμΐ8 Θχ ρ] δπβίϊομ. 

ΑἸίοτὰ ἀρδὶπ τ υὶίθ8: 441 σαῃποί ΟΓΌΘΑΡ Ὠ0- 
(ἰοἴηρ, 88 Ὑὁ 888, (9 ΘΔΌΓ:66 οὗὁὨ Ὠἰβίοτἶο8) ἰη- 
ἰοσρσείουβ Οἱ ἰδ δοιημηδηὰ ποί (ὁ ζἀἰϊ ἰῃ0 τηθῃ, 
εἰς... ἰὼ οἷ. χ. δ, ΕἸ]Ἰοῖ ἡ ΒΑΥΒ: ὁ ἑ. 6., ποῖ ἰο δῃ- 
π᾿ ΒΙ]δἰθ ἔμ 6 πὶ 88 6 ΡΟ  ἐἶο8] ΟἾ γι ἵπ Ὀοάγ.᾽ ΙΓ 
[θη (80 δδιη0 σχιΐθ οὗἩ ἱπίογργοίαίοη ἰθ ἰο Βο]ά, 
{8μ6 ργοβθηὐ γϑῦβ9 (6) πιυϑὶ πϑδῖ (μδὶ Ἅ (86 Ρο]ἷ- 
ιεἰς8) ΟΠ γἰβιίδῃ Ὀοᾶγ᾿ νι] Ὧδ 80 Βοτ ῚΥ Ὀθβαῖ ὈΥ 
8656 Μοδδιιηράδβη Ἰοσυδίδ, ἐμαὶ 1ἰ τὰ}] ἀρεῖσο ἴὸ 
ὈῸ διηηϊι]αίθὰ, δηὰ ποὺ πὰ δὴ νᾶγ. ΕῸΓ 
ΒΌΓΘΙΥ ὁ σαμποῖ ὯΘ δἰἰονοὰ ἰμαὲ [80 χε ίπσ ο 

πη ΒὈου]ὰ Ὀ6 δαϊὰ οἵ (οἷσ δηπι Ἰδιΐοη 88 ἃ 
ΡΟ] οὶ θΟᾺΥ ἱὩ ΟΠ6 ΥΟ 786, δὰ ἐμοῖσ ὐεδίσίθο ἴὸ 
ἀϊθ ἰὰ ἰλ6 ποχὶ, βδῃου]ὰ Ὀ09 δαϊὰ οἵὨ βου) (μΐης 
ἰοία!}}]γ αἰ δοτοηῖ, πὰ δρρ!!οδ 6 ἰο ἐμ οὶγ ᾿μαϊνί- 
ἀπ] ταΐβοῦγ." ΤΠ6 ῬΓΟΡΥΪΘΙΥ οὗ [86 ΟΥ̓ οἶδα οὗ 
τὴς ἀϊδιϊησυΐδηοαὰ σοϊαμθηίδίοῦ ΠΊΔΥ 6 δ) ονοὰ, 
δηὰ γοῖῦ ἰὺ Ὀθ ΒΒΟΤΤΩ (0 ΒΑΥ͂Θ Ὠ0 ζ0ΤΟΘ δραίηβί ἰδ 
Ἰυϊδίονοδ] βε!οῖηθ. [ἢ 688.].-- ἰϊ. οὗὨ {8} ἱτωπιοτὲδὶ 
ἰϑίονῦυ οὗ αἱ ον, το ανὸ ἀθβοσι θὰ (86 σίβο, 
(9 δοπαιιο8ι8, δηἃ ἐδμὸ ἀρο]ῖῃθο οὗ ἐποὸ βδυβδϑουβ. 
ΙῸ {(ἰὸ ζγδηὰ ζθδίυγοβ οὗ δίϑίουυ δ ἐμογοίη βοὶ 
ἔοτι ἢ, τὸ ρθγοοῖτθ ἐδ δἰ πα] υλὶγ ἰοὸ ἐἢ}. 6 ΘΟΙΡΙοΣ 
ΒΥΤΩΒΟΙ οἵ 6. ἶχ. 1-11]1. Ῥγουιϊποηξ δπιοηξοὶ 
6809 δαί ΓοΒ 18 (80 ἔδοὶ ἐπαὶ ποῦ ἴδο λ[ο- 
μιϑιμι δ ΘΟΠΟΑΌΘΓΟΓΙΒ ἑογηπεεηίεα, ἰΠΕΥ͂ ὭΘΥΟΥ ἴ0- 
(4}Ἐ}ὺν ἀεείγονεα ἰδ Ῥο]ι1681] δοιἱ πδίζομδ οἵ 
ΟἸινγβίθῃάοιῃ. [πὰ ΕυΓΟΡΘ (ΠΟΥ ὝΘΟΥΘ 848 δὴ ἴη- 
τδαϊηρ ΔΓΙΩΥ͂ ΘΠ ΟΔΙ066---Π 07 ῬΘΤῸ ΠΟΥ͂ΘΡ 806 (0 
ἰἶκο Οοπβίδη ΟΡ ]6 ; δ᾽ βου σὰ {Π6 7 τανυδροὰ (10 
ΘΟΌΔΙΣΥ δτου πὰ Βοιμθ, {ΠΕ Ὺ ΓΘ Τοϑί Γαϊπϑα ἴσοις 
86 δσδρίυγο οὗ {Π9 [προτὶ] ΟἿΧΥ ; ἰπ ἐποῖν δὰὲ- 
τπο0 ὉΡοὴ ΟἸ τ ἰδιθηάοτῃ ἔγοσο ἴπΠ6 ῬΥΓΘΏΘΟΒ, (Π6Υ 
ἯΘΓΟ αἀτίγθῃ ὉΔοῖκ ὈΥ̓ ΟΠ 4.166 Μαγίοὶ. Ἐσθη ἴὰ 
βραΐϊρ, ΠΟ Σ6 [ῸΓ οϑπίυγχίθβ (ΠΟῪ ο]ὰ ἀοπιϊηΐου, 
ΠΟΥ ΠΟΥ͂ΣΙ ΘΟ] ΕΘ ΘΙΥ οχίϊηρυ δηθὰ οἱἐθον (86 
ϑρδηΐθ πϑίϊ ΔΙ Υ ΟΥ [80 ογχδηϊσθὰ Ομυσοι. 
Ιη ϑγτία, σ ῃθγο (οἷν δγεὶ σοπαυοβίθ ἰπ ΟΠ γὶβίδη- 
ἄἀοῃβΒ ψότὸ σοϑάθ, δ᾽ βουρσὰ ὑμεῖς βοθρίσθ [ι85 
γῬαϑϑοὰ δΎΔΥ ἰὸ (π6 Ταυνκθ, γγα 8.}}} πὰ ποτ }}γ 
ΟὨ τ ϑιδὴ σοιππλα 168 Βδυ ὈΘίΔη 1 Δ}}}7} δὲ {δοΥ 
ἬΘΙΟ ΟΥ̓ζδηϊσοὰ ἱἰπ ἰδ ἀαγβ οὗ ἴδ δαγδοθκ 
“Αἴἶδον ἐΐο Ρουοϊυίΐοη οὗὨ οἱουθῃ οϑηϊυγίοδ, (ἢ6 
9.5 δηὰ Ο γι βιῖδηβ οὗ ἐἰη9 ΤΌΤΕΚΙΒἢ Ἐπρῖτο οἢ- 
ἦογ (δς ἸΙΌΘΥΓ οὗἁὨ οοῃβοΐθῃοθ ἩΔΒΙΟΒ 88 σταηϊοὰ 
ὉΥ ἰδ9 Ατδ δ δ] ρ8... . . . ΑἹ] 189 ογἱ ῃίδὶ 
8608 ὝΘΣΟ ἱποϊυδοᾷ ἰῃὰ {80 δοϊωσοι Ὀοποῆϊς οὗ 
ἰοϊοτγαίΐοι : ἐδ τδηΐϊὶ, ἰμο ἱτητουῃ ἰἶ65, ἐδ 6 ἀοπιο85- 
(ἰσ υγϑαϊοίΐοη οὗ {Π6 Ῥδισί δυο, (π6 ὈΪΒΒΟΡδ, 
δηὰ ἐδ ΟΙοταΥ, οτοΘ ῥσχοίθοϊϑά ὉΥ (μ6 οἰνὶὶ 
τηδρὶβίγαίθ. . .... Τη6 οδρίϊνο οβυγοδοδ οὗἁ (δ 
Εδϑὶ πᾶν Ὀθθῶ διοιοα ἱπ ΘΥΟΡΥ͂ δ ὉΥ (6 
ΔΥΑΙΪοΘ ΟΥ Ὀϊχοίγυ οὗὁἨ ἐμοὶν συϊστα; δηὰ ἐδ9 
ΟΥΓΣΠΔΥῪ δὰ Ἰ6 8] γοϑίγαϊ ηἰ8 σηυδὲ ὯὍο Οδηϑὶνθ 
ἴο [89 ῬΓὰΘ ΟΥ ἰδ Σ64] οὗ {89 Ομ γίδιϊδηβ᾽" (Οἱδ- 
δοη, οἈ. 11.) Ετοτὰ 186 Ὀορί πίῃς, (μ686 σοι- 
τη 168 ἢν ὈΘ6ΘΏ {ογρηδηΐεα, Ὀὰΐ ποὶ ἀεείγοψεά. 
Απὰ ποῖ ΟἿΪΥ 8β8ο, Ὀυΐῤ ἔγοῦι ἐδ ἐδυϑ οὗ ιδ9 
ΟΡ ἢ 8 ὑμοὶγ Ῥγθϑογυϑίϊου 88 ΟΥΚϑηἶϊσοαὰ σομπῦ- 
Εἰ(168, ΒΑΥΪΏΣ ἃ ῬΘΟΌΪΔΡ ἀγεββ, 88 ὈΘΘῺ ἴῃ δοὸ- 
σογάδποοθ τὶ 1Π6 ῬΟΪΪΟΥ͂ οὗ ἐμοῖὶν ΤΌΪοΓδ---ἰ ΒΟΥ 
ΔΙῸ ἐμὺ8 ΤΟΥ͂Θ ΘΑδΙΥ Κορί ἢ Βυ )θοίίοι, δπὰ δ.ὸ 
δορδιδιὶϑα ἴγοιιλ ΜΟβΊθΙΒ 88 ἰῃύοσίου δηὰ ἐγ θυ- 
(87. 6 ΥΟΥῪ Ῥγοθογυδίίοη οὗ (1656 οοιππηθηὶ- 
ἰἴ65 8Δ5 ἴῃ δἱἷΪ ἰἰπιθ δυ Ὀὐοοϊθ ὑμόῖὰ ἴο ἐογηβθῆί, ἴ0 
οἴδεϊ,} οχϑδοίϊου δηὰ Ῥορυ]δῖ σοι το Ὁ δὰ μϑσ- 
βοου(ΐοη. [4 ἴΐ ποί τηοϑὲὶ πδίῃ ΓΔ] ἰ0 ΒΌΡΡΟΘϑΘ (δ δὲ 
88 »οϊιἰεαὶ οονεπιυπλίοδ (ἸΘῪ Βδγὸ ἀσδβιγεὰ δηπὶ- 
δ ]διοι 

ΤῊο 1δ8ὲ οδ͵]ϑοίΐοη πτροὰ Ὁγ ΑἸέοτὰ 8 δρδϊ δὲ 
ΕἸ] οι ἰπἰοτρσοίδιίοα οἵ οἂ. ἰχ. 19. “ ,.}} 
ΙὩΑΥ͂ Μτ. ΒΑΓΚΘΟΙ ΒΔῪ (Κγίοναϊν δισιείωγο!): "Δα 
ἱπίογργοίδιϊοη βδὸ π|ῖϊὰ, 17 1{ τούαξθβ ποὶ ἰἰ86}, 
ΒΘΘΙ8 ΒΟΔΓΟΘῚΥ͂ ΟΔΡΔΌΪΟ οὗ τοΐαϊαϊϊοη.᾽ ἩΑΡΡΙΪΥ, 
ἷξ ἀοθ8 τοίαίο ἰἰ861. ον ἴξ 18 οομνίοιςα, ὉΥ 8} 
ἰοχοίμον Ἰοαυίηρς οἱ οὗἩ νέον 86 γμόνγεῦ ἐπ [89 
“ποι δϑ, σοῦ ἰ8 (86 ῥσγίποῖρβαὶ ἤδδίαγο ἴῃ (89 
οτἱ χκίμα! υἱβίου ; ΟΥ̓ πιδιεϊῃρ ΠΟ τούθγθῃσο (9 186 
ΒΟΡροας- ἰἶκο ΘΠ ΔΥΔΟΙΘΙ ΟΥ̓ {0656 (4118, Ὀυΐ δες 
ὙΠ ΟἿ γ ἱποοηδίδίϑης ὑἱ( ἰΐ: ὉΥ αἰδιοτιίηρ (89 
δ ΠΟῊ οὗ δγιμηγοί 68] ἱπίοτργοίδιϊοῃ ἰὴ τρκίαςς 
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(86 σας αἰἰδομοα ἰο ἐμ (8118 ἰο ταϑϑδῃ ἱμαὺ {86 
ἰαἰΐδ ἂτὸ Βγταθο}5 οὗ δυιμουιγ, εἴ6. ΤῸ ἴΌγΟοΘ 
οὔἐδο οΥἰιἰοῖβηλ 18 δαιηϊίθα, δηὰ γοῖ, ᾿ἰκοὸ ἐμ6 
Ῥγοοθαϊηρ, ἰὑ ὈΘΔΓΒ ποὺ δρδιηϑί ἰΐ6 Βἰϑίον 8] 
βοϊεῖωῶθ. Ὅ86 [Ὁ] ον ίης ἰδ Βιιρροδβίθα 859 Ρροϑ91ὉΪΥῪ 
48}6 ἐγ δχρ᾽δηδίϊΐοα οὗὁἩ [Π6 σϑῦβο δυάδα ἰο. 
θη οροηΐης Ἡ ΘΌδίοΡ᾽ 5 ,οίϊοπατν ψὸ Βπαὰ ἰδ 
(οἸ]οννΣ 825 {16 βοσοηαὰ ἀοδηϊ(ΐοι οὗἨ ΜΒαρήϊεξ : 
4] »εξέίαγῃ ααϊγδ, ἃ ἴᾶτχο ρῖϑοθ οὗ ογάμϑῃοο, 
860 6816ἃ ἔτοιι 18 ΒΌρροθοα Σϑϑοι  ὈΪ]Δπ60 ἴ0 ἐμ 
βοσροιδί οὗ ἐμαὺ πϑῖηθ, ΟΥ ἴγοιῃ ἰ(8 βίζθ. Τ7Τ}}}9 
ὉΔῸΝ σδιτϊοὰ δὴ ἰσοῦ Ὀ41} οὗὁἨ 200 ρμουπάᾶβ 
ποὶρμὶ, Ὀὰὶ 8 πο ΠΟῪ υ80α.᾽ ὅσ) Μ6γτ6 ἰδ6 
ὁδηηὁ0ὴ ὙῚ8 τ] σἢ 26 ΤΌΣΚΒ παουνϑὰ ἰοὸ (9 88- 
δδϊλ οὗὁἨ Οοῃδβίβῃι πορὶθ. Τηθ89 Ἰοηρ, βογροηῖ- 
ἰἶἰκο ἐπδισιυυθηίβ οὗ ἀοδιχαοίζοι, ἀγαςχοα ὈΣΓΘΔΟᾺ 

Τοτοτηοϑί 'π (16 τον οὗἩ 8 σοιηρβηΐοβ ἐμ δύ βοσυϑὰ 
ὑπ ϑῖα, στα νγ0}} Βα Ὀθοηὴ ἀοβοσὶ θα 1 Ββυτδο] 
ἃ38 ἰαϊΐ8, ἰἰὸ ὠπίο δεγρεπίς δαυΐπο ἀεαάβ; δῃηὰ {δμ9 
ῬΟΥΟΓ Ὁ ψὨ1ΘὮ {86 ΤῈ ΙΓ ΚΊ8ἢ στ 168 ὈΓΘδο θα [ἢ 6 
Ὑ8}}5 οἵ Οοπδίδης 0ρΡ]16, απ (8 δα θ᾽] υχαϊοα (6 
Εδβίοσῃ (ἰγχὰ οὔτμ6 οἱ Βοϊηδη Εταρῖτϑ (οἷ. ἰχ. 18), 
85 ἴη {8686 ἑαὲϊίξ απὰ ἰδ πιομἱῪδ οὗἩ {π686 6868. 

Τὶ Βῃουϊά 6 γοτιατκοά, ἱπ σοποϊιπιβίοῃ, ἐμαὶ {80 
ΓΟΒΟΙΔ ΪδποΘ6 σοηϊοιηρ]αίθα ἴῃ (118 Νοίθ 18 ποὺ 
ΤΏΘΤΘΙΥ Ὀοΐνοοη ἴμ6 ἰηάϊγιἀυ 8] βυιρο8 δηά 
π6 ουϑῃίβ τ ῖσ πᾶνὸ Ὀθ6 δἀἀυοοα 48 ζ1]8]}- 
ἴῃς (61 γοβροοίί γον, Ὀαὺ ἰὺ 18 ἃ ΓΟΒΟΙ δ η66 Ὀ6- 
ὑσϑθη {86 ΘΓ Γ0 86.198 τορατγἀ θα 85 ἃ ὙΠ0]6, δηὰ 
80 Θη γο δουγβο οὗ ἘἸΒίΟΥΥ ---ἰῦ οχίθπαβ ἰὸ (δ9 
ΓΟ]δίϊοη 5 οὗ {9 ΒΥ. ΌΟ]8 ἴο οδοῖὶ οὐ ον, ὑμ 6 1 8ι.6- 
οοββὲοθῃ δῃὰ τηυΐι8] ργορογίϊοῃ8."--Ε. Β. Ο.] 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΒΟΌΒΤΗ. 

Το βονϑι ἘΒΌ ἄθιη, οσ ἔίϑνυϑῃ δθαιϑὰ Ὁἱνπο σοίοθα; ἴδ 9 ΤΥ ΒΊουν οὗ τυγδῖοσίϑα, 
85 ταϑάϊαΐοσν οὗ ἴ890 θμῃᾶ οὗ ἴδ ννοσ]ά. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Χ. ΑΧῸ ΟἸΑΡΊΕΚΒ ΧΙ;΄ 1-14, 

(Ττδμδιιίου ἰο Ῥασγὶ βεσδομπά.) 

Α.---ΤΕ]Ὲ} ΗΕΑΤΕΝ-ΡΙΟΤΌΒΚΕ ΟΡ ΤΒῈῈ ΒΕΥΕΝ ΤΗΥΝΡΕΒΆ. 

σμαρ. Χ. 1---11. 

α. Τὴε Απησεῖ 97) (λὲ Τίπιο ὁ} {δὲ πά. 

1 Απάᾶῖ β8}7 ποίου, τα] ΓΥ [Βίτοηρ] δηρο] οι ἄονη [ἀοβοθη]ηρ] ἔγοπι [ουΐ 
ο7] ἤϑάνοι, οοίμοα τὶ ἃ οἱουα : ὑπ ἃ [6] ταὶ ὈΟΥ τυα8 [οηὶ. τὐα8}] ὉΡΟῺ ΐ8 
δορά, δῃηα ἢ15 ἔδοο εὐαϑ [ὁη1. τ0α8} 85 10 ΘΓ [οὁηι. 1 6.6] {86 βπ, δηα ἢἷ8 δος 88 

2 Ρ1Πὰτθ οὗ ἔτθ: δῃὰά δ6 δα [δδυ]ηρ᾽] ἰπ πἷβ απ ἃ 1ἰ{{16 Ῥοοῖκ [50Γ0}}7] ορϑῃ 
παιὰν : Δα ἢδ6 βοΐ ἢΪ8 τρῃῦ ἴοοί ἀρομ {86 868, δπα ῪΆ΄(α [[ἢ6] Ἰοἷ (οοέ [οηι. [οοἹ} 

8 οα [ΡΟὨ] {π6 ϑατίῃ, δηα ογοϑὰ ψἱῦ 4 ἰουὰ [ργαϑδῦ] σόἱοθ, 88. ωὐὐέη, [οπηὶ. τολθη} 
8. Ἰίοῃ σολτοίῃ : δηὰ ἡ ΒοΘὴ δα δα [οὁηϊ. ἢ847 οΥοα, [η8. [86] βονϑῃ ὑμυ μά θγ8 υἱοτοα 
[8Ρ4Κ6] {δεῖν νοΐοβϑ. 

ὁ. 7716 δευεη Τλμπδγ8 αϑ πινϑίονίοιδ Ἀεαϊαίοηα 977 ἰλ6 Τ πιο 97 ἰλὲ Επά. 

4 Απά σδοπ ἰδ6 βουθπ ὑπ 615 Ὠδα [οηϊ. Ἀ8Δ4] αἰΐογοα [5086] {ποὶγ νοΐοϑβ [οηὶ. 
186 ΙΓ γοΐς98],.) 1 ττὰ8 δρουΐ ὑο ττῖῦθ:: δηα 1 Ὠρδτγα ἃ γοΐοο ἔσγομι [ουῦ οἵ---ἴη8. [86] ἢ68- 
ψοη βϑγΎηρ ηΐο πι6 [οπ|. ἃΠΐο τ26],5 5684] ἊΡ [ὁπ|. ὉΡ] ἔδοβο [{Π6] {Βΐηρβ ἩΒΙοΝ (ἢ6 

δ᾽ βονοῃ ἐδυπάοιβ υἱξοτοα [Βρ8Κ6], δῃὰ τεῖΐο θα πο. ἀπά {μ6 βδηρθ] ψἈ1ΟᾺ [{Π841}1 
ΒΑῪ βίδπα [βίῃ] 0} ἀροὴ (80 868 δῃὰ ὕροὴ ἰμθ ϑαυίμ [εἴα ὉΡ 18 [ἐπ8. τρ 0] 

: ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΊΟΑῚΙ,. 

τι Ἡ ̓ ΤΑΛΑΌΥ Ὁ Δ] ΒοΙ͂γ οὔ 6 ὮΥ δΒοῖμο το υδοι]οα. [1| 15. οὐ ἰοὰ Υ ΒΡ, δηὰ Ῥ.ι ΟΥΑΙ ἘΘΙ ΟΣ κίτο {ὲ 

ξ ᾿ δε οἷο [9 ὭΙΤΟῚΥ δυο Ὀ δ μοά, [Οὐ εἴοαὶ ἙάΔΙίοτα ποῃοτα! αἷτο ἰὲ ψεὰ δς.1 Α. ΒΦ. Ο.; Ἐοο. αἱ αἱ. οπιϊέ πιὰ ατίὶ 
 ΡΞΕΙΈ. π. ΟῚ] 

Ψοτ. 2. [Οτῖξ. Τά". ΠΕΡΠΥ εἶτ ἔχων τὴ ἢ ἐξ. Α. ΒΦ. Ο. Ῥ᾿.. “σία.--. Ἀ. 6.] 
Ῥον. 4. .κ. ὅσα [᾿ππϊλοδὰ οἵ ὅτε]. Απ οχοκοῖϊοαὶ βη δε ξηἰο. 
Ψον. 4. ΑὮ δάἀάδίοη οὔ (δ θο. [0π|. ΌῪ οτί!. Επ8. στ τη ἐξ, Α. Β. Ὁ, Ρ᾿, εἰ6.---Ἐ. Ἐ. Ο.] 
γεν. 4. [Γαδ ΑἸΖ, Ὑτορ., Τίροῃ., στὰ δῇ. Α. Β5. Ὁ. Ῥ., εἰσι, οτα τ μοὲ ; ἴϑπχο τοιαίην.---Β, Ἀ. Ο 
Υοι. δ. Δ οπιίδεϊου οὗ 6 Βοο. [ΟἰΥϑ ΠΘΏΘΓΔΙΥ ἰῃ δοο. τὰ ὃξ. ΒΚ. Ο, Ρ.; οί εἴοά ὉΥ Α.--Ἑ. ΒΕ. 0.] 

) 
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6 Βαηά ἰο [π8. 86] δαγθη, Ἀπαᾶ βιναγο ΕΥ̓͂ δτα ἰδ ᾿ἰνϑίῃ [ὉΓ ΟΥ̓ῸΓ 86 6γογ [Ἰηἰ 
{Π6 ἀρθ8 οὔ 86 065], 0 ογϑαίοθα [ὑπ8, [86] δδνθη, δηα {86 (πΐηρϑ τῶν ἴη [ἢ ἐμαὶ 
ὑΒογοίῃ ἃγθ [ογπ. [Πδὺ ὑμοτοὶμ ΔΓ], δηα ἴδπ6 ϑαγίῃ, δα ὑμα ἰμϊηρβ [ὑπ8. 1η 17 (δαὶ 
[Πογοῖη ἃτο [οη’|. (Πδὺ {Π6γθΊ 8Γ6], δῃὰ [80 β68,} δῃὰ {δ (μίηρδ [ὧπδ. ἴῃ 10] πλιὰ 8 
{ποῖ [οη|. Ψ ΏΟἢ ἀγα ὑπογϑῖη]}, [μα΄ ὑμοσὸ Βῃου]α Ὀ6 [οπι. ἔΠμογα βῃου]ά 06] {πὸ 

7 [χρόνος [ἐπ8. 88.811} Ὀ6] πο Ἰοηρὸσ [οΥ ποῦ γοῦ (οὐχέτε ἔσται )}]: Βαϊ ἴῃ 86 ἀδγε οἵ 
{Π6 νοϊοθ οὗ 6 βουθηθῃ δηροὶ, θη 6 884}} Ῥαρίη [Βδου]α Ὀδ6 δθουῦ] (0 βοιμὰ 
[{γυ προ {], [ὑπ8. 15. 4180 βη15}}64 [ἢ6 τηγβίοσυ οὐ αοα βῃου]ὰ 6 βηβηθα [οπι. 9μου 
6 ἢη|5}}647, 49 Β6 Βαίῃ [οπι|. ἈΔΙἢ] ἀρ άταϊ [ὑπ8. (86 εἰδα ἐἀἸηρνΒ (εὐηγγέλισο)} Ὁ 
ἢ15 βογυδηίϑ (ἢ6 Ργορ οίϑ. 

6. δεοοπά, πεῖν Οαἰδηρ ο ἰ(δδ ὅδον, ἐπ ον ον ἰο ἐἰΐλδ δυπιδοϊίεαϊ Ῥγερατγαίϊοη ἀπά ἐνἠιδοϊσαὶ Αππικοδθοδ 
4 ἰλε Τίπι 7 τὰς Ἐπά. 

8 Αμάαίδο νοῖοο ΜΒΙΟὮ 1 Ποδγά ἔτομι [π8. [86] μδανϑὴ [η8. 1 λδατα] 5Βραῖο [5ρϑϑιηηρ 
απίο [{01}}}}] πιὸ ἀρϑίη, δηα βαιὰ [βαγίηρ, ὅὁ απά [οηι. απ] ἰαἶκα (86 }1{{]Ὸ ἰκὼκ 
[86γ0}}} τ ΒΙΟὮ 18 ορθῃ [ορϑπῃεὰ (τὸ ἠνεῳγμένον } ἰπ {πΠ6 πδῃηά οὗἉ {86 δηροὶ νι ῖοὶ [88] 

9 βίδπαοιί ἃ ἀροὰ {6 Β68 διὰ ὑἀροὶ {ῃ9 οαγτίθ, ἀπά 1 ποηΐ [{η8. ΔΎΤΑΥ } απο [86 δηρεὶ, 
8δη4 [ὁπι. 8η4] 5814 υπίο [βαυῖηρ ἴο οὗ [6111] αι, [οηὶ.,--τἶηιϑ. ἴ0} ψὶνο᾽ο πιο ἰδ 
1016 Ὀοοῖκ [860011]. Απα ἢ βαϊὰ [8818] ππίο τηθ, Ταῖκο τέ, [ὁηι. ἐΐ,1] δπα οδὲ εὐ; 
δηα 1ὑ 8.4}} τη |κθ [ογν. πλ8}κ6.---ἰη8. ΘΟ 06 γ] (ΕΥ̓ ΠΟΙ ὈιύοΓ [ὁπι. ὈΙ 6γ], Ὀαὺ [Ὡ. 

10 ἴῃ {ΠΥ πιοι}}} ἰῦ 8.14}} Ὀ6 ἴῃ {ΠΥ τπαουτὰ [ογν. ἴῃ (ΠΥ τηου!}} δυσθοῦ 88 βοποῦ. λιν 
1 τουῖς (86 ᾿ἰυ{16 Ὀοοὶς [86Γ0}}}] ουῦ οὗ [μ6 δηρ6}᾽ 8 [ογπ. δ σο} 8. } παπᾶ [ἐπδ. οἵ (δ 
ΔΏΡῸ]7, 8Δηἃ αὖθ Ὁ ὕὉΡ; δπὰ ἰΐ νὰϑ 'π ΤΑΥ͂ του ἢ βυθοῦ [ὁπι. βυθοῦ] 88 ΒΟΠΟΥ [{2., 
Β6Θ.]: δηα ἃ5 βοοὴ 88 [πῇ 6}} 1 δα οαίθῃ ἱΐ, ΤΑΥ͂ Ὀ6ΙΥ μα Ὀϊ ον [οἰ (ογ ἢ. 

11 Αυὰ δι βαϊα [{ΠδγῪ 84γ 7]. απΐο τβθ, Τβοι πο" 8ὺ Ῥτόρθ αν αραΐη Ὀαίοσο [07 ΘΟΠΟΠι- 
105] ΠΙΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΙ68, ἀπά πδίϊοηβ, ἀπά ἰοηριι68, δηα ΚίηρΒ,. 

8Ύοτ, 6. Καὶ τὴι' θάλασσαν [καὶ τὰ ἐν αὐτῇ] ἱᾳ ογι (ἐρὰ Ὦγ ᾿δ 5. [Δ δἷδο ὃὉγΥ Α.--Β. Η. Ὁ] 
8 γον. 8. [Ὁγίε|σᾺ] Ε᾿Πτοτβ ρῖνϑ λαλοῦσαν ἀπή λέγουσαν ψὶτ ἐξ. Α. ΒΦ. Ο, Ρ,, εἰ6.---Β. ΒΕ. Ο.] 
10 Ὑοτ, 9, [(γί εἶσαι ΕΠ ΟΓΒ ΚΘ ΠΟΓΆΠΥ κίγο δοῦναι νὲἱ τὰ δᾷ. Α. Β. Ο.; Βοο., πιῖὰ Ρ᾿, κίνοδ δύς.--Ε. ΒΕ. 6.] 
11 Ψον, 10, [(οά. δ. κἰνοα ἐγεμίσθη.--, Β.0.] ' 
18 γον. 11. Τα τος, λέγονσιν, ΔΙ ΒουκὮ δίγοη ἿΥ αἰξοσίοα, πιίχξ μανο οτἱ σ᾽ παίϑὰ ἴω ἃ οοῃν ἀϑζαίίου οὗ ἴδιο αν 

ορογδέίΐοη οὐ ἢ νυΐοθ δὴ] τῆ Αὔροὶ. [1 ς0Ὡ.. ΑἸΊ., Ττος,, Τίδομ., πιὰ δξ. Α. Β., εἶνο λέγουσιν; λέγει 6 δορροτγίοὰ Ὁ Ρ, 
ΤΏ ΤΟγπιοῖ γο πρς, ἀμκεί αὶ ληρο, [4 δἀοριοὰ αὐοτο.--Β Ά. σ!] 

ἸΣ γον, 13, [ἘΕῸΓ ἴ9 ἔυγοφ οἵ ἐπί ΠῚ τἢ6 ἀδείνθ, δοὸ ΨΊΝΕΕ, ὃ 48, ο.., δὰ {μ9 ἸΏΑΤᾺ δηὰ Ἰοχίοοδ ΚΌΠΘΙΑΙγ. Τὸ 
Αἴ. Ἐά4. δ ἐπθοτιϑὰ {πὸ αἰϊτοσιδείνο ἐγαποϊαείο ἔ ἀνίογοησοο (86 ἀϊδεϊη καϊδμοα δυςῃοτγίεἰοα ὈΥ τότ ἰξ 9 Βῃρροτίοα. 
1η ὃΪ6 οι υἀρπιοηΐξ, [6 ργόροῦ ἱγαποϊαιίοι ἰ8 ὃ .0ΥὙὲ (ροβα  ὈΪΥ ἱπ αὶ λοείτζα βθηβ6), 8 ἰὼ ἰθ ορἱπίοῃ, ἐξ δου]ὰ ὕο, οὗ. Σ, 
28, Τὰ οοπῆτγτοβίίου οὗ (Ἀ18 ορίοη ἐω ἔδο ολδὲ ἰπ Ηϑῦγουσα, ἐξ Βυου] ἃ Ὀ6 ἠοῖϊοά ἐμῇ [080 σοπάἀθτηηδᾷ ἴο ἀδδεῖ ὑτμδε ἐν 
Μοϑς "" Ὑ0ΓῸ ὀχοουίοά ὄςίογε (15 ἐδλδ ρῥγεέεεποα 7) ἴδο πίέμοοδοθ. (Οορ. Ὀοαϊ, χΥΪ. δ, Τ; χίϊὶ, 6-9. ; Αοἱδ τὴ, δ8).- 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΥἹΕΥ͂. 

ΤῺ ρῥἱοίυτο οὗ πὸ Ῥγονυα ΐηρ ἱπιροηϊίθησθ οὗ 
ἐπ σΟΠΘΓΆ ΠΥ οὗἩὨ τηθη, οΥ οὗ {6 τυ] ον] 89 
8 οἷο, 1685 (48 ἰῃ Μαί!, χχὶγν. 87) ἰο (9 δῃ- 
πουδοοπιοηίΐ οὗ (60 ὁπὰ οὔ (6 νογ]ὰ 1861, Τα 
Θηά οὗ ἱμ0 πνοτ]ὰ ἰδ Ὀτουσίιῦ οπ, μού Υογ, ποῖ 
ΒΙΩΡΙῚῪ ΟΥ̓ (9 ἀογοὶοριημοηί οὗ Βαπιλῃ σογταρίϊοη 
πίο 8 γϑϑ β689 [ὉΓ λιάσιμοπί, Ὀαὶ, ταί Β 0», ὮΥῪ 
μ6 ἀογνοϊοριαθηΐ οὗ 9 Κίηγχάοπι οὗἩ αοἂ ονονῦ 
δραϊπδῦ τη8η᾿ 8 ΘοΟΓΓυρίΐοη, δπ, πηοβϑέ οὗ δ]], 
ὈΥ ἰλ9 ἀογοϊορπιθαί οὗὨ {119 ᾿δομβίοί Ὀδί θα {86 
ἔνο. 
0 νῶϑ ἰο ὉΘ οχροοίοα ἰμαξ ἐδ ΑΡΟσΔΙΥΡ80 

νου σοπίαϊπ ἃ Γανο]αἰΐοη οὗ {110 ἰϑίουυ οὗ ἐῃ9 
Κιηράοιι οὗ αοά, 118 ἀογνεοϊοραιοπί, δάνβῃθοβ δηὰ 
Τϑίοσηβ. Απηὰ ἐμὶ8ϑ γουθ]δίϊοη ννᾶϑ τηδὰθ ἰο (ἢ9 
5665 ἰῃ ἰ)6 γοΐδσο8 οὗ ὑἐμὸ βούθὴ Τιυπάοσθ. Βαὶ 
(80 Ῥχορ]ιοὶ τνᾶ8 δοταιτηδηοα (0 868] (089 γοΐοθδ; 
Ἀ6 ἯΔ88 Τοῦ ἀἀθῃ ἰο Ὑγὶϊο ἐμο., ΤὨΐ8 ἰγαὶν 18, 
ὉΠπυλΙ βίΔἸκ Δ Ὀ]Υ, ἃ βρϑοῖΐαὶ βίῃ οὗ π Ὀἱνΐηθ οτὶ σὶπ 
οἵ οἂν Βοοῖκ ; 0 ἐπϊΐδίοῦ, 0 ΔΡΟΟΡΥΡΒ ΔΙῚ δροσᾶ- 
Ἰγρίϊδέ νουϊά ανθ ἐποιρῆὶ οὗἩἨ 18. ΠΟΙ͂ β᾽1θη66, 
δΔηὰ 85.}}} 1.388 ποιϊὰ Β9 αν οοπϑοηίοα ἰο οὔ- 
ΒΟΙΥ͂Ο 1ἰ. 

Το ἔδοὲ (πὶ (89 Τπυη ον -τοΐοοϑ Ὀοίοϊκο ὃ 
ΠΟῪ γουοϊαἰΐοη, δὴ δάνδποο οὗ {86 Εἰηγάοαι οἱ 
6οὰ, «πὰ, χοἰ υοῖγ, 8 σείογπι, 8 Ῥγουδὰ ὉΥ (89 
ἐλιπάσγ οὔ ϑδιηδῖ; ὉΥ ἰδ9 ἐλυπάεν τἡὶ αἰοὶι Βοσγα] οὶ 
αοά᾽βΒ αῆϑνοῦ ἰο ΦοὉ (οἰ. χχχυΐὶ. 2); (88 ἀθ- 
βογὶ ρίΐϊοη οὗὨ 153Γ86]᾽8 τοἀθιηρίϊοῃ δπιϊὰ ἐλυμά 
δηὰ ἸΙρμιηἴης ἰὰ 116 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ ΖΘο δΥδᾺ (εἷ. 
ἶχ. 14); (μ6 γοΐοο οὗ ἐλυπάδ' οὐϑὸῦ Ομ τίβί 85 Ηθ 
Ῥταγοά ἴπ ἐμ9 Τοαρῖο (Φομη χὶϊ. 328)---ἰ 6 νοΐοθ 
ΜΒ Οἢ δαίὰ : 1 ματα σἰοτβοὰ ΜΥ πδπιο, δηὰ νμῇ]ἱ 
εἰον Υ Δ. Α τοΐθγοποο ἴο {86 σΒατβιηλι σαὶ οἶδ- 
ταϑηΐ, ἰῃ (86 Ὠδ8 οὔ (9 ϑοπε 97 ΤΑΜΠΟΣΓ, 18 8180 
ΔΡΡτορτγίδίθ θσθο. [ς83600 70οἱ-ποίεΐ, Ρ. δ2.-- 
Ε. Β. Ὁ. 
Νον ΜῈ Ὅγδ ἐδὸ Ὁητο] ἰηρ οὗ {8 Ὀτίκδὶ 

βἰ49 οὗἩἨἁ ἐπ6 Κίπχάοπι οὗὨἩἉἁ Οαοά, (6 Βασοοϑβαῖοα οἵ 
ΒΟΥ͂ΘΏ ΒΟΙΪΥ χοίΐογηβ, ποΐ υυϊ θη ἢ ΒΟ] οἷεῦ- 
τΆΔΟΡΟΡ τοῦτοίβ (μ6 οὔχϊβϑίοη οὗ ἃ τγονοϊδιίοη οἵ 
(18 βοτὶ. Το ϑρίτίὶ οὗὁὨἩ τουοϊδίϊοη ποῖ βοὶγ ψὶδ- 
μοϊὰ ἰξ, ΤῊ β'δοῦ τοϊχς ἄθαν τ86 βουύϑὴ Τμπη- 
ἄοτα: Ὀαΐ 186 εὐγίξηφ οὗ ἱμϑίη ταῖσιν Βανο 0668 
Ρτγοὐαάίοίδὶ ἰο ἰμὸ ἦτε ἀθνοϊορηιθηὶ οὗ Νὲν 
Τοβίδιηθηξ ἰἰπ6858. 106 ΘΧΔΏΡΙ6 οὗ (ἰἸ6 ρτῦ38 
πιϊϑὶ εἰουρσοίδιίομβ οὐὨἨ Οἱὰ Τϑηίδιχθηΐ Ῥγορ θοῦ 
1ΔΥ δὲ (89 ἀοοῦ. Μόουθουθγ, ἐδ 8 γγχὰβ ποὶ ἴ0 Ὀ0 8 

βϑοίΐοῃ οὗὁὨ ργορβθοὶθβ, ἴῃ {}|ὸ ΙΏΟΓΟ ρμεπεγδὶ 56η59 
οὗ {Π|ὸ ἰδρα, Ὀὰὺ ἃ οἰοϑοά [σεδολίοδεθ} ΔΡροῦδ' 
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ἶγρδε. Ὑεὶ (80 366. ψδ8 ρογιαϊοα ἰο δοτηπιαηΐ- 
οδὶθ ἃ εν ἴοδιυγοθ, ἰὴ Θχοίοσὶ 6 ἔογι, τ ἰσἢ 81} 
ὮΡ (818 50:.8806. 

Το Ηοδυοη-ρὶοίατο οὗ ἰδ 8 δΘοβιηῖϊοαὶ δπα 66019- 
δ'δϑιῖο ΒἰΒι ΟΥ̓ οὗ [η0 βούϑθῃ Τμυηάοτθ 18 ορϑηθὰ 
Ὀγ [6 ΔΡΡρΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ 8 δίγοπῷ Απσεῖ, πο ἀο- 
8064 89 ἔγοπι ξδαυθῃ οἱοί οὰ τι} ἃ οἱουι---ἰ ὁ 
ΤΑΙΪΠΡΟΥῪ ἃῦοτο Ηἰδ οδ. ἘΤίιο8οὸ δἰϊγὶ δα 68 
ΒΙΓΤΟΠΚΙΥ͂ ΤΟΒΘΙΏ]6 ἰμ6 μῥἱοίαγο οὗἨ Ογὶϑὶ δἱ Ηἰ8 
Θοταΐ πῃ, 83 ΘΟ Βο6 το Ρογίγαγϑα (68. ἱ. 1δ; Πδῃ. 
χ. 6) ; ἰδ Ἰδϑὶ ἰθγιη8---ὐὦοὦὖ ζαο6 αϑ (ἦέ δῆ, δπὰ 
Ἠΐ 7εεἰ αε μὲϊϊαγε οΓ ἥγε---οοῖηρς Ῥαγυϊσαϊαυν 
δυρχοβίῖνο οὐ ἰδ δρρϑδύδηῆσο οὗ Οἰεγίϑδὲ ἰῃ (ἢ9 
γι ομδρίοσ. ἮἩΘΎΘΑΥ, ἐμ ΟΥΘΙΌΓΘ, ΒΥ ἰμδὺ {116 
Βδῖη6 σαϊαιϊοη ποῖ ΒΒ βυβίαϊ ηθἃ ὈΥ ἰῃ9 ΑὨροὶ] 
οὔ 186 Ιοτγὰ, ἴθ 9 ΟἹὰ Τοβίαπιοηϊ, ἰο ἰμο τοί 
Ῥατγοιιθῖδ οὗ Ομ τίϑι, ἰΒ Ὀοτῆθ ΟΥ̓ ὑμι18 Αῃκοὶ ἰοὸ 
Η!8 βεοοοηὰ Ῥαγουϑίβ. [{ ἰϑ 1π6 πηβδη δϑδίδιϊου οὗ 
6 Νονν Τ᾽ οβίϑιηθπί ἔφιγο οὗὨ ΟἸνγῖϑι ἴῃ 116 ἴοΓο- 
ἰοίκθ! οὗ Ηἶβ ρογοῦσ. ΤμΪ8 ΑὩροὶ, ἴῃ (9 τιῖσμὶ 
δηἀ νἱοϊογίουβ σομῆάσοθποθ οὗἩ ΗἾ8 Δρρθαγϑῆοο, ἤθ- 
τηϊη 8 τ15 οὗ (6 Ατομδηχοὶ Μίομλοὶ; 89 (06 δὰὺ- 
00 ΟΥ̓ [86 βουὴ ΤΠ ἀ6ΥΒ ΟΥ ΤΣοϊογιηδίϊοηβ, ΗΠ 6 
δυρροβὶβ {πὸ αἰβροηβαίίοπ οὗ (6 οἷ} Θμοϑι. 
Τθογο 5. α130 8 οἷοϑο δοοηῃηπθοίΐουῃ Ὀθσίνγθοη ἐδ9 
δεύθῃ ϑριγι- ΌΤ 5 οὗ ὑμ6 Ηοὶγ ΟΠοϑί (13. χὶ. ; 
Βον. ἱ.), δὰ {1:6 βου γουο]αἰΐοη- ΓΟ Γ 8 οὗ ΟἩ γὶβι 
ἴπ ΒΟ ΏΔΠ σο]ο ΒΕΔ Ρ68 (1 ΤΏ 688. ἰν. 16). ΟἸν  ἶβϑι᾽ 8 
ΤοίοΥτα δι ΟΥΥ Ὀτόδο65 ἱβτουχὶ ἰμ6 οἷα ἕοτγπι οἵ 
τ180 νοῦ] δζο, ἰὰ ἰμοῖτ ῬΟΥΒΟΠΑ] ΓΘϑιγ08, 60}- 
δ1οἰ58 δηὰ νἱοίον 68 οἵ ἰ6 Ατοβδηροὶ Μίσμδο] (68. 
χὶϊ, 7): ἴπ σοϑρϑοὶ οὗὨ ἐμοῖς 1468] οβοοίβ οἵ ὈΪϊ- 
Υἱδο οτὶρσὶπ, {ΠΟΥ τὸ Ῥοηϊοσοβίαὶ Βο880ῃ8 οὗ ἰδ6 
ἀϊδυκίοη οὗ {1|ὸ Ηογ ΟΠοβί. 

Βαὶ 65 {Π8 ϑίσοηρ Αηροὶ ͵ἰβ8 τοϊδίϑα ἐο ὑμ9 δρ- 
Ῥτοδοδβίηρ οηὰ οἴ (6 τγογ]ὰ, 80 δἰϑὸ ἰβ 189 {{{{{6 
δοοῖ πὶ Η115 δηἀ ἱπογουπίο τοϊαίοά. ΤΉΣΘα ὈΟΟΚΒ 
το δοϑοοϊαϊθα ἱπ ἰΐθ Αροσάῖγρβϑο. Τὴ ἢγβὲ ἰ8 
πὸ Ὀοοΐς οὗ {ἰ0 σουγθο οὗὁὨ 89 ποτ]ὰ, ἴῃ 1.8 το- 
Ἰδέΐοα ἰο ἐμθ οηὰ οὗ (δ πουϊὰ (οι. νυ. 1). ΤῈ6 
Ἰδλδὶ 8 80 ὈοΟΙ οὗ 19, 88 {Π6 ὈοΟΚ οὗ Θοὐ᾽ Β 
Ομυτοῦ Ἡῖοὶ 18 ἰο ὍΘ ροτγίοδοίοα δὐ {μ6 δηὰ οἵ 
(16 ψονὶὰ (οἷ. χχ. 15; χχὶ. 27). Βείπϑθῃ ἰμι680 
το, ΘΟΌϊ658 (6 ὈΟΟΚ οὗ {119 νι οΥ] 5 θη, ἐμ6 το- 
γοϊδιΐϊοι οὗ ἐπ δυϑπὶβ οὗ 9 δρρτγοδοιιίης θη οἴ 
1.1.6 ψοσ] ἃ. Το ἤγβε Ὀ0ΟΪς νψγ88 οἱοβοά τὶ} ἢ βού 
56 216: 1195 ῬὈοοῖϊς, ΟἹ ἐἰδμθ οὐδοῦ μδηάᾶ--τα ἐξέ{ἰ6 
Ὅοοῖ, Ὀδοδῦ89 ἰἰ6 δὲ ἐμΐηρϑ β4}} δοπιο ἱπ (86 
ᾳυϊοὶς βΒυσοοββίοη οὗ ἃ οδίδίγορῃδ δῃὰ 6ρ06}---ἶβ 
ὨΏΓΟΪ]οἀ, ορεπεά. Ἐο᾽λίίνοΙγ ἴὑ ἰθ τοβοοίοα ἰη {116 
ονον δειϊης 605ρε6] (οἷ... χίν. 6), (6 αΟΒ06] 88 ἐδ 6 
εἰτὰ ιἱἀΐηρθ οὗ 86 ὅπ] σωτηρία τὶς τ ΒΙΟἢ ἃ 
ὈΠ155701 εἰεγπὶίῳ Ὀοχὶἢ8 --οἰη σοηϊγϑαάϊδυϊηοιϊοπ ἰὸ 
ἐ8ὸ αοδροὶ οὗ ϑαεϊνδιίοη ἴῃ ἐδ6 τηϊάϑὲ οὗ ἐΐπιθ. 
ἙἘσον ἰδ (1ἀ]π 5 οὗ {86 1Δ8ὲ ἀΔΥ̓ δὰ ἰο 6] ον 8 ἃ 
ΟοαΡ61] ἐβουμβοῖνθα ; ποὶ, ἱπαθοα, γϑα}}Υ δηοίθον 
ὁπ6 (ἕτερον, 64]. 1. 6), θυΐῤ τ1π6 πϑ] πιρίϑιμου- 
ῬΒΟΒ15 δηά ρου βοϑί οἢ ΟΥ βρὶ τἰ δ] ζαϊϊοι οὗ ὑπ 6 
Ὅτοι ἀοπρεὶ, [πὸ χχὶ. 28. 

Τηὸ Αημροὶ τες λὲν γίσλί 70οοἱ ὡροῆ (λό δεα, απά 
ἀξ ἰε ὑροη ἰλε ἰαμά, Τὰ σἰ κινδ οὔθ οἱ ἐδ 868, 
ἴοτ ἰὰ 18 ἔγοτῃ (Π6 808, ἔγοτα βυῦρίηβ, ΡΟΡυΪδΡ 
Ἰιίο, ἐμβδὶ ἰμὸ ἰαϑὲ δηὰ τοἰμὐἱοδὲ οσ 868 δτίβο, οἷ. 
χιϊ. ΤΒαὶ Ἀπ ΙΟὨ τ βυ ΘΠ ΠΥ τ ΐο 9 ἴσοι ἐδο 
δαχὶ τὶ] Ὀ6 8 ΒΘΟΟΠΩΔΙῪ δβαΐν. 

Τδο ϑοιἐΐηρ οὗ ΗΪ5 ἴδθοί οὴ ἐδ δοῶ δπὰ οἡ ἐδ 
ἴλη ἀδηοίοβ, ποὶ Βἰ ΕΡΙΥ δηὰ ἴῃ βϑηθσαὶ Ηἰΐβ 

ΟΡ ΟΥ̓ΟΤ ἰῃ9 Ὑ{1|0160 θαγίμ, Ὀαὶ 6180, ραγίϊσα- 
Ἶγ, Ηὶδ ῬΟΎΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΣΡ (00 το ορροδὶϊο ζιπάδ- 

ταϑηί8} ἤογταβ οὐἨ ἰ8 βρί γ 8] Ἰἐ76---τθατὶ Β δηὰ 
808 ; ἐΠΘΟΟΥΔΟΥ δπὰ μου], 

ΗΪ8 ΟΥῪ ἰδ8 ἃ στεαί ὁπ; Ηἰ8 γοΐδθ 88 ἐμὲ οὗ ἃ 
ἐΐοπ. πὸ ἐΐοη, ἴσοι οὗ οἹὰ, ἰ8 βἰζηϊ βοδηὶ οὗ ἰἢθ 
ΑΓ κ δα τνἱοίογϊουϑ ΘρΟΟ᾿ 5 ΟΓ γα ὨΒΓΌΡ ΪΟΠΒ 
οὗ ἰ(ὸ Κἰηχάοῃῃ οὗ αοὰ ἰῃὰ 16 μἰβίουυ οὗ ἐμ 
νγοῦ]ά, ὅθι. χὶὶχ. 9. μοη ϑαίδη ζοοβ δὈουξ δ 
α γοατίπσ ἰοπ, Ἀ6 ἄοθα Ὀκπὶ ἰτηλίαἴθ {π|6 γοῖσα οὗ (88 
ἴσα μίοη. Ηθ ρίνϑϑθ υἱἱοσαποθ ἰοὸ 8 116 88 (0 88 
ῬΟΥ͂ΘΥ δηἀ 88 ἰο μ1]8 δοῦσαζο. 726 Ἰϊοη- νοΐοα οὗ 
189 γα ρμδηΐ ΟἸσῖδὲ 1μ 6 π ΒθθτὴΒ ἐπιπη θα δίοΙγ ἰο 
Ὀγϑδοῖ ουὐ ἰμίο 8 βούθη ΤΠ 6.8 οὗ Η8 τοίοσ- 
ΙδίΟΥΥ τὶ 6 58686. 16 ἴδοῖ [δ {Π 686 ΤῊ ΘΥΒ 
8Γ6, ἴῃ 86 πιοδβὲ βρϑοΐαὶ ἀθργϑο, πιά ϊδίονΥ οἵ (ἢ 9 
θη οἵ (μ9 νοῦ], ἐβ ευϊἀθπὶ ὕγοιω 4}} (μδἱ Τοϊ]οτσβ; 
Ψ ΠΥ ὑμ οἷν γοΐοθβ, ἰμοῖν ἰ468] γϑυθϊδιϊομβ γογ ποΐ 
τογε((ἐπ, ἯΘ ὮΔΥΘ Βοθὴ δῦουθ. Ηδφγο ἃ ΥΟΤΥ͂ 8Ρ06- 
614] δεαϊίπσ ἰα}κ68 οἷαδοθ, [ὉΓ τ ΙΌΓΠΊΘΓΒ πγαδὶ Ἡ8}1 
ὉΥ ὕδίι, ποὺ ὉΥ δἰ. Τῆδ τοβυὶὶ, πόνονον, ἰδ 
ΒΌΤΩ θα ἢΡ ὈΥ͂ (6 Απηροὶ ἰη Ηἰ8 ἀγοδὰ οαἱ οθῃ- 
σογηϊηρ πο ἱτπητιϊποηὶ οηιὶ οὗ (ἢ 6 νου] ἃ. ΑἼΔΟΓΘ 
Ῥονοσίαϊ οχργθδββίοη οὐ ἰδ 6 αβδβσϑηοο οὗ ἐπ 9 Ὀὶ- 
γἷηο ϑρινγιι, ἔμπὸ σοηβάθποο οὗἩ ρῥγορβοιϊο 71, ἴῃ 
Τοραγὰ (0 (80 δρρσοδοβίης δηᾶ, σου]ά, τὴ γϑῆ- 
ἴυγθ ἰο διβϑβογί, Βοδυ ο  Ὀ6 σοποοϊγοά οὗ. Τ}18 
ταῦ πδπά οὗ ἰμ9 ΑἸ γοὶ 18 το ἰονναχὰ Ηθ8- 
γῆ. Τδὸ οδί! 18 δὴ οδίι ὉΥῪ Ηΐπὰ ])ο ᾿ἰνοὶ ἢ 
ἴγοτα θυ ἰ Υ̓͂ (0 ΘἰεΥ ΠΥ, δὰ Ἧο, 88 1868 Οτϑὰ- 
[0 οὗ 81} ὑμβίημβ, ἀθῆποβ {110 σβθαάβαγο δπὰ Ἰἰμαϊώ 
οἵ 8}} ογεδίυ οὶ Υἱ4] πηουοπηθπίβ ονγαγὰ {6 οπᾶ. 
ΜΙΑΤΚ χίϊὶ. 82.0. ΤΠοτο 81.}4}} ὍΘ ὩῸ ΙΠΟΥΘ ἔϊηιό 
(χρόνος  Ζεϊ([γἰδίξεευ 68Ρ116}} ; ἔγοταῃ {0 ἴϑττῃ ἀθ- 
βησά Ὀγ (0 Αηρο). ἐ. 4., ἔγοται {16 ορϑῃίης οὗ (Π9 
βουθηΐῃ Ττευτηροί, {6 καιρός, ἰμ6 δἰ αΒίσορθ οΥ̓͂ 
(80 δῃὰ οὗ ὑπὸ νου]ὰ 884}} Ὀοίη. ΤΠΟΥ 8. ἀανδ, 
πεηιδεγε ἀδγ5--τιῖῃθ (ἰτηθβ οὗ (6 υοΐοθ οὗ (9 
βούθηί ἰταροί. [Ι͂ἢ ἰῃοβο ἀδυβ, δ την δίεγῳ 
4 Οοά, {ἶνθ Βρϑοῖβο τι γϑίεγυ οὔ (86 Εαΐμον (Μδτκ 
χἑ1.}, 8.8}} Ὀ6 Ζ}}Ὺ δοοοπιρ] 1864. 

ΤῊο δοὶ ἐπδὲ ἰΠ6 ἰΐτηο οὗ {89 βουὴ Τ πο ΓΒ 
ἔογταϑ ἰμ6 ἰγδηδιίίοι ἰοὸ {6 8] ροτγὶοα οἵ ἐῃ9 
ΜΟΥ], ἡ δ., 6ἶ8ο ἰοὸ 6 ϑαοσοπάᾶ Ρασί οὗ 80 Αροοᾶ-" 
Ἰγρβο, ἰθ ουϊἀϑηίΐ ἔσομαι {μ9 οἰγχουτηβίδποορ ἐμαὶ ἐδ 
βοοίΐοῃ οὗ ἰμ6 βουθὴῆ ΤΒυπάουβ οδὴ Ὀὲ ἰηϑογίθα 
Ὀούνοοι ἐδ δἰχίη δηὰ βουθηίι ΤΥυτροίβ, 8118. 
8 Οοπιρίοίθ δπὰ τηΐϊμυΐθ ΒΌΓΥΟΥ οὗὁἩ (6 βροίΐοπ 
6845 ἰο (86 οχροδοίαίΐου ἱμαὶ (16 ΑΘ τ ἰβεΐδη 
ἰἶἰπ|ὸ τηυδὲ ζ0Ϊ]1ον αἰτοοῖΥ ὑροῦ ἰμ6 Βουθθί ἢ 
ΤυυηονΡ. Αποΐδον ὑχοοῖ ἰμδὺ 8 σοΠΘΓΔῚ] ἰὑγ ἴῃ 
ΔαἰτΒ ὯΟ ἰδ 68 Ρ͵]δοθ, ἰβ ἱηυοϊνοα ἴῃ ἰμὸ ἴδοι 
{πὲ ἰδὸ Βδτὴ6 γυοΐδθ ἔγομι Πθδαυθῃ ὑμπδὶ ΒρΟΚΘ ἰὼ 
(19 ὅθονς ἰῃ ὑοῦ. 4, 8ἃ8 Ῥ6]1] 88 δὶ {86 Ὀορίπηΐϊης 
(6. 1.), ΒοῪ σοιδηβ δἷτῃ ἰο ἰακὸ {86 11{{10 
Ὀοοῖκ ουἱὐἱ οὗ ἐπ Βαπά οὗἩὨ [86 Αῃκεὶ. Τδ8ὸ ΑὩχο] 
εἶνοΒ εἶπ ἐμ Ὀοοΐς, αἰτοριΐηρς δἷτα, δὐ [86 ΒΑΓ 6 
ιἴπη6, ἰο θαί 1ὑ (οὐ Ρ. ΕΖοκ. 111.2), δὰ (61 1πρ Εἴτα 
ἐμαὺ ἰΐ νι! }} σαυϑο δἷπλ Ὀἱίίον ρδΐῃ ἷπ ΒΒ ὈΘ]]Υ, 
Ὀαΐ Μἢ1}1 ἴῃ ἷ8 τηου ἢ ὈΘ Βνοθὶ 88 ΒΟμοσ. Το 
566» Του ἢ νὰ ΧΡ τ 6668 (μ0 (Γ ἢ οὗ (6 ΑὩ- 
4518 τογάϑβ. 

Αροοαδϊγρέϊο ἐδβίπρβ αν ἃ τοπάγουβ ΘΒ ΔΥΊΩ. 
Τοῖμο Βοηου- ἘΚ βιτυθοίπ 688 οὗ {86 }}{{10 ῬοΟΚ ἴῃ [ἢ 9 
του ἢ, ὑπαὶ ποσοῦ π|888 οὗἉ ᾿ἰἰοταία Γο (65 1898, 
ψἶσὶ 18 Θημαροα ἐπ ἐμ οδίΐηρ οὗ . Βυϊΐ νὸο- 
ΟΥΟΣ 848, Ὑὶιρ Βοπιθ ἄοζγοο οὗ υπαογβίδπαϊηρ, 
ΔΡΡτορτίδιϑα ἰμ6 1116 Ὀοοῖς, ἰ8 χζγθϑίν ρδϊπθὰ 
τ μΐη ἷπὶ Ὁ ἰἐἰβ βίαυ της Ῥοσβροοίνοβ δηὰ 
ἰλξοθ. Α ἰογιηϊπαίΐου 18 (μὴ Ραὶ ἰο0 4}} 1Ὑ]}10 
σοῃσεορίίοπβ οὗ ἰμ6 ζαΐυγο δηα (μ9 ϑπὰ οὗ ἰδθ΄ 
ψοσ]α, 
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Βυὶ ὉΥ (ἰδμ6 οαδἰΐης οὗ ἰμ6 Ὀοοὶς ἐπ0 ὅ.96Γ 18 
ἀουΌΪΥ δ8 παυσῖὰ 8 ῬΓΟΡμοὲ 88 Ὀθίοσθ. ΑΒ Βα 88 
Ῥτγορμβαβίθα σομοθγὶηρ {19 Θουγβ9 οὗ ἐμ9 που], 
ἄἀονη ἰο ἰΐβ 6ὁη4, 80 ἢ9 τη ΠΟΤ ῬΤΟΡΒΘΒΥ οὗ (6 
οηά ἐιβο], ἐπ ἔθ 9 δουγδϑο οὗ {6 τον], ἰὼ δοοοτὰ- 
δῆο6 ὙΠῸ ἰμδ9 πογὰβ: 7΄λοις πιμδέ φγορῆδνψ 
αφαΐπ, φοποεγηϊπ πιαην μέορίεδ, απα παίϊοηϑ, 
αηα ἰοησιεδ, απᾶ ζἀϊπ7γε. Τὰθ ὉΒΊΎΘΥΒΔΙ ῬΘΟρἑ 6 δ᾽ 
{6 18 ΠΟΙ͂, ἰο ἔοσιαα [80 Τογοστουπὰ οὗ δἰ ῥγο- 
Ῥμθον. ΒΥ ὙΔΑΥ οὗ ῬΧΟΙΙΠΙΪΏΔΡΥΥ, ΠΒΟΎΘΥΟΥ, δα 
Βανι μ-Ρἰοίαγο 18 δϑηποχοὰ ἰο ὑ}ι16 σοτατ θδίοι, 
ψ ον 16 ΠΘΏΘΓΔΙ οῇοοί οΥ̓ (16 ΒΟΥ ΤμαποΣ 5 
ἷα τοβοοιορά, ΤΒαδὶ 18, Ὁ ΤΌΓΙΩΒ, ἰῃ 1.8 δοηὐυπ οί! 0 
χὰ ἰῃ9 δούοὴ Τμυπάοτθ, ἰδ ἰγδη πιο ἔσοπι 
[89 ΘουΓδο οὗ (89 ποΣ]ὰ ἰο ἰμ6 ομὰ οὗ ὑμ9 88π|6. 

[ΑΒΒΤΒΑΟΤ ΟΥ̓ ΥἹΕΎΒ, ΕΤῸ.] 
Βν ἰλε 4". Ἑαϊίοτ. 

[Ετυτοττ τοβαγὰβ (Β6 οα το δϑοίΐοη, οἱ, ἶχ. 20 --- 
χὶ. 1ὅ, ἃ5 γοΐογ σίας ἰο Το Βοίογιηδι οἢ, 859 σου ῦ- 
τίη ὑπάὰον (ἢ Ἰαιίθτ μ4} οὗἩἉ ἰῃο δ΄χι Τγυμπροί: 
ἱποϊαάίπρ {116 δηἰοοοάθηὶϊ Ὠἰδίοῦγ, δηὰ (ῃ9 ἀθδίῃ, 
Τοβυτγσχοοίίοη, δηὰ δϑοθηβίοη, οὗ Ο ἢ τ 15ι᾽8 ὕνγο 5801 - 
οἷοί οοιμοὰ Ἧ [ἴ1π|65868.:᾽ (89 019 ρογϊ οα δχίϑηά- 
ἵπρ ἔσο “Α. Ὁ. 1458--1789.᾽" Ηο πἰογρσοὶβ οἢ. χ. 
88 ἱπαϊοαιίης ἰμ9 θοαὶ ππιηρ οἴ ὑπὸ ἘΠ οἰοττδίϊοη.--- 
(16 βίσοηςζ Απμροὶ 15 ΟἸτῖϑὶ, ΗἾ5 αἀοτηπιεηί ἴῃ 8ὴ- 
ἀΠη 6815 ἰο ἐπ απεϊολγίδίϊαπ οἷδὶα5. οὗ 86 Ῥορο- 
ἄοτα ; ἐμ ορεπεα ἐϊ(ἰ6 δογοῖϊΐ, ἰλ0 οροποὰ ΒΊ0]6; 
ἐπ δον ἢ 86} ἰμ9 Βυθοὶ οΥ̓͂ αἰ 0 δηὰ (ῃ9 
Τοίογπιο ΟἸΘΡΩΖΥ; (89 δισεείπεδε ἵπ ἐἰδε πιοιίἢ, (86 
ἀρ] σὺ ΓΟ] ον (89 ῬΟΓΒΟΠ 8] σοοορίϊου οὗἁὨ ἐπ 
οροποά ἀο8ροεὶ ; ἐδθ ἐπιδϊίετίπσ, (6 τοθδ ζ0] 1 - 
ἵηρ [6 του χαϊϊοι ὈΘΙΌΓΘ ΡΘΟΡΪ68, ἐδ. ; ἐδ6 
Ῥτγορμοδγίης αγαϊη, {9 τοδυπιρίΐου οὗ ΟΥ̓ ΡΟ] 108] 
γοδοίηρ, ΜὙΕΙΘΩ μδὰ Ὀθθῃ δἰπχοδί θη! ΓΟΙΥῪ το- 

Πππουἴοποη; {}0 δευοη Τλυπάετα, ἰμ9 ῬΆΡΑ] 8118; 
(8 δεαϊίπφ, (8 6 ποῃ τοοοχπιίοη, ρυδ]  οδιίοη, δηὰ 
δοίϊοῃ προ ἰμοβὸ Ὀ0}1}8 88 οὗ δυϊμογὶίγ. 6 
«Απσεοῖ 4 οαἰλ πα Ἰπίογρτοὶβ 88 ζ0]]ογ8: 4’ 7ΖῪεγθ 
4λαὶϊ! δὲ ἐἰπι6 πὸ ἰοησεν ἐχίεπα ρα, οἷς., ἴἰο (89 τηγϑίὁ- 
χὶουθ ἀἰδροηϑαϊου οὗ αοἀ νη ΐο ὴΒ 50 ΔΚ 6 ̓ - 
τηϊιἰοἃ [80 γεΐχα οὗ οΥἱ], ἰποϊ της (86 ῬΟΊΤΟΥ οἵ 
ῬΆρᾺ] Βοπιθ᾽ Β πιοοῖς ὑμβ η ἀ0 78; (89 δουθηί ΤΡ πι- 
οἱ᾽θ ογὰ Ὀοΐηρ 18 ἄχοα ἀοίογιιϊ ποὰ 1ἰπ|ῖ1|---οὐ ΕΌΥ 
ἃ 86 ἀδγ8 οὗ (16 βουοπίῃ δῃροὶ, θη 6 888]] 
βουπά, (86 ταυϑίοσΥ οὗἩ ἀοα 5}4}} Ὀ9 δη 5864." 1 

ΒΑΒΝΈΕΒ, 850 (16 ΖΟΏΘΓΑΪΙ ἰηἰογρτοίδιϊου οὗ ὁἢ. 
ΣΧ. δώτθο8 πὶ ΕΠ]Ϊοι, βαυο ὑμδὲ ἴῃ τοΐογθηοθ ἰο 
(9 “4π͵ησοῖ᾽ 4 οαἰλ ὸ δάορίβ ἐδο γἱοῦγ ρῃΐ ἤοτί ἢ ὉΥ͂ 
ἐμ Ἰαἰΐον πῃ ἷ5 ΘΑ υ ον δα ἰοῦ ϑδ, υἱΖ. : ““ Τμαὶ ὑπ 
ἐΐϊπηο (οὗ {1 οοῃηϑυτηπιδίΐο:}} βου] ποὶ γοῦ Ὧθ ; 
Ῥαϊ ἴῃ ῃ9 ἀαγ8, εἰς.᾽᾽ ᾿ 

ΒΤΟΑΆῚ Ἡτὶίοα: 4ΤὴῺ9 ἐπ ργοβϑίο πδθ Οἢ 
ΤΩΥ͂ ΟὟ ταϊηα ὈΥ͂ ὁἈ. χ. ἰδ, ἐμαὺ ὑμ6 ἀθϑίρχη οὗἩ ἰἰ 
ἦβ ἰο ΒΏΟΥ ἴῃ 8 ἱΤΩΡΓΟΒΒΙΥ͂Θ ΠΠΒΠΏΘΡ {Πδὶ (ἢ9 γτἱὶ- 
βίοη γοϑρθοίίηρ ἰδἷθ Ὀοοῖὶς τ ἢ Βογυθη 8.6818 (6ἢ. 
γ.}) ͵δ ἡδὺ ΠΟῪ αὖ ἐἰ8 61ο8Βθ, ὑμαΐ ποιί ἢ ἸΔΏΟΤΘ Γγ6- 
τηδίηϑ θαΐ ἐδ βουπαϊηρ οὗὁἩ ἰ06 δβϑυϑῃί δα δ8ὲ 
Ττυπιροί, δηα ἐμαὺ {118 8881} Βροϑαάϊ]γ ἰδῖκο ὑ]δοϑ, 
οὐκέτι χρόνος ἔσται, γογτ. Θθ.ἁ ἜΣ ὑπ|18 ΒΟΟΤῚΒ 8180 
ἴο Ὁ6 ᾿οἰποά δηοίμον οὈ͵θοί, οἱΖ., ἰο ἱπίγοάποο ("8 
διη4) οδἰδβίγορ ᾽ἈθΘ 1 411 (9 βοϊθσἶ ὺ διὰ ἀθ- 

«[Τ2ο ἰπϊοτγρτοίδιίοη οἵ ἴΠο οαδὸ ΔΌογο ἰφ ἔαξ ρίγου ἰη [9 
δι οἀϊίοη. [1π [Ὠΐ5 οα! ἰοη ΕΠ οὐδ τγλῖϑα, “ἈΠΟ ΟΣ Ργὸ- 
Ῥοδοὰ 1οἰογργοίβίίοῃ, ' (λα ἐδ ἐἕπες ελα μεί δε, ΜΟΙ 1 ΤΥ 
φαυ] ον οἀο8 1 δἀορεθα ἔγοπι οἴονῦ ὑσοοθάϊῃ ς [Ὁ ΟΥΡσοίοσα 
ΔΡροαῖθ ἢ πὶθὸ οἱ τϑοοῃδίἠογϑίίου ἕο Ὧθ Οἢ ατατατηοιοαὶ 
Ετυπται ΠΝ ΜΕ ΝΡ ΙΡΟΕῚ ὑρας πγκὺ γον ἴον ἔτι 
ταϑαπίηρ νεΐ, ἢ ΒΘΏδΟ6 οὗ ΟἿΌΣ ΟΣ αὲ 
γε", ξ Ο.] 

τηοηβίγαιϊοη οὗ 15 ἱπιρογίδησο, τ ἰοῦ (6 πϑδίστο 
οὔ 19 6886 δοοιῃθι ἰο γεααΐτγο. - 76 ἀσπβίσιιοίίοη 
οὗ ἰ!ο Τερο δηὰ Οἷιν οἵ ἀοά, διὰ αδἷδο ἐδο ἐε- 
εἰγηοίίου οἴ [19 76 νν7͵5}} πδίϊοη, τ Σ 9 δὐϑηίβ βοὶ 
83 σϑηποὶ οἴου ἈΔΡΡΟΘΌ, δηὰ ποῖα μον ἀο, Σὲ ἰ5 
Ἰηαϊοπαοὰ ἐπαὺ ἐπ 6 Υ Β}.8}} τλδῖζο ἃ ἀδδρ ἱτιρτοβαΐου, 
ΤΊΙ6 ὩΘῊ σουμητηἰβϑίοη Ὁ 810 ἢ ΦΟμ ΤΟΟΟΙγ 65 {(Ὑεγ. 
11) δϑϑῖῃηβ ἰο Ὀθ ἃ οἰτοιιδίδηοθ παϊοῖὶ ΟὈΥ ον 
οοηίγιθυΐϊο8 ἰὸ ΒΏΟΝ, ἰμᾶὶ ἰδ ΤΌΓΙΟΣ υἱαίοη οἵ 
80 δΒοδ]ϑὰ Ὀοοῖς τγ͵δϑ ΠΟῪ δὲ 18 οἴοβθ ΟΥ ὁ08:- 
Ῥἱοίοά, δηὰ ἰ8ἱ Θ Ὡϑϑα δὰ ποῦν ἀϊτοοιΐοεια ζ0Σ (δὲ 
ζαγίμοῦ αἰβοιιατρο οὔ Ῥγορμοίίο ἀυίγ. Τα οοῦ- 
ἰθπίϑ οὗ (πὸ Ὀοοὶς ἀτὸ ποῖ βοαϊϑᾶ. Ηδθ ἀδγοῦῦς 
ὑμοπὶ, ἑ. 4., Θ γοβδὰϑ ἰβοχ ὙΪῈ δυϊάϊγ, ἴῃ οτγάετ 
δὲ δ ΙΔΔΥ͂ ΚΌΟΥ Ὑἱδὲ 1ΠῸΥ οοπίδὶποα:; δυο 
[{Π68 Βιὸ ἷΒ ἰο]ἀ4, ὑπδἰ 8 τηυδὲέ ῬΓΟΡΘΒΥ διζδίῃ γέ- 
δϑρεοίἑ πη ΤΑΒΏΥ͂ πδιϊοη8 δῃὰ Ῥϑορὶθ, δῃᾳα ἐοῃζοςθ 
διὰ ΚίησθΒ. Τυ5, Ὑοη ἐδθ ᾿αβὲ ΟΡ. βουβηϊὰ 
ἰγαταροί 8}}4}} αν βουπάϑί, 158 ἰδϑῖκς ννὶ}} δι}}} 
Ρτοοοϑᾶὰ; {1190 86 δοθῆ 18 δπ ΓΟ σ᾿ δηροά ἰη 
Τοϑρθοῦ ἰ0ὸ ὑμπο89 ψΏΟΘΟ (ἰοϑ. } εΥ 18 ργϑαϊοιοά," 
Οοποογηΐϊης (μ6 βούϑῃ ΤὨυρογβ δ6 ΤΟΙΔΙ 8, 
“ μαεϊ νὰ8 ἀθοϊαγοὰ ἴῃ ἴ[Π9 γοΐοθ οὗ (ΒΌΠΟΡ 88 
ομίηουϑ οὗ (0 οϑἰδδίγορβο ποὺ δἱ Ββαθά. δ»- 
{γ6 βίϊοποθ (γορτοϑθηϊρα ὈΥ {86 δεαίϊπσ) 15 ποῖ ἐμὸν 
σοτῃ Πηδη ἀθἃ ΠΟΙ οὐβοσυοά. ..  Ἧδδὲ {6 ϑούϑῃ 
ΤὨυΒάΘΓΒ ταοδὲ ῬγΟΌΘΌΪΥ ἀθοϊατοὰ Με ΐψ ἰο 2085, 
ἢ 168 Σοβίγαϊηϑὰ ἔσοτη Ὑυἰκηρς ἀονῃ, αἰςο.᾽ 

ῬΟΒΡΒΉΎΟΒΤΗ Γορδγάβ ὑπὸ 4πηρεῖ 88 χορχζοδοῆί- 
ἴῃς ΟἸχὶδί, (89 ἰΐθτηδ οὗ ἀοβογὶ ρίΐοι βοιεΐης Τότ ἢ 
Ηἱδ ὀχοϑὶ]οποὶθδ; {π9 δέυεν Τυηπάετα, Δ5 δὶ ζ οἵ 
Ηἷΐδβ Ῥονοσ δηὰ ἰπαϊχηδίζου, Γορτοβϑηίην (.}0 ὁ0η- 
Βατηπιαίϊου οὗ ἀοὐ᾽ 8 ̓υάχηλοηίβ ; ἐλ δεεἰ6 δοτοίϊ 
ἂ8Β ΘΟΠΙΔΙΠΙΩΡ 8 ῬΓΟΡοἰΐο ορὶδοὰθ μπργοὐεά ὉΥ 
Ομνὶδὲ; ἐμ δαί 88 ἱπαϊοαίϊηρ, (δὲ {86 β'δεν 
πιράρ ἐξ πἷθ οὟγῷ ; (06 οαίλ 85 ἐπ γῆς “ (δὲ 
{ογ9 88.8}} 6 ὯΟ ἸΟΏΚΟΥ δὴν αεἶαψ ΟΥ Γαδρί(6 [Ὁ 
ΤΟροηίδηοθ ἰο {ἰὸ πνί οκοα, οὐ Ῥοδίροποπιθηὶ οὗ 
Τουδτα ἰ0 (89 στ σι θοῦ, δαῦό οπὶν ἴῃ (ἢ 9 ἀδγε οἴ 
(09 ἐαφέ Απγοὶ;"" (86 ἀαοί ο7) διοδατίῃ 88 ἱπὰϊ- 
οσλιΐης ἐμαὶ ου δοοουπὶ οὗ ἐμὸ οὐοσῆον οἵ ἰδὶ- 
αυϊίγ, ογθη ἴῃ ἰῃ0 Ομτιϑιϊδ μυχοῦ, (86 πογὶά 
πουϊὰ Ὀορίη ἰο ἀουδί ἐμ ἐγαΐ οΥ͂ Ο γἶϑὶ᾿ Β υπϊ- 
ὙΟΥΒΔ] δβουθγοϊ μη, δὰ 88 ἀοδβίζηθὰ ἰο ρυΐί 85 
Θῃά ἰο δυο ἀοιίδ. 

ΑΨΈΕΟΒΡ Γοζατὰβ οἷ. Χ. 1---χὶ, 14, 8.5 ““ ορίϑοὰϊ- 
68] δῃὰ δηὐ οὶ ρδίοσυ." 118 Θοϑοιΐοη, ἩΔΙολ τϑ- 
Ἰαΐ68 ἰο ἐμβίρ5 6ι}}} ἑαϊαγο, Β6 ΣΡ δθη(δ 88 ὁ0ἢ- 
δἰδϑίϊης οὔ ἔνγο ορίβοάϊΐο υἱβίοῃβ, ἐμαὶ οὗἨὨ ἰδ 116 
Βοοΐ, διὰ δαὶ οὔ ἰδ 7ι:οο Ἡϊέπεεεοβ. 1ῃ τεβρεοὶ 
οὔ (Πη6 ἔογτηοῦ, 6 τορατὰθ πὸ Απσεὶ 8.5 δι δηροῖΐο 
τηϊηἰδίον οὗ Οτγὶϑὶ ; [6 φυπδοὲφ τὶτ ἢ τσὶ ἢ Βο ἰ5 
δοσοτορδηϊθα ({Π089 Ἡ ΒΙΘἢ Βαττουπάοθα {πὸ ΤΉ ΓΟΣΘ 
οὗ αἀοὰ ἰῃ οἷ. ἱν. 2 544ᾳ.) 25 Ῥοϊίοκοηΐηρ “ ἡυάξ- 
ταθηΐ ἰθῃροΣθα ΙΓ ΤΩΘΓΟΥ͂, (89 ΘΒ ΥΔΟΙΟΓ οἵὨ δ] 
τηϊηἰδιραίϊου, τί ἢ, αἱ (89 δδγηο (ἶτηθ ἐδδὲ ἰΐ ῥτο- 
οἱαΐτϑ 8:9 ὯΘΔΓΡ ΔρΡΡυοδοὺ οὗἁὨ ἰδ οομπιρΙοἰϊοῦ οἷ 
οὐδ λυάφιιοηίδ, Γαδ ἶδ868 ἰο (86 ὅ'ϑον ἐπο Ὀοοκ 
({ιε|6 δογοἱἱ) οὗ ἶβ δα Ὀδθαυϑηὶ ῬΓΟΡΆΘΟΥ, (86 [0]- 
Ἰοτσίης ουἱ οὗἩ ἀοἀ᾽ 5 ῬυγΓΡΟΒ6Β οἵ τιθγου." [ἢ δ Ϊ9 
ἡυαάρηιοαὶ {86 τηϑδηΐηῃρ οὗ (80 ΤὨπηΐύογα, πὶ εἰ 
ΠΟῪ όσα ἃ σοι ρΙοίθ ρογίίου οὗἩ (μη 0 ΑΡοοδΙ γρίϊο 
ΤΑΒΟΒΙΠΘΓΥΥ, ἰδ οὶ ΓοΥοδΙοα, δηὰ ἰβ ὉΥ τ Βηἀϊ5- 
ΘΟΥ̓ΘΣΘΌΪο. Τμο χρόνος οὔ ὑπ οδἱὰ ᾽θ γορεγὰβ 

88 ἰῃδὶ οὗἩ οἷ. γτἱ. 11 : (86 ἐπίεηξ οὗ ἰδὸ οοδἱ 06- 
ἴῃς ἰο ἀθοῖδγο ἐμοὶ {μὸ ἀ6)Δ  ἰμοχο τοΐογτοὰ ἰο ἰδ 
δί δὴ θη. 

ΙῸΒΡ τοβαγὰβ ἰδ6 “πσοῖ 88 σοργοδοηϊης (80 
ΜιΙηϊδίογα οὔ ἐμὸ Βοζοτηιαίίοι : ἐπ δέενεη 7Ζλιριύεγε 

88 ἀοποίιίηᾳ τἱοϊθαῖβ ΘΣΡΥΘδδί 8 οὗ ἰπουφλὶ διὰ 
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Ῥϑεβίου ὮΥ ἰμ8080 δἀαγοβθοὰ (“"ὁμὸ οὗ ἰμὸ δγβὶ 
δὰ τοδί νἱοϊοπὲ οὗ {8686 ὑβυ η θ ν᾽ αὐ ΓΔ 608 τν88 
ἃ ἴλ|586 ργοίθῃοο ἰὸ ἰῃβρί γαϊΐου, δι Ὄχρυθϑϑί ἢ 
οὔ μθ ροτβυδϑίοι ἴ8δὺ (ῃ9 ρογὶοα δα ἀγτίνοα ΤῸΣ 
(06 δ] ΟΥ̓ΘΓΓΏΤΟΥ οΥ̓͂ πο τἰδὲ δηὰ οι 8Ὁ}18}}- 
τοϑηὶ οὗ (10 ΒΘ Θο τ 6 γ᾽ 8 π11}]Θ 8] Κιησάοιι 7); 
180 «οἶεπιπ οαἰὖ οὔ ἵμὸ ΑἸ ροὶ, 85 ἃ ΓΘΒρΟῦ8Β9 ἰο (086 
ἰδυπάοΣ τοΐοοβ, ἀϑδρηθα ἰο σδοσσγϑοὺ πον ΘΥΤΟΤΥ, 
ἀεποίης (86 ΔΏΒΥΟΙ ΟΥ̓ ΓΆΙΟΣ δηα ὑμ9 Τοίογπι- 
618, ἤγοτι βου ρίαγο, ἰο οὐγουὶϑίβ, βῃονίης ὑπαὶ 
(86 ἐἶπιθ οὗἁἨ {86 τὰ ]οη πα] Κίησάοτῃ νγβ ποέ ψεί 
(ο δε; ἰῃ9 ϑεεγ 85 θυ οϊ σίῃρ 86 τοήοστηϑθα 
Οδυγοῖ, ἰο νησὶ (ἢ 6 ταϊ αἰ ΒΥ οχιθπάοθα {9 ΟρΘ 
6059] δγωὈοἸ χοὰ Ὁ (89 ἐϊίεἐ6 δογοὶξ; ἰμ9 »γορῪο- 
“γίη 88 ἰαάἰοαἰΐης ἰδ6 {01 6]}[Ἐῶρ ΌΥ ἐπι6 ΠΙΘΙὮΘΓΒ 
οἵ 186 ΟὈΌΓΟΣ “1896 οὮ66 οὗ τὶίπο8568 ἴον θοα ἴῃ 
(86 ργοβοῆοο οὗ Δτ ἢ τὶ διΐδη ΓΌΪΟΓΒ δηὰ πδίΐοηβ.᾽" 
ΘτῃΑβοον.--- Ἴο ρεγίοα ἱπαϊοαιθα ὈΥ ἐδο Υἱδβίοη 

οὗ 0}. χ. ἰΒ (8Ὠ0 Ὀορίπηΐης οὗὨ ἰδ9 Οο8}96] δρο; 
(6 Δ4ησοὶ ἰ8 ΟἸτὶβὶ: ἐμ9 υοἱοό αὐ α ἰΐοη τοατίησ 
6 Ομ γῖθ 8 σουημιίβδίοη ἴὸ Ῥγθδοῖ; ἰμ9 δεῦεη 
7υπάενγο ἀτὸ {μ6 γοΐὶσο8 οὗ ἐμ ἀἰδοῖ »͵65 Ῥτοοϊαΐτω- 
ἷὰς [μο γαὶῃ; (86 αὐ οοίίοπ (0 δοαὶ ἐλα Τλυηάεγϑ 
ἱπάϊοδίθβ (μαὶ {89 Ῥγοοϊαπιδίζουιβ οὗ [9 Ομ στοὰ 
810 πο ἱπϑρὶτοὰ δηὰ ἐδβογοίοσο Ὡοΐὶ ἰο ὯΘ ἱποοῦ- 
Ῥογδίϑα ἴπ ἱμὸ ὕδποι ; ἴμ6 οαέλ τ }}}6 8. 8 ἔθυσα 
δοὰ οπὰ οὗἩ ἰμὸ βϑουθῇ ΤὨυπάθγβ; ἰδ6 ορεηεα 
δοτοῖ! ἴΒ (Β9 ΒΙΌΪΟ (1μ90 τουϑαϊοὰ ἥοτὰ οὗ ἀοά), 
δο τεσορίΐοη οὗἨ ν ΐο 18 βυγοοϑὺ ἰο [86 ἰδΔδίθ, διὰ 
γοεὶ 8118 19 ΟἸὨ τ ἰδιῖδη βου] τὶς Βα 985; ὑπο ἀθὁ- 
οἰδγδίίοῃ ““Τάοι: τειδέ ργορλέεν, 6δίο.,᾽) ΒΠΟΌΠΟΘΒ 
86 οοπιϊηππϊσδιίοι οὗ 89 Νονν ἸΤϑδίδιηθοὶ ῥΓῸ- 
Ῥδοίϊο αἰ, το ἐ}..6 χοἰ πὶ βίσΥ δυο 29 ὈΥ ΦόΒη, 
δὰ (9 οχίϑῃδίοῃ οὗἩ (6 Ῥτορβοϑίδο ϑοχμταββίοιῃ 
88 ἰ0 8}1 Ρ60}]6.--Ε. Β. Ο.] 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΊΟΝΒ Ν᾽ ΘΕΤΑΙ͂Ι, 

γον. 1. Τμἷδ '8 88. 11{0}|0 ἐδ Ὀορίηπίης οὗ 85 
ἴδιο - 0009 85 οἷ. Υἱἱ. ϑβοπιθ ΘΟὨἤϑίὁη8 ΓΘΒ.] - 
ἱδρ ἤγοτῃ (8:9 το δ ρρυϑιθηϑίοη οὐὗἨ ἐβοθθ ΒΟ 80 
τοξατὰ ἰἰ, 560 ἴῃ Ὀ διοταϊοοίς, ἢ. 8342. 1,Κονΐθοου- 
τὶουϑ ἀἰδοιιββίοσιβ σοποοσζηΐπρ (δ 6 βίδπα-ροϊπὲ οὗ 
(80 ὅθε. [17 Βὸ ν8 ἰγδηδβρογίοὰ ἰο Ηρθαγνθο ἴῃ 
68. ἰν. 1, Βονν οου]ὰ Π 8609 89 Απροὶ οοηὴθ ἄονγῃ 
ἴτοπι Ἠοανυθ ῖ 8ὸ οίίθ 888 σἰ ΚὨ ΠΥ ᾿ἰπιϊ θὰ 
ἰδδὶ πιοτὸ ἀοδηϊΐίο ἰγδηϑροσίδιϊΐοη ἰο Ἡθαυθῃ ἰοὸ 
ἐμ9 σοπέθια ρ] αἰ ο. οὗὨ 9 ΒΘΘΎΘΏΪΥ ΤΉΤΟΠθ-Β060}9. 
Ὀυδιοναΐθοῖς “6 τοδί ῃ8,᾽᾽ τὶ Εσδὶὰ, “89 ᾿68- 
ΥΘΏΪΥ εἰδηά-ροίπὶ.᾿᾿ Ασοοοτάϊΐηρς ἰ0 ἐδῖθ, Φοδὴ 
Ἰηυδὲ δη4}17 ΒαΥΘ οοπ9 ἀοτῃ ἰο φαγί ὶτ ἢ ἐμ 9 
ΒΕΔΥΘΏΪΥ Φοτγυδαίοα. ΗθηρβίθηθοσςΣ 88 ζσϑ- 
λυ ϊοά, τὶ }υβἰ106, ἐπ δὺ (ΠΟγῸ 8 πὸ αποϑίϊοι 
οὗ ὁχο]υδῖγα Ἰοσδ 1168 μϑτο. Ἐ [ΑἸΤΟᾺΡ ΓΘΙΏΒΙΪΚΒ 
--ἰ Τὴ ΡΪδοϑ οἵ ἰδ ὅθοσ γοὶ οοπίΐϊπυοβ ἐπ Ηθδ- 
ΤΏ, ̓̓  ΘΔ} ὴς δἰϊοπίΐοι ἰο ἰμ6 ἤδοὶ ἐμαὶ, ἴῃ ὙΟΥ, 
9, Βο ἰ8 γϑργοϑοιίιθα 88 σοίῃρ αισαν (ἀπῆλθον), ἱ. 6., 
ἔγουι ιἷ8 ἔοστοον Ρ]869.---Ε. Β. Ο. 
᾿ἈΒΟΙ͂ΒΟΣ Βίσοῃβ' 8} 59].--- ΤῊ οὐδόν ΑἸ χοὶ ἰδ 
ἀἰδιϊηρο εἰ οα 88 (119 φίγοπσ ὁ. ἔγοτα ἐμ ἑοτοφοίῃρ 
ΔὨροὶθ οὗ ἱμο Τγαπιροίθ. 1ἰ ἀοθβ ποὲ ἴῸ]1ὸν 
ἴτουι 89 ἰσχυρόν ἰμαὶ ἢὨ6 Βμουϊὰ Ὧθ Βροοΐδ}}Υ 
ἀϊοεϊπκυϊθοὰ ἔτοτι (6 ἰσχυρός οΥ̓͂ ο᾿. τ. 2 (αἴϊτον 
Βεοηφοὶ δηἀ οἰμβοτβ). 79 παγϑ οδὶ θὰ ἐμιΐβ ΑἸ μοὶ 
ἐδ ΔΚ 6110 ἰτοαρὸ οὗ ΟἩτὶβέ, ργϑοθάϊης Ηΐϑ βρθϑαν 
Ῥαγουδί8β.ι Ταΐδ, πἀπάουρίθα]γ, ἐδ ποὺ, ἴῃ {ἢ 
δἰτ]οἰθϑί 58ῃ80, τὶ 38ὲ ΗΪπηθ61ζ, 68 Βοὰθ δῃ!ὰ των 
οἴδεγβ πιδἰηἰαίπ ; θὰ πο μοΣ 19 (89 οδοποθρίϊοῃ 
σεις πε τϑρ δ'ὲ νος πο ρδοθος 
4 Γ ΤῸ ρτεδϑηθθ οὐ “088 [ἢ Ἠρσαγοη ᾿ηϑὲ Ὁ υπαοχοϊοοά 
ΤΕΣ ἐπεϊιεἰσεῖν.» Ἠδηροϊοπῦοτς.--Τ.] 

οὔ 8 τῶ οσθ ΑὩρ6] ἐμδὺ ὙΒῚοΣ 18 ργοβοῃίοα ἰῃ ἐῃ9 
ἰοχὺ (ἴῃ δοοογάδποο τὶ Ὠ ἀβιθγάϊθοῖς δῃὰ ΟἰΠ6ΣΒ). 
Ὀυδιοταϊοοϊκ : "5 ΤῊ6 ΥὙΘΡῪ Βιγ]6 οὗ [6 οί} (τον. 6) 
8 ἱπδρρτοργίαίθ ἴο ΟἿ τ ϑί. Βϑηροὶ γΓοιηδῖκβ, οα 
[86 οὐ ον βαπᾶ: “ ΤἸὴὩ9 ΑΡΟΘΑΙΥΡΒΘ τρΔ|Κ08 8 ἀΪ8- 
ιἱποίξοη ἱμπτγουρσοῦαί Ὀοίνγθοη ἐπ9 ΕΔΙΒΟΥ δηθὰ 
Ον δὶ." 

ΟἸοιϊμοᾶ υνὲῖδ ἃ οἹοσᾶ. ---- Το οἱομά οδδ- 
τδοίοσί 298 ὑ6 Αὔροὶ 88 ἃ χθΒβΘΏ ΚΟΥ οὗ Ὀ᾽νἷη9 
λυάρπιοιὶ " (οορ. οἱ. ἱ. 7; Ηδηρδίθην., ἘὈ- 
Τδιὰ [80 δἷ80 ΑἸογρὰ]) . [1 88, ΒΟΊΤΟΥΘΣ, ἃ 6 ἢ 
ἸΏΟΣΘ ΖΘΠΘΓΡΆΪ δἰ σηϊἤοδΏο00, 88 ἰ8 οὐ ἀθηοοα Ὀγ ἰδ 9 
οἱουὰ αὐ ἐμ6 Ττδηϑῆραγδιίου δηὰ (ἢ 9 Αβοθηβίοι. 
Ιε ἀϑηοίθβ, ἱπ χζϑροσγᾳὶ, ἰδ τηγϑίθσγίουβ νοὶ ηρ οὗἁ 
86 Ὀίνὶ πὸ δηὰ ΠΘΑΥΘΏΪΥ ΔἸΟΥΥ ἔγοια ἐδὸ Βυπιδῃ 
ΘΥ9 Οἢ ΘΑΣὮ. 

Δπᾶ ἴδ6 ταΐϊηθονν Ὅρου δ΄5 μ68ᾶά.--- 
“Πρ (ἡ) νγο}] ΚπΟΏ, ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂, ταὶ ον ; ἱπαϊ- 
ΟδΌΪ ΠΩ, ΔΖΓΘΘΟΔΌΪ ἩΠῈ 118 ὅγϑι οτἱρίη, οὐ 60- 
γϑηϑηΐ Οὗ ΙΘΓΟΥ.᾽ ΑΙ,708}.---Ε. Β. Ο. 

Δπά δα ἔδορΘ 88 [86 ΒΌΠ ---[Ξ['.660 οἶ8. ἱ. 16 : 
ΧΥΙ. 1, Ἰηάϊοοίδνο ποῖ τ ΥΟΪΥ οὗ Ηἰ8 πιδηϊ- 
Γοβίϑα αἴοτνγ, Ὀυὶ οὗἨ Ηἰ8 ᾿ἰριυ- οἰ νίηρ, 11{6- αἰτίης 
Ῥονγοῦ. Τδθ δμη ἴῃ ἐμ! ΒΟΪΔΥ Βυβίθιῃμ 8 {116 Π0- 
Ὀ]6ϑὺ δηὰ τηοδβὲ μ]οσί ουΒ Βυγη 0} οὗ ΟἾσῖδι ἰῃ Ηϊ8 
Ῥο᾽ δι οῺ5 ἰο ὑμ0 ] ἶνογδο.---Ε. ΒΕ. Ο. 

ἘΓῚα ἴϑοϑοϊ 8685 ὈΣ]ατα οὗ Β819.---Τ 8. Τοδίυσο, 
8180, 8 ἰηἰογρτοίθα 88 ἰπαϊσδίϊνο οὗ ἡυἀριηηομί, 85 
ἐπ οὗ. ;. 1ὅ. ΑἹ δῃι δ οδὶβ ἰο {86 χα ον 18, 
ἀομῦί]ο88, ργροβοηίθα. Τμαὶ, ΒοΤΘΥΟΓ, 18 ποῖ 
ΒΙΤΑΡΙΥ ἃ ἰοΐίκοη οὗἩ οουϑῳθπί σγδοθ ἴῃ ΖΘΠΘΓΒ]; [ἴὑ 
18 8180 ἃ Βίζ ΟΥ̓ ΖΌΔΥΔΗ(Υ οὗ ἃ οοπίϊηινΐπρ οχὶδὺ» 
Θ506 οὔ ἐδο πογϊὰ υη}} [6 οὐ. Ηδχο ἰοο, ἰμ6ῃ, 
ἀν18 ἃ βίχῃ ὑμδ. ἰὴ ὁπὰ οὗ [0 ὙοΙ]ὰ 68 ποὶ γοΐ 
αυτϊυοα. 1116 βυ}-ἶκ σδάΐδησο οὗ (δ ἴδοοθ ἀθ- 
ποία8, ᾿ἶϊκο ἐμο χογοϊαιξου οὗ αοἀ :ι861, θοὶἱ ζΥδὸθ0 
δηὰ ῥυαἀχιηοηί, " Ὀϑιογαϊοοῖς ὙΟΡΥ͂ ΘΟΥΤΘΟΙ]Υ͂ ΟὉ- 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ ὑμδὲ {9 Θπὰ οὗ 86 ὙοΣ] ἃ Θ ὈΓΤΔΟ68 ΒοΟΐᾺ 
λυάγιαθηί 85πη4 τοἀοιηρίΐοη. Αγοίλιι8 δΡὈ 1168 {9 
εἰομά ἰο ἰδ ἱπσαγῃδίζοῃ οὐὁὨἨ ΟἿ  β---ΟἸσ δι 8 
Β68}.. 

γον. 2. Τὰ δῖα Βδηῃᾶ ἃ {1110 ΒΟΥΟ]].---Βοη- 
κ5] : [πῃ ἷβ Ἰοῖῦ βδηὰ, 866 Υὅϑγ. ὅ. ὙἍΥ 8 ἐξ 6 
ὈΟΟΚ [80Γ.0}}}] 8.69 δῦογθ. ΤΆΈγοΟΘ αἰ γθηὶ ὁχ- 
Ῥοβίοη8 τὸ οἰἰϊοὰ Ὀγ Ὀ δίοτγάϊοοϊκ, Ὁ. 846. [ΑἹ7,Θ- 
ΤΟΒῸ: “Τηδὶ ν ΒΘΥ͂ΘΏ 868]64 5070}}} 88 [89 
97εαΐ 8δο8]60ἀ χο]Ϊ οἵ Οοἀ᾽ 8 Ρυ͵ΡΟ568; ἐμ18 θυΐ ΟΠ9 
Ῥοσίίοι οὗὨ (8089 Ῥυτγροβοθ.᾿ ΟἾΑΒΟΟΥ : “Τηΐδ 
ὈοοΙΚς ΔΡΡΙ1θ8 ἐο ἐμ9 ψν 016 οοῃέθῃίβ οὐ 86 Β.Ό]6, 
υἰιϊοῖ, μοῦ ἢ ἐμο στοδίοβὶ οὐ θΟΟΐΒ ἴῃ Ομ δ γδο- 
ἴον, ἐγαι, Ὀοδαΐγ, δπαὰ ἱπιροτίδῃοθ, 18 ΘΟΙΡΆΓδ- 
εἰγ0}γ 8 σπιαϊἑ Βοοῖς ἰη θυ], δῃὰ λυ δἀδρίοα [ὉΓ 
0.86, ἐγϑηβίδίΐοη, οἰγου]δίΐου, δὰ ὉΒΊΎΟΣΒΑὶ Ρ0- 
Τ88]."" --Εἰ Β. 6. 

Ορϑῃϑά ---1ἰ 8 ΟΡθ ἢ, 88 (6 πητοὶ θα οομοΪα- 
βίοῃ οὗ 89 Ὀοοὶς ορθηθὰ ὈΥ πὸ 1,Δι}Ὁ. 

Εἰοα δὰ ϑασῖδ ποῖϊ μοῦ ἀοποὶθ ΒΡ ΪΥ͂ ἐμαὶ 
{πὸ εἱἀΐηρχα Ὀγουραὺ ὉΥ ἐμ Απροὶ δῦ [Ὁ ἰ89 
ψ8019 θατὶ (06 Ἦ οἰἴ6), ΒΟΥ 8.6 ἰμ0Ύ Βἰ κυ ϊβοδηὶ 
ΙΩΘΓΟΙΥ ΟΥ̓ ΡΟΥ͂ΤΘΙ ΟΥ̓ΘΡ ὑ.: 9 ὙΠΟ0]9 θδτί (Εἰ ν8]14) ; 
(86 οχργχοβϑίοῃη ἰόν δ θα ΥΔΟ6 5 {86 σοηίγαδὶ 
οὗ βθ8 δπὰ οδύίῃ ἴῃ ἐδοὶς ΒΥΓΩΌΟ] 108] ἱπροτὶ. 
ΟΕ χἰβ ΔΉ Τϑοομηΐσοβ ἰ86 ἐγαὶ δηά ἐμ ζ8186- 
Βοοὰ ομ ὈΟΙῊ 5ἰἀ68 οὗ {86 Θομεγβδβί----Θο0] βἰ δ βίο] 
ΔΌΪΒΟΥΥ πὰ ΡΟ] 1681 πϑίΐοπα) 1176---ηὰἃ γ]98, 
πὶ που ραγὶγ-θρί τι, οὐὸν Ὀοΐἢ Ῥαγίϊ68. 

]πιογρνγοιαἰίοηδ οΓ ἰλε απέ λεδίδ : Βοπροῖ : ΕΌΓΟΡΘ 
διὰ Αβϑἰδ. Ηρηρββίοπθοτα: Τὴ 868 οὗ ρβθορὶϑᾶ 
δρᾶ {ἢ ουἱυϊναιοα πον], εἴο.--- ΑἹ] οὗἩ Ὑΐοι )86- 
ἰογάϊοοῖς ἀϑῃοσαϊηδίοβ αὐδερογίζιπο. ᾿ 
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γον. 8. ὙΨῚ[{ ἃ βτοαῖ νοΐοο. ---Ασοογάϊηρ ἰο 
Βεηχοὶ, (π6 Ρυτγροτὶ οὗ [Π6 νοΐθϑ ἰ8 σίτοη ἴῃ τοῦ. 
θ; οοοσοτάϊηρ ἰο θἀϑιογα ] οοἷς, 1.8 ρυτροτί σδπποὶ 
Ὧθ ἀοιοτγιηὶηθά. 9 τοραγὰ Ἢ δ ἰδ πηϊΐοιβ 
ΒΟΌΓΟΟ οὔτ6 βογθὰ ΤυΠΔοΡΒ: ἤθηοο ἰἰ ἴθ 85 111- 
{16 ἀοδηϊ(οὶν ἱπιϊπιδιο ἃ 859 (ἢ 9 ρυγρονί οἵ ἰδι686. 
Το “ἰΠγϑαϊοπΐηρ ὁπατγτδοίοτ᾽" [Ἐπ α]ὰ, Ὀ ἰδιογά.] 
οὗ [8:8 ΟΓΥ 18 ἰη(οτροϊαίοὰ ἱῃ ἰμ6 ἀδβογὶ ἰΐοη. 
ΒΟ δονθ ΒΒ ΌΠ ἅσθχ8.---Τ 6 ΒΥ ΤΩ ΌΟ}168] ᾿ἀ ΘᾺ 

οὗὁἨ ἰμ0 ἑἐλυηάεν 18 Ῥγεβυρροβοὰ ὈΥ (89 δοη οὗ 
Τμηάενρ. Τὶ δυῦον οἵ (6 ΤΙ ἀ6 ΓΒ 5 ἀΪ8- 
(ἰπουν βία θα ---δευεη--- οί; 016 πα οΡ οὗ ἃ [Ὁ] 
ογοῖθ (ἀεϑἰρηδίθα ὈΥ͂ 8 88 {89 ογοὶθ οὔ 86 9- 
Τοτιηδι10η8). ΤΊ]ι6 δυίΐοϊθ δοσορδηῖδ8 {μ6 6Χ- 
ρτγθββῖοι οὗ (}18 ἀςδηΐΐο (οἰα} }πγ. Τ 6 ΟἹὰ 7 68.8- 
ταθηΐ ἰγρο οὗ 6 Ὠνίπο τπιδηϊοϑίδιϊοη 18 τηοϑί 
ἀἰβιϊποῦγ οοηἰαἰηοὰ ἴα (6 βούθὰ Τυμά6Γ8, ΡΒ. 
Χχῖχ. 

72 εγεπί ἱπίενρτείαίίοπϑ οὔ 86 δουοῦ Τυπάο 8 
δηά εἐἰνεὶς ρυγχρογί : ϑουθὴ ΧΟΘΡΙΏ ΒΟΔΥΘΏΒ; 86- 
γοη Ηρίγια οἵ ἀοαἂ; ἱ᾿ἀθαίοαὶ] τινὰ ἐμὸ βούθῃ 
Ττγαροίβ; (6 ΟΥ̓Δ6]68 ΟΥ̓ (6 Ῥτορμοίβ: (86 
Ὀ]Ο8864 ΤΥΒΙΟΥΥ͂ οὗ {Π9 ὩΘῪ που] (Ηοΐπιδπῃ) ; 
ΟΌΥΒ65:; ἰδ ΒΕΥΘῺ ΟΥΏΒΘΑΘΒ.: ΒΕΥΘ ζαΐυγθ δο(β 
οὔ ἀοα ; ἰονγί 6 Ἰυἀριμοηΐβ οα (6 Ρογβοοιυοῦβ 
οὗ ἐδ Ομανοὶ. [Εοτῦ οἴμον ἱηίογργοίδίϊοηβ 860 
ΑὈπίγδοί οὗἨ γ᾽ θν5 οη Ρρ. 21884.--Ε. Β. 6.] 

γον, 4, Δα νΒθ ἴπΠ0 δονϑὰ ΤΒΌῺ ὅθ .85 
ΒΡαΙτΘ.---ΤΠΟ ἤάγο, (Πογοίοτο, 8 ἡ ΓΔ] ρυγροτὶί, 
848 αἰδβιϊποῦ δπὰ αἴγογβο γουθ᾽αἰοη8Β. “1ὴ δο- 
σογάδησο νυν ἢ σοπημπϑηά, οὁἢ. ἱ. 11, “οπι τᾶ 
δύΌουί ἰο ὙΓΙ19 Βαὶ (Π6 ἰΠυΠά6Υ8 88 Βροκοη.᾽; 

Ισαακ αὈουϊ ἴο νυνυτὲϊῖθ ,---ἰ. ὁ., Β6 οεἰονίδἰ πο 
1} 16 ἰάδα ἰη ἰμο νἱβί οῃ- --δὴ ἰάϑθα, Βονόγνον, ἩὩ1Θἢ 
ψουϊὰ ματὸ 6 θη ἰδ)9 Ὀκ818 οὗ {86 Ταΐατο δοί. 
Α νοΐοθ ἴσοτι ἤθανθ1.---ΕΥοπὶ (δ }8 4160 1ἰ 

ἦδ ουνϊἀδηὶ ὑμπαὺ 89 ὅξϑον ἰβ Π0 Ἰοῦ ον ἐδ κίηρ οὗ 
Ηἰ πη 56 7 ΔΒ ἰῃ ἤεαγθη. Ηθ ν͵ὰδ θυ το ΔΓ 
πῃ Ηφανθη, ΌΥ τνἱἰτγίιθ οὗ 8 δβρϑοΐδὶ, δ'βθοσ {Γ88ῃ8- 
νογίλιΐοῃ οὗὨ ἷ8 βρίγιί. ύδιογάϊθοῖς βίγδη ρον 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἐμαὶ ἢ6 νὰβ 8.1}} 15 Ποδνθη, δυΐ πδὶ 
{6 νοΐοϑ δου δορά ἔγοπι {16 ἱπίοτίον [7 ὐζ,ε, ἀθρί ἢ] 
οἵ ἤθανθη. [““ ΕἼ ῖα {118 1ὲ ἀοο8 ποὶ Μοέέοιο διαὶ 
{116 Κὅξϑοσ 18 οὔ ϑδιί;, ΔΗΥ͂ τηοσο (θ8ῃ ἴπ ΥΟΣ. 1.᾽" 
Ατροβρ. δά πὸ ὅοονρ Ὀθθη ἰη ἤσδγθῃ, ἰὑ 18 ΟΥ]- 
ἄἀοπῦ (μδ Βοὸ τηυϑὲὶ {8 ᾶνο Βροΐζοη ἰο ἱπαάϊοαΐο 
ἐἰἰαὶ ἐῃ6 νοΐοθ δα πού ἥοηε ατγίλ, Ὀὰΐ τοἱί 
αωϊλοτῖϊψ.---Ε. Ἀ.. Ὁ.] 

Ε168].----Αοοοτάϊηρς ἰο Ηοηρπίοηδοτα, {π|8 85 
ΤΟίοΓΘΠ69 ἸΏΘΓΟΪΥ ἰο (8 ρἷδοθ (ἴθ {π6 ΒοοἸ!). 
ἘῚῸῚ νδγίουβ δηᾷ, ἰῃ ραᾶτὶ, ουτίουθ ΘΧΡΙ Δ ΔίΙ ΟΠ 5 
οὔ {ὸ δσοπιμδηάτηρηί ποὶ ἰο Ἡχὶϊθ ἰ6 γοΙο668, 8606 
Ὀϑιογαϊοοῖς, Ὁ. 8900. 

Ψεν. δ. τυἱϊιθᾶ ὉΡ δἷα τἰσῖ Βαπᾶ.---ὁῃ. 
χὶν. 22: Ὦδη. χὶϊὶ. 7. Βϑγιμθο ΐϑια οὗ (6 Βδογοϑά, 
ΒΟΒΥΘΗΪΥ͂ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΏΘΕΒ δη οοΥΔἰπίΥ οὗ 89 οδἰἢ ; 
8600 Ποαί, χχχἰϊ. 40 δπὰ οἱ ΒΡ ραβϑαβθθ. [““ 96808, 
ἐμ δ᾿ Ὁ} πὰ ἐσ Ἦ 688, 85 ΠΟΡΘ Ἰοῖϊ, ὉΓ 
6 ασυἱάδηοο οὗ ΗΐδΒ ΡΘΟρ]6, ἃ Ραϊίδογυῃῃ δοοογάϊης 
ἰο πο {6 ΒΒουϊὰ Ὀ6 δα]υγοὰ τῇ οΔ4]]9ἃ ἰο 
εἶνε ἐν άθποθ ἰῃ ἃ οουτγὺ οὗὨ ͵υδβιϊσ6---Ὡοὶ ὈΥ ἰδὁ 
Ἰαοϊδίγουθ δοὶ οὗ εἰββίηρ 8 Ὀοοῖς, θαΐ Ὀγ Ἰδίης 
ἐιὸ σίσαν βδῃὰ ἢ δρ064] ἰο (6 ᾿ἰνίηρ δηὰ ἰσγὰθ 
αοά, ἰμπᾶὶ νμδὲ (ΠΟΥ͂ βροδὶς ἰβ ἐγ .᾽ αἰ: θα ον. 
--Ε. Β. Ὁ. 

γεν. 6. ΒΥ δἰπι 7 αἵ Ἰἰ ν 0 1Ὲ.---Οοἀ ἰδ 9 Ἐὰ- 
(δον, ὈΥ νἱγίυο οὗ Ηΐ8 Θσοποχοῦ, δ'οη δ 888 Κηοτ- 
Ἰοάχα οτἰ σί πα} οὗ ἐλ {ἰἶἰπ|9ὸ δηὰ Βουτ οὗὨ ἰμ6 Ῥὰ- 
τουδὶα (Μαίι. χχὶν. 86); {μ18 Κπηον]οάμκο Ης 88 
μογθ σοι υπηϊοαίοα ἰο ὑμ0 Νοὸν Τ᾿ οδίδιμδηὶ “ΑὩ- 

56] οὔ (δ [ογὰ." ΕΥΕΥΥ χρόνος ΟΥ ῬΘΥΙΟΐ οἷ0568 
ψ ἢ ἃ καιρός οΥὁ ΘΡΟΘΙ ; δῃὰ (μἷ5 18 ρμδγίϊου [δυὶγ 
ἴγαθ οὗἩ ἰμ8 ὅπδ] δ(9. ; 

7αίεγρτείαίἑοηδ: ΘΙΤΑΡῚΥ [Π6 Θοββϑίϊοη οὗὨ {{π|; 
οδοββαζίοη οὗ {μ6 {{π|6 οὗἉ στᾶσα ; ἃ 1} 18 }σ τηθ8- 
ΒΌΓΘ οὗ ἰἴπ16--ὰ ποπ-ούγτοπις (1 Βοηροῖ: ΟἸοϑο οἵ 
186 ΠΟ -ΟὨ Γοπ8---οί θοὴ 1,000 δπὰ 1,100 γεϑτα 
-οἰθ γοδσ 1886) ; πιοϑὲ οοτηπιοηίδιοῦβ : [1.6 σο- 
τϑποθιμθηΐ οὗἉ πο 6 }]πηοηὶ οὗὁὨ {0 τοὐβίουυ οἵ 
αοά; 8ε60 Ὀ δβιοτάϊοοἶκς, ΡὈ. 851 54ᾳ.--- πὸ {ἰπις 
οὗ ἰι6 βαυθῆί Ττυροῖ.᾽ 

[186 νἱὸνν οὗ ΑἸίογά, υἱΖ., ὑἐμδὶ {Π6 χρόνος 18 
ἐπϑὶ οὗ οἰ). νἱ. 11, βϑεῖιβ ἰο ἰῆα Ατὰ. Ἐα. ἴο Ὀδ6 116 
ἰγὰθ ὁηὴ06. [ἰ ναὰβ8 ἰμογο ἀθοϊαγοᾶ ἰοὸ (.):6 50}8 ὑἢ- 
ἀογ ἰμὸ αἰΐαν ὑπαὶ {ΠΟΥ 8ιιου]ὰ τοδὶ ἐτε χρόνον. 
ΤῺ9 Βοϑβοὺ τγοΐοσγοὰ ἰο, τϑηϊ δι Υ, τγδ5 (ἰιδὶ 
οὔ ποῦ] ὰ ἀοιμιϊπδίίου --ἰὁ Ὀ6 10] ονοὰ ὉΥ͂ 
(86 δυοηρίηρ οὗἩ ἰδ9 τηϑῦίγσθ. ἴῃ {8ὶ5 089- 
Βαῦοὸ ἰμ6 ΑὩροὶ ἀδοΐατοδ, Ὅτε χρόνος οὐκέτι 
ἔσται. ΙΔ Βοοηβ ὨΑΓΪΥ ροβΒ᾽ Ὁ]6 0 δυοϊὰ (ἢθ 
δοΟὨοΙυδίου ἐμαὶ ἴμο86 χρόνοι ἅτ ΟὯΘ δηὰ ἰδ6 
ΒΆΠ6. ΑἸα {π|8 Ἰπίογργοίαι ου 18 ἴῃ δοσογάδαησθ 
ὑεῖ ἢ ὑγαιἢ οἰβονῃθτο σουθα]θὰ. [{ που]ὰ βεὸᾳ 
85 ἰβουχῃ ἴμ6 Ἰυάρτηθηίβ ὈΠάοΣΥ ἰδ ἢτβί εἷχ 
Ττατχροίβ, δ᾽ βουσὶ (6 Ὀεορὶΐηρθ οὗἨὨ σοππξ 
Μ090, ΔΙῸ τδίθοῦ υαἀρσηθη β σΔΙ Πρ ἰο ΓΤΟΡΘΒίδηοα. 
ΤῊΘ αὐεησίπο, ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ βροδκίης, ἀο68 Ὠοΐ ἰδ Χθ 
Ῥἶίδοο υπἰὶϊ [6 Ἰαϑὶ Τγταροὶ. ΤῊ}]8 ἴη6 τυ 
ΒΌΡΡΟΒΟΘΒ ἰο ὃ6 ἔδο ροτγὶοα οὗἩ ἐλε στεαί ἐγ διαί 05.--- 
ἃ ἐγιδωζαίίοπ ἴτοτια τ Β1Θἢ 6 5'΄Δ᾽΄ 18 ἃτθ ἰο ὃ 6ὁΧ- 
ορί, 8 ρεγιοα ἴῃ {6 δορί βαΐηξς οὗἨ τδὶοῖ {μεῖτ 
Βαϊ ]Ἰδίίοι ἰϑ (ὁ οηἃ (οορ. Μαίί. χχῖν. 21,22 ; 
[μικὸ χχὶ. 86; Βου. 1. 10: 8606 8180 4α4. Οὐ. 
αηάον ὁἈ. Υἱῖ. 14). ΤΆθα ἰδ Βηϊβμ6α ἐδ 
ριηὴν (860 «Αἀἀ. Οοπιπι. οὐ οἷ. ἱ. 20) ἐμ ρἰδά 
εἰάϊη 8 οΥ̓͂ τ ἰοῦ δα Ὀοοη ἀροϊαγοά ἰο ἔμ6 Ῥσὸο- 
Ῥδοίβ (τοῦ. 7).{-Ὲ. Β. 6.] 

γον, 7. ΤΏ [86 ἄδκγδ οὗ 16 νοΐοο.--Τ8 
ἕδοὺ (μδὲ ἀαψδ δύϑ 8(}}} Βροΐίκοῃ οἵ, αἴϊον {8:6 66588- 
ἰἴοη οὗ ἰΐπιθ 88 ὈΘΘῺ Ὀτχοο]αϊπιθα, ὁ δε 6Σ- 
Ρἰαἰποὰ Ὀγ (Πο ἀἰδιϊποιΐοῃ οὗ χρόνος δηῃὰ καιρός, 
δαὶ ποί, ψί 6 Ῥοίϊο, Ὁ ἰδο σουιαῦὶς (μὲ [Ἀ9 
βίδη-ροϊπὶ οὗ (π6 τνἱ βίοι ᾽8 μοὶ βί γἰ σα] ῥσοβογτοᾶ. 
ΤῈ πυγδίοιυ οἵ Θ0ᾶ.---Το πο γβίοτυ οἵ ἰδλ9 

Ἰαϑὶ ὑμΐηχβ, δηπβοαποοὰ ΌΥ {ἰ!6ὸ Ῥγορβοίβ; 18 ἃ 

« [Αοοοτύΐηᾳ ἰο ΜιΙάά]οίοη ΟΝ ὑλε ὥνεεῖ Ανίδοῖε ἱ. 8, 8 (γε- 
(οττεὰ ἴο ὃὉγ ΕΙΠοεξ, Υο]. 11., ΡΡ. 126 64.) 9 δύδβοηοο οἵ [19 
ἀοδοίίο δγεῖο]ο ἰδ ϑαρρ! ἰοἃ ὈΥ͂ 1Π6 δοΐ τμδὲ [89 ἶο (0 
σεγὺ εμδείατιίοο (666 Αοἰδ χχίη. δ: Φοδη τ. 9; Φοδη χίχ. 16; 
Ματκ χί. 138: ὅοδα ν. 1).--. Β. 6] 

Ἐ{{Ὸ||6 6} που! οὗ οοποιάογδέίοι Ἡποίμον ἔμ θγὸ ἰ4 τοὶ 

ἃ ςοῃηφοίίοη Βοΐποου ἐμ ΐ8 δοοίίο οὔ [869 ΑΡρούδιυρδο δηὰ 1 

Οον. χυ. δὶ, δῶ. [εἰ ἀϊδῆουϊι ἰο ἐπιαρσίθο παῖ ἴῃ ἵπο Βοοίαι, 

οί} π υίτίδη πάοτ ἔδο Ἰπαρίταξίοη οὗ 16 ΗΟΙΥ Θμονῖ, (ὃϑ 
τηδηιΐοδὲ Ῥδγα! οὶ ίατα Ὀοίποοη {Π6 μνστήριον δηὰ {86 ἰδεῖ 

σάλπιγξ αὐὰ ἔμο ρίαα (ἑαίηρε Δαποπηορὰ ἰῃ ὑπὸ οὔ, δὰ (δὸ 

μνστήριον ππᾶ ἴΠο0 ἰαδὶ σάλπιγξ δῃὰ πο ρίαα ἐαέπρε τεβοιτοὰ 

ἴο ἔῃ 189 οἶκον, δΒῃου]ὰ Βαγο Ὀδθῦ τ ΓΟ Τοττυἰΐοια. Νοῖ 

(Ποτὸ δῃμδι ἰη ἐμὸ ουθοῖδ ἀουοτ ὑδὰ πῃ Ὁ [Π 666 ἐστί 

το Τογυἱά ουγ τοχηγάϊηρ ἔμϑαι δ οὔθ ἀπά {116 δβῦιθ. Οδγι ΔΙ Β]7 
ἴποῖο ἐφ ποιμίηας ἰποοποοίγδυϊο ἰη ἴμ6 Ἰάοα [Βδὲ 86 ροτίοά οἵ 
ὙϑΏζοδποΟ ὩρΡΟῚ (6 ρογδοοῦξζοΓ οὗ [Πο δαὶ πα, δ. οΌ]ὰ ὃ ἐδδὲ 

πη πο 100 Ποῖτα οὗ [ἢ9 ἢμάγ: γεεωγγεοίίοη σου Ὀ6 ταῖϑοά 

ἴτοτα ἴμ6 ἀδαά, δά, ἰοροῖδοῦ ψἱτἢ νος δαϊ δ, Ὀ6 τοτηογοῖ 
ἴο δϑοπιθ ὕὈΪλοθ οἴ δαΐοιυ (900 Ἐχουτοῦθ οὐ ἴπ6 ΕἸσεὶ εΣ ΤΥοο 

(ον, οἢ. Χχ. δ, δ). Ιὕ ΤΏΔῪ δἷδὸ Ὀ6 γοιρατῖκι ἃ (πδὲ τΐ8 ἈΥΡΟ- 

ἐπιοϑὶᾳ ἀοοβ ποῖ ἰπνυοῖνο ἴδ 1Δ.6 παῖ [1|ὸ Αροῦδιγρϑο Μὲ 

«τίτίϑη δοήονγε ἴθ 9 Ἐρίδι196 ἴο τὴ Οοτίητμίδηδ. 1 δβουῦ]ά ὃ 

τοιποιι οτοά ταδὶ 1ἴη0 Ττυταροῖβ ᾿γογο ἰοϊγοἀποφα ἰαῖο [89 

Ανοοεϊγρίίο νἱδίοη, ἢ Ὁ}} δοοογάδηοο ἩΐΠ ἐμὲ ἰππΑ ΘΌΓΥ οἵ 
Ῥτοοδάϊης βοτί ρίατο, δα θά ἰσδιηρ [μ6 ροίησ ὕοτγίλ οἵ ον» 

νὴ (ὉΓ ἰῆο ἀο] ἑ γόγϑποθ οὗ Ηἰβ ρϑορίθ, δΔηὰ ἴον 18:9 Ἔσο "8 

οὐ )υάεαιηοπῖξ ρου ἐδοὶτ ὁποιοίθα. [1 δου ἐποταίοτο ὁχοδθ 

ΠΟ δυγργίδθ μη [Π0 Αροδὶϊο Ῥβὺϊ βῃου)ά, πηδογ [89 ἰπδρέγε 

τίοῃ οἵ τι ϑρίγιε, μανϑ τοΐοστοὰ 1ἴὸ ἃ μογίοά δο ἴδμαὶ οἵ [89 
ἰαεὶ Ττιραρεί, ἩὨΪΟΝ ἰπ [Π0 τηοτῷ σοιιρ]οῖο γογοδῶσα Ό 
ΦόΒη βου! ὃ δὺ ἀοφοσίοὰ.---"8. Β.. 6. 



ΟΗΑΡ. 

πὶὰοῦ Β6ΏΒ6 ἐῃθ8 Θβομαίο]ορ 68] Τα γϑίοτυ οὐ (86 
ποῦ] 8 ἰβίοσυ. ἀοοοταϊηρς ἰο Ὀ δίοταΐϊθοῖς δὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ δποϊοηΐδ, οἷν ΟἸἹὰ Τοϑίδιιθηί Ῥτορ ΘΒ ἃ τ6 
Βοτο πίοπάἀρὰ; νὸ οδῃῃηοὶ 866, ΠΟΤΘΥΘΓ, ΨΚ ὮΥ ἰἢ 9 
Ῥγορμοὶβ οὗ "0 Νὸν Τοθίδιμοαί, δὰ σοη86- 
ἀαθη  Οἰτἰδὶ ΗἸ 86], βδουϊὰ Ὀ0 ὁχοϊαἀοά. Τ16 
εἐτβπὰ ἔν} 6] πλθαὶ οὗἁὨ {1118 ῬΓΟΡΈΘΟΥ 18 ἐπι θα 80Γ8- 
ὉΙΥ ἀνγαγίοὰ ὉΥ 8 γοΐίθγθησο οὗ ἰΐ ἰο ἰὴ οπηδηοί- 
ρῬϑίϊοπ οὗ ἐμὸ ΟΠ ἰϑιϊδὴβ ἴγοιι (8 6 ΟΡ γϑδϑίοη οὗ 
80 7 εἐντε8 (ατοίιι5, ΕἸσμ ἢ οτ ἢ). [866 υπᾶογ 6Β. 
', 20; δῃἀά 4180 ργθοθάϊηρ Ζοοί-ποίε.---Εἰ. Β. Ο.] 

γεν. 8. 90ο.---Ηο ᾿5 ἰο ζο ἰο δὸ Απροὶ. Οὗ 
ἙΟΏΣΒΟ {19 Τ68}8 ἰη ἰάθ8, ἴῃ ἰδ γἱϑῖίοῃ, Ηδ 15 
ὈΟΪἢγν ἰο ἀγαῖν ὩΘαΓ 86 οροιΐηρ οὗ (Π)ὸ ὑογτὶὉ]9 
ὯΔ χογοϊαϊΐοθ. Α8 ἰδ ΑὮχκο] ἰ6 βίδηαϊηρς οα 
δι, 80 ἰὴ) ΡΟΓΒΟῚ δοιητηδηαθά ἰ0 ΔΡΌΚΥΟΒΟΝ ἢ]. 
[25 ἷβ βίϑδίϊοη ἐμοῦ 84180ὅ.0 Αοοοτγαϊηρ ἰο Π5- 
ἰογάτθοῖς [δηα ΑἸΐοτὰ], {9 3.69. γϑ 8.1}}} ἴῃ 
Ηεανοφῃ. 

γεγβ. 9,10. Αῃ!ᾶϊ τυυϑῃῖϊ, εἰο.--- Ασοογαϊηρ ἴο 
υδιοταϊοοϊς, (6 ταίπσ οὗὨ (89 ἐϊἐἰ6 δοοῖ ἷἰ8 ποὶ 
ΔΙΙο χουν ἱπίθηὰοὰ. Αμπὰ γοὺ ὈΥ͂ δοοορίΐϊης 
ἐδο ἱπιοτρτοίδιϊοη οἵ ΒοΖΆ: ἐμδέγα ἰμὶ8 υἱδοογιδι8 
εἰ ἀρεεγίδε ἐπὶ ἰα(ἐμαὶπε σογαϊς ἰμὶ, τὶ ἢ τοίογ οῃ 69 
10 ΕΖοῖς. ἰ1. 8 ; [ἰ]..1-;] ὅοτ. χνυ. 16, 6 ἀοθ8 8ἀ- 
τοῖϊ ταὶ ὑ80 Ῥαϑβᾶρο [89 δὴ δ᾽] οροῦὶσαὶ 8601586. 
[Τὸ εαέ ἴ8, ἰὰ νατίουβϑ Εδβίοσῃ Ἰδπρθδοβθ, 6Χ- 
ργοβδβῖγο οὗ χεοοϊνίησ. (866 26 Ὁ. χΥ. 16; Εσοῖς. 
ἢ. 1; ΦΖοῦ χχίϊ!. 12; Ρβ. χίχ. 10). Τὸ σϑοορ- 
ἰΐου οὗ Ὀινίμο συ 18 ἃ τπηθῃΐ8] δηὰ βρί γἰ 8] οχ- 
δγοΐβδα, βιυβίδί εἰς δηὰ αἀογοϊορίης ἴ9 ΒἰχθοΥ 
ὨΒίΏΤΟ 85 ἰοοὰ ἀο98 ἰ86 Ὀοᾶν.᾽" ΟΘἸλϑαΟΥ͂.--- 
Β.Β.6.] 
Το ΑὨ ζχοὶ Β8γ8, ἰῃ δοοογάδησο ὙΠῸ ἷ5 γἱ ον 

οὔ τΞ6 οροταίΐοη οὗ (16 Ἰ {16 ὈΟΟΚ : 
Ζι 884}} Θιλοϊ [ΟΣ ΠΥ ὈΘΙῪ, Ὀπὶ ἴῃ ΤΥ 

ἸΔοΌ ἐΐ 5881} ὍὈΘ δυνϑϑῖ 85 ΠΟΏΘΨ. 
Τῆς δον, οὐ 6 οΟἶμοΡ Βδηά---γοια (ἢ βἰαη- 

Ῥοϊπὶ οὗ (9 ΘΑΙΘΥ -- ΒΔ Υ8: 
γον. 10. 1 τσὰδ ἔπ ΤΥ ἸΔΟΌὮ 85 ΒΟΣΘΨΥ͂, 

ευοοῖ: δηννθὴ 1 Βεᾶ Θεῖθῃ ἰϊ, ν᾽ ὈΘ6]1Κ 
85 Θτ Ὀὐτ[θτΙϑθᾶ. ---οατη θα αἰβου 8: 008 οἡ (}}}8 
δυο 615, 8606 ἰῃ Ὀ ἰϑιοταΐθοῖ, Ρ. 8ῦδὅ. Βοηροὶ 
829 ΟΥ̓́Θ ΠΑΓΙΙΟὨ 5108} } Κ ἰἴοτοα ἃ ἀουὉ]6 ϑσοοί- 
πι|659---ὈΘίοτο δὰ δου (89 Ὀϊίογηθθθ. Βοϑὶ 68 
86 ἔαϊϑο ἰἱμἰογργοίαιίου οὗ Ηοϊηγίοι, (μ6 ἰπίθν- 
Ρτγοίδιϊοῦϑ οὗ ἤογάοσ, Βϑᾶο, Υἱιγίησα δηὰ Ηθῃρ- 
ΒιρὨΌΟΓΩ δο9 6} Θοηϑίἀογαίίΐοη ; τὶΐ ἐμ 6 
Ἰδοὲ οὗ ἐἰοθο σοι οηΐαίοτϑ, Ὠ διότ ϊοοκ ΗἰτηΒο] 

18 αἰδιϊηποιΐοη Ὀοΐτγοϑη ἰμ9 ὅτϑί γϑοθρ- 
ἐἰοπ δπα ἰμ6 ϑιιβοασθοηῦ αἱ φσοβίΐοη, ΟΥ̓ ἰπνθδίϊζα- 
εἰομ, 8 τΤεργοβοηϊοα, θἰϑιογαϊθοὶς θυ ΠΟΥ 
χοῖοτϑ ἴἰὸ {6 8᾽ τ 8 ὀχροσγίθησο οὗ Εσζόϊίϑὶ (6 }. 
ιιϊ. 8; σορΡ. οἷι. 1]. 10) ; (μ9 Ἔχρδηδίΐου οι 
86 δοοορίβ 8 8150 ἰιὸ δοϑί. Γ ΤῊο Αηροὶ, ἀ γ6}}- 
ἔπ ὁπ 80 τηοϑβὶ ἱπιροτίδηϊ ὑπίπρ, ὑ86 πουκίηρ οἵ 
86 σοπίοπὲθ οὗ ἰ86 ὈοΟκ, Ραΐ8 ἰθ9 ὈΐιίοΓ 688 
ἄται ; ἰμ8ὸ Ενδηρο] δύ ἴῃ τοϊαιΐς ταὶ Παρροποά, 
Τ0Ἰ]ονσα {πὸ ΟΥ̓ ΟΣ οἴ ἐϊπ16.᾽᾽ ΑΤΡΟΚΡ.---Ε. ΒΕ. τ 

Ψογ. 1]. Αμᾶ ΒΘ Βα. [1}ηρο: ΒΘ Βαὶἃ] 
πιῖο 1:29.---Οπ (89 ῥ]υγαὶ, 8660 {116 7Ζεχίμαϊ Νοίεδ. 
ἜΒο Ῥδββδρο οἷ. χἰϊ. 6 16 ὯὨ0 ΡΔΓ8]]6]. 
Ποῦ πτυδῖ.---ἰἰ πλδῖκο 5 ἃ 4189 δη  μο 88. ἰοὸ 

Σοΐοσν ἴδιο δεξ Θὁχοϊυ ΒΙ ΥΟΙΥ͂ οἰ μον ἰο 8 πίθου] οὔ- 
Ἰϊσεαιῖοῦ, οδυβοὰ ὈΥ ἷ5 οδιϊπρ οὐ (6 ὈΟΟΪΚ, οἵ ἰοὸ 
16 οὈ͵θοίϊνο σοιῃηπηδηά οὗ [ἢ ΑὩροϊ, δῖπσο (6 
πο 8.6 Οἰοδοῖν οοπῃοοίοά. 
ῬΙΟΡΒΟΟΥ δραΐϊῃ --- δ ῬΤΟΡΒΠΘΟΥ οὗ ἰδὸ πα 

οὔ ι8ὸ ποι]ὰ, ποὺ 700] ον πα, ἰθ ἐπ 5 ἀϊδιἑη συϊδοα 
ἤγσοτω ἰδ9 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δὲ μογίο κίτθο, δοποοσεΐῃας 
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86 σοιγϑε οὔ 9 που]ὰ (ατοίϊυ8, Ἡ θη ρβίθη θοῷ, 
Ὠ ἀβιοταϊοοῖς, ΕΌταγά). 
γγοηδοι ἱπίουρτείαίίοπα: ΑὨ 1688 ἰο ἰδ οἷά 

Ῥγορμοίβ (Βδημοὶ). αψαΐη, ἰ. 8.,) Αἴτοσ σου σϊη 
ἔγοτῃ 6χ]]ο (Βθά6, δέ αἰ.). 

[ῬΙοΟΡΕΘδΥ αμαὶσ Ὀθίοσθ (οτ ΘΟΒΟΘΓ 6) 
ΤΑΒΏΥ͂ ὨΘΟΡ]ΙΘδ, εἰο.---ΕΟΥ πὸ νἱονβ οὗ [89 Απι. 
ΕΑ. 885 ἴο ἐμ) σογγϑοὶ γοῃάονγιηρς οὗ (6 Ῥγϑροβὶ- 
ἰἴοῃ, 8.086 ΤΈΧΤ. δα ΟἘΑΜ. ““Ργορλεενίπσ. ἴῃ (9 
δουρί] 86η896 οὗ ἰμ9 πογὰ, ἃ ρ»γορλεὶ 18. 0η9 
ἯΠΟ ΒΡΘΒΪΚΒ ὉΣ δηοί μοῦ, 88 Αδγορ 18 68]16064 (9 
Ῥτορίιϑ οὗ δροζεόδπιαπ οἵ ΔΜίοβθεϑ. ἊςΤβου 8848} 
ΒΡΘΑΙς υπίο ᾿ἶμπι, δπὰ ραὺ ογὰβ ἰμίο 18 τπουΐ, 

. 8πὰ Β90 8}8]} Ὀ6 {Π| ὺ Βροκοϑιηδη,᾽ Εχ, ἷν. 1δ, 
16. οΟΥ, 88 6 ἰβ ο4]]6, νἱῖ. 1, ἐὴν »τορὴεί. Το 
ΡΓΟΡ οἰ5 οἵ 6ο(, (μετοίογο, νοσὸ Η18 ΒρΡΟΪς ΒΩ, 
ἰηΐο Ὠο86 πηουίλι ἴμ6 Πογὰ ρμΡαὶ ὑπ γογὰ8 ὙΒ1ΟᾺ 
ὑΠ6 7 ΨΟΓΘ ἴο αὐϑν ἰο 86 ρΡθορ]9θ.. Τὸ φγορλόδῳ, 
ἰη βοτίρίαγο, 18 δοοοτάϊη κα Υ, ἰ0 θροδὶς πάθον θ) ὶ- 
νἷηθ ἰπϑρίγδαίίοη ; ποῦ που οὶ ἰο Ῥτγαάϊοὺ ἔα ανθ 
οὐθηΐβ, θὰ ἰο ἀοἸ νον, 88 16 οὔβᾷμ οὗ (6 ΗΟΙΥ 
Οαμοδβί, 89 τρϑβϑαχοθ οὗ Οοἰὐ ἰο πιθῃ, Ὑμ οί πο ἴῃ 
ἐἰλο ἕογηι οἵ ἀοοιτίηο, οσμογιδίϊοη, σο;βο]δίϊο, 
ΟΥ Ῥγοάϊοιίάοη.᾽ ΗορΡακ, ὕδπι. οπ 18. (ὐτὶπίλίαῃδ, 
οἷν. χὶ. 4. Τ|ιὶβ ἰηἰογρτγοίαϊίϊοπ οὗὨἨ {μ6 ψογὰ ἴ8 
σοηβίβίϑης τὶ ἐμ ἰάθα {πᾶὺ ἀΐ6 ῬΓΟρΡμοδγὶης 
ΘΓ σοΐογγοα ἰο ᾿γ88 ἱμδὶ οὐὁἁἨ {116 τὰ ϑίγυ οἵ [ἢ 9 
Βοίογιηδίϊοι, δγιαοἸχοὰ ὉΥ {86 ὅθοσ, Ὀθίογο 
ῬΘΟΡΙΘ68, δέσ.; οὐ ψὶτἢ (116 οορηϑίθ δηἃ ῬθΥΆΡ09 
ἔσο ν 1άθ8 μδὶ (μὰ 9 Αροβί]θ νγαὰϑ 9 ῬΓΟΡ ΟΒΥ ἃραΐῃ 
--αὶϑ ταϊἰβίσυ Ὀθίηρ γΓοϑυπηθα δη οδυσῖ οὰ οἢ ὈΥ͂ 
ἐπ 6πὶ|. (866, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, 16 10] ὶπς Αἀὰ, Νοίθ.) 
---Ε-. Β. 6.] 

ΒΗΒουϊεῖθα οΥ̓͂ οσοπμδίγυοσίΐοι, ΔΚ βίηρς ὕγοτα δὴ 
ἱπωροτίοοι αϊδιϊηοίΐου Ὀείτοοθα Ηθανθη-ΡίουΓο8 
δῃα ΕδΡι δ -ΟοἱοίαΓ 68, 866 οἰὐθὶ Ὁγ Ὠϑιοναΐθοῖκ, Ρ. 
897. ΑἸ80 ἃ αυδηί ιν οὗ ΔΌοτγΙΪγΘ Δρρὶ ἰσδίΐοῃ 8 
οὗ ἰ(λ6 ομδρίονγ, (9 ζδυϊί οὗὁἨἁ ν᾽ 1 ΟἿ. ΔρΡΡΙΙοδ 1018, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ, ἀο608 ποΐ Ἰὶ6 ἱῃ “Ἅ{Π6 8]1 ζοΣὶθ 8] ἰῃ- 
ἰογρτοίδιϊοη ’᾿ ἰπ (16 αὐϑίγϑοί---ἰ, 6., 01.1.0 σοΥΓ οοὲ 
αϑϑατϊηρίϊου οὗ 86 Δ]16 κοῦ] ὁμδγδοίου οἵ [89 
ἰοχίέ. Τμα8, (0 βίγοῦ, ΑἸγχ6] ἰ8 ἀροϊαγρα ἰο 
Ὀ6: Το Επροτον Ζαυδβίϊη ; Ζυδιϊπίδη ; {Π6 οΥ̓Δἢ- 
κ61108}] ῬΧΟΔΟΒΘΤΒ; 6 ῬΟρθ. Τ78ὸ 116 Ὀοοῖς 
πὴ 8 ὁ81}104: Τὸ Οοάοχ Φυδβιϊπἰαηβ; ἐδ9 

ΟΥ̓, Τοβίδιη θῃ . 
Οὐ {86 τοϊαίΐοη οὗ ἐμ ὑἐπτο ὈοΟΚΒ (6. γν. δηὰ 

16 ΡῬγοβϑηῦ οῃϑρίϑυ), 6 τοΐογ ίο {6 δ'ψπορίϊοαζ 
Ρίει. Ὀϊνοσχίης ορὶ πῖοηϑ σοΠσ ΤΏ ἔμ 6 πὶ ΔΓΘ 
{πδὲ 86} δ΄: (α) ἰάθη σα); (ὁ) δ᾽ ἐοροίδον ἀϊ- 
ἔετϑηϊ ; (6) ἐμβαὺ (86 βοοοπὰ ἰ8 ἃ ἀϊβίϊποι ρμδγί οἵ 
μ6 ὅτϑὶ Ὀοοῖὶς; (4) (Βα ἐΐ 18 8 γοροι[ἴοι οἴ (δ6 
ἔγϑί, 

[ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΝ ΨΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΑΝΟῈΕῚ, 
ὝΙΤΗ ΤῊΗΒ ΙΠΤΤΙῈ ΒΟΟΚΊ]. 
Βν ἰδὲ Απιεγίσαη Ἑαϊίοτ. 

[189 Αι. ἙἘά. ἱποὶΐπο8 ἰο {πΠ6 ορίπίοη οὗἉ ΕἸ] οὐἱΐ, 
(δαὶ ἐδ6 ρογίοἂ οοπιοιηρ]αίο ὈΥ (18 υἱβίοῃ 18 
(Πδι οὗἩὨ ἐῆο Βοϊοτιηδίΐοη. Οἱ ἐπῖ8 ΒγΡο 65 Β δ}] 
η8 γι ο8 (τὶ οὔθ Θχοθρίϊοι Βα ΘΘα. ΘΏΓΥ 
ποίϊ664) δτ Ὀθϑα  Υ ΔρΡΡγορυῖδίο δηὰ βἰρηὶϊᾶ- 
οδῃΐὐ---ἷἰδο Α4πσεῖ, οἰοιοαὰ νυῖ ἢ βυτ 018 ἱπα σαι ες 
Θχοο]οποὶθ8 8186 }γ οἰδἰτηθὰ ὈΥ̓͂ [η0 Δη τ ϑι δ 
ῬΔΡΔΟΥ, γοργοδβοηίίηρ Ομ γὶδε; {Π6 866γ, {πὸ πιὶηἷ8- 
(γΥ οὔ (89 Βοξοτιηγδιΐοι Ῥγοοϊαἰ αὐἰπα {μὸ ἐγ , 88 
(86 Ῥτορ μι οίβ οὗ ΟὨ στ βί, Ὀθΐοσθ ρϑορὶθθ δῃὰ Ὡδ- 
(ἴοη5, διὰ ἰοηραθδ δηὰ κΚίπρα; ὑμ6 οροη δοοῖ, 189 
Β[Ὁ1]6 ορϑῃϑὰ ὈΥ͂ ΟἸσἶδί, διοδοί (0 {6 ἰαδὶθ οὔ (Π089 



225 ΤΗΕ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

0 τοσοῖγο ἰΐ ΌὉΥ Σϑβδου οὗ ἰδ6 ἱπβίταοίίοη δηά 
ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ ΟΥ̓ Βαϊγαιϊΐου ὑπδὺὲ ἱν δογαβ, δπὰ γοί 
Ῥτγοάυοίης δογγοῖσ ὈΟΔᾺ πῃ 18 βίυαν δηὰ ἴῃ ἴδ 6 
ἐδὶι Ὁ} ρτγουυϊχαίίοη οὗὨ 1186 ἰσα 8. ΤΏ ἰγαΐ 
οὗ (πῖ8. ΒΥΡΟΙΒ 6818 βθϑῖῃβ 9 θ6 σοηδτγηιοα (]) ὉΥ͂ 
{89 Ῥοβί(ἴου οὐὗὅὨἨὨ (6 γἱ᾽βίοῃ [01] πτὶπρ [6 δοοοπὰ 
τγ090---Ἰ Γ (δὶ γορταβθοὺ (6 ΤΌΡ ΚΒ Ἰηγαϑίοπ, 
ἐπθη (8 νουϊὰ ΔΡΟῪ ἱπάϊοδίθ {μ9 (οἸ] ον ης Βο- 
ἔοτγπιδϑιίοη ; δηὰ (22) ὈΥ 180 ἃ »γίογι ρΡυ ΔΒ ἰγ ἐμ δὶ 
δυσῃ ἃ σἰογίουβ δυθῆϊ 88 (9 Βοίογηδίίου που]ὰ 
ποὺ ὃ6 υπιποιϊϊσοα ἰπ ὑπ6 Αροοδὶ γρίϊο υἱδίοῃβ, δηὰ 
ἈΠ|688 ἐπ 18 γἱβίοη ᾿πμάϊσαὶθ ἱΐ, ἰὰὶ ἰ8 ἀπποίϊδοά. 

[Π|ιὸ νεϊΐον πῆυϑὲ δοϊςπον]θάρο, οννονογ, ἐμαὶ 
ἴδ Σθ ἰδ τη} ἴῃ [Π6 Υἱδίοῃ ὑμδὺ ΒΘΘ[18 ἰ0 ἀθιμδμὰ , 10) ἴἅ---Ε. Β. Ο.] 

8 8{1}} ψαίατο ΓὉ]8}]πιοηι----οαρϑοΐα!γ ἐλε οα(ὰ οἵ 
86 Αημρθὶ (869 δΌονθ) Ὑγὶο ἢ ΔΡΡΑΙΓΘΏΙ(Υ οοῦ- 
ἰοπι ρ]δίθ8 ἃ ΒΡΟΘΟΥ βουπαάΐηρς οὗἩ ἁ ῳ{μ6 δευθηιὰ 
Τυασροῖ ; δηὰ δἷ8βο 8η9 ἀθοϊαγδίϊου ἰο [8:6 Αροδίῖο 
ἰμδὲ ἀφ 8 ἰο ῬΡΟΡΒΘΒΥ͂ ασαΐίπ, Τὰ5 ἀδοϊδταιίοη, 
ὙΠ Οἢ 5 ποί Ββαίϊββοά ὮΥ ἐμοὸ ἤωοί ὑπαὶ 86 6οη- 
{πυρὰ δἷ5 ΑΡοσΔΙγρίΐο παγγϑιΐου, βϑοῖβ ἮΔΡΑΪῪ 
ἰο Ὀ60 Βδι15ϑ8οι ὈΥ {ἰ1|6 Ὠγροίμοδὶβ ἐπδί δ σοδυδὰ 
δ18 ΡΤΟΡΒΘΟΥ (ΒΥ πι01168}7γ} ἴῃ 86 ῥγοδομίηρ οἵ 
ἴπ6 Βοίοσιῃθσβ. Μδγν ἰΐ ποὶ Ὀθ ἰδΒδὶ (6 τὲ 18 6 
δὴ ἰπαϊσδίϊοη ἐμδὶ {10 βὅΞΘ6 7 18 ροσϑοπδῆν ἰὸ ὃὉ0 
ΟὯΘ οὗ 1π9 ἱνγὸ »γορλευψίπσ ὙΠ᾿ϊπ 6 5868 οὗἉἩ (816 δ0ο- 
οοραϊηρ Υἱβίοῃ (866 οι. χὶ, 8-10, δβρϑοίδ))γ ὃ, 9, 

Β.--ἰΝΤΙΜΑΤΊΟΝΗ ΕΒΟΜ ΤῊΝ ἘἙΑΞΚΤΗ-ΡΙΟΤΌΚΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΥΕΝ ΤΗΝΌΕΒΒ. ἘΒΑΤΟΒΕΒ 
ΟΕ ΤῊΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΨΕ ΒΕΕΡΟΒΜΑΤΟΒΥ͂ ΒΕΝΕΙΑΙ, ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΒΤΗ; ΟΚΒ ΤΕΑΙ͂ΤΒ 
ΟΕ ΤῊΣ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΝΕΝ ΤΗΠΝΡΌΕᾺΒ ΜΗΙΟΘΗ, ΙΝ ΤΗΕΜΒΕΙΨΝΕΞ, ΜΕΒΕ 
ΒΕΑΙΕ1).--ῊὯΝ ΟΟΝΟΚΌΞΙΟΝ: ΤῊΣ ΕἸΒΒΤ ΑΝ ΡΒΕΟΌΒΒΟΒΥ ΑΝΤΙΟΗΒΙΘΤΊΑΝΙΤΥ; ΟΕ 

ΤΗΕ ΒΕΑΒΤ ΕΒΟΜ ΤῊΕ ΑΒΥΞΒ, ΤΗΕΒ ῬΕΜΟΝΙΟ ΒΕΑΙΜ ΟΕ ΤῈ ῬΡΕΔΡ. 

πα}. ΧΙ. 1-14. 

α. Τὰιε 7ιπεὲνρ απά ἰλε Ομίεν Ολωγολ. 

γεβα. 1, 2. 

1 Απᾶ ἐμογθ 88 ρίνοῃ π|6 ἃ τϑοᾶ 1 υηΐο ἃ τοῦ: [,] δα δ δῃῆρεὶ βἰοοά, [οηϊ. ἀπά 
186 ΔηρῈ} βίοοά,---ἴη8. 67" βαγίηρ, Β͵Βθ, δῃα πιθαϑυγα {Π6 δι ρ]6 [ναόν] οὗἩ ἀοά, 5ῃ4 

2. {860 δ]ίαγ, δηά {πθπὶ {μ80 πουβῃὶρ ἐΒογοῖη [1ἢ 1]. Βυὺ [4.14] {δμ6 οουγὶ ν ΏΙΟΝ [8 
αἰ πουῦ [οὐ ϑ46 0] [Π6 ὑθταρ]ς [ναοῦ] ἰοᾶνο [6880] οὔ," δῃα πιοϑϑυγο ἐΐ πού [{ΐ 8ῃ4}} 
(Βοὰ ποὺ τηθΆ80Γ6] ; [ὉΓ ἰύ ἴθ [5718] ψίνϑῃ απο {86 (ΘΠ {1168 : δηά [86 ΒΟΙΥ οἰ Υ 8}4}} 

, ΒΟΥ ὑγοδὰ ὑπάογ οοῦ ἔογΥ απὰ [ΟΥ̓ 884} ὕνγο τη 8. 

ὃ. Το Το Ἡίπεδεεε. Τὰς 764εαἱ Ολωτοὴ απάὰ (δά 7άεαϊ ϑίαία. 
γξεβϑ8. 8-12. 

8 Αμάϊὶ ν|}} ρῖνο ροισον [οπι. Ῥοιυογ] απο ΤΑΥ͂ {1 ὙΠΕΏΘΕΒΟΒ, δημ ἃ (ΠΥ 8}}4}} ῥτὸ- 
ἤΘΟΥ ἃ ἱβουβαπά το Βυπαγοά απά [ΒΓΘΘΒΟΟΓα [5 ΧΟΥ]} ἄδγβ, οἱοί θα ἴῃ ββοκοίοί. 

4 ἼΠ6θ6 αγὸ {Π|ὸ ὕπτο ΟἸἶνο ἔγθθβ, δῃά (Π6 ὕπο σδη ]οβι οΚ8 βίη ϊηρ᾽ Ὀοίοτα (6 αοά 
δ [1μοτὰ]" οὗ ἰλ9 φασί Απά 1 ΔῃΥ πῆδῃ [066] Μ0|}}} [7}1166] μυγὶ [0 ἰπ͵υγ] (θοαὶ, 

ἤτο ργοοθοάρί [ροοϑίδ ΤΟΥ]}] οὐ οὗἉ {μοῖν πιουΐῃ, δῃα ἀδνουγοίμ ὑμ6ὶ" ΘμΘμἶ68: δηά 
1 ΔΗΥ͂ τπϑδη [086] Μ|}} μυτὶ [5}8}} ν}}}} ἰο 1η]0Γ0}] ὑμοπι, 6 τηυδῦ ἴῃ {ἢ}18 ΤΏΔΠΏΟΣ 

6 [τὺ8 πυϑὲ 86] Ὀ6 ΚΙΠ]οἃ. ὙΠοβα ἤᾶνο [ο7 ἵπ8. {Π0] ΡῬΟΜΘΡ ἴο βυῖ [η4. (86] 
μοᾶνοα, {μδὲ 1ὑ [οηι. 1---ῖηι8. ταὶ (ὑετός.})] γαίῃ [βρέχῃ] ποῦ ἴῃ [ἀυτίηρ5)] [86 ἄλγε οὗ 
ΤΠΟΙΤ ὈΓΟΡΗΘΟΥ͂ : δῃα Βαγθ ΡΟΘΥ ΟΥΘΓΡ [{78. [86] Μγαύθυβ ἴο ἵπ τη {6 πὰ ὧο [1η{0] ὑ]οοά, 
8Π6 ἴο βιιῖϊῖθ {86 φασί ΜΙ] 81} ρ]αρσιιοβ [ΘΝΘΥῪ Ρὶ 6], 85 οἴὔβη 88 ὑπ γ [η8. 54}}} 

Ἴ 1}. Απάνβθι [ΒΟΥ 818}} μᾶνϑ Βηϊβῃθα (μοῖν ὑββ πη ηΥ, [86 Ὀοαβὺ [114-06 δ61} (μὲ 
δϑοθηάοί ουῦ οὗἉ [6 Ὀοϊίομμ] 688 ρ᾽ὺ [οπι. θούΟΙΆ]688 ΤΟΙ ΔΡΥ858] 5881] πιδο ΨΜᾺΓ 

Ρ δραϊπβὺ [Ὑ10}]} (πθπι, 8 88}4}} ονθγοοιλθ [ΘΟμαιι ἰθοπι, δπὰ [ὑτϑ. 84} 11} 

ΤΈΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ἔπαμας Ὁ κε 
8 γοτ. 2. ᾿ δηὰ Τίροῖ. εἶν ἔξωθεν «τὰ γδο. Α.; ΑἸΖ, ἕξω πῇ ΒΦ. Ὁσά, 5. τοῦθ ὅσω δοὰ Ρ. ἔσωθεν.-Ἑ. Β. 6] 

4 γυτ, 4. Κυρίον ἰπ δοα. “8 Α. Β56. [δ δ. ἢ Ὠοῖ Θεοῦ. 
[8ο Οτϊ. 

[Δεοἢ. 
τορ. δηὰ ΤΊ ΟΣ. κίνο ΚΈΛΗ͂σΉ σἰΊῊ δὲ. Α.; 60. 8κ.. [δ οῖ., ΑἸ 

ἐπ κεἰς. Βάδ. εἰνο τὰς ἡμέρας «ἰὰ δ. Α. Β5.Ο. Ρ. βοο 

δέκ ΒΝ. Ρ.] διὰ οἴιογ. 

σ. Ρ.--Ἐ.Κ. ΟἽ; 
Ὁ. ΤΙΘΟΣ, (1869), θέλει.---. Β. Ο.1] 

ΑἸΓ ὑγαοκοῖβ δηὰ , δῖα ἢ 5.-Β.ἃ.06] 
ἴδωξο, ΕΧΡ. ΓΝ ὉΒΈΔΙΙ.--Β. Β.0.] 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-]4, 228 

8 ἰβοπι. Απὰ ἐμεῖς ἀοδα δοᾶίοδβ [“ΟΓΡ86] δλαϊζὶ ἰδ [66] ἰῃ [προῃ] [86 Ββίγοοὶ [ῦτοδα- 
ΜΑΥῸ οὗ {πὸ ρτγοδῦ οἱ, τ ΒΙΟΙ. ΒΡ γ 8}}γ 185 6811. [18 

ϑ Βργρί, ψῃογο 8180 οὔῦ [{π6 1. 1ογὰ 5 οσυοιῆθά, Απὰ ἰ 
6816 ἜΗΝ ΣΙ βοάοτχῃ 

ΕΥ̓͂ [πι65] οὗ {86 
ῬΘΟΡΪ6 [Ρ60Ρ]65] δηὰ Κἰπάγοαβ [{{1068] δπὰ ὑγολον δη ἃ πδίϊοἢ8 888}} [οὁπι. 58ῃ411}3} 
866 ὑμ6 1γ ἀθδά Ὀοαΐθ8 [Θ0ΓΡ86] ἔπ Γ60 ἀΔΥ8 δῃά ἃ 
ΒΌ ον [πι8. ποῦ] (Ποῦ ἀοδα ὈοαΐοΒ. [ΟΟΓΡΒ68] ἰο Ὀ6 

ΑἸ ἢ, δῃα 8}8}} ποὺ [οπ|. Β}}8}}}5 ηο0] 
αὖ ἴῃ ρ,ᾶυοθ [8 ΒΘΡυ]ΟὮ ΓΟ]. 

10 Απά {ΒΠ6Υ (μὲ ἀν76}} ὉΡροι (μ6 Θϑυ ἢ 8881] [οπι. 588}1}5] τοὐοῖοα οὐδὸν [Πθπὶ, δη τη Κθ 
ἸΏΟΣΤΥ͂, ὁ Δπα 58}8]] [0Γ οπι. 888}}}5] βοηὰ ρἣβ οὔθ ἴἰο διηοίβου; Ὀθοδῦβο {8.688 ὑνο- 

11 ρῥγορμοὺβ ἰοστηθηίθα μοι ὑπαὶ ἀπο οα [ἀν76}} ΡΟ] (86 οαὐίῃ. Απα δον [28. 
186] ἔδγϑθ ἀδγ8 8ηα ἃ μ] {86 ββριγιὶ [ἃ Βρι Υ10] οὗ 1|ὁ ἤγοιη αοα φηΐογοα ἰπίο μοι, 
διά [Π6Υ βίοοα Ὡροη {Π 6 ἴδοι ; δπὰ στοβδὶ ἴδ 761} ἀροὴ ἰμοῖλ ΜΟΝῊ 5847 [{Π086 

12 ψβο Ὀ6}6147 μοι. Απαὰ {μογ [ον 1]}5 Βοαγὰ 8 στοδὺ νοΐϊοο τόσα [{η8. [86] Βοδνθῃ ΒΑ Υ- 
ἵηρ' αηΐο ἐπ6ηι, Οὐτηθ ἊΡ ἰοῦ. Απά [Π6Υ δϑοθῃᾶθϑα τπρ ἰο [Ἰηἴ0--τὐρϑ.ι [86] θανθα 
ἷῃ 8 [(8}6] οἰουᾶ ; πὰ δα ὶγ ϑῃθῃιο8 θο μοὶ μ6πι. 

6. Τῆε ὑμασπιοπέ. 

Ψεμα. 18, 14. 

18 Απᾶ [ἴπ8. ἰΏ] ἐπ βατηθ [{π81] Βοὺγ ψγὰϑ ἔμοτθ [{π6γ0 γ1ὰ9] 6 ρστοδῦ δατίβαυδκο, 
Δη4 (ἢ ὑδηί ρατί οὗὨ (6 οἰἐγ [61], δὰ ἴῃ {86 δαυίβαυδκα σοῦ β]αΐη [ὑη8. ὨΔΠ168]) 
οὗ πιϑῃ βϑυϑὴ ἰπουβϑαηα : δηὰ {Π6 τϑυηπϑηΐ οτὸ [Ὀ6Ο8116] δῆτ ὐθα, δηα ραν βΊΟΥΥ 
ἴο {86 ἀοα οἵἉ [ἐπ8. [86] Ὠρανθῃ. 

1{ Το βθοομπὰ νο6 18 ραϑί ; απά, ἴοπι. ἀπά, Ὀο μοὶ, ἔμ (ἰγὰ τοῦ οοπιϑί αυ]ϊο]Υ. 

8 γον. 8. [16 οὩ.. ΑἸΖ, Ττος., ΤΊ δοῖ., κἷνο τὸ πτῶμα πἰτἢ Α. ΒΦ. Ο: Ιδηβο, απὰ Εθα, τα πτώματα τ Ία δᾷ. ῬΡ. Ιπῃ το. 9, 
Διτὲ οσσυττσΏςο, δξ, 8180 γίνοσ ἐδ δἰ ροϊαΓ ; Ῥ. δίοπο, [9 Ῥ] υΓα]: ἴα ἐπι δοοοῃ!ὰ ΟΟΟΌΓΙΘΙΟΘ 81] ἐμ Οοὰά. εἰτο ἐ6 Ρ]ΌΓΑΙ.--- 

πίοδά οὗ ἡμῶν, τοαὰ αὐτῶν. [80 ὙΜῊΝ τίς. Ἐάα. κοπογαῖν πιὰ ἐξο. Α. Β. Ο. Ρ.; Βα. εἰ αἱ. τοδὰ ἡμῶν 

ΠΝ οτάδ., , Ττος., ΤίδοΒ., εἶνο βλέπουσιν ψὠεῖῖῃ ἡξ. Α. ΒΡ. Ο. Ρ., 60., Βα.; Πδηβο, βλέψουσιν πίιεὰ 

ΚΙᾺ. ε : 
Ὁ ἴσι. 8. [8600 ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒΙΝ ὈΕΊΆΛΙΙ,---, Ἐ. Ο. 
᾿ γον, 8. ω 

μι 1. 5, οὐ ἐδ Ὀοῖ .,.--Ἐ. Β΄. Ὁ 
Ἡ Δαν, 9. 

εἰ..---Β. 
γος. 106. ᾿Αφίουσιν. [80 ΕἘπ4. ΞΘΠΟΓΘΙΥ τε ἢ 8. Α. Ὁ. Ρ., εἰο.---Ἑ. ΒΚ. Ὁ] 

Ἦ ΤΣ, 10. [[Δςπ., ΑἸΙ, Τιβοῖ., κἰνο χαίρουσιν τὶς δὲ. Α. Β". Ο. Ρ.-.-ἥΗ.Ε.0.] 
γος 10. ἸἙνφραίνονται. [80 Μοάύδγῃ 1} δὲ. Α.6. Ρ--Ε.Ἅ Β.0] 
Ἰ γεῖ, 10. [Τίδοῖι. σϑοαάβ πέμπουσιν τὶ τε δὲ δ. Ῥ.; ΙΔοκ.,  οτάφ,, ΑἸ, Ττος., ΤίδοΣ, (1860), [Δηρο, πέμψουσιν, πὰ|ῖξ δὲ. 

Α.Ὁ--ἘἙ- Κ΄ Ὁ. 
Ἱ γὰρ. 11. Ἔν αὐτοῖς. 866 Ὀϊ18ζ. οὮ. 80 αἶνοϑ σί τἢ Α.; ᾿ ΤοΘδ αὐτοῖς ἰϊδοῦξ ἐν ψΠὩ Ο. Ρ. (86 οἰΐοϑ Α. 85 

τράϊης ἐπ᾽ αντοῖς); ΑἸΖ, ὈΓΒΟΚΟΏ ἐν; δὲ. ΒΦ. τοαά εἰς αὐτούς.---Ε΄. Β. Ὁ. 
18 ες. 12. 110 τοδάϊπρα ἥκουσαν Μῶ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ργοίοστοα 88 ΒρραγΘΉΓΥ 6 ΤΟΓΘ ΒλέΌΓΑΙ οΏ6. 

ἔζοσμ, ζ60), ἴδῃᾷο, εἰτο ἥκουσα ὙΠ} δὲ.9 Β, (Τγοβ. οἰἴθ «ἰτὰ ἡξ. Α. Ο. Ρ,, αϊς., εἰσ. 6 
βἀκρη ἣν ῬΕΙ͂Ν Ὸ ΟΣ ὰ τευϊησ.)--- 

ἘΧΈΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΈΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΥἹΕΎ. 

Τὴ ἅται ἄγσιτο ἰμαὶ τὸ τϑοὶ τίϊῃ ἴῃ (δὲ 
οδαρίον οουὰ βοογοοῖν ὃΘ μ᾽ δἴπον: ποίη Β8Ὺ9 
8 ἶδρβ8θ ἰηΐο ἐπ) τὰ ΒΘΡΡΥΘ Θηδῖγ9 ᾿ἰογα] ΘΟΠΟΘΡ- 
ἰἴοα οουά, ἔγοτα (ἷ8 Ῥϑαβαρο, οἷν. χὶ. 1, 2, ἄγαν 
ἐμ6 δοποϊαβίοι ἐμαὶ (6 Τϑιρ]9 ἴῃ 96 γ Βδ] σὰ 
Ὑ88 5.}}} οἰδηϊηρ δ 6 ἰἴτ9 οὗ ἰδ680 Υἱβί οῃβ. 
Ἴδε Ταῦρος μΒ88 δἰ ναῦβ Ὀ66Ὲ '8 ΒΥμῦοἱ οὗ ἐμ 
Υἱδι0]6 ἔογα ὑπο ν νοοῖ ἐπο Κιηχάοῃι οὗ αοὰ 
825 δρροαγοά, ἑ. 6. {10 ΤΏΘΟΟΥΘΟΥ δἱ ἢσγεί, διά, 
ἰδίεσ, (9 Ομασγοῖ ; δῃὰ οὐϑὴ (9 Τϑρὶο οὗ ἘΖο- 
Κιοὶ τοοδὲ αϊδβιϊποιν ρῥγοβοηΐθ (18 ἰγρίσβ] θη 
(ἐβρϑοΐδι!γ ἴα {80 δαί Γ65 οὗ (9 τηγϑὲΐσα] βίγοϑι, 
68. χὶτ!. 1, δηὰ (9 τοΐοο οὗἉ πο Ἰοτὰ, οἷν. χὶτὶ. 
7). [πὶ ζΘΏΘΓΔΙ, 80 πιγπίῖο 8] Το ρ]6 οὗ Εσοϊκί οὶ 
ΒΕΘΙῚ5 ἰο οΘομπίἑἰαἰθ ἃ ότι  ΒΙΟὮ 18 ἐγ δἰ {101}8] (0 
ἰδς Τοίρ]6 οὐ ἐδ Αρόσαῖγρβο, ἴῃ δοσογάδῃοο σὶ ἐμ 
ἐδ βυταῦο1164] οἰτουμηϑίαησεθΒ. ἴδο ΗΟΪΥ οὗ Ηο- 
1168 48 Ὀθοοῖῦθ οὔθ πίῖϊῃ (6 Ηοὶν ῬΊδοθ, ὃθ- 
6ὁΔ56 ἰδ ἐΐπι6 οὗ ΤΟσοποὶ Ἰδιΐοη Δ 5 δοπι6: δηΐ, 
οὗ (86 ΟἶΒοῦ Βαπά, (9 ουΐοΣ οσουτί ᾿α5 βργοδὰ 
ἰηῖο 8 πυτο οΓ οὗ ουἱον σουτία, Ὀοσϑαβο ἰΐ τηυδί 
Ὀθοοα!θ ἃ ρΪ606 ἴοτ 811] πδίΐοῃβ ; δοῖαρ. Μαϊίί. χχίὶ. 
18; 16. ἰν'. 7Ζ. Ταὶθ δίχυϊδοδθοο δηὰ μγδηάθυσ 

8ο Τοῦ. ΑἸΙ,, Ττος. 
ἊΣ εἰνίης 186 ἰδέϊος 

οὗ ἰδ0 ουαΐον δουχτί, ῬαΥν ΘΟ ΪΑΥΪΥ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴῃ {89 
Ῥἰοίατο βγαδοηϊοα ἴῃ ἐμ ΑΡοσΆΪγρ8ο. [8 ὁοῃ- 
ἰγαϑ ἰο ἰμὸ Τϑηρ]9 8. 11 ἸΚονγἶ89 Βίγοη Ἶ δβοὲ 
ἔοτῖβ. Τμὸ Ῥγοριιοῦ ἰδ ἰο πιεαδωγα 86 7επιρί6, 
Ὀαΐ ποέ ἐμ ομΐόγ οουτί. Τὴ6 ΤΟ Ρ]0 οὗ ἘΣοκῖοῖ 
18 Δ͵8ο τηϑαδαγχοα, οἷ. χὶ. Βαυΐ ὑμο ΟἸίγ οὗ Ψοσι- 
ΒΆΪ]Θ τι 89} 8 ἀοβουίροὰ 88 δὴ ἱπιΠ ΑΒΓΔ Ὁ] 
ὈΪδ66 ἴῃ ἐμ ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗ Ζοοβαγιδῆ, οἷ. ἰϊ. 1 8α4. 
Ιπ 89 ΑΡροσδϑῖγρδο, μ9 τηϑϑϑυγοὰ Τοαρ]9 οχ- 
Ῥϑηᾶβ ἰπίο ἐΠ9 τηραϑαγοα Οἰΐγ οὗ αοὰ (ΒΕ: ΧΧὶ. 
16); ἐδ Ὀπιηθαθυγοὰ ΟΥ ἱπητη ΒΟ  ὉΪ6 ραυΐοῦ 
οουχὶ οσχραπὰβ ἱπίο {πΠ6 1468] ἀοτμδΐη οὐ (89 
ποτ] ὰ δηὰ ἐμῃ6 πϑίϊοηβ, ουΐ οὗ ὙΔϊὶοἢ 411 σἼΟΥΥ 
Β.}8}} Ὀ6 Ὀτοῦχαῦ ἰμο 9 ΗΟῚΪΥ ΟἿ (Βεν. χσὶ. 
24; χχὶϊΐ. 2). . 
Το Τοιρὶο ᾿ἰἰβοῖῦ, ἐμ θη, τηυδὲ 0 τπηθαϑυγοά; 8 

γερά ἷ5 σἴνοῃ ἰο ἴ6 Ῥτγορβμοὶ ὑμδὺ ἢΘ ΠΏΔΥῪ πιθᾶ- 
ΒυΓΟ ἰΐ, ΤῊο ϑρίτίν οὗὁἩὨ αοἀ ἱπ ἰμ6 Ομ υτοῖ μ88 
τὶ πη ΗἰπΒ6 1] δηὰ ἰπ ἐμ 6 Ῥτγορῇἢοί 8 σοηϑοϊουβ- 
Ὧ6585 ὑπαὶ 86 ἱΠΠΘΡ, Θ68θη 1141] Ομ σοὶ 18 4 Ὀἱγὶηθ 
ἀεδαϊίγ, ομοδβοη ὈΥ Θοα ἀπά Κπονῃ ἰο Ηΐπ)ι---ποίύ 
ἃ Ῥδββίης οἱουά, α ἀγα, Βα  ληρ, ὑγδηΒ (ΟΡ 
οὈ͵οοί. Τμδαὶ νπΐοδ ἰ8 Β6ΡΘ Θχρυθββθα ὉΥ πισα- 
δΏΓΕ, 6 ὑνίῖσο ἀροϊαγοὰ ὈΥ ἐδ6 πυὠπιδεγ 141,000 
(οΒ8ρ8. Υἱἱ. δπὰ χὶν). ὃ. 80 Νονγίβουη ΜΥ- 
ἐβοϊοαΥ οἰαίπιδ ἐμαὶ ἐδ Βόγοθ8 οὗ Οἀΐῃ 89 Ὡπυλ- 
Ὀογοᾶ, 



224 ΤΗΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 851. 590ΗΝ. 

Α 5.11] πιόοῦο το δυκδΌ]ο οἰτοιπβίϑηοθ 18 ὑμδὶ 
(πὸ Αἰατ' 4180 18 τηϑλβιιγο---ἰμοὸ ΑἸΑΥ οὗ ᾿σο μι 80 
--ἰὰο τ Βο]6 ἀοτπηδὶπ οὗὁἨ ΠΟΙΥ͂ ὑταγογ-] 6. Απά, 
ΒΙΤΏΛΏΪΥ ΒΡΘΑΚΊηΡ, (18 Ὀ6]ο. 25 ἴο ὕΠ6 ποεῖ 60Ὲ- 
ποΐοιβ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒη688 οὗ ὟὙἀοἀ--ἰο [6 ἰητηοϑὶ 
ἰδία! οη (ἐππογδίθη Εσίπηεγωπσ) οὗ (86 ΟἸΌ ΤΟΙ. 

ΕἸΠΔΙΠΪΥ, {86 τοογδλίρρεγα ἰὰ ι6 Τορὶθ δγα (0 
Ὀ6 τιοραϑυγο. ΕοΥ {πὸ βρὶ γιϊὰ8] πδίατο δὰ ἀ6- 

«Υϑ]ορπιθηΐ οὗ ΟΥ̓ΟΓΥ ἱπαϊν 8] Ὀδ] ον, 116 ἀ6- 
ἔτος δηὰ {6 Βρθοῖ68 οὗ ΒΒ ρ)ΟΥΥ͂, δῦ ΚΟ ἴ0 
αοά; ἰμ6Υ ΓΟΡΟϑ9 ὉρΟοη ἴ86 ἱπαϊν ἀκ] σα ρδοὶ 685 
δηὰ αἰδροβί(ἰοη οὗ ΘΔ 6} Ὀο] ον σ, 85 ἀοιογταϊποά 
ἔγουν δἰ ΘΓ Υ͂, μἷ8 ἔγοο δρϑπου Ὀοϊηκ ἰπ ποίησ 
ἐτηραῖϊγοὰ (866 Μαίί. τἱ. 27). 

Ιῃ δηι 6818 ἰο (ηΠ680 Ὠινίηο Αχ᾿ θβ, δὲ ἰπ- 
ΤΩΘΑΒΌΓΘΌΪΟ ἱη απο 695 8 ΤΟΒΕΟΡΥΘΩ [ὉΓ ἐδὸ 
ουΐον οουτί. ΤΏΘΓΘ σα 6 ποίδὶηρς ἈοΒί1]6 ἴῃ 
ἐμ ἀϊτγαοίίοη ἰο εαδέ ἐΐ οὐδ; ἰῃ0 ψογὰβ οδϑὴ Ὅὃ6 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂Θ ΟΠΪΥ͂ οὗ (6 ἀἄδογοο ἐμαί ἰΐ 15 ποί ἴο Ὀ6 
ἸηΘΑΒυΓοὶ δ]οὴς νι (86 Βεαηοίθανυ, ὑμπαὺ (Π6 
ΘΟ; ΒΟΪΟΙΒΠ658 ΟὗὨ 18 ΟΧΙΘΡΠΔΙΥ 18 ἴ0ὼ 6 τηδά6 
Ῥουιδποηί. ΕῸΓΥ ἴῃ ἰἴ8 ΥΟΥΥ͂ ΑὉΔΙΠΥ οὗὁἨ δῇ οὐἋογ 
σουγί, ἰξ ΔΙΓοδαν 1168 οιϊδὶ 6 οὗ (6 ΤΘΏΡ]6; 
δηά, ἔμ ογμογο, (86 αἰϊγθοιΐοι : οαδί ἐξ ομέ (ὁη 
ιὸ τὴ] 0 Ὁ ΟΥ ΠΙΟΙΘ ΖΘΏΘΓΔΙ δἰ χοϊβολίο οὗ 
ἐκβάλλειν, 886 (6 “ιέχίσοηδλ ἰβ ταοὰἀϊδοὰ ὮὉν (6 
ὙΟΓάΒ: πιξαδγ ἰ ποί. Απὰ ΜἘΥ ποὶῖ ΖῸ»γ ἐ 
ἐδ σίυεη ἰο (δὲ επί. ΤὨΪ8 ἀο65 ποὶ τηθϑὴ 
ΤΘΤΓΟΙΥ, Ὀδοδα86 {1.16 ἱμτοῦς οὗ [πὸ αδη(1]98---οῦ 
ΒΟ 88 8.6 ποΐ δβιι)]σαίϊνο, Πἰτὶηρ ΟΠΥἸβ(18}4----ἰβ 
᾿π ΘΑΘΌΓΔΌΪΟ, Ὀὰΐ 8180 Ὀοσδυβο ὑποὶῦ ΘΒΒΘΙΔΌΪΥ 
18 δυοίααίίης ; Ὀθσδι8α 86 Οὐἱοῦ σουγὶ ἀσηοὶθ8 
[6 γϑβί θ}16 ἴο (Π6 δα:ῃμοίδντν --τ ΓΟ τίου ΚὉΓ 
Θαίγϑησα ἰηίο ὑμ6 Θαποίπαγγ. Οἵ σου 86, 80 Ἰοης 
δηά ἰῃ δ0 ἴδὺ 828 {6 ἀδηΐ 98 δ ἀθμ 1165, (Π6Υ 
ἰγατιρίε οπ ἰ6 ουΐοῦ δουγί, 88 18 8180 ἀθοϊαγοὰ 
σοποογηΐϊηρ (86 ἱπιροηϊίοης 2678, ἴ5. ἱ. ΤΒΟΥῪ 
ΔΥΘ ἸΟΌΠΡΘΓΒ, δι γθοῖ- γ ] κου [ ηἤςαδίοτίτοίεγ} ἴῃ ἃ 
τοὶ σἰουβ 5Β6η86; {Π|61} Οὐ σουγὶ ἰΒ 86. Θδηίϊγθ 
Ηοὶν ΟἿ(γ, ἐ. 6.. (9 ΟΒΌΓΟΙ ἃ8 δὴ Θχίογῃδ)] Ὀοὰγ ; 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἔθ 60 πο, δοσοτγάϊης ἰο δηοίμον ἤφαγο, 
“ρίδπά 4} ἐμ ἀδΥ ἰά]α ἰὰ ἐμ τιδρίκοὶ." [ἢ 
(86 Ομνγιβδη βογυΐσθ οὗ (6 ϑαποίυασυ, {07 
οοῃϑίλιαιθ 80 ΘΟ πρ δηὰ ἥονίης τη889:; ἰδ 6 
ΠΙΔΥ͂, 88 ἃ Ὀΐοῦβ 18 ΟΠ66 Ῥαγδάοχίσδ! οχ- 
Ῥγθϑϑοα μἰπιβο]ῖ, βὶἐ ἴῃ ἔθ 6 ὙΔΥ οὗ (ῃ6 ἐγ ἀ6- 
νουΐ, Το (Πθοϊορίο] Κηον]οᾶρο σΟὨΒ᾽8ὲ5 
ῬΑΓΟΥ οὗὁὨ φτοδθ ῬΟρυΪαν σοησοίίϑ, ῬΑΡ ΪΥ οὗ δβρὶ- 
τὶ 8181 τι ]ϑὲ, [ἢ δοηζοββίοη, ἔμ Υ βίγαΐϊα [86 
Ὀϊνίηθ ποιὰ, ἰῇ οὔθ ἀϊγϑοιΐοη, ἰηἰὶο 8 ᾿ἰἱδγαὶ 
οταϊδΏςσθ, Δηά τοϊᾶχ ᾿ἰ, πὰ ἰὴ οΟΥΠῸΡ αἀἱγοοίϊοῃ, 
Π|11 ποι ηρς διυΐ δὴ πἀησογίαϊῃ Βορεϊηθηῦ γ6- 
τηϑίη8. [Ι͂ἢ τηδίϊογβ οὐὁἨ Ὀγϑοί οὶ ρἱδί, ὑμ 6} Δ.Θ 
ΟἰἸΓΒ6Γ Ὑἱοϊ θη ΠΥ δοίΐτο ΟΥ ἱποοηβίϑδης βηἃ Ὑγαυοῦ- 
ἴῃ. [ἢ 8]1 δαϑ6β, ἰμὸ ἐγεααϊπο 97 ἐλ6 οὠμΐεν οοωρί 
8 ὑπὸ Ἰοδάϊης ἔξδαΐαγο οὗἉ {ον ἀστοί; οΏ8. 

ἴῃ τοραγὰ ἰο ὑμ86 ἱπιροτί οὗ ἐ89Ὸ “ογίψ- ἔσο 
πιοηίλε, Ὀδίοτγαϊθοὶς αμεὶ οὐ οσβ Ὀο]ονο, ἐδδὶ 
ΠΟΥ͂ ἃγο οΘοππῃθοίρα τ] “(80 {γρ6 οὗἩ (89 ἀυγδ- 
(ἴοι οὗ 110 ἀοτι-ἰγοδαϊηρ οΥ̓͂(μ6 ΗΟ ΟἿ ὉΥ͂ 
Απίϊοοσδυ5 ΕΡΙρμ 6 μ 65." Τ]|ι., Βονονον, Ἰδβιθα 
Ὀυΐ {ΠἸΓΘΘ γϑ 8.8 (800 1 Δίδοσ. ἱν. δθ.; δοτρΡ. 68. 
ἷ. δδ). ΜοΙΓΘΟΥ͂ΘΥ, (με ἀϊεγοηὶ ἀοδί σηδίϊοηβ οὗἁ 
(00 (᾿Ποοσογαίὶς ἐϊ9 οἵὗἨ ἐγ υϊ]αιὶ ἢ (6 ἰἶτηθ, ἱνγο 
(ἰπι68, δηα “ΒΑ]7 8. {ΐπ|0, “Ῥϑη. Ὑἱΐ. 26; χὶΐ, 7), 
ΔΟσΘΟΤαΪηρ ἰ0 ὑἸπλ68, ΥΘΆΓΒ, ΙΠΟΠΙὮ8 ΟΥ̓ δ Υ8, 810 
οὶ σπίΒουΐ 8 πηαΐμ8] σοπηθοίΐοη (866 Ζ7πίγοάμο- 
ἐπ, Ῥ. 16). Τὸ ἔοτγίγ-ῖνψο ποῖ δτὸ ἰἢ9 
(1π165 οὗ (δ Ρἱ]στίπιαρο οὗ ΟὨ τ βι δἰ του ρἢ 
0 τον], Ὀθαγίηρς 116 ΟΓΟ88 οὗὨ βυδετίηρ---θυΐ- 

εγίης ᾿ηδίοίοα οα (86 ᾿πίΘΓ 41 ΟΠ ΣΤ Οἢ ἰΒτοῦζα 
(86 ἐχίθυ δὶ Ομυσοῦ. Τῃ6β6 (1π|68 δ’ ἀοῆπροά δΑ 
[οτίγ-ἔννο Π{|16 ρον 8 οὗ σθδηκα. 
Το βεσοπᾶ ρἱοίατο, ἴθ ἐμ6 ὨΙΒΙΟΥΥ οὗ (86 7ίσο 

ὙΡιίπόϑ8ε8, ἰτοαὶϑ οὐ δηοί ΒΓ δηζ. 1} 6515----(χ4ῖ οὗ 
(86 Ομ τ βι δ ΟΠ υσ ἢ δηὰ ἐμ ΟΠ τ  ϑι1Ί8ὴ ϑιδίο. 
ΒοΥ ἰμ6 τοῖσθ οὗ (86 ΓΚογὰ πο ΐοῖ, πὰ (6 ἰοχί, 80 
ΒΙΠΙΡῚΥ ΒΡ 8 8 οὗ ΗΪβ8 ἵνγο ἮΙ π68568, νγο, ἴῃ ἴδοθ 
ΟΥ̓ ἰὴ6 ΤΑΔΗΥ͂ ΙΩΔΤΥ͂ΘΪΒ ὙΒὶσδ ἤδγθ ΠΟΡΘ Ὀὕθοὴ 
Τουπηὰ, δσοποεῖνο οὗ 88 βοί(ἴπρ ἕοσί ἢ τ 6 δη (18 6818 
οὕ (Π6 ΟΠ γί ϑιΐδη Οδαγοὶ δηὰ ἰδ 6 Ομ τι βιΐδη Βίδίο; 
δηα {μῖ8 ἴῃ δοοογάδῃσο 1} (πα οτἱρσὶπ αὶ ρᾶ5ϑὰκ9 
ἴῃ (μ6 Ῥγορῇθοῦ οἵ Ζοοβανῖδα, ὁ τὶς ἰδ6 
Ῥτοβοηί ρϑϑβῆχζο 18 ἰουημἀοά. Το σδῃα] βϑεϊοκ οἵ 
Ι5γδ9], ἐδ Ἰσὶ δηὰ ἴὰνν οὗ (6 ΤΉ ΘΟΟΥΔΟΥ (Ζοοδ. 
ἵν. 2), γοοοῖνϑ ἰ(8 οἷ] ἔγοπι {86 ἔνῦοὸ ΟἸΪΤΘ- Γ668, 
ΟΥ 8008 οὗὨ οἷ, δἰδηάίΐηρς δἱ {μ6 τὶ χοϊ δηά Ἰεἷ οἵ 
ἰξ (το γβ. ὃ δηάὰ 4). ΝΟ ἰμ686, 88 μοῦ βίδηὰ 
Ὀοΐοτο {86 Βαϊος οὗ {μ6ὸ Ὑποΐο Εδνγίἢ, διὸ, δ0- 
οογαάϊηρ ἰο ἰμ6 οοπίοχί (οἷν. 111.}, δοββιιδ, 180 
Ηἰχ-Ρυιοϑί, 186 ἐγ0Ρ1608] τορσχοϑθηίδενα οὗἁ ἰδθ 
ἑαίατα ΟἸὨσΓΟ., Θοποογπὶηρ ὙΒΟΤΩ ᾿ξ 15 ΟΧΡΥΓΘΒΑΙΥ 
ἀφοϊατοά, {πὶ μΒ6 ϑίδη 8 Ὀοΐογο {μ6 ΑὩρεὶ οὗ 6 
Πογά, δηὰ ΖογιιΌθ8061 (86 ον ΥΏΟΥ, (86 {(Υ168) 
Τορτγοβοηϊδίἷνο οὗ {πο ἕαίαγο διίδίο, αἰδϑίϊη χυϊϑιοά 
ὈΥ ἸΙΚὸ ἀϊκοΐϊ(ῖο8 (6, ἵν. 6, 7). 

Μδηγν, 0 ἀουθδί, νι }}} τοραγὰ ἰ}}}8 δοῃοορίϊοα 
85 ἴοο Ποπιθ6-Βραη---ποί Βυ ΕΠ οἰ ΘΠ ΕἾ ἱΏρσοηΪουΒ ΟΡ 
δησοάοίϊσα!. Βαϊ, Ἰοΐ 8 ΓαΥ ΠΥ ΤΟΏΔΓΡΚ, [6 ΓΕ- 
τηοΥδὶ, ἐβτουσὰ ἰθ6 Μϑδη οἵ ϑδ΄᾽:, οὗ (δ6 ἀὶ5- 
ἄγαποε ἰοὸ ΑΓ Ομ τ δ ἰδ ὶν ---ἰ9 κατέχον (2. ΤΉ ε88. 
11, 6), ΟΥ κατέχων (τον 7)---οοϊποϊ6β Ῥσθο 86} 7 
τῖὰὰ (6 ταῦλονυδὶ οὔ (ἢ ννο οἸ ἑν ϑ ΕΓ668 [Οὐεγπιαπ, 
80η8 οὗ 01}] (του ὑπ6 τιραΐϊὰπι οὗ (π6 Βεδεί 
ουὔΐ οὗ {Π6 ΔΌΥΒΒ. 
Το ἵνο ἩἩ1(Π68868 οὗὁἩ αοα »γορλέδυν. ἮἾἴο ὕτὸο- 

ῬἤοΒΥ 8 ἰο αἰὰ ἴῃ ορϑηΐϊης ἴον ἰδ Κιηρσύοαι οἵ 
αοά 4 ὙΔΥ ἰπίο {δ6 ἔαΐϊυτο, ὈΥῚ ἀδοϊαγὶπης (86 
Βὶζῃ8 οὗ ἰμο ζαίαγο. Ὁ Ττιο δανϑῦοοϑ, ἀδυϑίορ- 
χηθηΐβ δὰ ΓΘΙΌΓΏ.8, ΓΘ ΡτΟρ θοῖ65 ἴῃ δοῖ. ΑἹΙ 
βουπᾶ ἀορίμΔ8 οὗ ἰμοὸ Ομ τοῖν, 85 τ 61}. 83 8}} δουηᾶ 
αν οὗ (πὸ ϑίιδίθ, δῦ Ῥγορῃθοῖθθ. Βοῖὰ ἯΠί- 
Ὠ65568 ΡΓΟΡΒΟΘΒΥ οἱαα ἐπ δαοσζείοίἡ---ῖὰ (86. Ῥϑπηὶ- 
ἰοπιΐα] σαν οὗἩ (6 ΟΒυγοῖν ΜΠῚ|1Δπὺ δηὰ οὗ [80 
Βιδίο, οι Ἰδίῖοῦ ἰ8 οηραροά ἴῃ δὴ ἱποοβϑϑδοὶ 
βίγα σαί τυῖ( (6 ὈΠΚΟΟΪΥ βρίσὶὶ οὗ ἐμ ποῦ]. 
στα 1μ6 πιογοπχοηί σοηίΐηι65 (του δὴ υπἰδ- 
ἰογραυρίοα ομδΐη οὗ ἀλγβ᾽ ΟΣ Κ8---οῆς ἐλουξαπά (πε 
λωπαγοαὰ απά εἰχίψ ἄαγψε. Τὰ (ἰτλ0 18 οαῦδ) ἰ9 
186 ογίγ-ι γὸ τηοη 8, Ὀπέ 18 νἱασοὰ ἴγομι δη 6Β- 
εἰνοὶν ἀϊδογοηῦ ροίπὶ; (86 γ᾿ Βο0]6 ΟΒυγοὶ δπὰ (88 
ψ 8016 Βίδιίο, ἰὼ {οἷν Εἰ ΘΓ δβροοῖ, τὸ ἀεποίοά 
οτθ. Αβ, βονονον, Ομ γοἢ δὰ ϑίδίθ δῖὸ ἀΪ9- 
ἰἰποὶ ἀπάον (μ6 πον αἀἰβροηβαίϊοι, ἰμοὶν οἱἱ πὸ 
Ἰοζεῦ ἤονβ ἰοχοίμβονῦ ἰῃ οὔθ οϑῃα]οβίϊοῖς ἢ ὈοὲΒ 
ΔΙΘ οἱΐυδ ἰτεέδ [οἱ!-ἐΓ6 68]; Ὀοίδ, 8180, δθ (05- 
αἀἰδείϊοῖδ. Αρδίη, (μον δίαπά δείοτε ἰἠε Οοά οἵ 
ἐλ6 εατίλ; ἱ. 6., (Β6Υ υπί ον ταργοβουὶ ἄγαι, κ5- 
ἰοτὶο ογάϑυ, δα μου γ,:---ϑ τ οἸἑτοὰ ὈΥ [86 ΘΔΥΙΒ. 
Βοίὴ μαᾶνϑ σοίδιποὰ βοπιο τ ν δὶ οὗ ἐμ ΟἸὰ Τεϑβι8- 
ηθηὺ οδαγδοίον, {16 ΕἸ) Δ παίαγϑ; δὰ {Π6Υ͂ 
ΔΘ, τηΔη 6 Βι}γ, ἀγαση δίλοσ ἰμ6 ἴγρο οὗ Εἰΐ)5}, 
Ή ΘΙ {μΠ 6} ἀεβῖγο (0 ἰζα το ΒῺΥ ὁ86, γε φοσιὰ (τι 
οὔΐ 9 ἰλεῖν πιομέλ. Τιΐβ δαπ, οὗ σουγβα, ΟὨἿΥ 
δρὶγἰϊ4] ὅτ; υϑὲ 848 (ὸ ϑιογά ἰβϑυΐϊηρ ἴτοαι 
(88 τπιοαϊὰ οὗἩ {89 Γογὰ, 18. θυϊ ἃ βρί για] βινογά. 
ΝΟΥΣ ἢ 61688, 1 18 ἃ ἢτο οὗ γυάσιαοῃι; ἐἰ ἐε 
ἰλεὶτ ἐπεισ. μθ ἀσαιὶ τπδὺ πον ᾿πθὶοὶ ὑρ08 
τ συν νον αν ον λον νον 

Ὁ [8.0 Αἀά. Οοπιπὶ. οἱ οἷν, χ. 11, . 221.-- Β. 6] 
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(880 το οὔδπα ἔμ θαι, οδοῖ ὈΘ ΔΡΡΓΘΒ ΘΠ ἀοα 88 
{86 βρ᾽ εἰ] ἀϑϑί ἢ ογά ον ἰο {6 ὯΝ 116 ; αὐ 1688. 
βοσίδὶ ἀθδί πιαβί δ6 πηἀογβιοοα---ΘΧο] α8ῖ0ῃ ἔγομλ 
το] σίου8 σοιμτα ἃ ΐΟ ἢ 8ΠΔ Οἶν] ἔθ] ]ο υϑΐρ, ᾿τδο- 
ἐἰοοὰ ἱπ ἐς Μ|44160 Αχοθ υπϑᾶϑν ἰδ6 ζστϑαΐ δπὰ 
Εἰοοπιγ ἴοτ 8 οὗ οὐ] ΤΥ δηα Θχοοιημλιῃἰδδίϊοη. 
Τιοῖσ ροσεν ἰο δὴ ἰδὲ Ἠδαυεη, ἰλαΐ ἐξ ταίη ποί, 18 
πιοϑὲ ΒίΓΟΏ ΙΥ βαρ χοδέϊτο οὗ ΕἸ178}; ψ1]8ὲ (πον 
ῬΟΝῸΓ Οὐεγ 1λ6 ισαίεγϑ, (0 ἰωγπ ἔδέπι ἐπίο δίοοά, 
δὰ 10 δηε6 (δὲ εαγίὴ ιοὰ εὐενν »ίασωε, αὁ οὔίεπ 
αι (δεν εἰλαϊϊ ευἱδέ, Υ0968}}8 [89 οπάοσβ ἀοῃθ ὈΥ͂ 
Μοδε9 ἰῃ ΕαΥΡί. 
ΒΟΥ σδὴ βυι Ηρδνοῃ. ΤῈ6 τηδϑηϊηρ οὗὨ {ὑμῖ8 

δ, (ΒΥ οδὴ σῆθοκ δηὰ πὶ μοϊὰ (6 ὈΪΟββὶῃ 5 
οὗ (π6 ϑρὶ γιὰ. ι 
Τὸ ἰατη 6 γδίουϑ ἰαίο Ὀ]οοά, 8 ἰο ἀδυῖοη ἐμ 

πνώδῥοοι οὗ πδίοῃδὶ 116 ἐμσου ἢ ΒΥΒ δηα ὈΪοοά- 
οὰ, 
Τὸ βϊθ ἐμ δορὶ τ ἢ ΘΥΟΥΎ Ὀΐδριιθ, ΤΏ 68Π8 ἰο 

δατίαι! (86 ὈΪ]οδβίης οὗὨ ἰὄ.}6 Βἰβιονῖοδὶ δυὐμουῖν 
ΟΥ γον οὔ ἰμὶηρθ ἰῃ ΘΥΘΥΥ ἯΔΥ, δῃᾶ ἰοὸ οομνυοσγί 
ἰεἰπίο 8 οατβθ. “442 οὔεη αϑ ἰλεν 4λαϊξ ιοἱἱἱ, αἀα 5 ἐϊ6 
866᾽, ὑπο ΘΌΥ ἱπαϊοαιϊϊης 8 στοαὶ ἀουοὶοριμοηὶ οὗ 
ἀδϑροι σα] 688 δηὰ δας ΓΔ ΟΥ ἰὼ ἐμοὶτ ῬΡΟΥ ΘΓ. 
ὕδη ᾿ὲ 6 ΒΡ οΒοά, γγο 88}ς, ἐμδὺ ἰοσαγὰ {9 

οδὰ οἵ (6 ΝοΥ Ταβίϑιηθηΐ ΘΟΟΠΟΙΆΥ, {πὸ ρ6Γ- 
8008 ΘΟ] ἀ ΔΡΌἝΘΑΤ 848 ῬτΟΡμοίβ, Πα ΡΟΥΘ ἰο 
ΔΏΒΗΘΓ ΡΟΥΒΟΙ8] ρστίονϑῃθ685 ὙΠ ἀονουγίηρ ὅσο 
0Υ Βαγίηρ ῬΟΥΘΡ, δἱ ἐμοῖς ον ἀἰϊδβογοίΐομ, ἰοὸ 
δγΐας ἰοτὶ ἴῃ πδίαγθ βυο γοη ἄθγ8 οὗ ἡυἀρπιθαὶ, 
δη ἰηΠϊοὶ ὑμβοῖὰ ροα ἰμ6 οατί ἢ ΤηῸ ΟἸὨΌΓΟΣ 
διὰ [0 Βίαίϊο, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, ἤδΥθ, ἴῃ 8 ΒΥ ΌΟ] 164] 
86η86, Δοίθα 8:6 7 Ῥγϑοίβοὶν ἰμ9 ΟἹα Τοβιίδπιοηί 
ἰδϊοη ἤογο ἀοδβογὶ δοὰ, δῃἃὰ ἐμαὶ, τὶ βυοὶ 8 
τα ρ] ς οὗἁὨ (μον αὐ} } 168, 848 ἐπου χὰ μον μδὰ 
ἄσῃθ 8}1} ἐπί χβ ἴῃ οοτηθοη. ΤΉΘΥ Βαᾶγο 11[6- 
πνίδε, ἴῃ τοϑροοὶ οὗἩ ὑδμοὶν ζι ἀδιμθη 81 ἰθηάθηοΥ, 
Ῥτοαϊ θη Ὦγ βοί Τοτίμ ὉΥ ἰῃ9 ὅ'60Γ, ςὩγορλοϑίδα, ὁ. 
4. ΒΕΥΥΘ (86 σΔ180 οὗἁὨ ἀονοϊοριμομί ; δηὰ {μ 6 0 
νδτὸ δοοα Ἠγιέποθθο8 οὗ αοἀ---ΤΟρτ βθηΐδιτοα οὗ 
Ηἰδ Ἰίσῃε δηὰ ᾿ι8ε166. 
Τις Ῥγοδοι πδηι γ ΟἹὰ ἸΤοβίϑιηοπι ΘΒ οί οΥ 

οὗ (δ μαδὲ δηὰ ρῥτγοβοηί ζ1Π]}ππϑηὶΐ οὗὨ ἐπιοὶν πα ΐ8- 
δου, ππἀου θέον δἰ ἀβ ἴῃ ουἱίπρς βιοτὶ ἐπ εἶπ 
οὔ (μοῖν ἰθϑυ τη ΩΥ δηὰ ἰῃ ζδοὶ αι 086 ἰγὶ- 
ΠΠΡΒ οὗ ἰἢ Βοδϑδὲ ουὐδὺ ἔθ, [ἴῃ σΟμΒΘαΌΘΠ6Θ 
οἵ 16 βουθυ ιν --ἰη ὑϑαξ ΤοΒΡΘοίβ οσδθδβὶνο---οῦ 
ἰδεῖν σηΐθ, 85 τηδηϊζοϑιθα, ῥαγιϊου]αγγ, ἴῃ ὑ86 
ἴοττα οἵ [88 τη 6αϊεογαὶ ϑχοοτηπι πὶ οδίΐου, δηὰ [ἢ 9 
ἈΠ Δτν δπὰ ἠπἀ οἷ] βγϑίοωι οὗὨ ἐμ βδῖηθ ρογὶοά, 
8 ἱπο-[οἷά ΗΠ 6]οἱ ΣϑῃσΟΥ, 80 66616818481108] δηα ρΡο- 
1.168] τοδοπίτηθῃς, μ88 πο ΔΟΘΘΌΪΥ ἐπ ργοββϑα ἰἰ- 
801 οἢ [Π0 ἸΩΘΙΩΟΤΥ͂ οὗ (6 δρὶἰαἰοαὰ 116 οὗὨ (μ9 
ΠΔΈΟΠ5, Ὀτὶ πρίτιρ ΠθΔΡ ἴδ6 ἴαι4] ἰΐτηθ δὲ Ἡ ΒΘὮ 
"ἢ Βεαεί οὗ ΑΠ᾿ΙΟΒΥ 8018} }{Υ ΤΩΔΥ αϑοεηα οἱ 7 (δδ 

83, 
Βο 1ὰὶ οὐδϑοσνοὰ ἰπδὲ Απ ομ τὶ βι δη Ὑ Ῥ85868 

[τοῦ το οἸϊπιδοίῖο βίϑρϑθ Ὀθίοτγο διίδἰ εἰς 
ἴο νοτίθοι οι ἢ ΟΧ Ἰἰ ἰὴ 1[86]}7 τοί ἱπ (89 ἴΌΤαι 
οἵ ἐμ Βοδϑὲ οτιίί οὗἉ ἰμ8ὸ αὖνεβ, ποχὶ ἰῃ ἰδδὶ οὗ 
ἰη6 Βεαβὶ ουὲ οὗὨ ἐδ) δέα, απὰ ἤπΔΠ}ν ἴῃ ἐπδΐ οὗ (86 
Βεδδὶ ἔσγοια ἐμ εαγίλ. ΤῊ Βοδβί ουἱ οὗἁἉ {86 ΔΌΥ559 
ῬοδοαθοΒ, 88 ψοϑί, ὯῸ Ῥοϑβί εἶν ρορυΐα δηα 8 ἢ 
ΔΡῬδεϑηι [Όττω, τὰ 0} 1688 {86 σοταρ] οί ὁ Π00Κ- ΒΟΙΥ 
δ ὉΪΔπο6 οὗ {80 Γτ, ροβϑοββοα ὉΥ ἐμ Ββδβί 
ἔτοτα ἐδ οδζί  ἰΐ γϑὶ σοῖῃθβ ἕογιδ, 88 ἃ Ὀοά 1088 
δβρὶτῖϊ, ἔγοτα ἐμὸ ΔΌΥΒΒ, ἱπ ἰΠ:9 ΡΟ 6Ρ οὗ ἃ ρυθάοιηἷ- 
ὯΔΗ(ῚΥ ἀοταουΐο βϑρ γὶξ οὗ (89 (ἰτη 68, ΟΥ Ῥαγὶν βρὶσὶ. 
Τϊ5 ερί εἰς ἢδ δβϑοοπαϑα ἔγοτῃ (8:6 ΔΌΥΒΒ, ἑ. 6., (8:0 
οὐδ τ ἀμδνὰ οἔὗ ἐμ τϑϑΐπὶ οὗ ἰμ6 ἀοΔά, τ λὶο 

οοηϑεϊαἰ98 8, ὑγδηβι(ἰοπ-ἴοτα ἰοὸ ἰμ6 818] 86]], 
[ἢ (815 τοϑρϑοὺ ἢ9 ἰ8 βιχμοϑίϊνο οὗ {16 βρί γὶΐ οἵ 
σίοουι τσ δγοβδθ ἔγοιῃ ἰδ ΔΌΥΒ5 αὖ ἴ6 Β.18 
Τταηροί. Απὰ ἴτοπι ἰδ ἴδοὶ οὗ ἰδΐβ8 γ6- 
ΒΟΙΔΌΪΔΩΟΟ, 0 γχοβυ] 8 ὑμαὺ ἢ6 ἀοο8 ποὶ ἢ6- 
ΘΟΒΘΑΓΪΥ ΔΡΡΟΩΣ ἴῃ ἰ89 παϊζοαὰ ἔοσ8 οὗ Ϊδύ- 
Ἰοϑϑῆθδβ [“ποπιϊδηι8)]. ἘΠΟσΘ 8 8 ΚΙἸΟΟΏΩΥ͂ 
ΘΕ ΓΟΒΙΥ ἴοτια Ὑϊοῖ 185 ΒΟ ΌΥΘΥΒΙΥΘ οὗὁἁ ὑπ ἔσθ 
ΟΒΌΓοΙ, δπὰ ἃ ραββίοηδίθ βίδί- ἴοσπὶ τσ ὑἢ- 
ἀοναΐηθ8 ἰη0 ἰγὰθ ϑιαίθ, [ὦ τὸ δᾶγο σϑοοζ- 
ἰτοὰ ἴῃ {πο ὑνγο Τ᾿ 688698 {86 ᾿ὐϊτηδιο ἀπΐοπ Ὀ6- 
ὕσθο Ομυγοῖ δηὰ δίαίθ, ἃ8 σοβροοίβ {ἰπθ Ὀτὶ σι 
δῖα οὗ Ὀοὶὰ ἱπϑεϊιαἰϊοηδ, 1ξ ὈθοοΙλο68 ουἱάοηΐ ἐπδὲ 
ἐμοὶν ΔΌΒο]α θ αἀὐβαργθοιηθηῦ ται ϑροθα ἢ ὉΘ 
[ο]ονϑα ὈΥ 586]1-ἰββοϊαϊΐοη,. Τ 6 ἔσγαο βρὶγιΐ οἴ 
80 ΟΒΌτΟΙ δδῃ, ἱπάθοά, Ἰοὴς συγ ὑμὸ τϑδηίοη- 
638 οὗ (πο ϑιαίο; ὑΐ0 ἰγτὰο βρὶγιὶ οὗ 89 ϑιδίθ 
οδη Ἰοηρ Ῥγοίθοὶ ἔμ 9 ΟἸΌΓΟΙ ἀραϊηδβί 8 ἴὉ]86 66- 
οἰ οβί αϑίϊοϑὶ βυβέθῃ. Βαὺ τιδηκίηά 88 δ᾽ γοδάν 
Β66ῃ ἐδ ἔα͵80 ΟΣ ἢ -ἔοστα ἴῃ οοηβϊοὺ τ ἢ δοαπὰ 
ϑιαίο ῥυίποῖρ]68, δὰ υἱο6 υεγϑᾶ. Απὰ τηϑηκίπὰ 
τοδί δηλ} 860 ἐβ6 Οδυγοῖ τυϊποὰ ὈγΥ (ἢθ 
Οδυτοῖ, (δο δία ὈΥ ὑμ6 δίαϊο, Ὀθοαβο ἴῃ ἐπ 
0850 οὗἁ ὁοδοῖ, ΒΟΙΩΌΤΘ Ῥαγγ-Βρὶτῖῦ .88 ἐδ θη (89 
Ῥΐίϑοθ οὗ τἱχῃξῤ Ῥυϊηοὶ 168. 

ΤὴῸ Βοαϑί, ἐμθὴ, 888}]} τπαζέ τρὰνγ εοἱἰλ ἰδ 9 
ἔνο ΤΠ 65868---Ποῦ ἸΔΘΓΟΙΥ ἃ οΟΓὰ δη Ρθη ψῸΓ, 
Ὀυὺ 4180 ἰ89 πῶνρ οὗἁ δβοοῖδὶ Ὀσθδοῖ. Ηρ 8}}4]} 
σοπφμον ἰἦδηι ἴῃ »ωδίϊδ ορίπῖοπ, 88. τῶϑιι 880, διὰ 
σοι ]οΐθ μἷβ ὑγί ατρἢ ὈΥ ἀὐϊδησ μοι. ΤΟΥ 8.9 
ΚΙΠ]οα τθθη ἀοδίγογοα 85 (0 ὑμποῖγ ἔτ Ῥυἱη610]68 
-- θη (ἢ Τη88868 Γ]0 ΟΥ̓́ΔΡ αὶ ἢ δηὰ τΟΥΒρ 
Κυΐί81 ἴῃ 86 ΟΒ ΤΟΙ, ΟΥ̓́ΘΡ ΠΔ0Γ418 δηὰ ου]ίατθ 

1ἴὼ 6 διαῖϊθ; οὐ τ Βθη, ἰὼ ἐμ Βίαϊο, ἐμ 148 ἴγϑσθ 
οὗ Κἰπβϊρ τὶν 86 ΟΠ αΣΟἈ 18 ἀοβίγογοα ἱμτοῦ ἢ 
Ῥυϊμοὶρίαὶ Αἰμϑίβια, ἀπα {86 Ἰαϑὺ ἰσϑοθ οὗ ρο]ὶιὶ- 
08] οΓ 8οοΐ4] αἰδοῖ ρ᾽ πὸ δὰ ἀυΐγ 65 ἀἰβδαρροασγϑὰ 
ἴτοα ἰμ6 ΟΒμυγοῦ. ΤΏΘη 8γθ ὑμοὸγ Κἰὶ 16, ουθα 
ὑἱπουρσὴ ἰμοῖὶν ουὐπνατα ΤΖΌΣΙ.8. σοηίϊηιιο (0 οχἶβὲ, 
ὮΚ6 186 βμδάθβ οἵ ἀδθραγίϑα βυρβϑίαμποοϑ, 8, [Ὁ 
Ἰηβίδησθ, ὑ86 ΤΌΤ5 οὗ 89 Βοηδὴ ΒΟΡΆ]ο ἀἢ- 
ἀθν ὑπὸ ὅγϑι ΕΣ ρΡΟΓΟΥΒ. 

ἴν 18 τηοϑύ βίη βοδη γ βαϊὰ: ἐλεὶρ σογρϑὸ8 ἴΐδ 
ἵπ ἐδὲ δἰγεεί 9 ἐλ6 στεαί εἶν. ἸμοῖΡ Ὀοάϊ69, 
ἰΒΘΥΘΟΙΌΓΘ, ΔΓΘ ποὺ ογταΥ Ὀαγὶοαὰ δηπὰ μυὶ ουὲ 
οὗ β'χι : {ΠΥ τϑιηδὶῃ ἰη (86 ρυ ]ῖο βίγϑοὶ οὗ ἰμ9 
ἄτοδί οἷν, υπᾶθν ὑ89 ΘΥ66, δῃά δηϊὰ ἐμ 9 βυγσίης 
ἴο δηὰ ἔτγο, οὗ 8 βοοϊοίΥ ἔυπἀδπιθμί}} 7 δηδγ- 
ΘἈ108]. 
πο ργτοδί οἷν ἰἐβοὶ ἷ5 οδ]Ἱοὰ ϑούοηι απὰ 

Ἐσυνρί. ϑοάοπι 18 {μ0 ϑυδο)] οὗ ρογίδοϊι ἈΠ π8- 
ὑπ Γ8]Π088; Εργρὺ 8 ὑπὸ Βυαῦο οὗὨ ἃ τραρὶσαὶ 
ὩδίΌΓΤΑΙ] δοίθησο δια ἀοϊβοδίϊοι οὗ παίυσο. ΤῊΘ 
ὑνγχο ΟΣίΓΘΙΛΘΒ, ἴῃ ὑπο ῖ ΔΟΟΙΩΪ Ὡ8ΔΌ]9 604}: 100, δ .0 
(16 δῦ μοϑδὰβ οὗ 8, σου] πιιΐοι, ἰὰ μὸν ἀοὶῆ- 
οί οὗἩ παίατο, 18 κῃ ἀδταθη Δ} αἱ ταυΐδῃοθ 
ποὺ ΟὨΪΥ ΜᾺ Οοα, Ὀὰὶ αἶθο τῖζὰ ἴῃ 9 ΚΟΡΟΪ ΟΣ 
Ἰῃτηοϑύ Θ586η06 οὗ ηδίυγο (86, 

ΤΆΘθτο, δὰ 48 (9 ὅ'θογ, ἐλοίγ Πογα τοας ογιοϊβεα, 
ΤῈῸ οτυοϊδχίοη οὗ Ομ γὶϑὲ γγῶϑ 1.801 ἐῃη στϑ- 
Β.} οὗ ἃ οοϑ! ἴοι οὗ ὑμ6 δρὶτἰίαδὶ ἀπηδί ΓΑ] 6585 
οὗ Φυάα,8πι----801-τιυτάθγουβ, ἰὼ [8.6 ΚΙ ς οὗ 118 
Μ68518}}--Ἃὐηὰά (9 Ὠοδίθη ὑοῦ], σψϊοὰ ἢδὰ 
ἔλΊ]6π ἰπΐο ΒΟΡΘΘΤῪ [Ἀλέαρσίδηνμ8} δ δὴ ἰη 6 ]]θοίαα] 
ου]τὰ8 οὗ παίυ ΓΘ. 

ΤῊσΒ, 88 (89 τπιυγάσγοϑθ οὐ ΟἸγὶβε, 7 τα 9πὶ 
ΤΑΔΥ͂ ὉΘ (89 ἰγρθ οὗὨ μῖ8 χρϑδὶ οοἰϊοοίϊνο οἱΐγ, 
βοάοι-Εσγρι; (μδὲ {8.0 Υγ6 8] «ογυβαΐομ ἱ(βοῖ 18 
Ἰηἰοπ θα, οδῃ Ὀ6 Βα ρρΡοδβϑὰ ΟὨΥ υὑπάορ {μ6 ΘΓΤο- 
ὨΘΟΌ8 Βγβϑίθιῃ οὗ δὴ δῃϊ-ΒΥπι 0 01104], 8ο0-οΔ]]οα 
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ἱδίοτὶ σα] ἰγοδίτηϑηΐ οὗ ἰμὸ Βοοῖ. ὙΠ ἐδ6 
ΒΥΠΙΌΟ] 641 πδῖὴθ Φογιιϑαίθα, ΠΟΥΘΥΘΙ, δηΟΥ ΠΟΥ 
οοἸ]θοιϊνο οἱίγ, Βαογίοα, τϊκῦ ΘΔΒΙΪ ΘΟΓΓΘ- 
δροη. ϑοῖῃδα οὗ ἰδ πιθῃ, ὈοίοΓ ἀἱβροπρα οἵι68, 
ἯΟ 81{1}} ἢαγοὸ ἃ χοιηηδηί οὗἨ ἰπἤπθηοο Ἰοΐϊ, ἰπαϊ- 
γἰἀυΔ}9 οὐὗὁἨ ἰδ ρεορίεφ απά (γίδεε ἀπά ἰοπσιοα 
απαὰ παίίοηδ, 8818}} ἴῃ (μ πιοϑδί 8 ΚΘοΡ ἰδ οὶγ 
ἀὐδα Ὀοάϊοβ ἴῃ τνἱθν ἴον ἐλγες ἄαγε απά α ἠα{-- 
πού ρογιϊἰὴρς ἰμθὰ ἰο Ὀ9 ῥυΐὺ ἰηΐο ΒΘΡυ]Ο ΓΒ ; 
ΔΒΒΌΓΘΟΪΥ, ἴῃ ἢη9 ΒΟΡΘ οὗ (οἱ γοναὶ. Βαὶ (6 
{ἰπ|6 τὶοὶ ἴῃ Ῥσομΐβο, ὑ86 ἰαιο οὗ Τοβαυγγθοί: ἢ, 
ι6 ἐλγεθ ἀαγνε (ΠΠο8. τἱ. 2), Ρρ888 ΔΉΔΥ νι δουὶ 
ΔΙΟΓΪπ ΔΠΥ οοιηΐοτί ; τ ΘΟΥΡΒ6Β 110 ἐμ6 0 
ἀπῚ}} (6 μον οὗ ἀοβρδῖγ, ἱπαϊοαίθαὰ ὈΥ̓͂ ἢ γθ0 
ἄδγα απάὰ α λαϊ, Αὐά ρῥτγθϑοΐβοὶν (μἷ8 ἔωλοί 8 ἃ 
δαι.86 οὗ ἀο]ϊ σι ἰο ἐμ ο89 πὸ ἀεί οπ ἰλ6 ατίιὴ, 
ΟΥ οἰΐης ἰο ἰ6 Εαγὶὰ ἰὰ ἈΘΡ Θαγ  ἰη 685---ἶἰ ὁ 
Θαγι ] γουϊπἀθὰ ομθ95.. ΤΉΘΥ γόϑοϊοα ΟΥ̓́Θ ἰδ6 
δρρδγοηί ἀεδβιγυοσίίου οἴ ἰμ9 ἔνο Ῥ ᾿Π68868 ; {ΠῸῪ 
Βοϊὰ [6818 δὰ οοπἰοορίαίθ ἔαγί μ᾽ Γοϑι  Υἱ (168 ; 
τηυΐαδ)ὶ ρστοοιΐηχδ, ἰὼ (6 ΜΟΥ͂ οὗ Ῥγοδοπὶβ ΟΥΓ 
οι ρ] μη 8, δῖ δχομδορβοα, Ζ4}}ΠΠ}Π|ηᾳ,Φ| ρατίϊου- 
Ἰαυγ, ἴο (1.9 δ 79 οὗ (86 στοαί υἰίογοτγβ οὗ ρυ ]1ο 
ορϊὶ πίοι, νγὸ ἀουδὺ ποί. 
ΤῸ τϑᾶβϑοῃ ἴον δἷἱ (8 8 88 ζ0Ἷ]ονγ8: 7΄εθο 

ἔσο γορὴλεία ἰογπιεπίο ἰΐεηι ἰλαΐ αιοεῖϊξ μροπ {δὲ 
Ἐανιλ. ΟμυτοΥ γυὶς [ογπὶ) δηὰ οἷν] Ἰὰτν 
ΒΑΥ͂Θ ΔΓ ΔΥ8, (0 (86 ἰγτὰθ πηθη οὗἁ ἰΒὶβ γοῦν], τ 80 
Βδυθτδ19 {Ποτηβοἶγ 68 δὶ ἢοτη 6 οἡ (86 Εδτίδι, 66 ἢ 
88. 8 (τοι Ὀ]οδοῖιθ ζθπδίϊοίϑηι, ΟὨΪΥ ἰδ οΙ ΡἸΙΠΔΙΥ 
δηα ἰοτπιοηίίης. 

Βυι (0 ρϑορίὶθ ψνίιο πδίσμϑα (μοῖρ ἀδθδὰ 
Ὀοάϊο8 αῦθ ἠοὺ βοῦγγοθὰ ἰὼ υαῖΐῆ. ΕἸΏΔΙΪΥ, 
ουὺὐ οὗ {Ὸὸ ΠοΥΓΟΥ οὗἨἩ ἰμδ9 δυδὴ δοατί, [0] 
οὔ ἃ το] χκὶουβϑ- ΠΠΟΓῚ δηρυΐϊδα, ἃ δΒυρογ- 0 ΓΓ68- 
ὑγῖαὶ Ῥοόνοῦ ἀσγοῖοροθ. [Ιὑ 18 ὑἐμπὰβ ποί πὶϊμουί 
ἐπί γι πη θοί γ ὑπαὶ, ἰὰ ὑ86 τηοϑὶ αἀϊβοοηβοϊαίθ 
Πουγ, {Π6 ἤἥδλπιο οἴ (86 οσοϊοβίδϑιοδὶ δπὰ (6 Ρο- 
Ἰεῖοα] βρὶ τὶν τυἱϑ68 δρδίῃ Ὀγίχζοῦ δα ΘΔΥΘΏΪΥ, 
ψὶϊ υπίιοὰ ὈΓΙΠἸΘΟΥ δηὰ ρἱογδοὰ Ὀοδαυὶΐν ; 
(δαὺ α δρίτιὲ Ὁ, ἰὕε ἥγοηι ΟαΟοὐά φοηθοίγδίθδ (ἢ 9 
ΠΟΓΡΒΟΒ, 80 ἰμδὶ {80} δεφαΐῃ Ἵταηά ὡροη ἰλεὶγ 
7κεει, Ῥυοραγθὰ [00 ὰ ν δηιὶ υἱοίοσυ, οογίηρ ἀθ- 
βαποθ (ο 1116 γγ}016 δροβίδίθ Μοῦ], δηὰ αἰ ιδίηρ 
ἔνεδι βρ᾽ γἰ.8] (ΟΥΤΟΣ οὐὸῦ 8}} σι τ βοπὶ {6 
ΟΟΙ9 ἴῃ σοπίϑοί. 

Βυὶ (6 δῇο ποῖ δοπηπ ϑϑἰοημθα ἰο ρμέ δρχαΐη 
(86 ἴογπιοσ σοηῆϊςοί; ἰὼ ἴμ9 Κιηράοπι οΥ͂ ϑρί τίῖί, 
6 Βᾶνθ ἐσ ρ θὰ ἐπτουρὰ (ον ἀοίθαί, 11|κ0 
Ομ τίδι ἐποὶν μογά. ὙδθγοΌσο ΠΥ ἤθατ, οὐ [88 
δβ6ογ ἰἰθᾶγβ,8 ζγοδὺ γοΐοο ἴσοι ΗθαΎθῃ βαγίηρ ἰ0 
θὰ: Οὐπιὸ ὡρ ἀϊίλεν. 

Βυλ ον σὰ (6 Ο γἰδιϊδα ΟμΌτο δηα ἰῃ9 
ΘΟ εἰ βιΐδα βίδιθ βανθ δϑαεϊρῃθα ἰο ἐπ θτΣ δὴ 8506ῃ- 
Βίοη 0 Ὑ0 αἰοτίουβ (ἤδη ἐπεὶ οὗ ΕἸ}}8}--ϑί Δ Υ 
ἰο ἐμαὶ οὗ ὠΟγίβί Ηἱἰπιβοὶ ΝΙΣΒΟΒ ΒΑΥΒ: 
“ΟΠ ΌΓΟΣ δηᾶ διίδίθ 5}1}4]}}, ἰὰ ἱποῖν δσοηδβυμμηπιδίϊοη, 
Ὅο δια! ον θα ἂρ ἴῃ ὑπὸ Ὁ ΒῚ Ὁ οὗ ἰμ9 Κἰηχάοτηῃ οἵ 
αοα.᾽ [6 υ8 ραν συ] ΥῚῪ σοπδίά ον (δ 6 ο] της 
ἷπ (18 οοηηθοίΐου: 

ΤΉΘΙΣ ἀποοπϑίοη 18 ὑπο οῖν οχα]  δἰΐο δθουο ἰδ 9 
Τοτον ἰδίου 681, ἴῃ ρασὶ ροάδχοχί δὶ, 1ΌΓΏΒ, 
Ἰηίο ἐμ 1464] ἔογ οὗ ἃ ρυτγο βρί γἰ 18] [6] 10 8810. 
ΤΊΘΥ δϑοθηά ἰηἰ9 Ηθρδνθη οὐθὴ ΜἘ|]δὺ δ(}}} οἵ 
Ελτιμ, ὉΥ Ὀοίης ἰγδηβροτίοα ἰπίο ἰδ 6 σϑδὶπὶ οὗ 
τὸ βρί τὶ, οἵ φοτγέοοι {61 υβαῖρ τὰ αοα. 
ἰοπ, Ὠοτνόνορ, ἰὶ ἴθ ἀροϊατοά, ἱμπδὲ ἃ οἰομά οἢ- 

υϑὶορϑ ἰδῖα, ὑμ6 τὸ ἰδ κα ρ'δοθ ἃ δι βουσί δηὰ 
Βοραγδϊίΐοη οὐ δἷ8 Ῥογίθοιθα σοηρτοζδίίϊου οὗ 
οὐ, ἐμἷ8 Βεϊάο οὗ Ομεχὶδὶ, ἔγοιλ [1.9 ὑπο] ον 

νουν]ὰ (Μαίι. χχίν. 81); δῃᾶ, Ὡο 1688, δὰ δ᾽ ἰθγ8- 
(ἴοι οὗ πον οοπαϊιΐου, (ὁ πηϑοϑὲ 6 ΒΟΥ ΩΥ σἷο- 
γἱ Βοδίϊοη---διὴ δἰίογαίΐοα οδαγδοίοείσοα δ8 βὴ 
“δἰξαϊ αἰ ρ᾽" [πίρερσεηκοπιπιοη:ξοοταΐῃρ ἰοτνδγὰβ) 
“189 τοϑαγγοοιίου᾽" (ΡΒ. 111. 11}; δ ἃ Ὀεὶ 
“ σΒδηροα᾽᾽ (1 ον. ΧΥυ. δ1) ; 89 ἃ Ὀοΐῃς ““οδυρδὶ 
ἊΡ ἴωΐο {86 δὶ ἰο τηθοῖ 80 ογά (1 Τ εκ. ἵν. 17). 

Τιιοῖτ ἐμ δηιὶθδ τηυδὺ Ὀ6 Βροοίδίοῦγβ οὔ ἐμοῖσ δ6- 
εἰπηΐης αἰοτ βοδίϊου. 

ΤῊΘ ΒοὺΓ οὗὨ ἰποὶν ρον δοαί,οη, Βοσουον, ὃ6- 
σΟΠ168 Δ ΒΟῸΣ οὗἨ Ἰαάριηθηί ον ἰμ6 νοσϊά. Ὅλο 
βορδγδίϊου οὗ {πὸ σοπρτορσαίίου οὗ αοα ἔσο ἰδ9 
ποῦ] ἴα [0] ονοὰ ὉΥ͂ ἃ στγεαί εατίλφωμαζε; 861] 
{860 τοϊαιϊοηβ οὗἩ {δ οἷά Βυπιδῃ δβοοσϊοί τὸ 
ΒΔ ΚΘΩ δηὰ τΐηβ]οα οοη 806} ἰοχοίμοσς ὉΥ (δ 
ΒΟΡΑΥΓΘίΪοα οὗ (6 δ8]} οὗ (6 Βατίῃ. Τῆυς ἃ 
ἔτεεοι γοδοίϊου 18 δνοκοποα ἴῃ ἐπθ Ὀοίίο Γ᾽ οἰθιδϑδίθ 
οὗ ἐδ υηροά]ν Ὑοῦὶὰ. {πὸ ἑεπίλ ραγί οἵ ἰδο 
Κοά]ο88 οἷἵυ [4}}8 ἴῃ (9 οασίδβαυδίοιυ 76π|, 88 
Ρογίθοις ἀδνυθὶορηθηί, τοδὶ σζοὰ ἔγθθάοσω, ἰδ δὶδο 
ρογίδοί ψὶ}}, ἀοοϊἀοα ἰθηάοηπογ. Τμυδ, ἢ ἐδ 
411 οὔ (6 θη} ρατί οὔ ἐμὸ Απιο τ βιδῃ πογὶὰ, 
{Π6 ὈδΔοῖ-Ὀοηο οὗ (δαὶ ψον]ὰ ἰδ Ὀγχοΐίκοη : Β6ποθ- 
ἔοτι ἢ ἰὺ 18 ἃ σοῃηπ8θ04 τη888, Δ ΣΙ οΙ δ᾽ ὀχρθοϊδηὶ 
οὗ ἰ8ο οηα, Τινὶβ σμδῆχο ἰ8 Θδρϑοΐδ!Υ Ὀτουκὶ 
δϑουί, Βονονοσ, ὉΥ {86 ἔβοὶ ἐπαὺ δευοη ἰλοιραπὰ 
παπιό8 Οὗ πιεῆ, ΟΥ τῇ ἢ ΟΥ͂ 80,6, 8ΓΘ δίαΐπ ἴπ ἰδοὶν 
ὨΔΙΏ68 ΟΥ̓ (89 οατίδβαυδκο. ἩΠΒοας ἀουνί, ἰδ9 
τοδοίίου οὗ 86 ἰοττὶ οα ρϑορὶθδ ''δϑ Ὀθδϑη ἀϊ γοοί δὰ 
τ βροοὶδὶ ἔΓΥ ἰονγαγὰ {μοῖὶν Ἰοδάθυα, ἮΒΟ, δὲ 
ΒΟ ΠΘΟΓΒ, ΟΥ̓͂ ἐλοιδαπάε, 838 δρὶγ 8, ὉΥ δεδεβ 
λίδιι. χὶϊ. 4δ). Ββανθ ργοπιϊβοὰ τη ϑὴ ἐ86 δβευϑῃβ 
Α΄ ---ἰὴθ ῬΘΟρΡΙ6Β᾽ ποιάν. ΑοΥΘ 481}, (μον 

Ὠδπι68, 88 ̓ ππΘΥΐπκ ὙΠ ἃ ἀδοορίϊγο ἸΌδίσθ, ΔΘ 
εἴνοῃ ἘΡ ἰο Βοοσῃ δὰ ἀοϑίγαοίΐο. 

Ὑ Ιδὺ τὸ πσδὺ ποί οτζοὶ (δὲ ἃ σγο 1608] 11{6- 
Ρἰοίαγο οὔ 86 ϑείγο Νὸν Τοϑίδυιδῃς (26 ἱδ Β6᾿Θ 
Ῥτοϑοηϊθα ἴ0 π8, Ὠ 669 ΒΒοι]ὰ (πὸ 16οὐ ὍΘ ΟΥ̓́ΟΣ- 
Ἰοοϊκοα, ἐμαὶ ἐ:6 δοῃποϊυδίοη οὗ ἐπὶ {ἶτηθ ἰ5 οἶδ δ- 
Ττδοίογ σα 88 (᾿)9 δεοοηα το06---ἰ ὁ ̓ πίοστη δ ἰαῖς ο86 
{ΠΡ οἴοΓ6---ἰὮ δὲ τ οἢ ἔογταβ ἰλ6 ὑἐγδηβι(οη ἔγόπι 
86 ὅτοί ἰο ἐδ (πἰγὰ νοῦ; δὰ ἰὑ 18 ἰῃ δοοονρὰ- 
8η00 ἩἱΓ (μἷ8 δοὺ {πὶ γγ9 ηῦδὲ δϑοὶς (0 ἀρίε- 
τηΐηθ ἐμὸ Θβομδίοϊοχίοδὶ ἱπιροσί οὗἩ {πὸ ρῥγεδεδὲ 
Βοοϊΐοῃ. 

Ἧ ὁ Βαγὸ δδϑὴ ἰδ δὶ ἐμΠ9 δοοοῃὰ τ0ὋἪοἊῪ .δ)Δ8 ἈΓ6- 
δοη(οα ἰ(86} ἴα ἐπ σταπᾶ βιιοθοδϑίοι οἵ βογεδίθβ 
(το! κίουβ δπὰ 6{}168}}, σα τα του 189 
Θηΐϊΐϊγα ΟἸ γι βείδη ἰἶπιθ: ἐδ ἐΐηιθ οὗὁἁ ιμϊ8 ποῦ, 
ἘΒΟΥΘΌΡο, σοϊποί 68 τῖι ἢ ἐμαί οὗἁἨ ἐπὸ δοι υὴν οἵ 
10 τὸ Ἡ (ΏΘ85686 : ἰὑ ζΟΓΙΏΒ (ἢ 6 ΓΟΎΘΙΒΟ οἴ (Βοὶν 
αἰδροηϑαίΐου (Μαίί. χχὶν. 26). [ὲ μδ8 Ἰἰκενὶδο 
Ὀδθὴ ἑουπὰ (μαὲὶ ἰμο (τὰ τοῦ Ὀορίηβ τὲῖι [86 
βουϑηΐῃ Τγαπιροί, 85 86 (ἰπηὸ οὗ γχἱροποὰ Ααὶὶ- 
οἰ γ ϑυϊδοϊγ, τὶ ζοδίαχοδ ἰδίου οα ἢ} γ ἀογοϊορδὰ 
δα ἀοιογηϊηοά, 
ΤῸ βοοοῃὰ νὸ9 ἷβ, ἐβουογο, αὶ ΡΘΟΌΪΙΔΥ 608- 

ζοτταλίΐου οὗ ὑμ6 ἰ1π168, οοηθατμπιαἰθα αἱ {ἢ ἀείεαὶ 
οὗ (δε το Ἡ ἢ 685608 δηὰ οοπίἱυΐηρ 00} 086 Ρ6- 
τὶ οὐ οΥ̓́Ροβὶιϊνο Απ στ βιϊδηϊγ. [8 ΘΒδυδοίογί} 
εἷο ἐϑαίατο ἰ8 1π6 ἐγοιαθπάουβ γοοϊκὶπρ οἵ δέδιτθ 
Ὀθαϊηπΐος τὶ ἐμθὸ Ὀυτβύλης Τοσὶ οὗἩ Αὐϑολτὶν- 
εἰδεῖϊϊγ. ΤᾺΘ δυιμονγί(ἰϊοα δὰ μυδνάϊδοδ οἵ 
ΟΒατοΒ δηά ϑιδίο δϑϑι δἱ 1αϑὲ ἰο Ὀ9 ουδυ δε βοὶῦ 
ἀδεβίσογοα ; (π6 Ὀοιίον αἰδροβοὰ δγὸ δαὶ ἰπάϊνὶ- 
ἄἀυ.815 ἔγομι δὶ] ραγίβ οὔ {6 ποτ] ἃ Ὑ80, ἱπ ἃ πιδ8- 
ὯΘΓ, 96} Μδίοι ὈΥ {89 Ὀοάΐο8 οὗ {86 δἰαίη, νλ 115 
{80 τυϊτης ῬΑΡΙΥ σοἸοοταία (89 ὀχοϊ θὰ ζδϑι τὶ [268 
οἵ δὴ υἱοῦ] δοοαϊατίσοὰ ρμαγίγ- ρὶτὶι. ΤΒαα, 
ΒΟΎΘΥ͂ΟΡ, ὈΥ τοῦϑοὰ οὗἡἁἨ 189 πβορδσδίϊοη 
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κιϊδατίηςς οὔ (89 ΟμΌγοΙ οὗ αοά, ἃ τοδοίϊοῦ δραὶῃ 
ΔΚο8 υἷδοθ; ἱἰμὸ ῬΡΟΙΟΣ οὗ (89 ρμοΐά]θββ οἷἱγ 8 
ΔΒΔΚΘῺ ὈΥ͂ πὸ αἰουϊουδβ ΡΥΘΟΌΓΒΟΓΥ δρροδτίης οὗ 
180 δοηρκτοραίίοη οὗἨὨ [Π6 Κιηράοια δηὰ ὈΓ ἰδθ 
δἰἰογοὰ βοηϊπιδηΐβ οὗ ϑηΥ οὗ Π6Γ ᾿πμΔὈἰ Δη18---- 
ἱη σι όοῦι (ἢ 9 ΘἤδηΘ, ΒΟΉΘΥΟΓ, ὈΘΑΓΒ ἰ89 Ῥῥγο- 
ἀουιϊπϑηὶ Θμδγδοίον οὗ ἃ γοροηίδησο οὗ ἔϑαν, δηὰ 
ὁδῃ ἐμουοΐοσο ραἶτο ΜΟΥ͂ ἰ0 0.10 [1}1 πιδηὶοδί αἰ  ο ἢ 
οὔ Απεἰο ον ϑι Δα ἴῃ (ἢ (ἰτὰ ποθ. ΤὨῖ8 Ρ6- 
τἱοά οἵ ἃ ρυγοὶγ Απιϊομ γι βιϊδη βρὶ γὶὺ οὗ (89 {1π|08, 
νἰίμουῖς ὅπ6]} οοπδοϊϊ ἀδιΐοη, 18, ἰὰ ΙΏΔΟΤΘ σεπογαΐ 
ἀεβογιριϊοηϑ, ἱποϊυαάθά ἱοχοίμος σὶϊὰ (Π9 ἥηπαΐ 
τογοϊδιίοη οὗὨἩ Απιϊσγὶδί, 6. σ. 2 Τ|ι688. ἰϊ. 8. 
ΤΏο τοδηϊοβὲδιΐϊοι οὗ τιἰοϊκο 688 [᾿ξ ἐ86 Ιοκοα, 
Οη6---ἴες βοελαγεη} 88 18 σγδαδίῖοη8, 88 ᾽δ8 
δἰγσοδὰν Ὀθϑη ἰηἰϊτηδιο. ΤΕ δ ἰἰπη6 Βοϑῖὴβ 0 Ὀθ 
ἸΏΟΤΟ αἀοβδηϊ οἱ οἰαγαοίογϊζοὰ ὈΓΥ ἰδ6 Βοδϑί, 
ὙΔῚΘἢ 18 ἐγαηβίονγιηϑθα πο (86 οἰκί Κίης (σἂ. 
ΧΥΪ;. 11), δηὰ ππϊοὰ ΤΌγτΒ (δ ἰγϑπβί το ἔγοτα 
ἐδὸ δόυεπ ΚἰπρΒ οὗ ἰ8ο οΪἷὰ γον] οὗ δυϊβουῖν ἰο 
ἴδια ἐεπ κἰπκα οὗ ΔΌβοϊυἱ 6 ΘΠ ΟΟΥΒΟΥ͂. 

Ἧο τηιὲ, ζατί ΠΣ, πού ονοσϊοοὶς ἰμ 0 δοὶ, ἐπδὲ 
το ἰδ δβοοουὰ νγο0 ἰοθοιο8 ἰη68 οπὰ οὗὨ (Π6 
πονὶὰ, δηὰ ἐμαὶ ουθὴ ὑπὸ ἰμἰγὰ σοῦ, ἐἰιθ τουοὶδ- 
ἐἰοη οὗἨ Απὐἰἱο ΒΓ 5018} }Υ, Γοδο 68 Ὀδοὶς ἰαίο (δ 6 
ο]ἀ ἐἰπ|δ. ἴῃ ὑμπὶ5 οοπῃοοίΐοη, γὸ πουἹὰ ἀραΐη 
681} ἰο πιϊηἃ (Π0 ΔῈ οὗὨ ὑΠ|ὸ ογο] 168] οἰ ΓοΪ68; {πΠῸ Υ 
ΦΥΟΣ ῥγοβϑοῃί ἰοίδ] που] -οἱοίαγοβ, ἱμπουρσὰ οὗ- 
βετνυίΐης 8 σοηίΐπυ6)] ρτοχτοβδίοη ἰοναγτὰ (Π6 οπὰ 
οὗ 6 νον] δηὰ :Ἰυδίγοϊληςς ΑἸ 878 8 αἰ βογοηὶ 
δερεοοί οὔ ἰδ νουῦ]ά. 

Α ἴοδίυχο ψ ΣΕΥ οὗ ηοϊΐοθ ἰ5 ὑπαὶ ὑμὸ Βαδδὶ 
οὗ (μἷ8 δεοοῃά. γῦγοθ δϑοθηᾶβ ουὖ οὗ {89 ΒΔ 10 ΔΌΥ88 
ἩὙὮσηοσΟ, δον ἰδ6 δῖ Τυατροί, {89 Βπιοῖο, 86- 
δοιρϑδηΐθα ὈΓ [80 ΒΔΓΙΑ οὗ Ἰοουβίδ, ἄγοβο; (δαί, 
ὁπ ἰδ6 ΟΥοΡ δηά, ἰΐ ργϑοθάθβ ἰμ6 (δ γὰ γοθ οὗ 
Φοδαμιτηδέο Αη ἰσἢ τ 5018} }{Υ, }.8.. 88 (Π69 πὰ ρ- 
τοθὴξ Ὁροὴ ΒΑΌΥ]ΟΙ (6.8. ΧΥΪ. δηἀ χυὶϊ!.)} ρτθ- 
οεάοβ ἐμο ᾿υἀσιποπῖ ρου ἰμ9 Βοδβί (οι. χὶχ.) 
"ἯΣ. Ἀδγτο, ἰἰαῃ, ἴῃ οἷι. χὶ., (89 Εδνιμ-ρἰοίατο οὗ 

[86 Ομ τἰβιϊδο τνἱβὶ Ὁ1]19 νον ὰ, ἰὼ γϑδβροοὺ οὗἉ 118 8]}- 
εἰάοα πἱβίοτ 6 σομίοτιηδιΐοη ἴῃ ρσοοὰ δηὰ οΥἹ]] : 
δῦογο δ}}, ἰῃ γοβρϑοὺ οὗ (9 σοῃϑὶοί, ναχίῃς ΟΥ̓ΟΣ 
ΤΠΟΓΘ Ῥτοπουπορά, Ὀοίνοοη 66ο] δἰ αϑίϊοαὶ δπὰ ρο- 
λιεῖσοα] πονρεύσηι ([Νοηείσπιι 8} ἴῃ ἰη 6 ροοὰ βΒρη86 οἵ 
486 ᾿ΤΘτΙ), ο ἐμ6 9πη6 δά, ἀπά (6 απέποηπιΐθηι 
ΟΣ αἀπονεΐεης οὗ ἴ6]59 ᾿Ἰθοτίγ, ΟΥ (6 τηοάογῃ βρὶνγὶς 
οὗ π9 ἰἰπιοθ, οἢ. ἐδ οὐ Βοῦ μ8πη4---ἃ σου οὶ ἤη4}}Υ 
εδοπάιιοέϊες, ἰῃ Ρατί, ἰο {86 τὶ ρὸ δη 6818 θαι τ ἰχὶ 
86 Κἰηράοπι οὗ αἀοἀ διὰ ὑμ9 πουῦ]ὰ, δπὰ ϑηάίηρ, 
ἐπ ἐμὸ νοῦ] βοΐ, τὶ πὸ τοδὶ οσχίσζοιμο 8υο- 
ἐπδίϊουδ. 

. [ΑΒΒΤΒΑΟΥ ΟΥ̓ ΨΙΚῊΒ, ἘΤΟ. 
Βν ἰδὲ «Απιεγίοαη αἰ ον, 

ΓΕΞΊΣΙΟΤΤ δηὰ ΒΑΒΝΕΒ γοργὰ γοσβ. 1], 2, 88 Ῥτο- 
ΡΕΤΙΣ Ὀοϊοηρίπρ ἰο {μ0 ῥτβοθάϊης βοϑοίΐοῃ ((Π9 

{ξεν ρμδγί οἵ στοῦ, 2 Ὀοϊηρς ἰγδηβίἐϊοπαὶ ἰὸ (86 
ΖοἸ] ον βεοίΐοη) δῃὰ 85 ἱπαϊσαιίπρ ἰμ 6} 6-. }Σ0τ- 
πασίϊοη οὗ (86 ΟΠγΟΣ ὈΥ ἰο86 ΨΒοπὶ ἰῃ 6 δέν 
Βγιταθο το. ΤῈ9 Τϑιρὶθ, ἰπ ἐἢ6 τ ῖϊδοδί 86 η 89 
οἴ ἰδΠο ἰετηι, (1πο]αδῖνο οὔ (μ6 βιαποίαδυυ δηὰ αἱ] 
κο Οουτί8) {Π0γ ἰπίογρσοὶ “88 βγῃδοἷϊο οἵὨ ἐδ 
ΟἈτγί απ Ολυγεῖ ζὐηϊοεγεαῖ: (9 Ἡοῖν 9.7 Ἡοϊΐεε. 
.« “ Τορτοδρηίίηρ ἐμαὶ ρδτί οἵ ἰὶ. .. σδιδβογοὰ 
ἑπίο Ῥαγδάϊδο; ὑῃ9 ψεπιαίμαδν 97 δὲ Τονερία.. ., 
Ἐ8ΒῸ Ομβῆτοι οὐ δανγίλ, (9 Ηοῖν Ῥίαςο,.. .. 88 
δρυτίορς ιπ6 Οματοῖι ἴῃ γοϑροοί οὗ ἐἐ8 δεογεί ἐρίγίἐ- 
᾿αὶ 'τνογελΐρ ἀκα ολαγασίον,. .. ἰᾷο ΑΠατ-οουγέ .. 

ὑπ ΟἸυτοῖ ἴῃ γτοϑροοὶ οὗ ἰ(8 υἱδίδῖα απα »εδ- 
ἐἰὶϊς «τοοτδἠΐρ, . . . . [80 οὑον οὐ Οεηπίϊε οομτγέ 
ἷ5 ἰὴ 9 ΒΥΠΙΌΟΪ6 8666 οὗ (6 δαϑοϊ ἰοῦ τηθτ- 
ὈΘΙΒ ἔἴγοπι ουὐ οΥ͂ Βοδί μϑηΐβια. Τ80 Ὀοβίον- 
τηθηΐ οὗ {110ὸ τοά (Εἰ ἰοί4), ἃ58 ἀθποίϊης “(6 γοψαΐ 
αὠϊλοτίζαίίοη οὗ [080 ποτὰ 8... Φοῆη ΒΟΓΟ γΟΡΓΘθ- 
Βοηίοά... ἴῃ {110 τοΥ]ς ΟΥ̓ {πὸ ον ρίατα) σό- 0 ̓- 
πιαίίοη οὔ ἰ 6 ΟΒυτοῖ ;᾽᾽ {πὸ ἀϊγοοίίοη (ὁ πισαϑιγε, 
Θουρ] θα ψῖἢ (Π|9 σαδίέίπρ οἱ, 85 ἱπιρὶ γίης, 1. ΤῊΘ 
αἀοβηίησ οὗ ἰο86 ψᾶο δἷοηϑ οου]ὰ γἰ σι γ Ὀ0 σοη- 
δἰ ἀοτοα 88 δεϊοηρίηρ ἰο ΟἸιτἰδβί᾽ 5 σβαγοὶι (“ἐδ ἢ 
85 ἴη ῬᾳὈ]Ϊο ῥτοίοϑϑίου δπὰ τόγβΐὶρ τοσορηϊζοὰ 
(μδὐ οατγάἴη4) ροϊαὶ οὗἨ (86 Ομ γἱϑίϊδα αὶ ἢ τ αἰ οἢ 
(116 76 ν»ν7]͵188}} ΑἸέᾶν δηὰ ΑἸύδῦ τσὶ ἰι1.8]- σου ῖρ βγπ- 
Ὀοϊτοά, νἱφ. 7ωδίϊβοαίίοα ὃψ (δὲ αἴοπό εἴἶῆεσαον οὗ 
Ολτίδι᾽ ε ὑγοριἑαίοτῳ δαογς6᾽).---ῶ. ΤΏ ἐχοϊμδίοπ 
ΟΥ̓ ὀχοοπιπιμηϊσαίίοπ οἵ “16 οι ἶθἢ (πὰ ατοοκ 7) 
Ομυτγοῖῦ.. .. 88 δροβίαίθ δῃὰ Βοιηλίῃ θη ;᾽" ---τἶθ 9 Σ6- 
σοζῃίϊ(ἴοῃ οὗ {11ιο989 ὁχοϊι θὰ 89 ΝΙ(Βΐἢ ἃ Οσετέ οὗ 
ἰη19 ΤοΡ]6, 88 ἱπαϊοσαιίπς ἐμδαῦ ἐμοϑο δχοϊυα θά 
““πόου]4 οορίίπθ ἰ0 ΔΡΡΘΆΡ 70Γ 6 ἰΐϊηθ διἰδομοᾶ 
88 δὴ δρροπάαρθ ἰο ἔδπο Ομ ΓΟ Υἱβὶ Ὁ]6.᾽ ΒΥ 
(80 ἩΡίώμεδ8δέε (ΠΟΥ ἀπάογβίαη ἃ {8.8 ὉΠΌΓΣΟΪΘη 856- 
τἱ68 οὗ ὑὈρΠο]άογβ δηὰ Ῥγοοϊδί πηθγ8 οὐ ἰτυιῃ, αἷς 
νἱ ἀθὰ 88 ἔρον: (1) 16 οδυιίος Τ οβίογη Ὑ7Γ{{- 
Ὠ65565, Βυσδ 88 ΒΟΓΘΩῸΒ ΟΥἨ Μαγβοὶ]]αβ ἰὼ ἰἢ9 
ΘΆΡΙΥ ρδτὶ οὗ ἰμ6 δι Οοπίατν, 86 ΑὨρο ϑάχοι 
Οδατοὶι, Αρορατγὰ, ΟἸδαάθ οὗ Ταγίη, εἰσ. ; (3) (86 
Ἐβίοσγη 11π6, δομβ᾽ βίῃ ρ οὗὨἉ {86 Ῥ80}} 6] 88 Δνιϑί πα 
δϑουϊ Α.}. θδὅ3; (8) ἐμοὸ σηϊιοὰ Ἑδείογη απὰ 
Ἡοβίϑθγη ᾿ἴπϑϑ, ἀυσίης (μ6 1108 δπὰ 121} Οοηίΐα- 
τἰ68; (4) ἐ!|ὸ 4] ἀθῃ 898} δηὰ ΑἸ ζθη868 οτἱ σἰπδ- 

ΟΣ (7ο]. ΠΙ., 4ρ»ρεναϊ) εἶτου δἱ Ἰοπκέν, δηά ἴῃ τὴ 9 
οτίριπαὶι, [89 Νοὐῖς Ζρεον οἴ ἐμο ῬΑ] ἄθηθοα. Τμΐ ποτ, 
ὙτΊτθη δῦουξ Α. Ὁ. 1170, ρτοδοιῖδ [86 Ἡγίξησει οὗ ἴδ ὙΥΔ]- 
ἀϑηδίδη Οδυτγοῦ ἴο ἔδο γαῖ, Ηδ αἷτοα, Υο!. 11., Ρῃ. 390- 
396, ἐγα δ δείουδ ἤτοι ἐδ, δηὰ ἔγουι οὔ οἵ [δ οἱν Ἰδῖον πουῖκα 
ϑηἰεοὰ 4ηπέολτίεί, βδο0 νδυ8Ὁ0]9 δηά Ἰηζογοδίίηκ ἰδ ἐδ 161» 
ἴϑΓ δα ἱπαϊοδείης [89 ροοϊτίοη οὐ ἔδαξ σοπηδυῖκδ Ὁ] 6 Ῥοορῖϑ ἴῃ 
ΤΘΙΌΤΘΙΟΘ ἴο ΒύΙλ6, Δηὰ 09 τοὐναδείηρ δχαίπσε δοσ, (μδὲ [89 
οχίγδοί ργοδοηϊοα ὃν ΒΙ]οί [6 ἤοτο γοργοάπαορᾶ, (ΓΠῸ 1δσὲ 
ῬΆΓΘΔΟΤΘΡΩ 16 88 Ὀτοδθηίθί ὈΥ ΒΑΓη68.) 

“ Αηἰο γίϑε 16 ἴΠ9 ζε]δομοοῖ (ἀοογηρῆ ἰο οἔθτοδὶ ἄδιημδ. 
ΚΙ 0}, οονογοά πὶ τἢ [9 Δρρϑασζϑποο οὗ ἴδ ἐγυϊὰ αηὰ γί κὶῖ- 
δοῦδη 688 οὗ ΟὨτίδι δοὰ Η]δ ϑροῦδο ... Ὀοίηρ δάσο! ηἰδίογοα ὮῪ 
ἴα 186 δροδί!ο; δηὰ ἀοίδηδοα ὉΥ͂ 0.6 ΟΥ ΟἴὨΘΓ ἄγη ({. 6., (δ 9 
Βρίσ  π6] δηἃ βοοῦϊαῦ δύ)... .. ΤῈ ἐΐ ἰδ ηοἱ ἃ οογίαΐη 
ἐισα]δο Ρογϑοῦ, ογάδί θὰ ἐπ ἃ οογίδίη σγδάο, οὔϊοο, οὐ πιίη!φ- 
ἔγγ, οοησίἀοτίης ἐμ6 ἰδ κς ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ: ὕαϊ ἰπ9 ἰαἰδομοοά [0 
56], οὗ ἴο ἴΠ9 ἴσυϊα, τ ἢ το ἢ ΠΟΎΘΥΟΓ ἰξ οονοῦθ 
{6} δαοτηίηρ [86] ομζιυαγαϊν 118} 186 ὈοΔΌΓΥ δηᾶ ρίοιΥ 
οὗὁὨ ΟδυθεΒ Οδυτον, οὔ Ομ τίσε Η τ ϑοῖζ, Πίο ἤδζηθα, οἴδοοα, 
δοτί ρέῃ. 66, δβοσωτηθηΐδ, Τὴ ἰπί 41} οὔ [Βὲ6 δγοΐθηι, τί τ αἷἱ 
ἰδ ταί ηἰδί τα, ΒΓ ΚΠοΡ δηὰ οπσαν, (]ον ίης ἐς τ τ δὴ ον] 
δηὰ ὈΠηΠοὰ Ποατὶ---δυςἢ ἃ οοηρτορεέίοη, ΔΚ τυχοίδοσ, 15 
οδ] θὰ Ἀπ οί, οὐ ΒΑΌΥ]ΟΩ, οὐ ἦπο Ἐπ γ Βοδοΐ, οἵ [π 9 
Ἡδυῖοξ, οὐ ο Μδη οἴ 815, 8 βοὴ οὔρογάαϊ ἰοῃ. 
“Ἡἰδ ἥτγεῖ ποτὶ 16. (πὲ 16 φογυίςθ οὗ ἰαξγέα, ρΓορϑυῖν ἀπ9 

ἴο Οοἀ αΙοηθ, Ἀ6 (Αεοἢγίϑι) ρμογυογίϑ Ὡπίο Ὠἰτ5617 αηὰ ἴο 
818 ψοτκα, ἀπά ἰο {8 ΡΟῸΡ ςΓοδέγο, ταϊίομαὶ οὐ ἰγταςοπαὶ, 
δοβαὶ 019 ΟΥ ἱπβοῃδί Ὁ]: δα, ἴον [πδίδηςοδ, ἴ0 τ)8ῖ]9 ΟΥ̓Ϊοτη8}9 
βαϊηῖϑ ἀοραγίοα ἐδ ἰδ 16, Δηὰ ἐο ἐμοῖς ἱπιαρκοα, "ΟΠ 6, ΟΥ̓ ΓΘ- 
οα.. ἯΗἰς νοῦ τὸ (ἢ9 τασγαπιεηίξ, δ ρϑοίδ γ ἐπαὶ οὗ (ἢ 9 
“μοδανίεί, ἈΠΟ ἢ6 ἩσΟΓΒ ρα Θ΄. 7 πι ἢ Θοα δμὰ ΟἸτίφ, 
Ῥγοδέθέξίης ἔπ δἀογαίίοη οἵ δ]᾽Ί΄ὁπμ6. 

“ἯϊΪ6 δεοοπα ποτὶκς ἴα, τ δ!' ἢ τοῦθ διὰ ἀδοτίγοσ Ὁ τίδέ οὗ 
[89 τηοσέ(8 οὗἩἨὨ ΟὨγίδξ, τὶ "ἢ ἢ 9 ἩἘΟῸῸ δι Διο ΠΟΥ οΥ̓ Ετϑοθ, 
τὶ κι ’ϑουσηθαα, Γοροπογαίίομ, ζοσοϊδαείοη οἵ δίηδ, βαπος οδιὶ 
οομδιηδίοη, δοά δρί τυ] Ὡουτίε  πιοηξ» δηά προ βάν, 
δίΕσ  ναἴδα [θη (0 δα ΟὟ Δα ΠΟΥ, ἴο ΡΡΥΝΗ οἶημδ, οὗ 
ἴο {πὸ δηίηἷδ δῃά {161} ϊἰογοθαδίοπ, ΟΥ ἴο 86 ἦτο οὗἉ ρμῦτρε- 
ἴοτγ. Ἐπ Βὸ δρραγαΐεε ἐλά Ῥὲ Οἰνεῖ, δηὰ Ἰοδϑ 
ἔπϑ.. ΔΎΑΥ ἰ0 ἴπ 8 ἐπ ρη δ᾽ γτοδὰγ τωϑοϊτοηρὰ ; ἴδ 80 ΠΟΥ͂ 
ΤΑΥ͂ 5Θ6ΙΪΚς ηοΐ πο [ὨΙηχδ οὗ ΟἸγίβέ, πος τπτοηρὶι ΟἩτγίδε, δὺξ 
ΟἿΪΥ {86 ποεῖς οὗ 1861 Γ οὔσῃ μδπάδ: ποὶ τῃγοπαὴ ἃ ᾿ἰνίης 
ἴα ἢ 1 Θοά, κπὰ ΨΦ 6609 ΟἩτίοδε, ἀπὰ τὴ9 ἩύΪΥ ϑρίτίε: δας 
του ἐδο νἱ}} δὰ 19 τόσ οὔ Απι οἰ τίοϊ, ἈΘΓΘΘΔΒΙΥ ὃν 
8 ϑθθιθε (δι πιϑη 8 Ὑδοὶθ δβαϊναϊ ἰοῦ ἀδρομᾶδ οἡ ὮΪδ 

Ὑοτῖκα. 
“ἨΗ1ΐ[6 ἐλένα πτοτῖκ ἴα, (Ἀδιὶ 6 δἰ δαΐδο (ἢ τορπογαίοη 

οὔ 9 ΗΙοΙῪ Βρίείι ἰοὸ ἃ ἀϑδά ουαϊναγὰ (μι ; ὈΔριεϊζίς οἰ» 
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ἐἰης δου Α, Ὁ. 1170; (δ) ἐλ 9 ΟΒυτοῦ 95 οὗ 86 Β6- 
Τοττωδίϊοῃ.---ἼΒ 6 Ὁ ἰηιογρτοῖ: (1) ΤΙ 1260 ἀανϑ 89 
ἰηαϊοαιίης 1200 ψεαγα; (2) (δ οὐΐυδ-ἔγεοϑ διὰ σαη- 
ἀἰοείτεκα, ἰΒ δὶ (ὮΘΥ ἩΘΓΘ ἴο0 σοῃδὶϑὶ οὗ Ὀοΐδ νμπὲπέδέετ 
δηά ολωγοΐόθ; (3) (09 ὩΌΤΩΌΟΣ ἔτοο ἰπδι {ΠΟῪ ἯΘΤΘ 
ἰο Ὀ6, (α) ἃ απ ΘΓ οοπιρείεπέ ἰο ὈΘΔΡ ἩΪΏ 688 
(σορ. θα. χτὶϊ. ὃ; χὶχ. 18, εἰο.}, (δ) ἃ δηναὶ 
ΠΌΓΠΌΘΓ, (9 Ῥοββί οἷν ἰδ ογἰζίηδὶ ἀϊνι βίου ἱπίο 
ἐισο ἰἰμ65, Βαβίοσῃ δηὰ οβδίθσῃ ; (4) ὑμποὶν Ὀοΐης 
εἰοίλεά ἐπ φαϑκ-εἰοιί, ἰλ8Ὲ ΠΟΥ τψότθ ἰο ἩΣ 688 
ἴῃ τ 6 τά 5 οὗ στοῦ δηὰ ρμογβοουί(ίοι ; (6) ἐμ οῖγ 
Ῥοισεῦ (ΒΑΓ 68), (α) οὐονρ ἰμοϑθ ψᾶῖο δβιου]ὰ ἴῃ- 
το ἰδοπι, ἰο ἀσυοων ἐλότα εοἰἦ ἤγε, ἰμοὶν ἀοο- 
ὑγὶπο5 8ηὰ ἀοηυηοϊαίί οι, τυ Βίοἷ. ἡγοῦ ] ἀ' ΓΟΒΘΙὉ]6 
ΘΟὨΒαπιηρ ἄγο (τγοβϑυ! ἶηρς ΟἹ ἰπηδίοΥ ἴῃ Ὀϊνὶῃθ 
ὁ πιά ρπιθηι); (6) ἐο δλωξέ ἦδαυεη, ἰμαὶ δρὶ γι ιι 8] 
Ὀϊοβδίηρ5 του ϊὰ βϑοῖχ ἰο Ὧ0 πὰ 6} ἰμοῖὶν σοπίγοὶ. 
(““ Ῥυτγίης ἴ.6 δρβε8 οὗ βοῖσ σαἰπἰβίτυ, ἱμθ γ6 88 
ΘΙ ΠΡ ΑΘῸ ΟΡ χαὶῃ οὗἁ 8 βρ' υἰυ8] κὶ πὰ ἀροῦ {89 
ον, Ὀαὶΐ δὶ ἰμ9 ποσὰ οὗ {80 Ἡ  ίμοθϑοβ. ΤΠΘΓΘ 
ΔΒ 50 Κηοπ]οάμο οὗ βαϊναϊίϊοῃ Ὀαὺ ὈΥ͂ ἐμοὶγ 
ῬΓοδοϊιΐηρ---Ὧο ἀοβορδίΐ οὗ 6 β ̓ ν αὶ ἴῃ δῃ- 
ΒΊΤΟΡ (0 ἰποὶῦ ῬΧΆΥΟΙΒ; θη 48 ἐῃο ΤΠ Π08868 
ὍΟΥΘ δῦ οὐυὐ ἔτγοσι ΟΒΥἰβίθποπὶλ ΨΚ ΘΏΘΓΑΙΥ, 8 
ὈΠΙΎΘΙΒΆΙ] ἔδιιΐηθ θηδυθα,᾽" ϑευεηπίλ Ῥίαϊ); (ε) 
ΟΥ̓́ΘΡ {Π6 τοαίεγε, ἰῃ8ι 9 ΜΨΆ7Β, ΟΟτηΙ οί  0}8, ἐἴς., 
ὙΠΟ ματο Το] ον οα ἰδ αὐἰϊθιαρὶβ ἰο ἀρδίγου 
ἀπ θτ, δὰ ψ ἢ 6 8 Βαγ9 οδιιδοα Υἶγοτβ οὗ Ὀ]οοὰ ἰο 
δον, ου]ὰ δεέόπι ἰο ὨΔΥ͂Θ ὈΘΘῺ ἰῃ ΔΏΒΥΟΙ ἰ0 (δι 6 Ὁ 
ῬΓΆΥΘΙΒ; (6) ἐμ τὧαῦ δφαϊηδβί ἔμ θπι, [λ9 τχὰῦ οἵ οχ- 
τοστοϊηδίΐοι ναροα ἰπ ρδ νου ΔΓ δρδὶηδί πο Ἧ 6]- 
ἄθηβοδβ (“σοῦ {89 γϑδνρ 1640-1670... ΠΟ ζοὙ78 Ὁ 
(88ῃ πὲπὸ λυπατγεα (λουδαπα Ῥτοιοδίδηΐβ τόσο μυΐ 
(ὁ ἀοδίμ ὃγ ἰμ9 Ῥερί ϑίβ ἰῃ αἰ δογοηΐ ρατίβ οὗ Ἐπ- 
ΤΟΡΘ." -Ἰβαγπεδ) ; (7) (ἰλ0 Βεαφί (89 ουτί ΒΘαβί 
οὗ Ὀδπὶοὶ, θδη. υἱὶ.), (89 ῬΆΡΘΟΥ :; (8) (πο ἀεαέλ, 
{6 ἀρραγθϑηὺ ἀοδβίτιιοίξοι οὗ (6 Ἡ 1Π68868 δί (}}9 
1,δίοσδη Οουῃοὶϊ (ἰο ἩΔΙΘᾺ 81} αἰββδηι οηΐϑ δὰ 
Ὀθθπ Βυϊοτηοηοὰ δοα οἱ πὮ]ο ἢ ΠΟΠΘ ΔρρΘΔΑΓΘα) 
σῇ θυ, Μαγ ὅ, Α. Ὁ. 1614, ἐμὸ Οτδίονς οὔ ἰδ Οουη- 
οἷ! Ρχοοϊαϊ παρὰ ἰο ἐμ ῬΟΡ6 ἔγοιι ἐδ9 ραὶρίξ, ““αηι 
ποπῖο γεοίαπιαί, πα οὐεὶείϊ 1 ςΤΠΟγΘ 8 88 
οηὰ οἵ γοβἰβϑίδησο (ο (89 Ῥ8ρ8] γυἷ]θ δῃηὰ το] ρίοη ; 
ΟΡΡΟΒΟΥΒ ἔβοῦθ οχὶβὲ ΠῸ ΠΊΟΥΘ ς᾽ δηὰ δραΐῃ “" ΤῈ9 
σοῖο Ὀοὰγ οὗ Ομτἰϑίοπάοια 18 ΠΟῪ βΒοθῃ ἰὸ ὃθ 
Βα )οοἰοὰ ἰο (8 Πεαά, {ππαὶ 18 ἰο 746." (Θυοίοάα 
ὉΥ ΕἸ] οίι, οὶ, 11., Ρ. 460) ; (9) [80 ποέ ρεγπιῖί- 
ἐἰπσ ἰλεὶν δοάΐες ἰο δὲ δυτίεά, “ἰοῦ 8600 Βμου]ὰ 
6 ἱτοδίοὰ τῖϊὰ ἰμαἰ χηὶϊ αἋϑ ὑΡ (Δ6Υ νογθ ποὶ 
πΟΡΙΒΥ οὗὨ Ομ τ διϊδῃ Ὀ0γ]8],᾽"" (10 8 ἀθογϑϑᾶ ἐμαὶ 
Βοχοίϊοβ δοιὰ Ὀ6 ἀθηϊθα ΟἸγΙδίϊδ Ὀυγ18] Ὀγ (86 

ΤΟ ἰὴ τπδὲ (Δ ἢ, δὰ ἰοδο λίπ τπλὶ ὮὉγ [{ ἰσ ἔ10 ΘΟ ποοτα 10 ἢ 
οἵ Ὀαμίίδαιν απ γοχομοζδιίου, ἢ ἩΠΙΟὮ 6829 16} ἐΐ (16) πιί- 
πϊβέοσα ογάοτθ δηὰ ὴ9 ΟΥΘΥ Βαογιθηί; δηὰ οὐ [ξ ἤσαη 5 δ}] 
Ομ γί δι! δὴ το] ἰχίοη. ; 
“Ἡ! 9 7ομγὶλ πσοτῖκ ἰ6, [Π6ὲ Πο τοδί ἴπ6 Ὑεο79 το] χίοι δηὰ 

φΘπ ΟῚ Υ οὗ ἐδ Ροορῖο προῦ ΒΒ Μδδο; ἴον Ἰοδάϊης ἸΠοῖὰ ἴο 
Βοδσ ἰἴ, 9 δορτίγοϑ ἔθ οὗ δρί ΓΙ [Δ] Δη ἃ ΒΒοΓΏΣΩ ἢ ἴΆ] πγ8Βἢ- 
ἀυοαϊιίοη. 

“Ἠἃϊκ ΑΔ ποτῖκ ἴα, ἰδὲ Ὧ6 ἄοοδ ΟΥ̓́ΘΣΥ (ὨἰπιΣ ἴο ὉΘ δέον, 
διυιὰ ἴο αἰπί δῖ5 [ππϑι14}}6 ΔΥΑσίςθ. 

“ἨΗϊ“Ϊδ εἰχίλ σοτὶς 8, [δὲ ὨΦ ΔΙ ον τϑυί οσέ α΄ Ἡϊ ουΣ 
δοοϊοδβίασοϊςδ! ΘΟ ΒΌΓΟ δ ἃ Θχοοτημ πη οι οη. 

“ἩΪΐο δευεηϊλ ποτὶς 15, ἰδὲ 6 ἀοίρηἀθ ἷ8 ΠΗ Υ͂, ποῖ ἘΥ͂ 
το Ηοἱγ βριτίξ, δὰ Ὲ ὮΥ ἮΝ Θ ΘϑΟΌΪΔΥ ΡΟΎΤΟΥ, 

“416 εἰσλι νι ποτ ἴβ, [πδῖ η6 Ὠδῖθρδ, ρογβϑοτίοα, τλ ἶκοθ [πη8}- 
οἰἶου δἴδδυ, δηὰ σοῦ δηά ρμυῖδίυ ἀφο ἢ ἐδ 6 ΤΟ 618 ΟΥ̓ ΟἸ Γίσί. 

“ΤΏ 68δ0 (πίηρΒ δὰ ΠΊΔΣΥ ΟΥΠΟΓΒ, ΔΥῸ {0 οἷοαῖϊκ δηὰ γοϑῖ- 
τοϑηΐ οὗ ΑἸ τε : ὮῚ Ὑἰοἢ ἢθ σΟΥΟΥΒ Ηἷ8 Ἰγίηρ, Ὑἱ]οκοᾶ- 
ΠΦ6ΘΘ, Ἰοδὶ Ὧδθ δου! ἃ Ὀ6Ὸ ταῤοοϊοα 86. ἃ μεοδίποη. Βπὶ {Π|6 
14 Ὧο ΟἿΠΡΟΥ σαυδο οὔ ἰΔοΙδίγυ ἴδ ἃ (Ἀ160 ορὶ υἱοῦ οἵ (ΙΒ66, 
δηὰ τγηῖῆ, δ δπιΒ ΟΥΥ͂, δ ἰηγοσδιίίοι, δη ἃ ἰμ ΘΥο Βα : 
ψΐο ἢ 1816 Απεϊουτίοι μ68 ἸΑΚΘἢ ΔΤΩΥ ἥγοτῃ αοὰ, δηὰ ἩΒΙΟὮ 
ἰοὸ ὯΔ8 δδογίὶ "ἡ ἰὸ σογοτηοηΐοθ, δηἃ δηςΠογί ἶο8, δη ἃ ἃ τη 8 8 
ΟἾΤΩ ἩΟΣΙΚΒ, δηά ἰο βαΐῃΐδ, διὰ ἴο ρυγααῖοτν."- -ἜἝ ΚΒ. 0.] 

1δίοσδῃ Οουποῖϊ, Α, Ὦ. 1179; αρεῖη, 1216, Ὁ. 
ἀγόζοῦυ ΙΧ.; δπὰ ὈΥ Ῥορο Μαγίέϊῃη, 1227); (10) 
(86 ὀγοαά ρίαςε (οτ τσαψ) οὗ (86 Οἱίγ, (ΠΟΙ) (88 
Οοαῃο1} δΌονο τηθηἰϊοη θά, τορτοβοπιίης (86 τ 808 
Κοιηδῃ ρόνοῦ, ραίμβογοα ἱπ Βοπο; (11) (6 τὲ- 
7οϊσίπρσ, οἰς., [816 δρθοὶδῖ γοζοϊ οἰ δι᾽ ΘΥΘΓΥ ΠΘῚ 
ΥἹΟΙΟΓΥ ΟΥ̓ΘΡ "“ λεγείϊο8,᾽ δῃ ἃ Θϑρβοΐδ!ν δἱ (86 ο1038 
οὔ (μὰ Οουπο] τ ϑμι᾿οῃ θα ἰπ Ββοοί. (8)---(866 ΕἸ]Ιοι,, 
γ7ο]. 11., Ρρη. 4684 54ᾳ.}; (12) ἐμ γεξεγγεοί ἴοι αὔίεγ 
ἔλγεε ἄαγε απά α λαζΐ, [λ6 τομον δὶ οὐὁἨ νἰΐπε88 ὉΥ 
1Ζαῖ 8 ον -- 1 Π 6 ῬΡοδιθα Ἀ18 (μ6868 δὲ Ἦ [ἰοτηΌοτᾷ, 
Οοί, 81], 1617, ἐ, ε., ἐλτεε ψεατα διὰ 180 ἀσψε 8616 
Μαγ ὅ, 1614, σ ποὴ ἐμο Οτδίοσ οὔ ἱδίοτγδη Οουυ- 
οἷ] (809 δῦσγο ἰῃ 8) ῥγοοϊαἰπιοᾶ λεγέσῳ ἴ0 ὃ6 ἐΖζίϊπεί; 
(18) ἐμ9 αϑοεηδίοῃ, (9 ἀ 6] γόγϑῆςσο οὗ 86 ΟΠ υσο δ ε8 
οὗ ἐμὸ Βείοτχτηδίΐοη ἤγοτα ρογβοουϊΐοι διὰ ἱπίο ρο- 
δ (1008 οὔ Ργοβροῦῖν δὰ ἱπῆπεποο ; (14) {16 εατίἢ- 
φιαζε, {πὸ Βοίοστηδίϊ οη---“ Τηδὲ σοὶ σίουβ τατος 
Ἰυζΐοη τ ῖοΒ δϑίοπ δ θα δηὰ οοπσωϊεα ἴΠ 6 πιδί 008 
οὗ Εὐυτορθ᾿᾽ (Δίπρατά, ᾳιοϊοα ὮΥ Βατης5); (1δ) 
186 ,αἰ οὔ {πΠ6 ἐεπίλ μαζὶ οὗ (πο ΟἸγ, 186 Δ] ς 
ΔΉΔΥ ἴτγοια Βοιὴθ οὗ, (ατγηξδ) 8. σοῃβί ἀ6γΓ8}0]6 
Ῥοτγίΐοα οὗ με ρονον, (δ οί) Ἐπρίαπά, οὴ9 
οὗ ἐδὸ ἐέὲπ Ῥαραὶ ζκίηράδοτηβ; (16) {86 δβἷδυ- 
ἴῃς οὗἩ δουθῃ ΟΒ 88, {πη} (06 δβερδσδίίοιι 
ἔγροτα 19 Βοιθδῃ βου οὗ 89 ϑούδη ππεὰ Ῥτο- 
υἱησοϑ οἵ Ηο]Ἰδπά---(Βαγηπεε) ἴμ86 Ῥχορογίϊου οἵ 
8086 γγᾷο ρεγιλεα ἴῃ ΕΌΤΟΡΘ ἐπ (ἢ 6 ὙΑ,Θ Θ0ῃ88- 
αυθηλ οὐ ἰδ Βοίογιηδίϊου ; (17) ἐμὸ σεπιπαπέ 
αὔτισλιεα, ἰγ9 δίδγτα οὗ, ( Εἰ ἰοῖἢ) τ᾿ 6 γεπιπαπὶ οὗἉ 
Ρδρίβίϑ ἱπ Ῥχοίθδβίδηϊ δουυίγθ8, (Βατπο8) (86 65- 
ἔἶγο υποσοηγοτίοα ρμογίίΐοη οὗ ἰδ9 Βογιδὴ ΟἿ; 
(18) φαυε σίοτψ ἰο Οοὐ, (ΕἸ Ζο) ῥταῖβθ τῶϑ εῖτεπ 
Ὁ. (89 ὑπ 65808, (Βαγη 64) (μ9 πποοῃγοσίθα βίοσὰ 
ῃ ἂννὸ δὺ νιδὶ ἀοα νᾶϑ ἀοΐηρ. 

ΕΤΌΑΒΥ ὑπαἀοτείδηἀβ γ6 78. 1, 2, ““ἰο Ῥροῖγψυγο 
ἐδε »τεδογυαίίοπ οὗ αἷὲ τολίελ τὦῦαθά ιεπαάατεοπίαὶ αἀπὰ 
ἐδ5εη 1 αὖ ἐῃ ἐλ ἀποῖϊεη! γεϊ σίοη, ποῖν ἢ δἰ δηάϊηρ (δ 
ἀοβίιγαοίϊοη οὗ 4}} ἐμαὶ νγὰϑ οχίθγ ἢ] ἢ χοβρϑοὶ ἴο 
86 Τοιαρῖο, (6 Οἰῖγ. δηὰ ἔμ δηοΐϊοπὶ ρϑορὶο οἵ 
ἀοά." Το νἱβίου οὔ 89 πο ββοα 6 ἐπίογρτγείβ 
88 ΒΥ ΤΟ] ἰσΐηρ “μα αοα που]ὰ ταῖβο ἂρ δι μἤυ] 
δηὰ πῸ}1 δηᾶο θᾶ ῬΥΘΘΟΒΟΙΒ διοηςς (δ 6 956 ».8, εἱ 
(86 ρογϊοὰ θη ἐμ 9 Ὡδίϊοῃβ Ψ6͵ΓΘ ΓΟδαγῪ [0 ρὲ- 
τῖβῃ ; {88 {8086 Ῥσοδόοθοσβ που]ὰ ὃθ6 Ρογβοσαϊοά 
δα ἀοδϑίγογορά ; δηὰ δου 411 (δὲ ἐμ ΟἿ νι δὴ 
οδ.869 τψου]ὰ 5ι1}} Ὅ6 ἐσ απ ρ ΒΔ .᾽ 
ἸΤΟΚΌΒΥΟΒΤΗ Γοζατὰθ (ΤΟΣ. 1, 2) (86 Ζ7επερῖε 

δηὰ Ἅπαν (οὗὨἨ ἱποθῃ80) 88 δυο] σης ἔπ 6 ἰσχὺθ 
Οδατοῖ ; ὑπο γεεαῦ 88 ἐμ6 ϑονγίρίυγοβ; {86 φιέσ- 
δγίη 88 8ὴ δαὶ “ οὗ σρρτορτιαξίοη κπὰ οὗ 
υαἰΐοη (Ναπι. χχχγ. δ; 96Γ. χχχί. 89; ΗδΌ. ἴῃ.6; 
ΖεοὮ. ΣΙ. 2), διηᾷ 4180 οὗ ραγίίοη διιὰ δεραταίίον, 
(2 ὅδε. τἱιὶ. 2)"; “ἴῃ {818 υἱβίοῃ οὗ {6 Αροοῖ- 
Ιγρβο, 6 1.8. ψυϊιθη οὗ 411 ἰδ Βοοῖκβ οὗὨ ΗΟΪΥ 
βοτὶ ρίαγο ((λ9 σοτηρ]οἰΐοι οὗ 86 δῆμοι ΟΥ̓ πιϑῦ- 
υγὶησ ταΐε), 81.|. Φοῖη τϑοοῖγοβ {86 τϑεὰ ἔγοπι 
Ομ γὶϑί δηὰ τηθαϑογοβ ἔμ ΟΠυχοΙ." ἸΤῈ6 ἔπο 
Ἡγιίποδ8ε8 Ὦ6 ἘΠ ἀοτβίδηβ 85 ἱπαϊοδιΐ ς (μ 6 ΟΒΌΣΟΝ 
(ς4]19ἃ ἐισο 88 οοπβίβιϊηρ οὗ οί 26ἐνγ͵ὸ δπὰ 6επ- 
111685), Θϊγοπϑα δηᾶ θα] σπίθηθα Ὀγ (Β9 ἔττο 766- 
(πιο β ((86 το οὐΐσα {τγ669) . (Ποῖτ Ῥ» εκ ΠἸΟΆ, 
ἀεαίὴ, εἰς... (αὶ {π6 ΕἸΒΙΟΥΥ οὗ ΟΕ τὶδὲ γ7ι}} θ6 Γέρτο- 
ἀπσοα ἰη ἐμ Εἰ δίοτγΥ οὕ Ηἰβ8  ογὰ δπὰ Οβαγοῖ. ΤἘ6 
Βεαδὶ δπὰ ΟἿἷΐἵν ΒΘ ἱπίοσρτοίβ 88 Βδστθ δηὰ 
ΕἸ] οὐὲ. 

ΑὙΨΕΟΒῸ ΓΟΠΙΔΥΚΒ, “ Νο βοϊαἰΐοη δἱ 41] ΔΡ Ῥσ δοῦ- 
ἴῃς ἴο ἃ 885 δοί οὐ 056 [88 ΟΥ6Υ γοί ΘΟ σίγοῃ 
οὗἁ ΔΩΥ͂ ὁ0η6 οὗ (680 ροτίοάΒ. Τμΐ8 Ὀοϊης 80, ΤΩΥ 
ῬΥΪΏοΙΡ]6 ἰδ ἰο τορϑγὰ ἰμθπὶ 88 Ὀοΐηκς δΒ.}}1} διοοῦξ 
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ἐἰπρα υπκηοόνη ἰο ἰδ9 ΟἸμΌγοι, δηθὰ αὐαδϊιϊης 
ἐβοῖν οἰποίϊἀαίίοι ὈΥ ἰμ6 ονοιί.᾽᾿ Οοποοτρηΐης (ἢ 9 
Ἡγιίμοδεες ὮΘ ΤΘΙΏΔΡΚΒ οἢ τοῦ. 6, ““ ΑἹ] (μΐβ ροϊαίθ 
οὖἱ ἰμὸ βρὶγὶϊν δηα ρΡΟΤΟΥ οὗἩ Μίοδ68 δΘοτηδίηοα τὶ} 
ἐδαὶ οὗ Ε]..8. Απα υπἀουδὶοάϊγ ἰὲ 18 ἰῃ (μ 686 ἔνγο 
ἀϊγοοΐϊουβ ὑπαὶ νγὸ τουδὺ Ἰοοῖκ ἴον ἐΐὸ ἵτγὸ πὶϊ- 
Ὠ6Β568 ΟΥ 1168 οὗ ἩϊΐΠ6850856.ὡὉ. Τὸ ΟὯΘ ᾿ἱπρΡΟΓΒ0- 
πδίο5 (86 αν, (86 οἶμον ἐ89 Ῥτορῃϑοίβ. Τ|6 ὁΠ6 
γουιϊϊηὰβϑ ὺβ οὗ ἰῃ6 Ῥτορμοὺ ποτὰ αἀοα βμῃοιυ]ὰ 
Ταὶθο ὋΡ ἰκ6 απο ΜΟΒΘ8 ; ὑπο οἶμον οὗ Ε]185, [ἢ 
Ῥτορθοιὶ 0 5ῃοιϊ]ὰ δοῦλο ὈΟΌΤΟ (6 χτϑαὶ δηὰ 
ἰεγτῖ Ὁ1Ϊ9 ἀαν οὗ ἐμὲ Ἰοτὰ.᾽" ΑΒ ἰο τ θοίμον (6 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ͂ ἰς ἰο Ὀ6 16 ]1οὰ ὉΥ ἐπαϊοίδμαίξ, ΟΥ ζἶπ68 
4 υοἱίπεδεες, Ἀ6 ἀ068 ποί δἰἐοιηρύ ἰο ἀφοϊάθ. 
Ιλ ψυτῖϊο8 88 ἰ0 (δ πιφαδιγίης ΟὁΓ (λ6 Τεηιρίο, 

“76 γοαὶ 15 [8:6 Βγτρῦο] οὗἩ ἰπ6 χουϑδ]ϑα ν7}}} οὗ 
ἀοὰ; .. . 180 Ποὶν ο7 Ἡοΐϊεε. . . ἰδ Β6θῃ6 ἴῃ 
σοὶ αοα νἱ᾽βί ὈΪΥ πιδηϊοδβίβ ΗΠ τα861{, Ομ τἱδϑί ἰη- 
ἰογσθάεβ, δὰ 89 Οδβορυθία, (λ 6 γοργοδοηίδιϊνοα 
οὔ ἰδ τεἀθοπιϑά, βοῦγυθ ἰῃ Ηἰβ Ῥγθβθῃοο; 80 (9 
οἰλεν δαπείμαγῳ ΒΥΤΑΌΟ]ΪΣ68 ὑμ6 Ὁ]666 ΟΥ Ρἶδ6θ8 οη 
οδασί ἃ 'ἰὰ σὰ ἐἰ6 ἰσὰθ ΤΟΥ ΡΡΟΓΒ οἷον Ηΐηι 
(89 ΡῈΌΪΪο του δῃΐρ πο Ηο οη]οΐ8. 9 Α{|α» 
οπ ἩΒίοΣ ἰθσΘΏ86, {ἢ ΒγτὉο] οὗ ΡΥΑΥΘΓ, ἯῺ5ᾳ8 οἵ- 
ἔεγο, γοργοϑοηίοα (9 Οτοδββ οὗ Ομγίβί, (86 ἰη- 
διταμαθηὶ οὗ Ηΐδ οχρίδἰΐου, δη ἐμ θηοα οὗ γϑσοῦ- 
οἰἸδίϊου πὰ δοοοββ ἰὸ αοἀ.. .. 70 πιξαϑωγε ἰδ 
Τερερίς, ἰθη, τγαϑ ἰο βοοῖκ δᾶ Ἰθᾶγη ἰδ ἰγυ ἢ 
ἰδαρκὺ ἴῃ {6 ϑογίριυγοβ, δηα βυηθο]οὰ ὅτϑι ὉῪ 
86 ἐππὲρ βδαπείωαγυ, . . . Δῃὰ οχί .. ἘὈΥ͂ ἰδμ6 
ΟἾΤ ἑταποίματγν, τοβροοίΐῃρ (86 »έασε οΥ »ίαςσεε οῃ 
δασγσίβ βίο Ηθ 85 δρροϊηϊθα ἔοτ ἰδ ψόουϑῆὶρ 
ἩΒΊΟΒ Ηθ Θη]οἾ 8 οὁἢ Ηϊ8 Ῥϑορὶο, γοβρϑοίΐηρς (ἢ 
εχρίαΐέοπ ὁ Ὑ ΙΟἢ ὑΠΟῪ ΔΓ6 (0 ΓΕ, . . . δηά τγο- 

ἐς 89 πεῖ ίδίεσε 00 οοπάποί ἐδ 6 ἸΟΥΒὨΪΡ 
ὁ 6η]οἶη8. ... πιο οοωγί, ἩΒΪΟΝ 88 ὁπ ἰῃ0 

οὐδε, . . . ἀοῃοίοα ἐμο δβἰαίΐοη οὗ (89 σοῃρτο- 
βειΐοη οὗ Υἱβὶ Ὁ] 6 ΟΥΒΕΙΡΡΟΥΒ; . .. (0 τοί εοί ἐΐ 
ὧε πὸ ρατί οΓ ἰδλε Τεπερίε, νγὰβ ἰῃΘΓΘΙΌΤΟ, ἰο Τα)οοί 
(δ Ὀοάν οὗ (9 ποπιῖΐηαὶ οὐ Υἱϑί ὉΪ6, 89 ποῖ ἔγὰθ 
ὙΟΥΒΙΡΡΟΓΒ; δηὰ {μΠ9 αἰγϑοϊΐοῃ ἰο γοἦϑοὶ ἴξ γγ88 
Θαμῖνδὶοπὶ ἰ0 (ἢ 6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἐμαί {86 ποηιίπαζ τ88 
ποῖ ἰο ὉΘ 8 ἔγωα ΟἸ τοι. ... ΤῊ6 οομηπημδηὰᾶ ἰο 
τοθαϑγο ἰῃ9 Τοιρῖθ γἯ89 δἀ ἀγοβϑϑαὰ ἰο ἐλ “ροδίϊδ 
ἀου 1658 88 σοργοϑοιίϊης {80 Βδῖη 6 ΡΟΓΥΒΟΏΒ 88 ἢ 
δγταυ οἰ ἰσϑὰ ἴῃ {86 Ῥτγοἀϊοϊΐοι ἐμὲ 6 τηυϑί δζαΐη 
ῬΓΟΡΒ ΒΥ Ὀοίογθ Ῥθορ θθ, εἰ6.᾽ Οαἱ ἐδπο βαῦ͵θοὶ 
οὗ τς ὙΠ ΙΠοπ868, 6 Δ64Τ6008 88 ἰ0 ἰποὶν παίωγα, 
δυαῦπίδη }γ, πῖῖὰ ΕἸ]Ἰοίῦ δηὰ Βδαγηθβ: ἰμοὶγ 
ἀοδίϊι, γοβυτγοοίϊοη, δηἃ δϑοϑηβίου, ΠΒΟΎΟΥοσ, ἢ0 

88 8.11} Ταἰτο δηὰ δ9 Ἰίΐοσαὶ. 71ὸ 1260, 
δῃα ἰ᾿το0 δηὰ ἃ δαϊῦ, ἀαψε, Β9 ἱπίογρσοίβ 88 ϑγιη- 
Ὀοὶϊο οὗ γεϑδβ. 

ΟἸΑΒΟΟῊῪ τοίου {80 τηραθυγίος ἰο Αγροβίο]ὶο 
ἔτηοβ. ““Ἴὸ Αροείζες (θΥταὈο] χοᾶ ὈΥ͂ “ολη), ὈΥ 
ἐπβρίγαίϊου, ρανὸ ἰαττ οὗἩ αἰδοὶ ρ᾽ πη δηὰ οὗ τηο- 
ΤᾺ15, 01 τϑοοϊνηρ ΟΥ Θὀχοϊυπἀϊηρ σοδηἰἀαίθ8 ΟΥ 
ΤΩΘΙΩΌΘΓΘ. Τἢυ8 ἐμ0γ πισασεγεα ὑμ6 Ηοιιδα δηὰ 
Οἵ οἵ ἀοἂ. Απὰ {μὸν τηραβϑυγεὰ (Π9 4ἰαγ ὉΥ 
(οδοδίηρ 86 ἀοοίτ πο οὔ (89 οὁη90 βΒδογΐθοο οὔογοὰ 
Ὁ, Ομ γίδι, δῃηὰ οἵ Ηἰβ ἱπίογοθββίου, δῃὰ οἵ Ηἰβ 
ξονοσηγηθηὶ ΟὉ ἰδλ6 τηϑαϊδίον 8] (Ὠτου 6; δπὰ ἐμ 0 7 
τη ΘΒΌΓοα (9 τοογολίρροενα, ὈΥ͂ Βα ρρ] γίπα (Ἀ6 Ῥεαΐ- 
ἔε 8 διὰ ΓΌ]08 οὗ ἀυίγ, δῃὰ (5 ζυτηἰϑπΐης 9 
ἘΠ 6815 οἵὗἨ ἀϊδιϊ κυ δ ἴηρ (6 Γοτὰ᾿ Β ρϑου αν “ροο- 

Θ᾽ ἔτουι Ηΐβ θηδπιῖ685.᾽ Το οὐδ οουγὲ ἢθ 
ληιογρεοίβ δυπιδη  !]ν 88 ΕἸ]]οἱἱ ἢ; (Π 6 ἐγαπιρίξησ 
οὔ (86 Οἴίγ, 85 119 Ῥγθαοιΐπδῃο9 “ οὗὨ τῆ δὶ Νοδη- 
ἄεν δὐὰ ΚΊΠΠ]οπ παν σα] θὰ “{π6 Οαἰ ΒΟ] 16 βυβίθηι. "" 
Ἴμο ᾿δίμειδεα Ἀ6 8180 ἰμίογρυοίβ 88 βυγλθο)ιζίηρ 

809 Ῥδυ]οΐδηβ, δι ἄθηβϑβ, δίο. ; 86 Ὀορίηϑ ἰδ 
Ἡ ΓΐΏ 688, Βουθγον, τὶ ἢ (86 ργοίοϑὲ οὔ ἐμ Νογδ- 
ιἰδὴ8 δθουὶξ Α. Ὁ. 268, δαπὰ ἐμ οοποϊαάοα ἐδ 9 
1260 ἀδγβ (ΟΥ̓ γϑδγ8) οὐἠἨ ργορμϑαγίηρ ἐπ δαοξοϊοιῃ 
(ον δϑ)ἱοι:οη) ἰπ Α. Ὁ. 1614. Ηο δἀορίβ ἐδο ορὶ- 
Ὠΐοι ὑδαδὶ {1:9 ἀθοϊατδίΐοπ ωδὰθ ΜαῪ δι, 16]4, 
ἴῃ πὸ 1δίθσγαπ Οουποῖϊ, γοΐογγοά ἰὸ δῦουθ, ἀ6- 
ποίθϑ 9 ἀοβ}} δῃ ὀχροδῦγο οὗ (80 ἀοδὰ Ὀοάϊοθ 
οὔ ὑμ9 Ἡ᾿ἔποββδθβ. Οπ οἶδ Ῥοϊΐηίβ οὗὨ ἰπίθγρυϑ- 
ἰδίου 6 δέγθθθ ζϑθογ δ} πὶ ΕἸ] οἱι.---Ε. Β. Ο.] 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΘΕΤΑΙΣ, 

ῬδειοτάϊθοκΚ μοὶ, τυὶτἢ 8, ὑμπδὲ 186 ργοϑϑηΐ 
βϑοίϊομ ΘΑ οἷοθοδ τὶΐ τοῦ. 14. [1 ΕἸ- 
Ἰιοίὶ δῃὰ οἰβοῦβ, 89 Απι. Εὰ. γορασὰβ σϑυβ 1 
δὰ 2 88 οοπῃθοίβα πίῃ (9 ργϑοοάϊὰᾳ ομδρίον. 
8669 Αἀαϊιἰοπα)] Νοῖοθ, Ρ. 182.---Ε. Β. Ο.] 

γον. 1. Διηᾶ δ θτο νυδα κἰνϑῃ τὴ9 ἃ τϑϑᾶ. 
--Αἴονῦ (Β6 ΔπδΙοΩῪ οὗ ΟἹ Τ᾽ οϑίαπηθαῦ ργορμοίΐσο- 
ΒΥΓΩΏΟΙΪοΔ] ἐγαηβδοίϊοηβ; δ60 18. Υἱΐἱ. 1, διὰ 
ἸΩΘΏΥ ΟἾΟΥ ρϑϑβδβᾷοθ, ρασγίϊσυ δεν ἴῃ ἰμ9 Ῥχο- 
ῬΒοοῖθθ οὗ Ζογοιιΐϊδῃ δηὰ Εσοκίοὶ. 

Οαίνθη.---δν λοι Το ἱπάοίογιϊδίθη 6885 
ἀδϑποίοβ (πδὶ ποι πίη ἴπ (89 δυο] 8: 18 ἀθροπά- 
Θοὺ ὉΡου ἰμἰ8 ἐοϑίαγο. 6 ἐΐεγαξ ᾿πἰογρτγοίδίϊοη 
τοῦ α ἔα ἀοῆηο ὑπὸ σῖτον. 

Δ. τοϑᾶ.---Ετοκ, χ]ὶ. 8; ον. χσὶ. 1δὅ, [1ὲ]ς9 
Ὀπῖο ἃ τοῦ. --- 1 ποτὰ ῥάβδος, τοά, ἰΒ οουρ]οὰ 
{Ππγ06 (ἰπι68 ἰὼ 6 ΑΡὸΟΟΔΙγΡ86 τὶ! ἐμο δα:οοίϊνθ 
σιδηρᾶ (ἰϊ. 27. χὶΐ, δ; χῖχ. 1δ). Δηὰ ἴῃ (9 889 
ὈἾδο68 ἰΐ '5 οουρ]οὰ 4180 τ [Π:9 νου ποιμαένειν, 
10 ἐεπά, 88 ἃ ΒΒορβογὰ ἀοϑβ.0 Τμο θα 15 808 θὺρ- 
ποϑίοἀ οὗ α μαδίοταϊ εἰαΠ΄." ὝπΡΒν.---Ε ΒΚ. Ο.] 

Εἰαγίπα [δῆρο: ὍΜΏδΕ ἐξ νσαὰϑ οοἕλ- 
τλ8 9] ----λέγων--οἰη ἀοβ αἰιο ἔογπι. Βοηρο] ὁχ- 
Ρἰδίἢβ, συϑιμμδίϊοϑ! } θυ πού ΒΥ ΒΟΙΟΑΠΥ : ἰδ 9 
κάλαμος. 

ἸΜοαδῦσο ἴδο 6:1Ρ]196.--ΤῊῆο ΤορΡ]6 ἴῃ 
Φογυδβαῖθαι δὰ Ἰοηρ δῖῃσθ ὈθΘΠ τηθαϑαυτοα ; ἰἰ, 
ὨΟΎΤΘΥ͂ΘΡ, 18 οί πδὶ 18 Ἰηθδηΐ το. Νοίιδοσ, 
ἰπάοοά, ͵ἰβ ἐπ τηϑδβυσίης ἰὁ ὃθ ἰδίκθῃ ἰἰΐογα]}}Υ. 
19 τοογδλίρρεγδ, 8180, ᾶζο (0 ὍΘ πιθαδϑυγθα, ἑ. 6., 
ΡῬυθοΐβοὶ ἀοίογιιϊηοὰ. [Ι͂ἢ Εχοὶς. χ]. ὃ 8α4ᾳ., (ἢ 9 
τοδδυγίης οὗἁὨ ἃ βυῃθο οὶ Τ᾿ ΘΙ. 0]9 18 Βροκθῃ οὗ, 
ὙἘ118. ον. χχὶ. ἰγοδίϑ οὗ ἰμὸ πιοδδυγοιμθηί οὗἁ 
{86 θγυπιο}} 681 ΟἸγ οὗἩ αοά, 

Αοσογάϊηρς ἰο Ὀύδιοναϊθοῖς δῃ ἃ ΤΩΔΗΥ Οἰ6ΤΕ, 
(9 νιεαδιιγίησ ὮΘΡῸ ἀομοίοβθ οχθιηρίϊοη ἔγοσ ἀἄ6- 
βίσγαοίΐοι ; (ἢ ΘΌΟΥΘ-ἸἸοπίϊοη θα Θοτηηοπίδίοῦ 
ΒΌΆΡΡΟΘΟΒ ἐπαὶ (86 ἐγοασίπσ ὑπάδν [0οἱ οἵ (Ὠ6 
οὐΐεν σουτί ἰ8 ἰπαϊσαιῖτθ οὗἠἨ δοίιδὶ ἀοδβίγυοί ὁ. 
Υοί (8 ὙΘΥῪ Ῥάββαροθ ἐμδὶ δ οἱΐθβ [ἰῇ δοῃ- 
ποοίϊοη τὰ 16 πισαδυγίπς] --- ΑἸΔΟῸΒ. Υἱὶ. 7; 
ΗδὉ. ἰἰϊ. θ-ττῆανθ τοίργοησθ (0 ἀοδβίγυοίΐοη, δηὰ 
ἐμ 1466 ἐπὶ (89 ουἱον οΘουτὶ γ͵δ8 ἀϑϑιγογοϑάᾶ, Ὀαὶ 
ἐπαὶ ἐμ9 Τορ]9 διὰ 9 τ ἷρ οοπίϊπυθὰ ἰο 
Βυ 58ϊβὲ, ἰ8 αἰλον]γ ἐμὰ {110, 88. 8 ἰῃὰ ΖΘΏΘΓΑ] {86 50- 
ο81}19ἃ Ηἰδίονὶο δρρ᾽] σαϊΐοι οὗ ὑπ ραϑβαρο ἴο ἐμ9 
Τοιρὶο δὲ 29ογυβδίθα. Ὁ βίογαϊθοὶς 641}15 [ἢ 
ἰηϊοτργοίδιίου οὗ ἐμ9 Τ᾿ Θῦ1}]9 88 ὑπὸ ἔσὰθ ΟΒΌΓΟΣΝ 
οὗ 6οά, αἰϊοσονίδιεϊο! Οπο-ϑἰ ἀθα, 'ττὸ δά υὶῖ ἐμαὶ 
6 ἰδ, ἴο ἱπιογργοὶ 89 τιρϑϑανίης οὗ [80 ἸϑτΡ]6 
88 ἰπαϊοοίνο οὗ ἃ γοοοῃδβίσυοίΐοῃ οὗ {86 Ομύτοι, 
ΟΥ ἴο ΒΡΡΙΥ ἰμο δοπίγαϑι Ὀοίτγοθῃ (86 Τϑαρ]9 δὰ 
(6 ουΐον οσουτί, ἰῃ ἩδίοΙν σοπίγαδὶ ὑπὸ οἰτοῦ 
γγοϊκαί οὗὨ (86 Βἰειὶ  υἀθ 1195, ἰο ἰ 6 σοηίχαδί ὃο- 

ἔποθα ἐδ οὐδηφοῖΐο ΟΝ γον δηὰ Οδιδο οἶδ ; ἴῃ 
ορροβίιΐοῃ ἰο ἐμ Ἰδίΐσς οχφροβέϊοη, Οδίμο]ο 
οχοκζοίθδ ἀἰδιϊ καϊδὰ Ὀούνοθα βοοά ΟΔ0}01108 δηὰ 



280 ἸΤἸῊΒΕ ΒΕΥΕΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 851. 5950ΗΝ. 

ὁσχοοιηπιηϊοδιϑα ρθγβοῦβ. [860 ἰδ0 ΑΒΒΊΤΒΑΟΥ 
ΟΥ Ὑ ΙΣυ 9, είο., ΡΡ.5227 βη4.--Ε. Β. ΘΟ 
ἜΔ6 α]ῖδσ.-- -Τὴο ΑἸδν οὗ ἰποθηδο. Τ80 ΑἸΔΓ 

οὗ Ὀατηϊ-οθονίης δίοοὰ ἰη ἰμ6 οαἵθν οοασί. [Ε]- 
Ἰϊοίς δηὰ Βδγηθθ σχοβδγὰ ἰμ9 ΑἸἰῶν δ8 ἱδμδὶ οἵ 
δωγηί-οβεγίπς. [ἃ πιασὶ Ὀ6 δοκποπ]οάροα ἱδπαΐ 
πΠ6 ἰδηζύδρα ΡΡΡΘΌΓΥ Ροϊηίδ ἰο (86 ἰΠγ99 χτοδὶ 
αἰνί δου οὗ (9 Τοπλρὶο δῃοϊοΒαΓ6---ἰ6 ναός ΟΓ 
βαμποίσαγυ, [Π6 θυσιαστήριον ΟΥ αἰίαγ (εουτγί), δπὰ 
1896 οουγί ομέδιἀ6 (80 ϑαποίΌ ΡΥ, ἑ. ε., (80 αουνί 
οὗ (ὴ6 ἀδφηί]ε5. ΟΥ̓ ἰδοδο οουτγίδ, ἱμδὶ οὗ ἐδ 
αϑη θα δ᾽οῦθ Θη  ΓΟΙΥ͂ δυσττουπάθα {μ6 ϑδηοῖιυ- 
ΔΥΥ; ἰδθ πον σουγὶ ΓΙΟΓΘΙΥ ϑῃοϊοδοὰ ἰΐ οἢ (ἢ γοθ 
ἰάοβ : ἰἱδο ἰδίίορ, ἴσου Ὀοὶὰ ἰΐ8 ᾿ἰοο8] δηὰ 
ΒρΪ τ 8] τοῖα ἰοηϑ ἰοὸ 1Π6 Ψ'εἢηοίθδτΥ, οου]ὰ πηοΐ 80 
611 Ὀ6 ἀεδοτϊ Ὀοὰ 88 οὠξδάε (τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν 
τοῦ ναοῦ), 88 86 ἤΌΥΠ16Γ.--Ε. ΒΕ. Ὁ. 

Σπ ἐξ (ἐν αὑτῷ).---Ἴθ89 ψογὰβ τἰρῦ 6 χο- 
ἔογγοὰ ἰο 19 «Α4ἐίαν ο ἐποεηδε, ἰηδδτηυ ἢ 88 δὶ] 
»ταγόγε ἀο, ἰῇ 86 ΒΥ πα 0198] δοῆ86, δβοθηὰ ἔγουι 
Δη0 ΑἸίδὺ οὗ ἰῃοθηδθ ; πλοϑὲ ὀχορβϑίθδ, ὨΟΎΘΥΘΥ, 
ΤΆ 6 ἰμθπὶ χοϊαίθ ἰο ἰμο Τορὶ6. Ὁ Τμ6 τηαΐη 
ῖπζ, ΠΘΓΘ 88 ΘΙΒΟΊΉΤΒΘΤΟ, 8 (Π 6 σοηϊταβὺ Ῥγ6- 
Βοηϊρά ἰο ἔδοδβο τϊουῖ. Φοδη ἰ8 (δου ουθῃ 
Βοτὸ ἰο Βαῦθ ἰῇ Υἱὸν (Βὸ ἰτιϊηθηὶ ἀσδβίγαυοίϊοι 
οὔὗὠ 26ογυβαϊοθαι, αἰδονγίης, δονγονοῦ, ἤγουλ ἐπ 
Θδοδιδιοϊοχίοδὶ ργορμϑοῖοα οὗ ἱβ6 [οτὰ ὈΥ ὑσγο- 
ἀϊοϊϊπρ ἃ ρτοβογυδίϊΐοῃ οὗ ἰδὸ Τορὶθ, δὰ 
Ῥ᾽δοίηρς {86 ζα1{}}ῖὰ] 768 Ομ τ θϑίϊδηδ {πογοΐῃ 
(οοπιρ. αἷἶϑο 6 είιο, [οκο, Ρ. 8δ4). 

γον. 2. Δυὰ [{[δηροὸ: Β51] ἴ8δ6 οουὺ;σὶ 
ΒΟ ἰ6 νυ βοῦϊ [86 ἜθΘΙΡΙΘ.---Ου τιΐδδρ- 
ῬΤΘΒοΠδίοηδ οὗ ὑπὸ ουἱοῦ σουτί, ὈΥ [αΐδον, Υὶι- 
τῆσδ, Επα]ὰ, 869 Ὀ ϑιοτά:θοϊκ. 

Οδβαοὶ ουὔἱ.---ΕἸσΒ ογ, ΘοΥγθοίν : γοίαπωηι 
ἀδφείατα. 
σινϑη ππῖο [86 μαλυ νιν ταφὴ ἀρ δὲν .--ἰθ0ὲ 

(89 Νενν Τοβίδιμθηΐ ἴοτοϑ οὗ τὰ 860 ΟΥ̓ΘΕΊΟΓ 8 
Βιδίϊοο- ΤἈδοϊοσίοαὶ 7, ἐκίοοα ποὺ Ἔθνος. ΤῈ9 
0] ον ἰδ οχἰσγδοιθα : “1 8 ἃ ρου δι οἵ 
Νονν Τοοϊδιηθηί, οὗ, ἰηἀθοθα, οὗ Β΄0]6 ὑδᾶχο χοῦ- 
ΘΡΑ]Ϊγ, ἰο υπἀοτοίδηα ὉΥ τὰ ἔθνη, πάντα τὰ ἐθνη, 
(λοδε τολο αγὸ ποί οὗ Ζεγααὶ, ΟΡὉ. υἱοὶ Ἰσραήλ, 
᾿Ιονδαῖοι, ΑοἰΒ ἰχ. 1δ: χὶγν. 2, ὃ; χχὶ. 11, 21: 
χχνὶ. 20; Βοῃ). ἰἰ. 24: [ἰϊ. 29: ἰχ. 234, 80, 81; 
ΣΙ. 26; 1 ὍΟον. ἱ. 28 ; 64]. ἰΐ. 1δ : οἱ ἐκ περιτομῆς; 
Αοἰβ χ. 48: περιτομή; 64]. ἰὶ. 9 (οἴ. ΕρΒ. Ιἱ. 
11): γένος; 2 ΟοΥ. χὶ. 26 μδγδ)}6] ; κατά- 
λοιποι τῶν ἀνθρώπων, Αοἰδ χν. 17. ἴῃ (18 Β6η 86 
0 ποτὰ δογγοϑροηᾶδ ἰο {μ6 Ἡθῦγον 2) (ΧΧ. 
βοηθοί πλθ8---λαός, 6. 5., (2108Ἀ.. 1. 17; ἱν. 1), 
ὙΠ16}} Β᾽ χη 98 ὈΥΙΠΔΔΥΙΥ ποις Ὀυΐ ἃ ὁοπ- 
πεοίεα λοεί, πιμζμαδ. . . . Ἰὰ ἔθνη 8τὸ ἐλε μεορίεϑ 
ομίε6 οὗ Ἰδτϑεὶ---ἰμΠο ἰοἰδ}} 7 οὗὨἨ (ἢ8 παίΐοη8, 
νΐοῖι, Ὀοΐῃρ 16 ἰο {(μϑτηθοῖνοβ (Αοἱα χὶν. 16), δ. 
Ὁποοπῃοοίοα Ὑ1{} {86 αοἀ οὗ ϑεϊναιίοη, ο ἰβ 
16τ86}58 αοἄ ; Αοἰἱβ χχυὶΐ. 28 ; ΕΡΆὮ. ἱϊ. 11, 12; 
Βοῦ. χὶ. 11, 12 ; 6]. 111. 8, 14: 1 ΤΊ Θθ68. ἱν. δ᾽; 
ἘρΆ. 111. 6; Μαΐίΐ, χὶΐ. 21. Τοῦ ἐο {μοι βοῖνθδ 
διὰ ἰο ἐμποὶν ογ τ }}}, (Β6Υ δίδηὰ ἴῃ τηοτὰ] 8ῃ- 
ἱδιζοηΐϑια ἰο ἰ89 Ὀϊνίηο οτὰον οὗὨ Ἰἰΐο, Ερᾷἢ. ἱν. 
17; 1 Ῥοί. ἱν. 8, 4: 1 ον. χ. 20; χὶϊ. 2; Μαῖίι. 
Υἱ. 82; 1υϊο χὶϊ. 80; οὗ, Μαιὶ. χυὶἱ, 17; (86 

4 ΓΝ 6406] ΡτορΓ Οἱ Υ ΤΏΔΥ ΠΟΥ τοῖον ἰο ἰ᾿6 ΑἸίδτ οουτῖ, 
ΜΠ [δὲ Ὧθ πιοδηὶ ὈΥ̓ {6 θυσιαστήριον. Απὰ ἱπάοσα ἴδ 6 ἰη- 
τεοάυοίίου οἵ [8 ς]ἸΔΏϑο δοϑῖμδ ἰο ροϊηΐ ἴο ἐμία ἰηϊογρτοϑῖδ. 
τίου οὗ [9 ΑἸτατ, 85. ΟὨἹῪ γι ϑδῖϑ ουβῃ ρροή ἰὼ (ῃ9 βδυοία 
“-ἰιο Ροϑορὶθ πογϑηϊρρίπα ἰῃ [μ6 οουγί,. Οπ 80 οἴπον Ὠδηΐ, 
Βονόγοῦ, ἰδ ΠΠΛΥ ὕὉ0 οοπϊδηάοά ἔδπιαξ, δα 41} ἔτγῖιο Ομγίοι δ ηδ 
510} ΡΟΝ τοἷν ὑχοδογ ρἰδοο οὔ πογκὩ! ἰ6 τὸ βαῃποΐθδγγ. 

ΓΘ πού ἴῃ ροδβεϑαῖοι οὔ ἰδ τουθα] οἷ Ἰανν. σαι. 
ἰϊ. 14; οἵ, ἰχ. 80; ΠΟΓ τὸ {μοῦ Ὀουπα ἰο ἰδε 
ΤΌΪο5 δὰ Ϊὰ τ οἵ [8γδο} {188} 11, 64]. 11. 12,14, 
16. [ι ἰᾳ (μὶ6 πιοταἷ- το] σίου 1Δο6Κ ἐμαὶ τοηάοτϑ 
80 βἰβηϊβοδηξ (6 δι ρἤδϑὶβ ἰδία ὁ ἐμ 6 ὑπακοὴ 
πίστεως, οχ (86 Ῥατί οὗ (6 ἔθνη, Βοιι. ἱ. δ: χτ. 
18; χνὶ. 286... Ἡβείμοῦ ἴῃ [6 ΑΡΟσδΙγ ρ86 ἐθνῃ 
ἰ8 ορροβϑὰ ἰο ἴβγωϑὶ, οὕ, 85 ἰΐ δρρϑδιβ ἰο τη, ἰῸ 
86 Νὸνν Τοαίδιηθηΐς τοἀροιμοὐ ΟἸγΟΝ, τηδὶ ὃ8 
Ἰοῖν ἰο δοτμαιοηίδίοσε ἰο ἀθοΐάθ. ου. ἱϊ. 26: χί. 
2, 18; χὶϊ. δ; χίν. 8: χυ. 8, 4: χυὶ. 19: χυὶϊϊ, 3, 
28; χὶχ. ὃ; χχ. 8, 8 - χχὶ. 24, 26- χχὶϊ. 9." 8ε0 
7 οοἱ-ποίεὖ οἱ Ῥ. 27.---Ε. Β. 6.1--ἰτἰ ασίνϑῃ ππϊο.] 
--οιογτά.: ΤΟΥ 5888}} Ἰοάχο ἐμπογοΐῃ ἃ5 υἱοίοσϑβ, 
ἰγοδαΐηρ [89 οὔὐονρ οουτέ δὰ {80 δηϊίσϑ ΗοἷΥ 
Οἰιγ. Βοιμροὶ---Ὀοίίογ, δὲ 1οδϑὶ : Τ8ὸ ουξον οουσί 
5. οὶ τλϑαϑιγϑᾶ, Ὀθσαῦ86 δὴ ὑπ  Βουρμι- οὗ ἰὨτουζ 
οἔὗ ἀδθῃε!68 β.}.}} ὁπ ἀδὺ πουβῖϊρ ἐμογοῖη. Βαὶ 
ϑοιλθί ἷῃρ᾽ ΙΏΟΤ (Δ ἃ πιογ ἔῃίαγο 8 σοηίοιι- 
Ρἰαίοά. ὍὯθ ροιιΘ οὧπὰ οἰμβογα: Ὑι6 Ὁ]ΟΟΑΥ 
βΒδουῖθοῖα)ὶ βοτυΐσο, οοηδυμητηδιοὰ οὐ {86 δ] ἐδ οἵ 
Ὀυχηί-οἴὔονίΠΖ, 58}8}} οθ886. 

ον. 8. Ψἥνυ ἴσο Ὁνέϊηθαϑοϑα.-- Αοοοτάϊης 
ἰο Ὠβιογαϊφοίς, {μ686 ταυϑὲ Ὀ6 ρμογβοηδὶ ἰπάϊτὶ- 
ἀπ818. ῬΘυβοῦδὶ ἱἰηαί νι] ροβϑοβϑίης [86 
ομδνγδοίογ 8105 ἀδβοτὶ 6 οδῃηοὶ Ὀ6 Ροϊη θα ουἱ 85 
οχ βίης δ ἐμὰ ἰΐτὴθ οὗ {86 ἀδδίγασίίοη οὗ 6τὰ- 
88 ͵θτλ, ΟΣ 85 ᾿ἰνῖηρς οἡ ἱβτου ρα ὑπ δπιῖγο ὕγ049- 
00ὴ οὗ ἰμθ ΟἸλιγο ἀοτα ἰο ἰΠ6 εηᾶ οἵ [δ 
ποῦ]ὰ. Αοοογαϊης ἰο Ὀδιοτγάϊοοῖκ ππὰ οἰ ογὰ 
(Ρ. 882), (Β6589 ἱννο τί ΏΘΔΒΟΒ τῷ δήοβοβ δηὰ 
7) 8; δοοογάϊηρ ἰο δίθσῃ διὰ οἰμβασα, ἢ ΘΥ δγὸ 
ποσοῦ δηά ΕἸ1)8 ; ουϑὰ Γι 0. δηα Μοεϊδποὶ- 
(βοὴ Βαῦὸ Ὀθ6ῃὴ βυρροϑίοα. Αοοογάϊηρ ἰο ΕὈτασγά, 
{ΠΥ ΑΓ6 ΒΥ θοἷ8 οὗ δυϊμοσγι ἶοθδ, ρόοῦγοΓβ, τδίοδ, 
ΒΟΎΘΥΟΡ, ΒΘ ῬΟΡΟΪΘΏ ὁπουρι ἀοῆηοθ 9 [ΔῈ 
δια (οδρεὶ. ϑδίποθ ἐμ ἩΣ 688685 δὴ ὃθ πὶϊ- 
Ὧ65868 οὗ Ο΄νίδέ οὨ]γ, (ἢ 9 ἰογαι, Μψν τ 1 655685, 15 
οἰυοϊἀδίϊνο οὗ (86 βίσοὺς Απζοὶ χιϑηιϊοπϑά ἴα (89 
Τογοβοίηρφ ομαρίον [Ὑ8.0 βροῖΐζο ἰο ΦΌομῃ, οἱ. Σ. 3, 
11, διὰ το ἴϑηρθ ΔΡΡΘΥΘΏ Υ τοζαγὰβ 88 
811} ϑροδκίηρ)] [860 ΑΒΒΤΒΑΟΊ ΟΥ ΥἹΕΙ͂, ρρ. 
227 8βα4ᾳ., Δῃὰ ΑὉν. ΝΌΤΕ, Ρρ. 282 84.--Β. Β. Ὁ.]. 

Σ 111 εἰνο.--- λαί Πὸ εαἶντοο ἰμ6πι, ἰ5 ἀθ- 
οἰαγοὰ ὈΥ νῶδὶ (οἰϊονβ; δώσω, ἱΒαγοίοτο, πορὰ 
οὶ Ὀ6 ΒιιρρΙομμθηΐθαὰ ΌΥ σοΣπ͵δοίϊ ΓΟΒ, 

Βδοϊκοϊοῦμ, 88 ὁ Ῥοηϊθῃιλλὶ ἀγροαδ, 767. ἴν. 
8. Ἄοη. 1ἰϊ. ὅ ; Μαῖίί. χὶ. 21. Γ[Α8 8 ξλττο οί οἵ 
αῇἠείίοη, 560 θη. χχχυϊ!, 84; 2 δα. 1. 81 ; χσι. 
10; 2 Κίη. νἱ. 80; Εϑι}. ἰν. 1, 2, 8, 4; οὉ χτὶ. 
16; Ῥαβ. χχυσχ. 11]; χσχυ. 18; ἰχὶχ' 1] : 188. 11}. 
24. χν, 8: ΧΣ. 2; 26Γ, ΧΙΥΣΣ. 87; χὶῖχ, 8; 
ΑἸἴη08 Υἱὶὶ. 10.--Ε.. Β. Ὁ. 

γον. 4. πο ἴννο οἷἶνθ ἴ{σ668.---ἴππιο ὅ6ον, 
88 80 Βοσορ] βμοἃ ΒγμὈο δὲ, 869 ἀοβογιοά ἰὼ 
{80 οἶἶνο ὑσϑοβ οὗ Ζοοῖ. ν. ροσίθοι γ δά πι  βϑι 0] 
(γρο8 οὗ Νον Τοβίϑιηθπί δήδισα. ο αἱ... ἑστῶτες, 
860 (86 τοτηδχκ ἴῃ Ὀδδίοταάϊθοςκ. [“΄Α8 [89 οἸ᾽τ - 
ἔτοθ ζαγηϊδιλοα οἱἱ Γ(ῸΣ (δὸ ᾿διῃρβ, 01:6 ὑτνο (Γ069 
Βοτο ὑοῦ] βϑϑῆ) ῬγορουὶΥ ἰο ἀδηοὲθ τα ἢ 8.68 οἵ 
τοὶ κοι ; δὰ δ ἱμβθγο σδϑ ὃὈ0 0. ἀουδι (δι (88 
οδηα]οβί ἰοῖςβ, ΟΣ ἰδιρ- ὈθάτΟΥΒ, ἀϑηοίθ σδυγοβεβ, 
(86 δθηδ0 ψουϊὰ ΔΡΡΘΔΓ ἰο 6 ἰδὲ Σὲ τᾶβ ἰδτουκὰ 
1816 Ῥαβίογβ οὗ {6 σβΌγοΒο8Β ἐμαὶ {86 οἱϊ οὗὨ ξΓδρδ 
μοὶ τοαϊπίδιηθα {π6 Ὀσὶ 668 οὗἁ (δ)086 πα γδ110 
οϑη]οϑδίϊοκθ, οὐ ἐμ6 ΘὨΣΟΠοΒ, Ἧ25. οοργογεί. 
Το ἰπηακχο ἰ8 ἃ ὈΘδυ ἰ Ὁ] οπ0, μα ΘΣΡΓΘ8868 ὃ 
γα οὗ χτοοῖ ἱπηροτίϑποοθ ἰο (886 ὙΟΙ]:---ο 
Θοὰ μα8 ἀοβίᾳηοὰ ἐμαὶ {86 16πὶρ οὗὨ ρΐο(γ 8}.8}} θ9 
κορί Ὀαγηΐϊος ἰὰ ἐμ9 οματοῖο8 ὈΥ ἐχσυιἢ δβυρρ !εὰ 
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ἰδγουσὰ παϊἰϑίοσβ δηὰ Ῥδβίοστβ." ΒΑΒΧΕΒ.--- 
Ε. Β. 6. 
βοίκον 189 Τιοτᾶ οὗ ἴ89 Θασὶῃ.---Τῆο Τιογὰ 

ἐβ ἰδο ποϊΐουϑ δ ΒΟΥ οὗ ὑμ9 δαγίλ οὐ (86 (Π60- 
ογδίἷο ἰδ ϊ (αὐῖ 0} ---οὐν αἰ σἢ ΤΟΥΤΟΥῚ Ὀταηπομοα ἰηΐο 
Φοβίθα δηὰ Ζογυθθδθοϊ, Δοὰ ΠΟῪ σϑιρἰῆοβ ᾿ηΐο 
Βιδίὶο δηὰ σμυτοῖ. ΕὈταγαὰ ἱπίοσρτγοίβ ἐπ ΟἹ 
Τοδίδιβοης Γογα οὗ ἔλα ιολοῖς φεατίλ 88 ᾿ηπὰϊοοίἑγθ 
οὔ (86 κίηρς οὗ Ῥογβίβ, δηὰ τοχαγὰβ {1:9 ΘΟΥΓΟ- 
δϑροηάίης ἥν τοδιδαιοπὲ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟη 88 «δ᾽ ση ἢ- 
οδηΐ οὗ ἐπ ταϊον οὗὨ ἰμὲδ ᾿ννου]ά. 

γενβ. δ, 6. “19 ἰπαϊν ἀπ] [[ἱποδιαθηΐβ οὗ 
(18 ἀοποτὶ ρίΐοη, Θβρϑοΐίδην ἴῃ Υοῦ. ὁ, ἃγὸ ὈΟΓ- 
τοποὰ ἔγοπι ὑπ Πἰδβίοσυ οἵ ΕἸ1}ὰ} δὰ Μοβϑβ. 
818 τοίου θη ο---δἀτἱϊ 6 ὉΥ 4}} οχροβί(ογβ---ἰο 
ἰδ6 τοΐγδοϊθϑ οὐὗὁἨ ἰποβθ οἱὰ χορ λϑίβ (πιΐγϑ0}68 
ἩΝΙΟΝ Δ’Θ ἴθ ὯΟῸ Ὑ780 ΑἸ] ΘροΥΐ Δ }}}7 υπαογβίοοά) 
οἵ ἰἰϑο] ὗ τοθάϑτβ ἰὑ δἰ ἐπ ρΓΟΌ 8019 ἐμαὶ [ἢ6 
ἀοδοτὶ ρίΐοα οὗ (6 Ῥγδϑϑηὶ ραβϑᾶρο 18 δ] οροτὶ- 
ΟἈΠΥ ἰηϊοηἀοα ̓̓  Τα ΤΕ νοούμον Μοβὺ οΥἱχίῃδὶ 
Ἰοξὶο, ἐμ 1581] ΑΔ ἱἶ πἰδβίογίοδὶ ἔδοίβ, δὰ 6β8ρ9θ- 
Οἷδ}}γ δυο 88 Βδυθ δβίῃσθ μον ΥΟΣΥ ΟΟΘΙΓΤΥΘΏΘΘ 
δεϑυτηθδὰ 8 ΒΥΠΙΌΟΪ 64] σοϊογῖηρ, ταϊχῦ ποῖ 6 
σααρἰογοά ἴῃ δ᾽ οχοσχῖὶοαὶ ἀοβουιρίϊοῦβ. Α εἰϊμδὶ 
Θχδιηϊηδίϊου οὗ (Π6 ΝΟῊῪ Τοβίδιηθηῦ Μ1}1 Βροοα δ Υ 
ΘΟ π66 υ8 ἰμδι δυσὶ ἰ8 ποὺ (6 σα8θ. [8266 10 
υοίδιϊοα ἔτοτα ΑἸΐοτά, Ρ. 229,--Ε. Β.6.] 
ΕΘ Κοοῖδ ἔοσι ουὖῖ λώοἔὗ τδοὶσ σου τῆ.--- 

δεν. ν. 14. Τὴο γοΐοσομσο ἰοὸ 2 Κίηκε,. 10 5 ὉΥ 
ὈυδιογάθοΚ σοπδίἀογοα οὗ ἀουδια! Ῥγορυιοίυ, 
θοδαβο ΕἸ} 78} 68}18 ἀοττῃ το ἤοπι Ἡεασεη. Βαυὶ 
Ἔτοῦ 818 ἴαοῦ αϊσῦ Ὀ6 ΡΑΥΔΡΕΓΑΒοα, ἴῃ (δ6 ῥτο- 
ξ 6:9 δίγίθ, 89 [ὉἸ1ονν 5: ἅσϑ Ῥγοοϑοϑαϑα ουὲὶ οἴ 
ἴ8 τηωουϊῃ, Κίγδοὶ χὶν . 1. ἢ, ονονοῦ, 79 

ἰδκο ἰῃ6 ὙοΓά5, οὔΐ οἵ" ἐλεῖγ πιοιηὴ, δπὰ γε, 1ἴ16- 
ΤΑ, Θ πατθ “8 ἔδαυίι γοδ ιν " (Ὀ ϑἰεγά.). 
ΤῊ18 15 οΔ]1.ἀ λέφίογίοαὶ ἀχερεδ. ἸΤῺΘ Ββροοϊδίοτ 
οὗ βδυοἢ ἤγο- ΤΟΣΚΒ τ ὐ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ΒΔΥ : 8, ἀμδέίοιιϑ 
ΓΟΔΙἰἰγ---τοαχὶο;; δ ἢ} δὴ ὁ06 Ὑουϊὰ 6 Δ0]9 ἰο 
δεῖ ἷ5 πιϊπὰ αὖ γδϑὲ ΟὨἹῪ ΟΥ̓ Θοοίης ὑ86 νογαϊοί 
οὗ Ἐοίπο : ““ οὐ ἰΒ δὴ δ δρὺ δὺ Βοσδουυ. 

γεν. 6. Ῥονσοσ ἴο δεξὶ Εΐθανθϑῃ.---1 Είηρβ 
χτ]!. 1. 
Θυτίης [ἴδηρο: ΕἘὉΥ7] [86 ἄδγα.---Ἴ (89 

ΟΓα5, 70» ἰδ6 ἄανε οΓ ἐλεὶῖγ ργορῆεον, ἀοῃοίθ (ἢ 9 
(πο οὗ ἰμοὶν οῃ ἶτο δοι λυ γ, δα ἐμαὶ τὶ Σϑίου- 
ἐῆ00 ἰο (λ9 82 γοϑϑτβ οὗ ἀγουριὶ Ὀγοαϊοίοα ὉΥ 
ἘΠ) 88, 8 {ἶπιο οὗὨ ὑμ18 οπίΐτο δοιϊτἱγ που]Ἱὰ ποϑὰ 
(0 Ὀ6 γοἀυοσθὰ ἰο0 ΟΥΪΏΔΙῪ γοδγθ---δηὴα (δ ἷ8 8 ποὶ 
ῬγβδοιἰσὉ]θ. Ἧο, ἰβουϑίοτο, ΔΡΡτ ϑηα [86 ΡΔ8- 
δδξε ἰδυ8: [Ὁ [86 ἀδγβ ἤχεά ὃψ {6} ῬΤΟΡΏΘΟΥ. 
νος ἴδο νγαῖοσα.--- Εχ. Υἱῖ. 10. 
ὙΥΙ ΘνοῚν ΡΪαριθ [1}Δηρ0: ΜΙ 8]] 

ὭΔΠΠΘΡ Οὗ) ΡΊΒΒΌΘΕ, ἘΞ ΕΙΓΡΗσΟ ἰο {89 
εΥρίΐϊδη οἷδζυθδ κόπου γ. Ασοοογάϊης ἰο Ὀ}8- 

ἰργάϊοοκ, ᾽ν δ πα πιῖ881}9 ἰο ἐπ οτρυοῦ ον ἐλ .689 
ἔδδιυτοθ 8] σου ΔΙ Υ, {. 4., ἰο ΘρΡρσοβοπα {ἢ 91} 
88 ΔΙ] κοτῖοα), ἮΒΙΪδὺ ἰδ 6 ἰηϊοχρνοίαιοη οὗ 
Βοάο---ιἡδκίης (9 ρμοῖσερ ἰὁο δὴμέ Ἡδταυεη (9 
»οίεείαε εἰαυΐμτα---ΔῪ ὍΘ ἰ00 γοδ χοἰ] 6ο6ο]6- 
δἰδβίϊοδὶ, 89 ἸϑοσΘ ζΟΠΘΥΔΙ δΔρρΙἰοδίίοη οὗ {110 

ἃροὸ ἰο ἰδ τοὐξλλοίηπσ ο7, ἰδλ6 ταὶ οΥ δ[6εε- 
ἐπ οΥΓ ἰλε Θοερεῖ, 8 οοΥίδιἶΥ τοιηονθα Ὀογομά 
ἰδο οὈ)οσίίου Ὡγροα δραΐπεὶ ἰἰ, νἱΖ.: ἰδδὺ ἱῃ 6486 
οὗ 115 δοοορίδῃοϑ, ἱξ σου] ]Ἱὰ ὈΘ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰὼ 80- 
Ῥιοδοιά 1 Εἴη κχβ χυΐϊ!.; ὅδηιθβ γ. 17; Ἐξ. υἱὶ. 
8Δηη. ἀσυγδίινοῖΥ δἷβο ; δηὰ (μΐβ, δραγὶ ἔγοταῃ (μ9 
ἔδεὶ (παὶ οὐθὴ [Ὦ 680 ΡΔ888258 8ΔΓ6 ποί (0 ὉΘ ἰΔ΄Κ6 ἢ 
δι 80 πακοὰ 4 Οτγιεοο- ἰϑιοσὶοδὶ 8086 88 ἸΔΩ͂ 
δδοῖῃ ἰ0 δΌΡΡΟΒΘ, 

γόον. 7. ἘΤηϊδΒοᾶ ἐποῖν ἐϑαϑι ον, Ἐ ἴδ 96 
νυ] ]Ἱᾶἃ- ὈΘαδῖ, εἰσ. --ἘΡ οἰ ἰλΪ ΠΑΤΥ δηα τηογο ρόη- 
ΘΡΆΪ Βγυμδο] ξλϊΐοη οὗ Απιϊοην θϑιϊδηΐ γ. ΤῊ 5 
0η6 Βοϑδδβὶ Ὀσδῆοδοβ ἰπίο ἔγγο Βοαϑίβ ἰπ οἷ. χἰϊὶ, 

γόον. 8-10. Σὼ 189 ὈΤΟΒΟ ΤΑΥΓ [ὕδηρο: 
αἴθ] οὗ [Πη6 ριϑαῖ οἱϊῖν.--- Το ᾿ἰἴθτα] τηθ- 
ἐμοὰ οηΐδὶ]8 {Π6 Δρργομοπβίοη οὗ ἰδ ἔδοὶ ἐμαὶ 
86 θοαϊθ5 γϑυιδί θα Ἰγίης ἴῃ {89 Οἰγ, ἰῃ δοοογά- 
δῇσ0 ὙΪΓΠῚῊῚ {16 δηοίϑηξ σοποορίϊοη οὗἩ (6 χγϑαὶ 
ἰπιρὶοὐν οὗἉ βυ ο ἢ ΘΟΥΡΒ685 [0 γοπχδὶη απ υτὶοά. 
Το αυοδίΐοη διἶϑ08 ΠογΘ, ΠΟΥΤΘΟΥ͂ΟΡ : 810 ἴ86 ἰη- 
αἰνίἀυΑ1]8 (τον. 9) οὗ (4}})} [86 Ῥθορὶϑα ἱάοπίΐ- 
64] τῦϊζ ὑ86 ῬΘΥΒΟῚΒ τηϑῃἰοηθα ἴῃ τοῦ. 10, γγ8ο 
8ΓΘ ἀοβουὶ θα ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ ἰδ ΓΠ18 85 ἐλ ἱπλαδίίαπίδ 
ΟΓ ἐλ6 εατίλ, δῃηὰ διὸ, ὑβογοίογο, θη θηχΐ68 οὗὨ {86 
ἩΠΏΟΒθο8 7 Τὴ ἰοχί ρῥ] δῖ ην ἀἰδιϊησαΐβθ8. Ὀθ- 
ἔνϑθη ἐμ ἔνὸ οἶδββϑοδ. Τθογο ἰδ, (μη, ἱῃ ΒΏΥ͂ 
0896, ἃ ὑνγο- [018 ἱπίογοδί το ἢ 18 ϑυϑεννθὰ ὉΥ͂ 
1860 Ἰοανίης οὗἨἩ (ἢ6 σΟΥΡΒΘ5. υπθυγὶοα ---τα μοί] 
δηὰ ἃ ἔγϊθ παν ἰηΐοτγοθὶ. ἴπ γοσ. 9 ἰ( ἰ8 ἀθο]αΓοθὰ : 
βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν, εἰς. 

“ Τηδι (δ στγεαί ΟἿΓΥ 18 ἰἀοη 64] τὶ τὰ ἐδ 9 Ποῖ 
ΟἸἴγ, τοτθ (89 ναὸς τωῦ ϑεοῦ βιδῃ 8 (τον. 1 844.), 
δηα ἰμδὶ ἰἰ 16, (Βατοῖοτο, πο οὐμον ἰδαη Φοτγα98- 
16π1, 18. οὐ ἀθηὺ ἔγοπι ἐμ δοπίοχι᾽ (Ὁ υϑίθνα 1 θο τ). 
Ετθῃ {86 Ἰἰΐθτ αὶ ἱπιογργοίαίϊοη 8 Ἰοτοθὰ ἰο δά ὶϊί 
ἐμαὺ ϑδοάοπι απά Ἐσυρί (860 15. 1.9; Εχεῖὶς, χυΐ. 48) 
8 ἃ ““ϑρί' γἰ 8] Δρρο]]δίίου,᾽ (86 ἔδοὶ Ὀοὶηρ ὁΧ- 
ῬΓΘ58]Υ βοῖ ἔοσίἢ ἰη (89 ἰοχί. Ὑοἱ (1118 Δρ ο]ϊδίΐ οι 
8 Το θα οὗἩὨ ἰμὸ κτοδίοσ ρασγί οἵ ἰἰ8 ἔογοθ, γβθὰ 
π6 δἰἱοπιρὶ ἰο οχἱ ἱύ ἃ αἀἸδθιϊποϊξοη (Ηδη κϑίοη- 
ὈΘΡΩ᾽Β, [ῸΓ ἰπϑίβδηοο: ἔσυρε 88 γοίθΊησα ἰο σϑ]ἷ- 
εἰουβ οογγυριίοι, ϑούοπι ἴο 8 τη 0Γ8]8) 18 βυγορὶ 
δβὶαθ, τ (Π6 ἀθοϊδγαίίοη ὑπαὺ (8.6 ΟὨἹΥῪ Ροϊπηὶ οἴ 
᾿πῃρογίδηοθ ἰ8 ἰδαὶ ἰη πμΐοῖ Βοάομῃ δὰ Εαγρὶ 
ΔΥΘ ΘΒ5ΘΠ(ΑΙΥ͂ 0π6, υἱζ.: Ῥοτῖθου ποδί ἐγ ἴὸ (89 
ἔγὰο οὐ, Ηἰδ δογυδηίδ, δηὰ Ηἰΐβ ρϑορὶο. 

ἜΒο6 ρυϑαῖ ΟἿτγΥ.---Αδ (ἢ 80-6 816 ἃ Ὠἰδίοτγ!σα] 
ἰηἰογργθιδιϊοη γοζατὰβ (ἢ9 ῬῬγϑϑοιιὲ ραβϑαχθ 88 
βίρυ! σδηΐ, ἰπγουρσπουΐ, οΟΥ̓͂ 16 ΤΓ6 8] “76Γ54}61ὰ 
ὑπ σειν; ΒΙΘοΙΚ, 9 ςοίίο, Ὀὐ διοτά., δἰ αἰ.}, (86 
ΟἹ ονίηρ ααθϑίϊοι αΥΪ868: Υ 15 (Π6 ΟἿΤΥ οΔ]] ἃ 
(89 στγεαί, δὰ ποὶ ἰδ λοίψ ῶ Ὀ᾿ϑοιιϑϑι 8 οὗὨ ἐμ18 
ααοδίϊοη ἅτ βιιθιαϊ θὰ ὉΥ Ὀ ϑιογάϊ6ο]κ, ν. 810. 
ΤῈ6 απθϑδίΐϊοῃ ἀοθ8 ποὺ ργθϑθηΐ ἀβ9] δἰ 4]} ἰοὸ 8 
ΙΏΟΓΘ οοτγγϑοὺ ΟΧορθ88---οὴϑ ὑπαὶ δρργοοίδίθϑθ (ἢ 6 
ΒΥ 00]104] ἱπιροτὶ οὗ (86 μαβϑϑαζο. [{ 18 βοτμδ- 
(πρὶ οὗ 8 ἰϑὰρ ἰο ἀϊβοουθγ, ἰἶα Οαϊον., μθγο, ἰπ 
1890 Οἷννγ οὗ Ψογυϑαϊοπι, ΒαΌγ]οη---ἰη ΒΔΌΥ]ΟΙ, 
ἘἈοπιλο---ἰη Βοῦιθ, ρδρ8] Βοβ. Ὁ πάαουδίθραϊγ, 
ιὶ5 χτοδύ ΟἿἸγ οὗ ογυβα οὶ 18, ἰΏ Θβϑθη 18]8, οὗ 
1|κὸ ἱηροξὶ τὶ (μ6 στοαὶ ΟΙΤΥ οὗ Βαδθγϊίου (ἴῃ 
(86 ποτ ζόῆῃοσδὶ 8686 οὗ ἰη ἰαίίον, οἷ. χΥΐ, 
10); θαὺ 80 οΘοπίοχὺὶ σοῃΐβὶῃβ ἃ γϑάβοη [ὉΓ ἰἰ9 
ἴδοι, ὑμαὺ ὑπο ΟἸΐν 8. λέγε πάθοι ο4]16 ἃ ὡεγμ- 
δαίοηι, 88 {πὸ ΟἾΥ ὙΠΟΓῸ ἰδ6 Ιοτὰ νγδῦ ογυοὶβοα, 
δυά ἐλεγο, Βαδνγίοη. Ἡδγθ, ὨΒΙΊΘΙΥ, ἐξ Γοργοβοηΐβ 
{89 γι ο 1 68}}}7 τηοάϊδοα ΤΆΘΟΟΥΔΟΥ, ΟΥ Ὀὶνίηθ 
οϑἰδ Ὁ] 8 χθηΐ, Θμι τδοὶηρ ΟΕ ΌΓΟΣ δηὰ ϑδιίδίθ, 88 
8 ταροἷς- ΒΟΙΥ 72αἰεη ΤΒΟΟΟΥΔΟΥ ; (μοτο, 1 τορτθ- 

« Πωγὰ ἰγδῃδίδῖϑε : “πα τοῖδη λὲν τοοιιϊὰ Πηϊελ ἰλεῖγν ἱεξίί- 
ΠΟΤ, εἰς. ; δῃὰ σοπηπηθηΐϊθ: “ἘΠ0 Ὑ ηθ6505 τοοια δηϊβα 
τοὶ ἐοδεϊ π ΟἿ Ὀσίογο [μ 9 ς]0890 οὗ 0 1260 γϑαγθ, ἀου ὈΓ|ϑυ 
πηάον ἔδθ δρργοπϑηδίοη ἴα ἰδ τῶ Ω0 ἸΏ ΚΟΥ ἰο ὍΘ ΠθΟοδ- 
ΔΆΤΥ : ἴθδι [Π6 στοδὲ οβδηροα Ὑτοῦρ ἴα Ρυ ΠΟ ορ ηΐοη, δπ 
ἰη ἴδ οοπάϊείου οὗἩ 9 δροδίδί'ϑ ΟΒατοῖ ὈΥ υὐκπηοηΐδ οὐ ἰΐ, 
ἀϊνασιοὰ [{ οὗἩ ἰἰ8 ἀδηικοζοῦθ βόνοσ, δῃὰ ἰὩϑυγϑα ἰ[8 δροϑαῦ 
ΟΥ̓ΟΓΓὮΓΟΥ ; δηὰ τΠδὲ ΤΏΘΥ τη ΓΠοΓϑίοσϑ τΓΩ ἔγοιλ (ἢ 9 
ΤΟΥ͂Θ ΘΉΘΘΑΥ͂ΟΥ ἴο πρλί ηἰϊδίη ἴ[η6 ἐγ [ἃ ορροαίἑίοη ἴο ἱξ,ἴῖΟ. 
[9 παρρίον ἴαδις οἵ ργοςϊαι πεῖς ἰῦ ἴο ἴο90 ὙΠῸ δά ὩσΥΟΣ 
γεὶ μαιρὰ (ἢ εἰκὰ ..--.Β.Β. 6. 
{ [806 ΕΙειοΙν Ὀέσέ, ΥΔᾺ Βίδιε, Τιεῖο Βτπξαν.---Ἕ, ΒΕ. Ο] 
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βοηίβ [9 οοῃ ΓΘ οὗ ἐμ6 ορϑη Απ ομ βίῃ δρὶ τις 
οὗ (8ὸ νογὶὰ.-- - Το τηϑδηϊος οὗὉἩ ἰδ 6 στοδί ΟἿΔΥ 18 
ΤΏΟΥΘ σΟΏΟΓΒΙΥ ΔΡΡΥΟΒοπαοθα ΌΥ̓͂ ΕὈτατά, ῥ. 8432," 
ΙΗ ογοπί ᾿πιουρυθίδι! 008 οὗ (6 ἐἀγεθ απὰ α λαζ 

ἄαγε 8ὲ9 ἰη Ὀ βιοταϊθοῖς, Ὁ. 3871. ΑΦ δββϑοτί {ἴτω ; 
ἐπ (τη9 ἀαγίης ὙΒΙσἢ ΟὨγδὺ ἴΔγ ἴῃ {86 ΖΓ ; (19 
ἄτπηο ν᾿ Ἔχοθ6 48 (μ9 ἰόττὰ ἀυτγίηρ νι ἰθ ἢ ΘΟΥΡΒ68 
δου ἃ γϑιηδῖη δου στουπᾶ; δηδίοζουβ ἰο ΥὙϑγ. 
2; Ια 8ι16 οΘοπηρυίδιὶο 8 οὗ (9 πυπιῦ 9. 

γον. 11. Δι ἃ εἷος ἴδ ἴὮσθϑ ἅδανγα δηἃ ἃ 
8417, ἃ δρίειῖ οὗ 1176, εἰο.-- ΔΙαιοτίαιἷϊψ [88 ἀἰ8- 
ἐϊη συ ΐθθα ἔγοπι σγαπιπιαίίοαἰν}, ΗΘ η ρϑίΘΠὈΘΥ Κ᾽ Β 
ἱπιογργοιδιΐοη οὗ πνεῦμα ζωῆς ἃ8 ἰλε ϑριίγίί 7 ἐΐζε 
οδηθοὶ ὃ6 ἱποογτγοοὶ [Ὀ ϑιοταϊοοὶς ἰο 186 δοη- 
ὮΓΑΓΥ͂, ποῖ ἢ 8ἰ8ηι} 15}, δῖποθ ὑμ18 βρίσὶῦ ὑσο- 
ὁθ048 ἔγοτι Οοἀ.---αο ἔογσια οὗ Ῥοσυ ϊδσ δἰκοϊῆᾶ- 
δῆς: εἰσῆλϑεν ἐν αὑτοῖς. 

Οτϑαῖ ἔϑϑι.--- Το υδυ4] εἴἶδοοί οὗ γστοδὶ Ὀΐυσῃθ 
ΟΠ ΔΟΥΒ, ΒΡ 6116 ΔΡΡΘΟΓΘΠΟΟΒ, δρί γί] ΟΡΟΓ8- 
ἐϊοῦΏ8, 8Π1 ΘΒρΘΟΙΔΙΠΥ͂ οὔ 9 ΟΠ 6 Ὁ οὔ Γοϑυσυθοίι οι. 

γόον. 12, Διῃᾶ [ΒΟΥ δδοϑθηῃᾶοᾶ, εἰς.---ϑυς- 
ἐοϑιϊνο οἵ (86 δδοθῃβίοῃ οὗ ΕἸ 8 δὰ, 8ι}}} τθοτο, 
οὗ ΟΠ Υ δι᾽ 8. ΔΒοΘ ἢ ΒΙ0Ώ. 
οι. 18,1... Δηᾶἃ ἰπ τΓδΒαὲ δοτι.--- Τὶ ἰ5, 

86 ουθηίβ παυσγαί θὰ ἰοοὶς ρἷδοθ βἰ λυ] μθου 8} 
0} ἰμῃ0 δβοοηβίοη οὗ 86 ἵνγο Ἧ ἰἰπ68868 διὰ 
ὝΟΙΘ ΘΟ-ΟΡΟΓαΐΐϊγο ἐμβορον δ. Ασοοτάϊηρς ἰο 
Ὀυβιογάϊοοις, ποὶ οὔθ ἰδ 18 ἐαγίλφωαξε Βῃου]ά, 
88 ΕὈγαγὰ χηδὶπἰβίηθ, Ὀ6 ΒΥ ΟΙΙΟΔΙΪΥ ΔΡΡτο- 
Βοῃαρά 88 8 ΟΣΧΙΓΔΟΓΟΪΏΒΔΓΥ ΟΥ̓́ΘαΙ. ἴῃ σοβροϑοὶ 
οὗ ἰὴ πυπιῦογδ, γ7ἷο ΓΟΙοΡ ἰο (69 ΒΥΚΟΡΤΙΟΑΙ, 
γι. ΕὈγαγαβ ἰηἰογργοίδιίοη, δ66 ἢ. 847; 
οορ. Ὠπιογάϊθοϊ, ρ. 874. 

Ἶὴ βρίϊθ οὗ 10 ἰηνί οἰ Ὁ]6 αἰ δου} 165 τ ἱ οὶ 1 
ἦπ 89 1168] Δρργομθηβίου (186 ουΐενῦ οουτὶ ἀ6- 
δἰτογοὰ; (0 Τοιρ]ο, δηὰ οὐθὴ ἰμ6 ἩΟΥΒὮΏΪΡ 
ἱμογοὶη οο]οοτγαίθα, οοπίϊπυΐης; ἰδ6 τὸ ἮΙ- 
ὨΘ5808 ΥΟΙΙΪἰηρς ὅτο; Ομγῖδὶ Ῥγορμιοϑίϑὰ {ἰμ6 
ἀεείγυςίίοη οὗ 3 ΘΥυ 58] 6 ῃι---ἰῃ9 Εὐθοσ παγγαίθϑθ 1(8 
Υἱδβὶ(διΐοη ὈΥ̓͂ Δα Θοατίδαιαϊ]τθ, ἐίς.)}, Ὀδίοτά 60 Κ, 
ΒυρΡροτίοα, να πιυβύ ΟἾὟὨ, ὈΥ ποί80]6 ργράϑοϑϑ- 
ΒΟΙΒ, Ὀο6Ι ον 68 ὑμαὺ {18 ΔΡρΓΘ θη δου 18 ἴῃ δ)] 
Ῥοϊοίβ ἄγ Θβ8 Ὁ] 1864 δζαϊπδί (ἢ 9 δυπ 1164] 
ΒΡΡγθιοηβδίοη. Ἀπ δ)οζογίοδὶ ἰοχί, ΠΟΝΘΥΘΓ, 
ἄοοΒ ποί ὁθ880 ἰο Ὀ6 δ] οζογίὶοαὶ ἴῸ. ὑμΠ6 βἰρὶθ 
Τοδϑοῦ, μα 86 πιυϊιϊαἀθ οὔ Ἡτοης ἰπίθγργοίδ- 
(ἰοη5 Βανυο διίδομ ἃ (βθηλβ6ῖν68 ἰο 0. ΑΥΌΙΓΓΑΥΥ 
Ἰα θγργοίδιϊοη 15. ποὺ σΘοπαυοτοαὰ ὈΥ ουἱιϊης ὑδ9 
αοτάϊδῃ Κποὶ δηὰ ρῥ᾽υηρὶπας ἰαἴο (0 ΔΌΒΟΓΑΙ 68 
οὗ 11 6 γ8]}18πὶ; ὑμδὲ ΒΊΟΝ 18 γοαυΐϊδὶὶθ δὰ 80]9 
ἴο ΟΥ̓́ΘΓΟΘΟΙΠΘ ἰὑὺ 18 ἃ ΙΠΟΥΘ ῬὈΓΘΟΙδὸ δη δοουχαῖθ 
ἀοίοταϊ δου οὗὨ (ἢ δΒγτηδο110 4] ΘΟ ργοββίομδ δηὰ 
οοποορίϊοηβ οὗ ἴμ89 ΟἸἹὰ Τεδίδιαθηί. ϑβαοῖι αὶ ἀοὁ- 
ἱογτϊδϊίοη δὺ οὔσὸ ἀϊβραδίοιιοθ ἴ.:6 [0] σης 
οΟἸ]οοίΐϊοι οὗ ΑΥὈΙ ΓΑΣΥ͂ ΟΧΡΟΒΙ 0.85 Ῥγοβθηϊθαὰ ὈΥ 
Ὀυδιοταϊοοῖς, Ρ. 81ὅ. 
ΟΣ. 1 δῃηὰ 2 δἵο, δοοονράϊης ἰο Βοᾶθ, Ῥσο- 

Ῥδοίο οὗ (89 ἰπϑίϊξαἰίοπ οὗἉὨ (86 ἐθδίϊγνα)] οὗ συγ οὮ 
οοηϑθογαίζου ΌΥ Ῥορο ΕἸ ῖϊχ. Το ἔσο Ἡπέδδεε 
δΙΟ, δοοογάϊηρ ἴ0 ὕγτϑ, Ρορο Βιϊγογσίαβ δηὰ {89 
Ῥαϊσίδτοῦ Μηδ; οὕ, δοοοτάϊηρ ἰο οἰοτδ, ὑΠ9 
ἐεδίε8 υογὶίαἰΐ; οΥ ἰῃ9 Ἦ 8] 0868 : οΣ Ητι88 απὰ 76- 
ΤΟΙΏΘ; ΟΥἹ πὸ Γ πη ΜοΟΙΔΩΘΒί οη. Τδ6 δεαδί ομέ 
97 ἰλ6 Αὖνγεε ἴδ ἰὴ τ ροτὶδὶ σΘΏΘΓΔ] Β 6] δα υ 8, ΟΥ 
ἐμ Ρορθ. Τὸ 7Ύπιρί ἰθ ἰ86 ἰγὰθ ΟΒΌγοΣ ; ἐδ 9 
ομἕεν οοὐτί, Ὀδὰ ΟἸγ ϑιΐδηβ, εἰς. Κ᾽ αν ΘΠ γοῦο- 
Ἰοκχίοαὶ δοτηρυϊδιίλο!8 860 ἰὰ Ὠ διογὰ.᾽Βποίο, Ρ. 876. 

« [ἘῸΥ δὴ δχοθδϊῃ Ἱν δΔΌΪ6 διτρυϊοοης ἀοοίμηοα [0 ΒΒΟῊ 
ἐμαὶ οπιο 'σῶϑ ργΟΌΒΟΙΥ τοίοστοὰ ἴὸ ὉῪΥ [26 Αροοδιγρίίδι, δθὸ 
ΒάΓΏο6 (ἢ ἰοο.---ὦ, ΒΕ. αἷ 

ἴῃ τοα]γ, ΒΟΎΘΥΘΡ, τοοδὲ οἵ ἰδ9 δβο-οο]οὰ 
ΔΙ]οχοτῖβίβ οβϑθη 8} ΟΟΟΌΡΥ ἰδ6 βδιὴθ δἰδυὰ- 
Ῥοΐϊπὶ πὶνα μ6 Ὠἰδίον 681) οχροδίίοσβ δϊεσ ἵὔοζκο, 
ΒΙοοὶς, Ὀἀϑιερὰ. απὰ οἔβοῦθ; Ὀοὲδ δυθ ἴῃ τὶν 
Ῥαγίϊσυϊδσ διβίοτίο ἕασίβ, ᾿ἰοτα]γ ἀεδηοά: 
ΟὨΪΥ͂, δοοογαάϊηρ ἰο {80 δἰ) οχοσὶ δίϑβ, {π:6 96 μαγίϊ- 
ουΪαγ 165 ΔΙῸ δοίυδὶ, ᾿μηδρίτοὰ ργορβθοΐθϑ, τοὶ ]οὰ 
ἴῃ βζυντοθ. Μοάθγῃη βυρρογίοσβ οὗ {6 ἢ ἰδίοτίοδ) 
ΨΊΘΥ ΒαΥ0 Του δοπιθ Ρογιΐοηβ οὗἉ ἐδ νοὶ] ἰηάΪ5- 
ῬΘΏΒΘΌΪΟ; {Π6Ύ, τογϑόνοσ, ἀϊγϊὰθ (89 Ῥσορβοίίο 
θη ἰΐο σας δη ἃ ΟΥΓΟΓΆ. 
ἯΒ 4}} Ὁ διον θοἶκ᾽᾿8 Τοπάποδα ἴον 11 τα} ἴσαι, 

ΒΟΎΘΥΘΓ, [16 ἀθοϊἀοαϊγ ταὐοοίθ (86 ταΐϊ οηδιὶδιὶο 
Ἰηἰογρτγοίδιίοη, ἢ. 877 58αᾳ. 8.6.9 Ἰἰκονΐβο “δὶθ 
ἔαγίῖον ὀχδυλϊπδίίοα οὗ (ἢ 9 δυῃθο]δοα} Ἔχορϑεὶθ 
88 ΓΟργοβϑηίθα ὈΥ ΗΘμ δίθηοΣρ. 

[ΑΡΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΥΒ ΟΝἨὨἁ ΤῊΞ ΒΙΟΤΙΟΣ.] 

Βν ἰλε Απιεγίεσαη Εάίον. 

Ὑππ (86 ]ααφσταθαὲ οὗὨ 86 Ατιοτίοδη Ἑάϊίοσ, τοσα. 
1-δ (ον 7) ἃγϑ οοπῃθοίϑα πὶ( ἐμὸ υἱϑδίοῃ οἵ (89 
Ῥγϑοοαϊηρ οαδρίθν-- τότ. 2-8 (οΣ 7) οοπίαἰπίης 
8δη αὐάνε τοδλὰθ ἰο ὑπὸ ὅθον ἀυγίης ἐμαὶ τυἱβίοα, 
ἴῃ ἩδΒιοδ (86 ὙοΡκ δὰ ἀθαὶὰῃ οὗ {πὸ Υ Ἰἰη65568 
8τ0 υογδαῖίν ἀοδοτί Ὀθ6α ἐο ἷπι. ΤῈ οὐδίοπ οἵ (89 
ἩΓ᾿ἰπ68908 Ὀοκίη8 πὶῖ υογ. 9 (οσς 8). [ἰ πὶ] ἢ 
Ῥογοοϊγοά ἰμδὲ δὲ ἐμδὲ γμοῖϊῃηι ἐμ ῬὮ γαβθο 7 
σμδηρμοθ; {9 Κ5Ῥ60Υ Ὧ0 ἸΟΏΡῸΡ γΘΏΘΘΙΤδος πὴδὲ 
ΔΘ Π6Ρ ἰο]ἃ Εἷπι; δ ἀοδογιδοα τ λδὲ ἢθ Βἰπιδοϊ 
θ6961]18. [Ιἔ ἐμῖ8 ορίπίομ Ὀθ οοτγσϑοῖ, ἰμ6 4ροοα- 
ἐψρέϊο δοἰαπά-ροίπέ οὔ Ζοθπι δὶ (86 νἱϑίου δορίηπίησς 
οἷ᾽. Χ. 1, 88 ΡΓΟΡΔΟΙΥ δὲ ἰδ 6 ρμογὶοὰ οἵ (ες ἀδδίβ 
οὗ {μ6 ᾿ἰὑπ68868; ἱπ ὑ8 9 ΟΧΡΙΔΏΔΙΟΣΥ πδιταίΐοα 
θοκίπηΐηρς οἷ. χί, 8, {0 ΠΑΣγδίου ἀδβογι δὰ 88 
ἡμωτό ἰδὲ ποι σαν ἐο δε; Ὀὰὶ ἰῃ ἰ86 ἀδπογίρ- 
(ἴοῃ οὗἩἨ {186 φιδίοπ, Φοῖι ἀοβουῖθοθ 88 ραεί διηὰ 
»τεϑοηπξ ἐμ δὶ Ἡ]σὮ (1 δυπιὈ0}} δ 6δὸ Ὀσβοϊὰ. 

ΤῊΒ ΤΓΙΤΝΕΒΒΕΒ.--- λο ἀτὸ λέν  ΒδΓΏΘΘ 88 
Ἧ6]1 ἀοοϊαγοα σοποοσγηίηρ (6 ρδϑδαζε ἩδΊοΝ ἀ6- 
δοτΐθοβ ἰμθτὶ: “18 18, ἱπ Βοῖὴθ σεβροϑοίβ, (89 
ταοϑὶ αἰ δῖοι]: ροτίΐου οὗ [μ6 Βοοκ οἵ Ἀονεϊδίϊοη."" 
ΤΒΘΓΟ ΒΓΘ ΠΙΔΩΥ͂ Ροϊηΐδ ἴῃ ἐμὸ ἀοδβογὶριϊοη προ 8 
δ601 ἰο ἔδυον (86 ἰάθδ ἰμδὶ (ΠΘῪ ΔΙῸ, 8.8 δ θ0Ώ- 
ἰοπαοα Ὁ. ΕἸ]Ἰοἱὶ, ΒΑττοΒ, εἰο., [89 Ἰοῖς Ἰΐμο οὗ 
Ῥτγοίθβίοσβ δρδίῃβδί ἃ θαι βου ϊσοα ΟἸιγβι ἰϑηϊγ : 
ὑῃὁ9 8.6 οἶον ΕΣ ΒοΟΥΟΣ, ἰὼ ποῖ 'ψθ 
ἴθ6] ἐμαὶ, οα [818 ὨγΡο θδῖβ, (ἢ. 6 Βγτο 0 0}5 ὃγε Ὀαὶ 
ἰηδαάθαυδίθ!Υ δα ββοα ; ἐμ6 τοὶ γβοῦ]ουθ ΡΟΎΘΓΒ 
ἈϑοΡΙ θα ἰο ἔπθπι, ἴον ἰπβίϑῃοο δηὰ δδρϑοΐδ!]γ, 
Βθθὴ ἰο ἀοτδηὰ βοπηοί βίης ὙΔΒΙο (86 Βἰδίο ΣῪ 
οὐ οὗ ἰδ Ῥω ἀθηθοβ ἀοθϑ Ὡοὶ Ζ}}} Βυρρ]γ. 
Το ἱΒουρμὶ Π88 δυίδθῃ ἴῃ (80 τηϊηὰ οὗὨ ἐδ ἩΤΙ(ΟΣ, 
88ὲ ῬΟΒΒΙὈ]Υ͂ ΒΟΓΘ, 85 ἴῃ βοῖῃὴθ οὗ {πὸ ΟΪὰ Τοβίδ- 
τη ῬΓΟΡΘΟΙΘΒ, δ ἃ ῬΓΟΌΔΌΪΝΥ πῃ ἐπ οϑο ΘΟΠΟΘΓΏ- 
πα Απιἰϊοιγίδι (6606 Αὐν. ΝΌΤΕ, Ῥ. 889), (δ9 
ΒΥΓ.00]8 ΠΙΔΥ͂ δ ΥῸ ἃ ἀου Ὁ]6 οὈ͵ οί ν6----τεβροσὲ- 
ἴῃς (1) ἐωυο ἐΐπεὲ οΥΓ ἱξπέδϑεε ἩΠΪο τὸ ἴὸ ὃ8 
οοηϑυτηπιδίοἀ πῃ (2) ἕιρο ἐπαϊνίμαΐ ἩΡιίκειδεε, 
ἴῃ ὙΒΟΙῚ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ἰο ὈΘ ΓᾺΪὙ (485 [τηπιοϊδίθ- 
Βἰ παῖ ]δτ β'γ τη 0018) Τοδ] ἰχθά. Οἱ ἐμῖ8 Βυροίμεδὶβ 
(Ροββι Ὁ] γ.) ἐλ6 ἐπεὶ τσουϊὰ ῬΤΟΡΉΘΒΥ (πγουρδοῦὲ 
(9 ἔχονθ δυπαγοὰ δηὰ εἰχίυ ψϑαγε οἵ ἰηϊ 4] 
Οομιϊϊο ὑγδιρ) ηρ; ἰδ9 ἐπαϊοέάμαϊς ἰπτουξμοῦὶ 
ἱνοῖνο υπάγοα δηὰ δἰχίγ ανψε οὗὨ οομρυκιπαία 
ἰγϑιαρ] ης ((λ9 ἐλγόό απὰ α λαζ ψεατε-:-ι τ οἰτθ 
δυπαγοα δηὰ εἰχὶν ἄδγβ, ἀυτῖης τοῦ ἐλε ἐπε Σ 
που]ὰ 119 88 ἀθαἃ), δἀπὰ ἰμθὰ Ὧθ ᾿ἰ{6Γ8}}γ εἰδίι, 
δὰ Ἰὸ αθυτγὶ θα ἴοΓ (ἢ γθ0 δπὰ ἃ 88] ἀδγα. 

Οἱ (λ9 φόπογαὶ Βυροιμοβὶθ ἐμαὶ {ὑπο ο ἐοὐἐπαῖ2 98 
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(αὐμοσ Ῥτὶτ Υ  ΟΥ ΘΧΟΪ δ᾽ 617} δτὸ ἱπίομπαοα, 
ἱνοὸ ᾳυοϑι] 008 ἃ Ιΐδο, υἱΖ., ἯΠπιαί 18 89 ρῬοτίοα οἵ 
τ τῶ 3 κδηὰ πιδὶ οἵὨ ἱποὶν ἀεαίλῦ: ΤΏ 689 
φαοθίϊ ΟΩΒ 8ΤῸ Β0 ἰηἰἰπηδίοΥ δϑϑοοϊδίοα ὑπαὶ (ἸΘῪ 
οδπποί ἩΓᾺ ῬτορΥ οι Ὀ6 σοηδ᾿ ἀογθαὰ Βορδυδίοὶ Υ : 
186} δοπδβεϊίαἱθ οὨΘ ΘΟΙΏΡΙΪΟΣ δι οί. Οἱ ἰδ 18 
δυθ͵οοὶ ἐπ θγο δ’Ὸ ἔλγδα ραυ σαν ΒΥΡροί 6868 βαοὶ 
ἴοτὶ ἢ ὉῚ 1080 γῆῷο δάορί ἰδοὸ ἐαν-γ- α- νον {8 6- 
ΟΙγ: 1. ἸΤπαὶ οὗ Εἰ]ϊοίι, ἰμαξ ὑπο Ὀορδη ἰπ (δ 9 
Ῥεδυϊϊοα9 δου Α. Ὦ. 6ῦὅ8 ; τοτο δἰδίη δἱ ἐδ 
[δΔιόσϑῶ Οουμοῖ!, Μαγ διίἢ, 1614; δοβϑθ δφαὶη ἴῃ 
Ιαἰθον, Οοἱ. 816ι, 1617: δηὰ εἰ}}} οοπίϊμαθ ἰμοὶν 
ἰοδιϊτηοοῦΥ. 2. Τοδὶ οὗ Αἴοβζον, Ὅλ δζῦθοθ 
πιὰ ΕἸ]Ιοιἐ 85 ἰο (μ6 ροτγίοα οὗ ἐμοὶ ἀθαίμ, Ὀαΐ 
Ὧδο Ρἴδοοϑβ μοῖρ Ὀοκί βοΐ δϑουί Α. Ὁ. 268, ἰπ 
(6 Νογνδιίϊδῃ ὑγοίοθδί. 8. Τπαΐί οἵ [ογὰ, νῇο 
δι πέδη 8}}} ἀρστοοδ τ 1} ΕἸ]Ἰοιΐ 85 ἔο ἐπ 9 ρογὶοά 
οὗ ἰμβοὲῦρ Ὀοχίποΐηκ, Ὀὰ0 τδΟ Ρ]6608 ἰδμοὶν ἀδαίλ 
ἷῃ 80 ζαΐίυτο. ΟΥ̓ ἰδο80 Βγροίμοβοβ, ἐμ ἔγϑι 
ΒΟΘΏ5 ἰο ἐῃ9 τΥΐίοῦ ἰοὸ 6 ΟΙΘΑΓΪΥ ἰηδάπιἰδββὶ Ὁ]6 : 
(116 δοπλρασίθου οὗ τϑσϑ. 8 δπὰ 7 γϑαυΐγοβ ἰδδί 
πὸ δου ϊα ρ0]4690 ἐδοῖν ἀθδί δἱ ὑμλ0 οἷοβο οὗἉ {89 
ἱποῖγϑ δβαπατγοὰ δηὰ εἶχ ἀδΥϑ οὗ ἰδμοὶγ ἰθϑίϊ- 
Ἰδοῦγ. ΤΈρτο ἴθ 008} ἰ0 Θομητιθπα [86 ΘΟΥΠΪΟΡ 
Ῥοτὶοὰ ο77 δεσέππέπ δἀνοοδιθα Ὁγ ΟἸαθρον. Μαηὶ- 
ἴδ 'γ, τῆλ το 18 τ 0} ἢ ἢ ΒΙΟΓΥ ἴ0 Βαρροτγὶ 9 1468 
ἰδεῖ α αἀεαιὴ οὗ ἰι0 Ιμο8568 ἀϊὰ ΟΟσΌΓΡ δὐ ἰδ9 
Οουμοῖ! σγοΐογιοα ἰ0---ἃ ἀθδ {0]οΟτϑὰ ὉΥ ἃ γοβὺῦ- 
τϑεϊΐϊοι ἐΐγεε απαᾶ α λαΐ ψέαγε αὔίον ἴῃ πα τὶ οὗ 
(86 Βοίογτονβ; δηὰ ἰἰ ἰ8β σογίδϊ ἶγ ἃ αυοϑίϊου 
ἩδΒοίμοσΣ, ἔσοϊνο υπαγοὰ δηἀ δἰχίν γϑδῦδ ὈΘΙΌΤΘ, 
ἃ ἱγατερεπο οὔ ἰ6 Ομ τοι ὉΥ ἐδὸ ῬΓΟΥΪΟΟΒΙΥ 
ἰηνκάϊης ἀοη (1199 ἀϊὰ ποὶ Ὀεοκσὶα ἴπ (μ9 8] πιοβὲ 
Ὀποομάἰτίοηδὶ σϑδιοσδίίοη οὔ (δ ζαρδὶ---ἃ χσοϑίο- 

288 

τῬαϊϊοῃ δροϊηδί Ἡο ἐμ6 Νονδιίΐδη8 ἐπ δαοζοϊοία 
Ῥτοίοβίθα. Βαϊΐ, οὰ ἐμ6 οἰβοὺ βδπᾶ, {818 Ἀγρο- 
{6818 ποὺ ΟἿΪΥ 8881π|05 ἃ ἀουθίι} ἐεγηδ ἃ 
φμο, Ὀπὺ ἰὺ ἤμ119 ἰο ῥργονϊἀθ ἴογ 16 Ῥγοβοῃί ἰἰτὴϑ 
γΒ6Ώ, τηϑηϊΐοϑεϊ γΥ, ὑΠ0Γ6 οχἑδϑίβ ᾽υδὺ Βα ἢ α ἐγαηι»- 
ἐΐϊπσ 88 ἱβϑῃ οχἰβίϑὰ, δῃὰ ᾿ἰκον 89 8 δἰταδν ὗς 

Τ8ὸ ττῖϊορ που ]ὰ βυρροϑέ 88 ἃ Ῥοββὶ ὉΪ9 βοϊα- 
(ἴοι οὗἩ ἰμὸ αἰ δου γ, ἰμαὲ ἐπογθ ττῶϑ σοῃξοιῃ- 
Ρ]αἰρὰ (1) δὲ ἐπέαξ ὑγαταρὶ ης οὗ ἰδ 6 οαΐον οουγὶ 
Ὀοσίπηΐηςξ δὺϑουϊ Α. Ὁ. 288, ζ0] οτγοὰ ὉΥ Α ἐνρίοαξ 
ἀορδὶ οὗ (89 Τ Ἰἰμο8808 ἴῃ 1614; (2) ἃ πιογὲ δοηϑν 
»ζείε ἰτατοριϊηρς Ὀοχὶ πηΐηρ, ΡοτομΔη66, ἴῃ {86 ἰηίΓο- 
ἀυοίϊοι οὗ ἱπιαρα υοσβαΐρ, ἰο Ὀ6 Τ0]] οοα ὮὉΥ 8 
πιοτ οσοπιρίεἰ6 ἀοαϊα ἰὰ ὑμὸ διίατο; (8) (86 ψ80]9 
ἰο 0 σουδυχμῃαίθα, 885 ἱπαϊοσαιοὰ δΌογο, ὈΥ͂ (Β9 
Ῥγορβοβυίος δὰ ἀθαί οὗ ἱπαϊν ἀπ 4] ΤΥ ̓[Π 68868. 

Αϑ8 ἰο ἐμ τιεαϑωγίησ, ἰῃ9 ὙτὶΟΡ δρτθοβ τὶν 
{86 φσϑΏογδ] ορἱ οἷοι οὗ ἐμ8 δοτηπθηίδίοῦβ ἩΟΒΘ 
Υἱὸν Ὧ6 888 Ῥτοβοηίθὰ δῦουθ. Τδαῖ ορίὶηΐοη 
ΙΏΔΥ ὍΘ τηοϑὺ ΘΟ] οἰΘΙΥ δοὲ ἔοσί ἰὰ μ0 18ῃ- 
ζυδᾶρο οὗ ογάβυογί: “7.160 δοίϊου οὗὁἨ λθδβυσίηςς 
18. 0η9 οὗ σρρτοργιαίίοπ διὰ »γεδογυαίίοπ, δῃηὰ 8180 
οὗ ραγίἑοπ δηὰ φΦεραταίίοη.,"" Ὑ18 δοί, ῬΟΞΒ.Ό]Υ, 
88 π᾿ 14}}}7 δηὰ ἐγρίοδ! ραογίοσιηθαὰ δὖ (89 
Βοίοτιμαίίοη ; ῬΤΟΌΔΟΌΪΝ ἰΐ Ὑ|Ι ὈΘ ΖΏογο {ὉΠΥ 
Ῥογίονπιθα ἴῃ ἐπθ ζπαίητο, τ Βοῦ (0 οαφέησ οἱ 
(89 ἐτοοπιπιμηοαξί ὁπ) οὗ (Π080 ΒΟ ἰγϑιρ}0 ἐδ9 
οα δ  οουτί γι}} Ὀ6 Ρῥτοο]δἰτη θα ὉΥ δὴ ἐπαάϊν μα (ΟΥ 
8 οἰαδ) ΟἸΤΕΘΗΥ͂ δοιμτα ἰδϑίοη θα ἴον (͵8 ΡΌΓΡΟΒΘ ὉΥ͂ 
(9 ἀτοαὶ Ηθδὰ οὔἐμο Ομυτγοῖ. ΜδῪ τοί (8 ονϑηΐ 
6 οοἱποϊἀοηὶ τὶϊ {86 641} ἰο (86 Ῥ6ορ]θ οὗ [89 
Ποτὰ, ψ10 ΤΊΔῪ 8.}}} τοδὶ ἴῃ ΒδΌγ]οα, ἰ0 Θοτὰθ 
ουὺ οὗ μον (68. χυ ὶὶ, 4) ἴ---Εἰ Β. Ο.} 



384 : ΤῊΗΕ ΒΕΨΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51, 590ΗΝ. 

ῬἜΔΌἝΠ' ΞΕΟΟΙΣΤΓ 

ΤΗΕ ἘΝῸ ΟΕ ΤῊΗῊΒΕ ΜΟΒΙ. 

[6π. ΧΙ. 1δ---Χ ΣΧ ], δ.] 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΕἸΒΤΗ. 

Ῥονοϊοροᾶ ΑΔ. οδ τ δεδηῖϊῖγ. 0 δονϑη-Ββοδδοᾶ ὥσακοι δᾶ δία ΣΙ ΒΘ [ἘἘγεολείπωνρ» 
ἘΝ ὀὲί41: ἴ80 δονϑ- βοαδδϑαᾶ Βϑαϑδὶ. [ 

ση. ΧΙ. 1ὅ--Σ Π|ι. 

Α.--ΤῊῈ ΗΕΑΥΕΝΟ.ΡΙΟΤΌΒΕ ΑΒΟΕῈ ΤῊΣΞ ΑΝΤΙΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΟΝ ἙΒΑΆΤΗ; ΟΒ ΤῈΒ 
ΡΒΕΟΒΒΟΒΥ ΤἈΙΌΜΡΗ ΟΕΒ ΤῊΒ ῬΒΑΟΘΟΝ, ΑΝῸ ΗΙΒ ΒΑΙΠῚ, 

ΕΒΟΜ ΉΞΕΑΥΕΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΑΒΊΤΗ. 

ση. ΧΙ. 16---ΣῚ]. 12. 

α. Ῥγε-οεἰοδγαίζοη 9.,Ἰ ἰδλ6 ΨΊοίοτν. 

ση. ΧΙ. 1δ-19. 

15 Απά (δ6 βουθητῃ δηροὶ βουπαοᾶ [τατιροίς]; δηἃ [ἢ 676 ΜΈΙΘ ρτοδὺ νοΐ οοϑ ἴῃ [[88, 
{Π6] ϑανϑῃ, βαγίηρ, ΤΊ ἸΏ  ΟΓΩΒ ἕως ὑκυενν ΟΥ̓ (18 [[86] του]α ἀγὸ [18] θθοοῦμα ἐλδ 
λἰησάοπιδ οὗ [οπι. ἰδ6 δΐπσάοηιϑ οἵ] οαν [τὰ [1ωοτα᾽ 8], δῃηά οὗ [ογι. οὕ] 18 Ομ τίδὶ 

16 [Ομ γίβι 8] ; δηὰ μ 588}} γοῖχῃ ἴὌγονοῦ δῃηᾶ ονοῦ [Ἰηὐο {πὸ ἄροβ οὗ [88 αρθ8]. ἀπά 
{μ6 ἴουγ δηὰ ὑπνθηίῦ [ὑπϑηΐγ-ἴοιγ] 6] ἀθσβ, πίοι [Ὑ80]" βαύ [810]} Ὀοίοτο Οοά οἱ 

11 [ἀροῃ] {μον βοαίβ [{πτοῃ 68], [611] ἀροὴ {πο} ἴΆ 068, Δῃ ἃ πουβῃρροὰ Οοά, ϑαγίηρ, 
Ὗγ9 εἶνο [μ66 ἐμδηῖ8, Ο 1οτὰ αοἂ ΑἸπϊσμίγ [ογ 41]- τυ] γ], τ ΒΙ ἢ [80] δτί, διά 
[ὑπ8. ΤΟ] ψαϑῦ, δηα ατὺ ο οοτὴθ [οηι., 8η4 αὶ ἴο οοτῃθ}" ; Ὀθοϑῦδβο ἔμου ἢπιαϑὲ ἰδ κβϑὴ ἴο 

18 ῃ66 [ογ’. ὕο {Π66] ΠΥ χτοδὺ ΡΟΥΘ, δηα ᾿ιαϑὺ τοϊρῃοα, Απά [ἢ6 5.105 ἬΤΕΓΟ ΔΏΡΤΥ 
[τντοὐ], δῃά {πὴ ταί 18 οομλ6, δηα ἔπ {ἰπι6 οὗ (86 ἀθ8α, {πὲ {Π6 7 Βῃου]ά [οἱπ., 
[δὲ {μογ βου! α--ἰἴηϑ. [0] θ6 Ἰυᾶροά, δηὰ ὑπαὶ μου 5ῃου οὶ [οπι. ἐμαὶ (μου 5μου]α" 
οϑὺ--π8. [0] σῖνο [π8. [6] τονψαγα υπίο ὑπ γ βοσνυδηΐβ [6 ρσοροίβ, δῃα ἴο [οηι. [0] (86 
Βαϊ ηΐβ, δηὰ ἴδοι [Παὺ [086 ὙΠΟ] ἴδδυ [ΠΥ πδτηο, [{η8. [86] Βι.8}} ἀπὰ [ἐπ8. [86 ρτοδί 7"; 
8διη4 Βμου]άεβί [οπ|. Βμου ]αἀ οϑὺ--ἷπ8. 007] ἀοΒ ΤΟΥ͂ ἰμᾳθπλ ποῖ [0080 ἯΔΟ] ἀοΒί ΤΟΥ (80 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 Ψψοσ, 16. ΤΏ γίυταὶ οἵ [πο Ἐδο. 16 Ὀαδοά ὩρΡΟῚ ἃ ταἰδαρρτομοηπίου οὗἨ (8 Ῥδδϑαζο. οὔσσα ΟἸοαὶ Ἑάϊίοεν πτερὰ ἐγέ 
ψετο ἡ βασιλεία ΝῊ λ2. Α. 85. Ο. Ρ. Ρωῖρ., οἴο. ἀν Βα. ἰΘ δυρροσίδα "Υ ΟἿΪΥ 1, 1.--Ε. ΚΒ. 6. 

8 γον. 16. 1δοδ. οτα ἐδ ἔδθ οἱ ἴπ ὈοΓ ἰποίβοοοθα, 186 ἤογτωοῦς τὶ ἢ ὑὲδ. Α., ἴλ9 ἰδεῖοῦ τὶ Α. Β“., εἰο.; ΑΙὉ ὑτεκοῦ 
Ὁοϊδ ; ὈΟΓᾺ δῖ χίγϑῃ ὈΥ Ττος. δά Τίδο;., ἐπ ἔοττηον ἢ δξ6. ΒΝ, Ο. Ῥ., 19 Ἰδίῖος ψἱτ ῥξ. Ο. ΡΒ. Β.Ο. 

το Ττος., ΤίδοΒ. (δὲ Κὰ)) εἶνο κάθηνται νεῖ 18 γ19 «ἱ ., ΒΦ. Ο.͵, εἰς.; ἴδοι. Τίροδ. (1860), ΑΙ, καϑήμενοι πίῶι 

4 Υον. 11, [800 44. Οὐνεπι. οἢ ΟἿ. 1. 8, Ὁ. 93.--Ἑ. ΒΕ. Ο.] 
κΑίο Ὁ Ὑ}ο (λιτὰ ἐΐοτα ἰ6 Βθγο οὔ. ὈῚ ἴδ Ὀοσὲ Οοἀὰ, [Μοάογι Οτίς. Εάδ. ὁτα. πίε )ξ. Α. Β5 Ο. Ῥ., 4“. Ῥεϊα,, Βετὶ, 

6 γόογ. 18. [800 4ἀδ. Οὔπιπε. οἢ οἷ". χί. 3.--Β, ΒΕ. Ο.] 
Ἷ οι. 18. ΟὨ δὴ ϑυτοηθοῦθ δοουδοῖίνο ἢ Οοὰ. Α., δὰ ἴῃ ϑοιὴθ οἴδιογα, δο6 ὈΠοιογάϊοοςκ. [1Δο᾿.. ΑἸΓ, πὰ ἔτος, πὶὰ 

ἐξο, Α. Ο., τοδὰ τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλονε; Τίδολι., τ λὲοι, μα Ῥ᾿, κίνοθ τοῖς μικροῖς, κ΄ τ᾿ λ... Ἐ. 6] 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΙ. 16---ΧῚΣ, 19, 28ὅ 

19 οασίῃ. Ἀπᾶ [δ6 ἰδπιρὶθ οὗ αοἄ [ἴηϑι τ μ οὶ τσαϑ ἴῃ [86 ὨοΑν ΘῈ" τν88 Ορϑηθα ἴῃ ἢθ8- 
γο [οπι. ἰῃ ΠΟΒΥΘΠ], πα {μοῦ ΔΒ 8Β66η ἴῃ 5 [δηλ }]6 [86 δ΄ οἵ [8 ὑδβίατηθηϊ [60- 
ψϑηδ 0]: δηα ἴΠ6γῸ ψ6Γ6 Πρ ὨΐηρΒ, δηα γοΐορθβ, δηἀ ὑπυπάθΥίηρδ [ἰπ 4618], δηα δὴ 
ΘΙ ΒαῦΔ ΚΟ, δηα [ἴη8. 8] στοδῦ [41], 

: σπ. ΧΙ]. 1--.12. 

ὃ. 7Τ΄ε Τλεοογάαεν. Οὐγί. Τὴ6 Ολωγοΐεε 07 ἰλὲ Ἡ ονμδδ., οὐ Ολυγοὶ 97) ἰλε Ογοϑδ. 

1 Απάζδοῖο δρρϑϑγοῆ [οπ|. [πῃ 6γ0 Δρρϑαγϑα] ἃ γγοδὺ πόθον [ϑἰρη (σημεῖον)---ἴη,8. 88 
866} ἴῃ [ὑπ8. [ῃ6] ϑδνθῃ ; ἃ σομλδη οἰοίμῃϑα ψιἢ {86 πη, δηα [Π|6 το ἀμ 6 Υ ὮΟΥῪ ἔροί, 

2 Δα ὕρΟΩ ΒΟΥ Πο8α 8 σΙΌΨΏ οὗ ὑγ ]γ βίϑιβ: ἀπά 886 θοΐῃρ σις Ομ] οὐθα [ογ]- 
οἰ], ὑγαυδ] ηρ ἴῃ Ὀἰγί [οπι. ἴῃ Ὀἰσί ἢ], δμα ραϊποα [ὑοσμθηθα] ο Ὀ6 ἀρ] νογοά 

8 [γῖηρ ΤΟΥ]. Απά {ἢ 679 Δρρϑαγϑᾶ [τὉ7|ῶᾶ8 566 ἢ ͵ Βῃοί μον" ΟΠ οΓ [δὶρῺ] ἴῃ [{η8. {867 
Βοδνοη ; 8ηα [,] Ὀ6Βο]α 5] 8 τοδί γοὰ [πυῤῥός πλεύμαι Πδυϊηρ᾽ ΒΟΥ ἢ ἢ 68.618 ἀπ ἴδῃ 
ΒΟΓΙΏΒ, δηὰ [ὑ,,8. ὉΡΟῚ ἢΪ8 7 βουθῇ οσΌ 8 [Δ 618] ὉΡΟΩ 8 ἢ6848 [ὁηϊ. προ 

4 Ἠἷθ Βοβϑὰ8]. Απὰ ἢΐβ8 [8411] ἄγον [ἀγταρσροί! 1] ὑ86 ὑμϊγτα ρᾶγί οὐ [86 βίδ5 οὗ [ὑη8. ἧς 
Βοδνθη, δα αἰα [οπι. 414] οαϑι ὑῆθτα ἴο {80 θυ : δῃὰ {π6 ἀσάρο βίοοα Ὀϑίογθ [6 
ποταδη ἡ ἸΟἢ [10] ΔΒ ΤΟΔΑΥ͂ (0 Ὀ6 ἀ6] γογθὰ [δρουῦ (0 Ὀγίηρ ΤΟΥ}, ἴον [ο ἀθ- 
ΨΟΌΓ ΒΟΡ ΟΠ] 88 ΒΟΟῚ 88 1Ὁ ψγχὰ8 Ὀογῃ [{μ80, ὙΠ 886 Βῃου]α Ὀτιηρ Τουἢ, Π6 τηὶρ δὲ 

δ ἀδνοῦν μον 68}14]. Απὰ β.ι6 Ὀγουρλΐύ ἔοσγί ἃ πιὰ ΟὨ ]α [τπη81}6 βοὴ (υἱὸν ἄρσεν 11}} 
ΨἘΠ0 ν88 [18 (μέλλε,)}} ἴο τυ]0 [8ῃθρῃθ γα 26] 811 [ὑπ8. {86} παίοηϑ ΜΓ 8. τοα οὗἁὨ ἰσοὴ ᾿ 
[8 ἴτοῃ το]: δῃαὰ δον οἰ] ἃ τγὰ8 σδυρῃῦ υΡ [ΑἸΥ̓ΔΥ (ἡ ρπάσθη)} ἁαπίο [0] αοά, δηὰ 

6 ἐο [0] 18 [ἢτγοῦθ. Απμὰ {μθ ποιιδῃ δα ἰηἴο (86 ν]] ΘΓ 688, ΠΟΥΒ 886 δίῃ [1η8.Ψ 
{86 γ6]}3 ἃ ρΡΙδοθ ργθραγϑὰ οὗ [Ὁγ (ἀπό)}] αοάα, {μαΐὶ [ὑπ8. [866] {Π 60 βΒῃου]α ἴδοά 
[ὩΔΥ͂ ΠΟυΓΊΒ 7.6 ΠΟΥ [μόγθ [οὁπ|. [8676] ἃ ἰπβουβδηῃὰ ὑνχχὸο Βυπαγοα απα ὑΒγθθβοογα [βἰχίν] 

ΥΒ. 

6. μια δέἑελπιοπί ὁ. (λὲ Οὀωγοὶ Τεὶμπιρλαηπξ δι (δὲ Ηδαυεη ο ἐλ ἑππον ϑδρίγί(ἰὐΐὲ οη, Ἐαγίλ. ΣΥεεάοπι 
φ' ἰλὲ 7ευϊεῖδίε Οἰωγοΐ. 

 Απὰ {δ6γὸ νγὴ8 [ἐγένετο] τσ ῦ ἴῃ [1η8. [86] Ὠθάνϑα : [.] Μ|ΊΟἢ.86] ἀηα 8 δῃρο]5 Τουρς 
δρδῖηϑί [παυτΐηρ' ΜΠ} [λ0 ἀγαρΌη ; δηα {119 ἀγΔρΌἢ Του ρα [ΜΑΥΤ64] δηἀ ἢἰ8 δηρΈ]5, 

8 δῃηὰ [ἐπη8. [Π6}] ῥσευδι θα ποῦ; ΒΗ. γγ88 ὑπο ῖγ 806 θυ Πα ΒΩΥ͂ τηογα ἴὴ [{π8. [6] ἢ 68- 
9 νοῦ. Αμὰ (δ}6 ρτοδϑαΐ ἀγαβοῃ ψγὲ8 οϑδί οἷ [τόση ἀονῃ (ἐβλήθη))}, ἰμαὺ [{Π6] ο]ά 
[8ποΐ6 0] βουροηΐ, [1π8. ἰῃδὲ 18] 6811. {86 [οπ|. {Π6] Πον], δηα [ἴη8. {Π6] ϑαίδῃη [0 
ΒΘ ΟΓΒΑΤΥ ], Μ Ἔ]ΟΒ ἀσοοίγοι [πὲ Βοαἀ ποο ἢ ΟἿ Π118] δα οίἢ (6 πλανῶν)]} (86 ΨΠ0]6 νου] ὰ 
[Βα θα που] (οἰχουμένην)] : 6 ψ88 οαϑὲ οὔῦ [τότ ἀονῃ]} ἰπίο [ὑπ|0] ἰῃ9 

10 δαυίῃ, πὰ δἷ8 δῃρ6}8 ψϑγθ οδϑύ ουὐ [τόση ἀν} πιὰ εἶπ. Αηά [ Βοϑγὰ ἃ Ἰουά 
στοβί] γοΐοθ βαυϊηρ ἴῃ [ἐπ8. 1110} Βοδνϑη, ΝΟΥ 18 Θοτὰθ [1η8. [8.6] Β8Ι ναἰίοη, δηα βίσθηρίῃ 
[86 ΡοΟντΟΓ], δηᾶ ἴδ6 Κίπραοπι οὗ οὐῦ αοά, δηὰ [86 ρονγοῦ [8 ΠΥ] Υ] οὗ ἷ8 ΟἸσΙβί: 
ὉΣ [6 ΘΟΟΌΒΟΓ ΟΥἨ Οὐγ᾽ Ὀγοίδγθη 18 οαδὺ [τότ] ἀονῃ, ΜΟΙ δοουβοα [{Πδὺ ἀοουδεί}] 

11 {Πδπι}6 θοΐοτο οὖσ αοὐ [πϑ. ὈΥ] ἀΑΥ δηὰ [π8. Ὀγ] πῖρῃ!ξ. Απάὰ {Π6Υ ΟΥ̓ΘΙΌΒ 16 [00η- 
ψαοτοα] εἷπι ὈΥ͂ [οἢ δοοουπῦ οὗ ] (86 Ὀ]οοα οΥ̓́ΞΒΘ 1,δηιῦ, δπα ὃὈγ [οἢ δοοουπί 0] ἐπ 6 
ποτὰ οὔ Βοῖν ἰοβ τ ηΥ ; δηα {δ 6γ Ἰονϑα ποῦ ὑμοῖγ ᾿ἶνοβ [1{{ (ψυχήν )] αμΐο {86 [οηι. [86] 

8ΎΟΥ, 19. ΤΉ6 τοράϊης ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ. [ΑἸ΄, οτα. ὁ νὴ ἢ ἢδ. Β.; τος. δηᾶ ΤΊδο, ρἶνο 18 τ ἢ Α. Ο, Ῥ., εἰσ. Οτε. Ἐπ. 
ϑιθοταὶ ὑρανῷ Ἡΐ Ὁ δ δά, οἵ ἄνω 88 [0 Μ44..-Β. Β. 0. 

Φ ΟΙ. χἱί!. 2. Ἐμὸ τοοϊης καὶ ἔκραξεν 16 ΡΚΟΌΔΌΪΥ δι αἰϑγαϊξίοη οὗ {πο οτἱρβίπαὶ τοϑ ας. [ςΑΔ[Ρἔ Ττος. δπὰ ΤΊΒΟΝ. σοϑὰ 
πράζει «ἢ δὲ. Α. Ῥ.; Τἰφοῦ. (86) ΕΔ.), 1Δδοΐ. (πι6}.), Ῥτοῖχ καί νι δὲ. Ο ἴδον. (].), Τχοκ.). οὐδ ὙΠ} Α. 
Β..Ρ.. : Ὁ. γοϑὰβ ἔκραζεν ὙΪΓῸ Ο.; Β5, κίνου ἔκραξε 

ἸΘΎοτ. 4. ΤῊ ἐπιρογίδος ἰ6 Ῥγοῦ δ Υ δὴ δἱἱογσδίίοη. [Τ}.6 τοδάϊηᾷ σύρει ἰ6 θπηποσέϊοποὰ.--Β. ΒΕ. ο, 
δὲ ἀρμ οο νοσαν τὰ Ο. εἰνο ἐδο σοδάϊως ἄρσεν ἱπδιοδὰ οὗ ἄῤῥενα. [80 Οτἱε, Εα6. ΚΟΣΙΘΡΑΙΙΥ. ὑξ. διὰ ΒΦ, κίνο ἄῤῥενα (ΒΚ, 

΄ »- ᾿ 

᾿ ΣΟ] ἃ, "πον ἔχει ἐκεῖ. [ΑἸΪ΄. δηὰ Τίρος. αἰτοὸ ἐκεῖ 11} δξ. Α. ΒΡ. Ῥ., οἱο.; Βοο. ΙΔ. διὰ Τγορ., οὐαἱε {1} Ο.1, εἰσ, 

ἘΣ γος. 6, [Ὁεῖε. Βάν. εἰνο ἀπό νι δ. Α. Ο. Ρ.; Β5. τοοῦϑ ὑπό.--Ε. Β. Ὁ, 
ὝΜ γοτ. 6. Ἰδοὺ, διὰ Α1΄. σὶνο τρέφωσιν ἩΪΠῺ Α. Ρ.: Οὗ. δπὰ Τίδοδ. ( ἐκτρέφωσιν αἰ ΒΦ; Ττορ. δὰ Τίδοϊ. (Β(ἢ 

ἘΔ. τρέφουσιν Ὑὑἰ δὲ, Ο, ΚΤ 86 Ν. Τ. ὑνο οἵ ἵνα πί(Ὦ ἐπ9 1ηᾶ. Ρτοδ., θ06 Ὑ ἴδον, ὁ, ραῦ. 8.--Ε. Β. Ο.] 
τος. 1. ὁ ΌΠον [ἢ Ὀεσέ Δυϊμποπιοκιοα, ΔΙ βουκῃ ἀἰ Πσς δὰ υδηϊυγοδοῖὴθ σγϑαάΐημ τοῦ πολεμῆσαι. [Ονῇξ, Εαδ. 

κἶτο πολεμῆσαι Ὑἱἰϊὰ ὑξ, Α. Β5. Ο. Ρ., 6, Άς., [δοῖὶ., Τίδοι. (1859), ἔτος. ὑγοῦῆχ τοῦ τὶ Α. Ο. Ρ.; ΤΊδοῦ (800 )4.}, οπλεῖδ 
υἱῶν δὲ. ΒΡ.; ΑἸΙ, Ὀγασκοθ. ον (ἢ 44, 4) οὐυΐοσδοα ᾿ἷθ ἰΦὈΪΠΥ ἴο θχρ πίη ἴπθ σομδίγιοϊίοη, δυὰ Ἐπίοκη 1 Ῥγοραῦ}9 
ἰπαὲ τθοτο 6 ἃ οοττυρίίοη οὐ πο ἴοχὶ. ΑἸ!ογὰ ὁοι θη 8 : " ΤῊΘ ΟΠ δΙΤ ΓΤ ΟΣ 186 γοιυδυκδῦϊθ, θα ΤΑΥ͂ ΘΘλ Υ 6 Ἔχρ δι οὰ 
86 Οὔ ςοἴοροπηάοί οὗ (τοῦ) τὸν Μ. καὶ τοὺς ἀγγ. αὐτοῦ πολεμῆσαι (ἸῺ νΒ!οἢ 6889 ὅπ τοῦ ἀθρθῃάο οἡ ἴπ8 ἐγένετο 88 ἵπ Αοἷδ 
Σ. 25) δυὰ ἔν. καὶ οἱ ἄγγ. αὑτοῦ ἐπολέμησαν. Ιῃ {1:90 ποχὶ οἰδθὁ6 ἰξ Ραδβοδ ἰπἴ0 1}|6 ἰδῖῖος." 1.}1{8, δαϑιιαν κα [9 οοΥΓθοῖ- 
πρεα οὔ [ἢ ἱεχὶ (τοῦ πολεμῆσαι) Ῥτοίοτο “1ο σοῃδῖττιο ὁ Μ καὶ οἱ ἀγγ. αὐτοῦ ΔΒ ΔΌδΟΪϊΘ ποτα ποῖ γο8. τε ἢ ἐπ ρμαγεοὶρ]9 οὗ ο 
ἔδνο συδεϊδηϊίνο τογῦ υπἀογη το. ΤΉ χίτοα ἃ οομπδίσποιϊίου θαυγαϊϑηΐ ἰο 16 οὴ0 δἀορίοα αὔογϑ. ΕὟΓΣ οἵποσ ἐχρ  δημτ!οῶδ 
θεὲ ἩΠΩοΥ δὰ [,1η6.---Β. Β. τ 

δ γες, 10. Τθοτο ἐν δῷ πηϊπιροτγίδηϊ ἀἰ ἥργοηοο Ὀοίγθθη αὐτῶν δηὰ αὐτούς. [Δ]|΄[ἰ δηὰ Τίφοϊ. τοαδὰ [η6 ἰδέίοσ 1] Α., 
Ῥ.; Ἔγοςρ. [6 ὍὍττιον πίτὰ δὲ. Β".0..-.Β. Β.0.]} . 
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12 ἀραίῃ. Ὑμογοίογο τοὐοῖοθ, ψ6 βϑδνθηθ, δηα γο {μδι αἀὑ6}] πη ἔβοη. Ὑοσ ἴο {86 ἱῃ- 
Βαρϊίοτβ οὗ [οην. [86 ἱπμδ ύοτβ οὗ 7} (86 Θαυ ἢ δηα οὗ [οπι. οὗ 7 {86 868 1 ἔογ [Ὀθοβηβο 
{6 ἀ6ν}} 18 οογλθ ἄοτγῃ υπίο γοῦ, Βαυΐηρ ρτοδὶ σαί [ΔΏΡΌΓ], ὈΘοΔῦδο ἢ6 ΚΠΟΝ 
(Πδὺ ἢθ Βαίῃ Ὀαΐ ἃ [οπγ|, Ὀυΐ 4] βμοσγὶ [11{016] πιο. 
17 7ὸο;. 12. Τὴ τοαάϊης τοῖς κατοικοῦσιν [6 ρσἴοοα. [1| 16 δαρρογίοα ΟὨΪΥ ὮΥ 1... ἃ. Β. Ο.] 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΥἹΕΎ,. 

Ἡοτο, ταϑηϊοβιϊγ, ὑἐθ6 Ὀορὶππίηρς οὗὁἩἨὨ ἐδ Επὰ 
ΘΟΙΏΠΊΘΠΟ65, δη, ΘΟΩΔΘΑΌΘΗΟΥ, (86 Βοοσοπὰ ἀἰνὶ- 
βἷου οὗ 9 Αροσδῖὶγρβθ. [ἐ Ὀδρὶῃβ πὶ (μῸ 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ ὑγ6- ΟΡ οἢ οὗ ἐμ6 νἱοίοῦνῦ οὐον ἢ 9 
Ὀταχου---ϑαϊδη---δηα ΟΥ̓ΘΡ 18 ΓΟργοβοϑηίϑγο Οἢ 
δϑυὶι---ἰθὸ Βοαδβί, ἑ. 46., Απἰϊοηγίδί, Τα ῬΓο- 
οΟἸΘὈτγδίΐοι ἰ8 ᾿ἸηἸοα ἰο ἐμ ὈΪαδὲ οὗἩ ἐδ 9 δονθηίῃ 
Τταροί. Α βίτι κίης ἰυγ ἴῃ (Π6 ἀσβογιρίξοι 18 
ζουπὰ ἰὼ (Π6 ἔκοῖ, ὑπαὶ πὸ ϑρ᾽ τὶ οὐὗἮἁ ῬΓΟΡὮΘΟΥ 
ἄοο5 ποὶ πηαΐζα 89 δουϑῃ- βοαδοὰ Βεολδί δρρϑδνῦ 
ἰτηπιο ἰδίοΥ ὑροὸὰ ἰδ Ὀ]αβέ οὗὐἠ 86 βουθηίῃ 
Τγαμηροί, 8485 (6 βούϑῃ Τειτροὺ- ΑΏρο6]8 ομογροα 
ἔἕγοιι (6 βουθηί β'οαῖ, [Ι͂ἢ ᾿ἰκὸ ϑηθοῦ, ἰἢ9 
Υἱβίου οὗ (ἰι9 βούϑῃ 8364]8 ταὶ ποί αἰ γϑοίν ζοὶ- 
ἸΟῪ ἐμὸ ρμῥὶοίαγο οὗ (89 βδουθηΐῃ ΟΠ ΓΟὮ ; ΠΟΥ, 
ἔαφίβογοτο, ὁ6δῃ ἐμ δου 1418 οὗὕ υταῖ Ὀθ0 
ἐπι αἰ δίοὶγ ᾿ἰηκοὰ ἰο {86 βούθῃ μοδὰβ οὗ Απηίϊ- 
οἰ γίφί, δοὰ (μὶβ ἰγγοϑροοίϊνο οὗ ἰμὸ ἔδοῖ, ἐμαὶ 
εἶἰιθ80 [{{|ὸ 9848] σοηδιϊίαΐθ, ἴῃ ἐπ ἤτϑι 0]866, 
8 υαπἰΐουϑ ΡΒοποσιθηθοη. [1 δὰ Ὀδθη ἀοδϊκηοὰ 
ἐμαὶ (86 βουθὴ Τμυπάοτ βῃου]α Ὀ6 ρΡατίϊου]  Ιν 
8οὲ ἔογί, ἐμὸν σουϊὰ δνὸ ζοϊ  οσοὰ ἀροὰ ἰ(ἂθ 
βουοηΐϊδπ Ττυυπροί, ψ μἰϊδὺ ὑπ6 βου ΤΠ πη 6 Γ᾽ 
ποῦἹὰ μᾶτθ ὈΘΟῺ Βυςσεράοραά ὉΥΓ ἐδ Βηῃμοιο0- 
τηθηΐ οὕ ἰμ6 Απι ον διΐδ ἰἶπι6. ΤῈ δοδ]ης οἵ 
Δπ9 βούθρῃ Ἰδυπᾶοτθ, Βονγουοῦ, ποορδδιἰδίθαὰ 8 
τοοὰ᾽ Βοαιίοη οὗἨ ἰ80 ουὐπατὰ σοηβοαιθησθ οὗ ἰδ6 
ΒΟρίθῃδυὶθβ; ΠΟΡ σουἹὰ (ἢ0 Ὡ6Ὺ ὨὈίἰνίηθ τηδηΐ- 
ζοβιδιϊοπβ ἰ885ιι0 ἔγοπι {Π6 ργοσοάϊης Ὀδὰ δΒυπιδη 
οοπάϊ οι, Ὀυὺ οου]ὰ ΟὨΪΥ {0110 ὑπο 85 υἀς- 
Συθη(Β. 
τοι ὑδὸ βουϑηὶὰ Ττυμπροί σγθαΐ ΟΥ Ῥονοσίαυϊ 

νοΐορεε Ῥτοσθεά, Νοὶ οὔϑ τοΐοϑ, Ὀυὺ 6 σῆοτγιδ οἵ 
γοΐοο8---2δηά πόδ, μέσλίψ, γοἱοθ8---ΟΟ ΟΥ̓ ἀΔΏΥ 
Ῥτοοϊδίπι {μ6 χζτοδὶ Υἱοίο νῦν 
ΤῊ Ϊ8 ͵8, τηδ} 680} γ, Δ ΟΣ ργοδδῖου οὔ 9 βίσοῃ ρ- 

οϑί δβϑυγϑῃοο οὗ υἱοίοσυ, ἀθνοϊορθὰ ἴῃ 6 ὙΘΥῪ 
ἴδλοο οὔἐμο οἴ  ζθ209 οἵ δαίδη δπὰ ἷ8 Απ οι τ ἰδ. 
ΤῊ Ϊ5 ἀββύγαηοοῦ οὗ ΥἹΟΙΟΥΥ ἐπ Πεαυεη ἰΒ 8180 88 

ΔΑΒΌΓΘασα οὗ Υἱοίοῦῦ ἰἱῃ ὑπ ρίγίεγεαῖπι ΟΥ̓ (ῃ9 
Κιηχάοιι οὗ ἀοἀ ἐπ ἐλὼ ισοτϊά, ἰ. 6., ἐπ λα ὑπυΐεὶ δία 
Ολωγελ. [Ιὺ ἰδ ἃ ζιπμάδιηοηίδὶ ἔοδίατο οὗἩ ἰδ0 
Κίηκάοι οὗ αοά, ἐμαὶ ἐμὲ5 δϑβύγδηοο οὗ υἱοίουγ 
8.88 Ὁ66ῃ ῃ ῬτΟσΟΒΒ οὗ ΣΏΟΣΘ δπα τρογο ρἱοτίουβ 
ἀογϑὶορπθαὺ ἔγομ ἐμ 6 Ῥτοίουδ 9] ἀοπτῃ ἰο ἐπ6 
ΘοὨδατηπδίΐοι οὗ ἰμο Νὸνν Τορίδιηθοί (1 Φοἢη γ. 
4)η. Απὰ, ἱπάθοά, τῖ(Β ῃ9 ἀθαίῃ διά γοβαγτθο- 
ἐΐου οὗ ΟἸιγὶϑὲ ἐμὸ ΥἱἹοίοῦγυ ἷβ, ἰὰ Ῥυϊηοίρῖθ, ἀθ- 
οἰἀοὰ, 80 ἰμδί {670 18 20 ἸΟΏΩΟΡ αὐοβιΐοη 5800 
88 ἰο (89 701} ἀογοϊοριιθηξ οὗ {9 ῥγϊποΐρῖθ ἰηΐο 
ἐμι6 υἱβὶ Ὁ10 ΔΡΘΔΣΒΏΟΘ. 

Βυὶ ἰπ τὶ τδῆθθν ἀὧἀο {Π6 γοΐοο8 Ὁτοοϊδίτη 
(19 γΥἱοίοσγΐ 76 ζἀίπσάοπι οΓ ἰδ τοογἰα ὦ δε- 
οοπι6 ΟἿΥ ζοτε απὰά δ Ολτίεε, απ ΣΕ 
δλαὶϊδ γοίση ἰο ἰδ «ποῆδ οΓ λα ποηϑ.0 Τὴ6 
Ῥοδίιίοα οὗὁἨ Ομγίϑδὲ ἰοναρὰ αοἂ ἰδ 1ογὰ ἱβ 
ΘΟΟΠΟΙΟΔΠΥ τποἀϊδοὰ Βόγθ, Ὀδοδαδο ἐμ Κίηρ- 
ἄοτα τοϊδίϊομβαῖρ 18 ἰηγοϊνυϑὰ (869 1 Οοτ. χνυ. 9ὅ- 
27). βίμποθ ἯΘ τοῦδ ἀϊδιϊηχαϊδὰ Ὀοίποοη ἃ 

Κίηκάοτα οὗὁὨ ΡΟΥΘΥ, ροβϑοϑβοά ὈΓ Οοα ὕγοιι ἰὃθ 
Ὀορίπηϊης, δὰ ἃ Κίηράοηι οὗ ΗΒ ϑρ᾽ γι 5. δουθ- 
τοϊαίν ἴὰ Βρίγίίδ, ουπάοα ὉΥ ΗἰθΒ στδοα ἴῃ 
ΟἸιγῖβὶ, ἰο νοι, Βονονον, (86 κιηρσάοαι οὗὨ ἀδὲκ- 
Π688 δἰδη δ ορροδβθᾶ---ὴ ΔΠΟΓΟΠΥ οὗ Ββρ τὶ 8, 
ὑπὰον ἰδ Ἰγίηρ ΡΟΤΤΟΣ οὗ βεδίδῃ---ἰβΒ6 Ῥοϊηὶϊ ἴῃ 
4ιυοδίϊοι ΒΘγῸ ὁ Ὀ0 πουρηὶ Ὀαΐ ἐ16 δγη 6818, 
ΒΙΓΘΘαΥ δοσοι}] δ οα ἴῃ ΡΥ ΐηοῖρ]6, οὗ ἐπο Ειηρ- 
ἄοπι οὗ ΡΟΟΣ δηὰ ἰδ Κἰηκάομι οὗ γτδοθ. [ὲ 1 
δ Εἰηράομῃ οὗἨ Ὗαοὰἀ ονὸν ἐμθ νου], πὶ ἢ 18 δὲ 
(ῆ9 δδθ {ἰΐϊπ|ὸ ἃ ΕΚἰηρᾶοπι ΟΥ̓́ΣΡ ᾿ιοδσίβ:; ΟΥΓ ἃ 
Κιηκάοιαλ ΟΥ̓ΟΡ οδνρίϑ πῃ ϊοὶι, ἔγοτη ἐδ 6 ἱην 818}9 
Οδμυτοῖ, σοὸ5 ἔογτίμ, ἰῃὰ ἀγηδιμο ΟΡοσδίϊοα, 
ὑΒγοῦ ἢ 41} ὑπὸ πουϊα, ἤπ|8}}Ὺ βργϑδάϊηκς ἐβγοῦρᾺ 
(89 γου δ οὗ βρ8οθ, 88 ἰβτουρῃ ἐμ 0055 οἵ 
(πιο. . 

Αὐ (80 οἷοδθ δρρϑατγίπρ οὗ {8186 Κίησάοαυι,, [80 
κίηκζάοπι οὗ ἀδυϊεποβα 18 ἀοείτογεα. ἘΥΣῸ (89 
ὩΏΟΤΘ Βηποσῃσοιμηοηί οὗἁ ἐμῖ8 ΔΌϑοϊαί6 Κὶηρσάοπι ἰ9 
οοῃὐοϊηθά (80 δϑϑοϊαίο ἐλαπζχεσίοϊησ οἵ ργρίὶοῦδ 
Βυ δ! ἰὼ (86 ογθαΐηρ οὗ ἰδ ποτὶὰ ; ῥίουϑ 
ΠΟΠΙΔΏΪΥ 886 σοργοδοηίθα ὉΥ (μ9 ἐεοεηίψ} 00 
ΕἸ άενδ, ι(ὸ ῬΥΘΘΌγίΘΓΥ οὗ [πΠ6 ἘΒΘΟΟΓΔΟΥ δοὰ ἐδ9 
ῬΓΟΒΌΥ(ΟΥΥ οὗ {Π6 Νον Τοβίδιιοπί Εἰηράοαι οὗ 
αοά, Ὀοΐ οὗὨ ψΒϊὶσοὶ ᾿πϑιϊξα ᾿οη8 λανὸ μϑὰ 8δὸ πιυςδ 
ἰο δυθον ἤγοιῃ (}9 ορργοβϑβίοῃϑ οἵ {6 κί πράοι οὗ 
ἀδνίκπιοθθ. [899 γοοί-ποίεῖ, Ρ. 162.---Ε. Β.Ο.} 

ΤΌοΥ, ᾿γίης Ὡροὰ ἰδεῖν ἴδοοβ, σὶ κ ΒΟΥ τοί ΣΒ 
{πδηκθ ἰο “ὥοά 65 ἰδ9 ΑΝ - μεν, ΒΟ ΠΟΙ λας 
ἑακοπ ἰο Πϊίπιδ617---- . 6., ὉτοῦχΒς ἰπίο [0}} ὁρεσα- 
(ἰοη---ἶἿὮῷ στεαί ροισαν. ἴπ ἰμ6866 νογὰβ ἃ ρτδαπὰ 
ιμοοϊορίοδὶ χονοϊδίΐου 8 δοπίδἰμηοὰ. Ἐγοῖ (δθ 
Ὀορσίποΐὶηρ οἵὗὨ ἰδ του 8 δἰϑίογῃ, Ὀαὶ, δθους δ], 
ἴη 16 Βυμιὶ]ϊαίοη οΥ̓͂ στ ἰβὶ, ἰὰ Ηΐ8 σγοβϑ, δὰ 
Ηΐδ ογοββ- Ὀϑασίης Ομυγοῖ, αοα 88 80 ψτοδι 
τοβίγαϊποὰ Ηἰβ ρόοῦγορ, ἰὼ (116 ταδὶ ἰθθδπος οἵ ἐδ 
Ἰἰθογίν, ἐπουϑυμπίο ορροδοί, οὗ ᾿θοτὶ ὡρθηίβ, δοὰ 
ἴῃ ἐμ6 βούυΐοο οὗ ἰοτϑ, 88 ἰ0 δ ῖκθ ἰξ ϑθοῖὰ 83 ἰΐ 
Ησ μεὰ Ἰαϊὰά ἐμαί ῬοΟΟΣ δοὶἀθ. Νονν, ΒΟΊΤΕΥΟΣ, 
ἐμδὺ (80 βοοὰ οὗ ἸΙὈΘΣΙΥ 85 ΠΥΒΔΌΔΙΙΥ τηδιυγεῦ, 
Βαυΐης βργουϊθὰ ἊΡ ῬδγΟΥ οἱ ἰδὸ σῖροί μδπὰ 
δἰἀθ, ῬΑ οἱ ὑἰδ9 ἰοἷλ Βαπὰ βίας, Ηθ οδῃ υ- 
οδαὶη Ηἰδ ζ]}} τη αὐοδίϊο ῬΟῦΤΕΣ, δὰ Ηθ δ85 Ὀθσυδ 
Ηὶδβ δὐοδοϊαίθ σογδὶ στυΐο. 

ΤῈο ἄγε τοᾶτκ οὗὨ ἐμὶβ ἔστη ἴ Π6 οὐττοιί οἵ 
ΔΙ ΔΙγ ἷβ ῬΘου δΥ; ἰὺ μ68 δἰπιοδί ἰ89 δβρεοί οἵ 8 
οομπίτδάϊοοη. 71λ6 ἀδξαίλεη [παΐξϊοπϑ} λαῦα δέοοιιδ 
εὐτοίλ, ἴἰ 16 ἀϑοϊαγοα ; ἐμ ροῦνοῦ οὗ ἀδυῖκ 688 ϑεθίῃϑ 
υδί ΠΟῪ ἰο 6 ἸΏΟΓΘ ὑπ 8ῃ ΘΥῸΡ δἱ ΠἸθοσίγ. Βυὶ 88, 
ἴῃ ἰμο δοοοπὰ Ῥβαϊπι, {86 διγο: ΣῪ δια ρ δαὶ σοὰ ἰθ- 
αν ταλῦῖκϑ (9 ὙΘΥῪ ἀδίθ οὗ (89 Κϑῆο γα) γοῦε! ]Ἰοα 
διαδὶπϑί Φοῖονα δὰ Ηἰδ Αποϊμιθα 88 {86 ἀδίθ 
οὗ ἰμο δηοϊπιης δηὰ ἱπδιϊίαιϊΐοι οὗ Ηϊ5 8οη--Ὧϑ 
(9 ἀδία οὗ (86 οτυοϊβχίου οὗ Ομτῖϑὶ Ὀδοϑτο (89 
ἀαίο οὗἩὨ Ηἰ 5 οχαϊεδίδοι 11 Ἰςονν186---80 10 88}} Ὁ6 δὶ 
{89 ἐἰπιθ οὗ ἐμ ἰΔδὶ γτοδί δροβίδϑυ:; οὐθὰ δΌουθ 
(80 γαῖ οὔ ἱμδ9 διοαίβοῃ δηᾷὰ δ᾽ σϑῸ 8} ΟΙΔΙΥ͂ 
ψ τ ἐξ, (89 Γογο]δίΐοι οἵ ἐλ γαϊλ 977 Οοα ἈρΡΡδΆΓΙΒ. 

Τρθ σγδὶ οὗ αοἀ ἰδ ἀοδιϊπαίίοη ἰο ἀφαίὶ (Εσ. 
ἷν, 14; οοΙρ. γον. 24: Ρβ. χο). Το βυϊοϊ 4] 

ἀοδί-ομοΐοθ οὗἩ (86 οἱὰ υονὶἁ, ἰὰ 118 ΔΡΟΒΙΔΕΥ͂ 
ἔτοτα {πο ᾿ἰνίηρς αοὰ, Ὀτίπρβ (πὸ αά κπιδαι οἵ 189 
Ὀὲνίμο ἀοδιϊηδίλοα ἰο ἄθδιν ἀἰγθοί ὑροῦ ἰδὲς 
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οἰὰ ποτ]ϊὰ. Τδο Ἰἰνίηρ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 ῬΓΟΥ͂ ἰ0 
ἀσδίι : ἐμ ἀοδὰ, οὐ 8 οὐμὸῦ ᾿δηῃά, Σου το. 
7λ6 ὑπό οὁ77 ἰλε ἀφδαά, θὰ ἰὰ 8 ἐμοὶ ἔυγῃ (ο 
μδνο ἡυ8ι169 ἀοῇθ {μθπ|, λα δοπια; ἰδ γοίγὶ Ὀπ- 
ἰἶἰτο υάκιοηΐ ταϑὲ ὃ6 Ποϊά, ἰὼ ψμΐοῃ αοα σίσεϑ 
ἰο ΗΐΣ δεγυαπία ἰλεὶῖν τειραγά, ἑ, 6., ἔθ 8.8] Ρθγ- 
ἔεος δηὰ βοϊοπιῃ γοβιογαιίΐοη, Ὑϊοῖ ΤΌΣ Ππι8 (ἢ 6 
δι 6515 (0 8}} {Π0 ἱκοου ΠΥ δηἃ ΒΟΣΤΟΥ οὗὨ ἐδμοὶγ 
πἱκίοτίο ᾿16. 
Απὰ ποτὸ ἰ8ο ΟἹ] ἸΤοβίδτηοηὶ Τγορλείδ ἀπ ἴῃ 9 

Νὸονν Ἰοϑίδιηθηὶ δαϊπίϑ ΓΘ ὈΘϑο  ἾΪΥ 1ἰηϊκοά 
᾿Ο οΙ ΒΟ ; δηά σὶϊ (Π.6πὶ, 811 (86 ΟΘοά- αγίπ, 
γὴὸ δανο Κορὲ {π6 παπιὸ οὗ ἀοἀ---ἰμ οἷν Κηον- 
Ἰοὰρσο οὗ Θοὐ---δλοτοα ; δὶϊ, οὶ σηιαΐξ διὰ σγεαΐ, 
ἷπ {πὸ σγθο]9 βρθοτο οὗ αοὐ᾿δ Εἰηράοῃα, Εοτ 
180} 411 μαά ἰο θυ 8:6» ἤγοιῃ ἐμ ἀθϑίζογογδ οὗ (89 
φαγίλ----ΟΥ ϊνίηο ογὰοθῦ οὐ Εαγὶ, 88 Μγ6}} 85 οὗὨ 
Ναίατο δὰ Βδγί ἴῃ ἐμ 6 1110Γ8] 86186. 
Βαὶ 0) 6 ἐΐπιο οὗὨ ΘΟ ρΡΘΗΘΟΙΟΤΥ γοιγὶ δα οη ἰδ 

ἸΚον 156 ἐδο ἐἶτηθ οὗὁἩ ῬΌΠΙΓΟΥΥ Τοὶγὶ Ὀα(ίοα : {89 ἀ6- 
δἰ ΓΟΥΘΥΒ οὕ ἰδ 9 Βδσί τη ϑὺ (ἢ μι θ6 1 γ98 δέ ἀεδίγονεα. 

Τπὸ ἡπάστηρηϊί 18 σοηϑυτηηδίοα διχϊὰ {116 σοτὰ- 
Ῥίεὶο γονἸδέϊου οὗὨ ἐμδὶ ἰάϑθω οὗ ῥυδβίϊσο ὉΥ τσ ῖο ἢ 
νι ἴ5. Ραὶ ἴῃ οχοουϊίοῃ. Ηδηοθ ἰλ6 7εηιρία οΓ Οοά ἐμ 
(δὲ δεαυεη ἐ8 οροηεα, ἃ. 6.. (9 τράϊδης διοποίυρθ 
οὔ ἐν ὁὸ Κίηράαοπι οὗ Οοα οἢ ΕδΡΙΝ 18 γουϑδ]οα ἴῃ 118 
ἰάΦ81] δηὰ ἀγηβδηνοαὶ δου οΥ Ὑ (ὉΓΡ τδηκὶ πὰ. 
Το Αγᾷ οὗ" ἰλε Οουεπαπί ἴῃ (18 Τοπυρὶθ ὈδΟΟμ. 68 
γ᾽ 1 Ὁ]6; ἐδ ΒΕΔΥΘῺΪΥ Τυΐὸ [Δοτπ] οἵ (86 σδοῆ- 
ἀοιιπὶπρ ᾿δνν, 88 Ὑ5}} 88 οὗ ἰδ χοϑδὶ γοἀοιωηρίΐου, 
6 τοῦθ Κηογῃ ἰο 8}} 86 πον]ά. 

Νον ἴδ8 {86 τά ϊδηΐ ΔΡῬΘΔΓΘΠΟΟ Α]]; 1ξ ργοάυοθε, 
88 ἃ Υἱία] ΡΒ θμοπΘΏΟΏ, ἴῃ ἐδ τἰοἤ οβέ τηδηϊοβία- 
ἰοῃ5 οὐὁἩ ᾿8 ῬΟΜΟΘΥΒ, ἐϊσλίπίπσε, ΟΥ γογο] 05 οὗ 
ἐδ βρίγις; σνοΐδεδ, ΟΥ Ὀίνηο ΤΟΣάδ δηὰ ὑἱμβουρηίβ; 
ἑλυπάξετε, ΟΥ̓ ᾿ἰνοΥ βιϊγγίηρβ οὗὨ βουὶ δαγίλφμαζε, 
ΟΥ Θομνυ δίου5 οὗ ἰδ οἷά πον]ὰ; δπὰ α σγεαΐ 
λαϊΐ, 8ἃ5. ἃ 5Βυιηδο0] οὗἨ (80 οομῆϊου Ὀοινὶχὶ Η68- 
γε δὰ δύ: ὅσο δηὰ οοἱὰ ἰϑϑιιθ ἔγοτῃ (6 
ἀϊϑθεϊοδιυτο οὗ (δ ὨΘΑΥΘΏΪΥ δρὶ γί υ-σουϊὰ δὲ ἐμ9 
δπὰ οἵ ἐμο τψον]ά. 

Αὐτὰ ποῪ {89 δ᾽ βίου οὗ Απίομν δι δ ὁ 
Ἑασίδ 15 ργοδρυγοά ὈΥ (9 Πἰδίογγ οὗὨ ἰΐ ἴῃ Ηοδ- 
γοῦ. Ησοτο Πεαυεξη 15 τα} οδὶ Υ {πὸ ΡαγΘ 66]68- 
114] δρθοσο οὗ δρίγὶὶ δηὰ οὗὨ δρίσὶίβ, (6 Ὁδοῖς- 
Ετουπὰ οὗ Δ}] ΟΘΟΌΓΣΥΘΙΘΘΒ ἴῃ ἐμαί ζοπθτα] ΒἰβίοσΥ 
οὔ 89 που] ὰ ψ ἰοἢ ͵5 Υἱβὶ Ὁ19 ἰο 81}. Α στγεαΐ δἰγη 
ΔΡΡΌΘΔΙΒ ἴῃ ἰμἷ8 Ἠοανθῆ, Α Ἰροπιαη, ἰμ6 Κίηρ- 
ἄστεα οὗ αοά, τοοάϊ ἔθα ὈΥ {πὸ ἔδπιϊ εἶπ Ρϑοορ  νΥ 
οὔ ἰ)6 δυπιαη τηϊη, 6 Βοθῦ. 8.6 τ Κοθ Ποῦ 
ΔΡΡΌΌΘΑΣΘΏΟΘ ἰπ ἰμ6 ὉΠῚ οὗ ἐμ ΟἹὰ Ἰοθϑιδιηθηὶ 
ΤΏΘΟΟΓΔΟΥ δηὰ (πο Νὸν Ἰοείδιηθηί Κίηρᾶοιῃ οὗ 
Ηδοαγνθη : δδο 18 δαογποὰ πὶ ἐμ6 φωη οὗἨ Γουοἷα- 
ἐΐοιι : τῖϊῖἢ (ἢ 9 πιοοπ, 88 ἃ βυτ0ο] οὗ πδίῃγο, ἴῃ 
16 ΒΌΘΟΥΥΪΘΠΟΥ ἴ0 ἐδο Κἰπράοτα οὗ αοὰ (δηὰ 
8160 85 5ΥΓΩ ΠΟ] ἰΣίηρ [89 Ομ δ 6 ΟΥ̓́ ἰϊπη68), μπαρν 
λὲν μεὶ; διὰ 8 ογοιρῆ ΟΥ̓ ἰιοεῖυθ δίατα ὡροπ δὲν 
λεαά---ἰἣο δἀοτπτηθηΐ οὗὁ ἃ ῬΙΘΏΔΥΥ Ππυμθ6Γ οἴ 
αἰεσὲ δρ' τ (5 δρροτίδιπΐης ἰο δου. Τὴ Κ60" 885 
ἀδοΡῚῪ (οἷν (89 οοηβίοὶ οὗὨ ἰπ6 ἐγϑδῃβὶἐΐοι ἵγοπι 
180 ΟἸ]ά σονοπμδηὶ ἰο ἐμ ΝΟΥ͂, 88 18 ὑσονθὰ ὉΥ 
ι(δὸ νοτάβ: 4πάᾶ δ.ε, δεὶπσ εοἷξλ,᾽ο εὐίϊα, ογίοιλ, 
οίε. ; ἐμο 1,οτὰ Β ΡΘορ]θ, ἰοχοίπον υτὶϊὰ Ηἰπ86] 7, 
Βονθ ὀσρογϊθσοὰ (8680 ἰγΟΟΒ οὗ ἰ9 Μορϑὶ δῇ 
(6ε9 Ζοπ χυΐ. 21). Ὑμὶδ αἰρη 18 δοσοιηρδηϊοα 
ΌΥ δηοίθος: δολοίάα, α στεαί βεγν-γοὦ γαρφοη. 
ἴῃ Τεανεη  ὨΟῊῪ ἰδ ἰμἷθδ ῬοΟΒδΙΌΪο Ηφαγοη ἷ5 
δαὶ γσϑϑίαι οὔ δρίτῖὶ δηὰ οὗ δβϑρὶγὶίβ ἰπ τδῖο ἢ 
Οπτίδε ουογοδθ Ζ7υὅλα (460 ἰδ9 δυΐμου 5 ζσόδη 
“ονω, Βοοῖκ ἰϊ., Ρ. 1828), νἱϊπουΐ {119 οὈὐβοσυδίΐου 
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οΥ̓͂ 26 γ8 δἰ δίοτἶσ8] τηθῃ, ἰῃ ἐμοῖγ ὀχίθ τ] που]Ἱὰ : 
ἤθῃο6, ἐξ 8 {89 Βρί γὶίαα] Ὀδοϊς-ατουπά οὗἉ νον] αν 
Βίβίουυ. ἴπ (μὶβ Ηδαυθῃ, ἰδ στοαί γοὰ Ὅγδροι 
ΔΡΡΘΑΣΒ; {6 τὶηροὰ ῥυϊουδὶ δογροηὶ, δῦ οΏ606 
βοῦρϑιῃὶ δῃὰ βνίηθ; δἰ κοδὶ χοὰ 88 8 πποηδίον, ποὲ 
ΟὨΪΥ ὈΥ ἔδμο ἤεγν Ὧπα οὗὨ {Π9 τουγάθσγοσ, Ὀαὺ 4180 
ὈΥ ἰμθ φευεπ ἀδεαάδ, δῃὰ θβρθοΐβὶγ ὉΥ (9 αἀΪ8- 
Ῥτορογίίοι Ὀοίνγθοῃ ὑπ βούθῃ οδάβ, οὐ {86 68- 
τὶ σαίατο βυπιθοὶ οὗἨ ΒοΙΥ ᾿ἰπι6}} 1} ρθπο6---;,οὐ (0 ΒΔῪ 
οὗ ἃ Ηο]γ 8» τὶ -τηὰ τ 6 ἐσπ λογπδ ΟΥ 186 5γιὼ- 
ὈοΪ]5 οὗἨ που]ϊνγ ρόοτοῦ; [μ6 Λεαάξ ΟὨΪΥ͂ 8.9 
δαοτηοὰ πὶ ἀϊαάδηιδ, (8 τδἰκίηρ 86 που] ϊγ 
ῬΟΥ͂ΘΡ ΒΡΡΘΑΡ 85 υπδυίμοτγὶσοθα ταϊχοί, οὐἰαὶηοα 
ὉΥ δγίϊδοθ. ἘΑΥΊΠΘΡ οα, 89 Ὀγδροι, {86 ἀποίεηΐ 
δεγρεπὶ (θη. 111.), 158. ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ οΔ]]6ὰ {89 2 ευϊέ 
δπὰ ϑαίαπ (τοῦ. 9; οἷ. χχ. 2). ἸΤμδβο βϑύϑῃ 
᾿οϑάβ οὗ (9 Ὀγδβοι ἃτο ποὶ ἰο ὃθ ἰἀδη 6 ἃ τὶ ἢ 
[80 θούϑῃ 6848 οὗ (86 Βοδβί, ΠΟΥ 876 ἰδ 6γ 10 ὯΘ 
γοΐογγοαὰ ἰο δἰβίου σὰ] ΘΒδΡ6Β; ΠΟΥ͂ ΓΘ 56ΥΘἢ 
βρὶ γ πα] ἀοϑογι ἶ.1 68 τ ΗἸΘὮ ΔΡ6 ἐμ6 δούϑῃ β 0 σι β, 
οΥ ργουπά-ΓΠ18 οὗὨ {8 ϑρ1τῖϊ. 
1 ἰ8 ἀεοϊαγοὰ σοποθτγηΐηρς εἷβ ἄγϑὲ ὀχογίΐοη οὗ 

Υἱοίΐοηοο: Π7|5 ἑαἱξ ἀγασσείλ, ἰλ6 ἐῤίτα ρματί 977 (λ6 
δίαγϑ ο7 (λὲ Ἠεαύοη, απα οαδέ ἐλεπι ὠροη {δὲ Ἐατίῆ. 
ΤῊΪΒ οΘαηποὶ Ὧθ Τοχαγαθα 88 βἱρηϊβοδηί οὗ ἰἢ9 
δροδβίαβυ οὗ ἃ Ῥογίΐοῃ οὗ {ἰιθὸ δηροΐὶβ, δίησθ {ἐπ 
δηροὶβ οὗ ἰδ τδροῦ δ.Ὸ Βροϊθι οὗ, ἔστι ΠῈΣ ΟΣ, 
88 8111} ἰῃὰ εαυεη. 
Το Ῥϑββαργχο βῃου)Ἱὰ γυδίμβου Ὅθ ἱηἰονρτγοιθα ἴῃ 

δαοσογάδησθο Ἡἱ(ἢ οἷ. Υἱἱϊ., Ῥδυ  ου]ΥῚῪ σον. 10. 
Το {Πἰνὰ ρατί οὗ 0 Βρὶ τὶ ἀεδβί σῃθα 88 ἐϊλί- 

δεαγόγ ἴῃ μ6 Βυδη Ηθανθη δγο, ΟΥ̓ {89 νἱοϊοηξ 
οϑοὶ Ἰαἰλοηβ οὗἨ ὑπὸ ἀοπιοηΐο ἰα]}---οΥὐ ΡΟ το, 
{μαὲὺ 18, ὈΥ (6 ἐπ ρ ΒΒ ΟῺΒ ΟΥ̓ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰττο- 
δἰϑι 1 0190 γἱνδοῖ δηὰ τηΐϊρί-- δορὶ ἔγοα ἰμθ. 
Ηξανθη οὗὨ βρίσιίυδὶ ρυγγ, δπὰ σδαϑὺ ὑροὴ ἐδ 
Εδτίδ; πιδᾶο βυ σβοσυϊθηὶ ἴο ἡγοῦ] ] γ- τὶ ἀΘ ἢ 688, 
ἴῃ ογάον ἴἰο ἐδ τῆοτὸ ἐπογουρσὰὰ ὑΓΔΏΒίοΥ πηι 05 

. ΣΟΙ.) ἱἰπίο ὧὴ Εδγι ἃ 
οδίγϑηροὰ ἔγσοπι ἀοα. Τ}|ι6 ῥτο]ϊηιϊτῖοβ ἔο 89 
σγυοϊῆχίοη οὗὨ ΟἸγῖϑέ τότο, πὰ Ῥαγίϊοαϊαν, (89 
ἔταϊί οὗἩ (19 δοῦ οὗ 86 Ὀνγδζοῦ. ΕΔ]]6ἢ βίδυβ 
οοηϑίϊυἱοἃ 89 χογεγηπθηύ οὗἩ Ῥα]θβίϊ 9 δηᾶ ἐμ9 
ΤΔ8)} ΟΥ ἱγ οὗὨἨ 89 Βεδομβοάτίη ; οὐϑὴ (9 Μοββίϑῃϊο 
ΒΟΡΟΕΒ οἴ (9 Φ 65 076 Βαίδῃ 0 4}}} οἰ ροϊβοποα. 
ἴὰ (8 ἔδλοοθ οὗἉ Ομ γὶδι᾽ Β ΔρῬοδσδησο, βονετον, [9 
τϑ οὶ πϑίϊομβ οὗ ἰδ Ὠγαροῦ οοῃοοηίγαίθ ἰμθηι- 
βαῖγοβ; ἴον Ομ γίβί ἰ8 (μ6 ρ]ον δοαίίου οὗἩ {Π6 Ρ6- 
8088] αοά, οὔ]ονο ἴα ἰμ6 Ἰονο- εἰ η ρσάοῃι οὗ Ρ6υβοηδ] 
Ἰ16, ὈΥ͂ Ιη68}8 οὗὨ 80 ΔΌΒΟΪ ἰ ΟἾΥ ΟΥΓΠΥ ΡΘΥΒΟΙΔ] 
δοπάαοί ; βείδη, ὁ [86 οἰμον δηᾷ, 18 (86 βοάσοῦ 
δα Δόσυβοῦ οὗ θη, γὸὺὸ ὑθηὰβ ἰο0 βίη ἐπ 6 γ;}}0]6 
σου] ἴὰ νον] ]  688---ὶο Ῥ]υῦρο ἰπ6 ρογϑοηδὶ.. 
Κίηράουι ἰπίο {89 ΒΟΥΥ6Θ οὗ ̓ ΡΘΥΒΟΠ Δ] {1 ζ 8; ΌΥ͂ 
6828 οὗ (89 ᾿γίηρς Ῥοσυογδίου οὗ μὶβ οσ ὑτὰθ 
ΟΥ̓ΘΘΙΌΓΘΙΥ ΘΒΒ0006 ἰῃΐο ὑ8|6 ΒοΙη ὉΪΔη09 οἵ ἃ 7180 
ἀϊντηΐιγ. 

ΒΒ Δ. 6 ΘΒΘΙΥ, ὑμογοίογο, (89 Ὀγακοῦ ἰδ κοδ 818 
βίδπά Ὀοίοτο 86 ἤ οθδη ἯΒΟ 8 δϑουϊ ἰο θ6 ἀθ- 
Ἰἱνοσθὰ, ὑπαὶ 6 τιδὺ αἀευοιῦ λὲν οἰϊϊά. ἸΤδυ8 
Ὑ88 (Π6 ΡΟΤΤΟΡ οὗ ουἱὶ οοποοηίγδίοα ἴῃ 8Γ86] δὲ 
[89 ὙΘΥΥ͂ πιοιηθηΐ τ θη ΟΕ τὶϑὶ, ἴῃ τοβροοί οἵἩ Ηἰβ 
ἰϑίονῖσαὶ ἀθβοϑηὶ ἔγοαι ἐμ6 οἰθυ δ] σοηργοχδίϊ ἢ 
οὐ αοά, οχίοπάϊης ἱΒβτοῦρη (μ6 ΤβοδοσοΥ δηὰ 
{890 Οὀυγοῖ, 8 δϑουί ἰο Ὀ6 ὈΟΓΤΏ. 

Βυὶ (9 που-Ὅορη Ομ Ἰὰ 18 4, ππαη---λὲ λίαη, 
δὶ ΡῚῪ (18. 1χ.)---ἀοδιϊποα, πὰ (89 ποτάβ οὗ (9 
ΟἸὰ Τοβίδπιθηὶ (ΡΒ. 1}.), ἰο σωῶϑδ [4λορλεγαϊ26} ἰδ6 
παίϊοηα ιοἷΐϊλ᾽α τοὰ ο9.Γ το; οτὰἀδϊῃηοαὰ ἰο {9 
ξογοσηηθηΐ οὗ ἰῃ9 που ἃ ἰῃ χϑάοτιαριϊγο διὰ 
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7υἀ οὶ] τὶ συ ιοουβηοη8--οἴοῦ ϑαίδη, ἱδμογοΐογα, 
υηδ (Δ Π8Ὁ0]0 ἰη Η 8 ὁ5βθῆσθ (9οἱη χὶν. 80). ἢϊθ 
ΟὟ ΠΔΠ10 [ὉΓ ἢ Ππ156] 8 ἐλ6 ϑοη οὗΓἹ λίαπ, ἴὰ (ἢ}6 
Βἰρῆεϑί 8θη80. Ρι]δὺὶθ ο8}15 Ηΐπι ἐδεῈ Ἀαη [ὁ 
ἀνϑρωπος Ξε: ἥοεποοδ, Ὠυπιδη Ὀδίηᾳ]. Τ6 ν᾽ βίου 
ς8}18 Ηἰπὶ ἐλ απ [αππ (υἱὸν ἄρσεν), ἴῃ ῃ6 
δἰ χα βθὴ89 οὗἩ ἴμ6 (οἴη. Απὰ δογο, ἴῃ 80- 
οογάδποοῦ τὶ (86 δρὶ γἰϊυ 4], ϑϑοῃΐο δϑροοὶ οὗ ἐδ 9 
᾿νἰδίουυ, ἰθογὸ 18. 0 βΒρϑοΐδὶ γοΐδγθῃοθ ἰὸ (86 δυ- 
͵,7ετῖπ78 οἵ Ομ γίϑι; Ηἰβ ἀϑδίῃ ἐϊ8ο 7 ογηδ αὶ Ρδγὶ 
οὔ Ηἰβ οἱοναιΐίοῃ ΔΌΟΥΘ ΘΥ̓́ΕΡΥ͂ δββδηϊὲ οὔ ϑαίδῃ; 
Ἰιοὴσθ ἐΐξ ἰ8 ἀοοϊαγτθα: ἠδὲγρ Οὐαὶ ιταϑ οαμσλέ 
αισαν ἰο Θοά απά ίἰο Ημἠ Τήγοπε. ΤὨϊ6 Θχδ]ίΑ- 
(ἰοῦ (ΡὨΪ]. 11. 6 844ᾳ.) 15. δ (0 δϑδιη9 ἰΐτι8 (ἢ) 
Τουπάδιΐου οὗ ἰδ9 Οδυτοὶ Τυϊυτρ δαί ἰη ἤσθανυθη 
δηἢ οἡ Εαρίὰ. 

ΟΥ̓ ιμ6 οπιδῃ ἴἰ ἰβ βαϊά, (δαὶ βῃο Πα ἱπίο (λὲ 
«οἰἰάογπεδδ. 8.0 8 (88 δδῃ8 ΠΟ ὉὈοτΘ ΟΠ τὶ ϑ8ι---- 
δδηςθ, {ῃ6 ΟΪὰ δοὰ Νον Τοϑίδιηοηὶ Ομυτοῖδδ ἰη 
πὑπάϊνίἀοαὰ υπἰίγ. Το τοἰϊάεγπεδα, ρυθραγθὰ ἴοτ 
ον ὉΥ Αοἀ 88 8 ΡἾΪδ00 οὔ βιῃοί (ον, " ὁ ἢ 118 ἃ ἰγδη9- 
Τοτιηδίϊ ο δἰ τα ΠΥ ἰο ὑπ Ῥγομθη θα ΌΥ͂ (ἢ 6 ὁΓΟ58. 
ΑΒ (6 ΟΓΟ88, ἔγοιῃ ἰδ ἰγθὸ οὗ 9 συγβο, ἢ89 
ὈδσοπθΘ (86 Βγπιοὶ οἴ Βαϊ ναί οη, 80 (18 Ὑϊ]ὰ 6 Γ- 
Π685, ἔγοαι Ὀοΐηρ (6 Δοοάθ οὗἁ ἀθιηοῃ8 (μον. χνὶ. 
22; Μαίι. ἱν.; χἰὶὶ. 43), νγδϑ ομῆδηρϑά ἰηίο ἃ γοΐιιρϑ 
ἵτοιαῃ {Π 6 Αγομ-ἀδπιοη, Τὶ8 τ]ὰ ΘΓ 658 8 1} ρΡ6Γ- 
ἴοοεί Νοὺν Τ᾽οβίαιηθηΐ ταπυποίδιίοη οὗ (86 πον, 
το Δ Κ65 (89 ΟΠ υΓΟ. οἡ Εδείδ, ἰὰ τοβρϑοί 
οὗ ἰἰ59 ἰηγ ϑι Ὁ1]6 κου ποῖ, ἰἰκὸ ὑπο ἰδ ΟΠ υγοῦ ἰη 
Ηδαγοη. Τὴ δηίτγαηοθ ἱμογοίο 18 Ὀδρίΐϑια ἰηίο 
(89 ἀθαὶδ οὗ Ομγῖβὶ (οι. τἱ.); ἐΐβ ὀχίϑγῃδὶ) 
ἵοτιι 18 δϑοαίϊοἰβιῃ; 15 ΒΟΘΌΓΡΙΥ 8 σοῦγΑρμο ἴον ἔῃ 9 
ΟΥΟΒ5; (8 γοτι δηΐ οὁ8568 ΔΥῸ (86 ἰΓΙ αὐ ρ 5 οὗὨ ἰῃ9 
ΙΩΔΥΐγτθ. ΤῸ {ἐπι6 οΓ γεδίάεποα ἴῃ (ἰι}8 τὶ] ἄον- 
685 15 πιοἀϊδοὰ ΔΔΟΥ (0.9 πιθαϑυγο οὗἩ ἰ)0 ΝΟ 
ἸΤοβιατιοηΐ ἰτἰαὶ]-(ἰπλ9; ποὺ ἰῃ ἰἢ6 ἔοτιᾳῃ οὗἩ {Π6 
ελαησο οἴ ἰἰτη95 (οἰ. χί. 2), δὶ ἰπ {π8ὺ οὗὨ υπὶη- 
ἰεγτυρίοα ἀπΥδ᾽ ὙΟΥΚΒ --α (ὐεἷυα λωιπανεα απὰ 
δἰχίν ἄπγε (6... χὶ. 8). [πὶ τοχζαγὰ ἰοὸ (9 ἸΤοηδη 
μιογβοὶ, {16 ποίδιίοη οΥ̓͂ ἰϊπ|6 18 πηογθ ΟΌΒΟΌΓΟ, 
1684 ἀοδηίίο, δῃηὰ φσἰοοπλῖοῦ: 8 ἰἰπιθ, ἔνγο ἐΐπιθβ, ἃ 
ΜΓ ἀἰπι0 (οΒ. χίΐ. 14; Ῥδη. χἰϊ. 7) ---ρυπηίηρ, 
ἯΙΘ ΓΩΛΔΥ͂ ΒΑΥ͂, ἱπίο ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ θη 1685 [6] 01658- 
688 ΟΥ̓ ἀρφδβιϊἑαϊΐοπ ([ᾳΚ6 χΚΐ]. 1). 

ΤῊΘ βϑυσοθοάϊ  Β66η6 ἰκ τηοϑί νοηδοτία!. ΤῊ 
ἰποδίγο οὗ (}}8 τοαν ἐπ Ἠεαύυτη--ττα, δΘοπ οὶ τηλγυοὶ- 
Ἰουβ τἢθὰ σοπϑίἀογοὰ ΤΠ ΓΟΙΥ ἰῃ (ἢ 6 δὈὐδίτδοί--- 
5, τϑ θοϊΐονο, (89 δρί τ] δηὰ δρίὶγὶε που] οὗ 
(86 ΟὈπατοὶ [πΥ]810]0---οοί, Βονογοσ, (ἢ 6 ἤθαυϑθῃ 
οὗ Ομ νἰβι᾽ 8 χίοσγ. ; 
Το παίωγο οὗ {86 σοηῆϊοί 8 Θαῦ4}}Υ τοωδυκα- 

δΙ6: ἀπολαοί απά ἀΐδ απγεὶς (88 ἴπ6 αἰϊδοκίης 
ῬΑΥΙΥ) τσαῦ «οἷά ἰλε Ὥγασοη; Ὀυὺ ἐδ Φγαφοη 
αἰδο ῷατα, απά δὶδ απροῖὶΣ (48 ἰμ9 γρδβίβιϊπς 
Ῥδυγ). ο αῦθ βονῃ οἰϑοβοτο ἰπαὶ (6 
Ατοδδημοὶ Μίομδοὶ ἰβ δὴ ἰπᾶρὸ οὔ Οδτίβι 
Υἱοϊου οὐ ΒΙ Υ οοιμηθαίδηί. ΟἸγνῖδὶ ἰ6 δὴ Ατοῖ- 
δηροὶ πὰ Ηΐβ8 αὐ) Υ οἵὗἨἩ Φυάρο; δοὰ Ηδθ 8Ρ- 
ῬΘΑΓΒ 898 Ψυάχο, ποὺ ΟὨΪ δὲ (9 οῃμὰ οὔ (ἢ9 
νου], αὶ 6180 ἰῃ (86 Ῥγοβογυδίίΐοη οὐ (89 ρα γὶ 
οἵ Ηἰβ σμάτοι (ΔοἰΒ ν᾿ 1 βαᾳ. : 1 σον. υ. 1 844ᾳ.). 
Τρδὺ ΟὨτῖβὶ 885 ΗἰΒ δῃ 6}8 α]80---ἰ 89 (δὲ ΔΙ 
νὴ Ηἶπι- ποῖ τποΡ οἷ Υ ἰπ ἰΠ6 ονθηΐϊης οὔ (9 
τοῦ], αὶ ἔγοπι (86 Ὀορίηπίηκ, 8 ἃ ζαοί ψΕΐσἢ 
τε ξεεξ τπο Στ τς. τ εσσςςς Ξς το πος τ Ὁ 0 

4 ΤῊΘ Κϑοῦ βΒθ6Πὴ8 ὕ) γϑρϑδὲ ᾿ἰπηπ οὶ ἴῃ νοῦ, 14, ἐπ 9 δικδι 
1πἴο 80 νυ ]Ἰάθτηοδα Ὀοΐημ δα ἴῃ ἀϑηϊοϊτοά (Ποτο, Βαξ ἰΏ τἢἰ9 
ΥΟΓΥῪ ἴδοῖ, τῃ6 δις  τθοΐυμπιον οὔ ἴπο Βοοῖς ΤΥ 6 φΘοθΏ. 
Ηοτα, ἴῃ τοῦ. 9, τὸ βανο [1:9 Ηδαγϑῃ-ρίοίωτο ; ἴῃ γοσ. 14, το 
Ἐδτι -οἰοΐατο. 

δοβη Β88 ῬγΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰαἰἰπιαϊοὰ ἴῃ μ18 αοδροῖ (οδ, 
ἷ, 81): (86 Ὁ το [80 Ῥυϊῃσὶ ]68 δῃὰ βρίγὶϊδ τε πϊοὰ 
δῖὸ ἩΠῺ Ηΐσιὶ δ βοϊαἰοῖγ. Απὰ δὸ ἰμὸ Ὀγαδαζοῦ 
8180 848 δίβ δηροὶβ, δὶβ δδεϊβίδηί8. ϑίησο ἰὴ 
Τοαηἀδίίοη οΥ͂ Ομ τὶ δι᾽ 5 ΟΒυτοῖῦ, ΟὨγιϑιϊδη δηΐ 
Απεσν βιΐδη τὶ οἷ 165 το θοῦ ἩΔΥΓΙΩΣ ὙΠῚ 
680} Οἰ6Υ--- ΡΥ ΓΙ, ἴῃ δρὶ γα], ἰπ δ᾽] δοίμδὶ 
δηα οἰ 68] ἕοτηιβ (9 9δ8η χὶν, [χνυ. 37). 

ΤΏρ86 Ὀώ11168 ΔΥῸ ποὶ δ ΠΙΡῚΥ ΘΟ Π ΓᾺ] σοποραὶ 
Θομθαίβ, Ὀυΐ 84 δυπὶ οὗ στοοὶ δἰηρία σοηῃβίοίδ. 
Μίοβδοὶ πᾶῦβ; ἰμ6 δηροὶβ ταῦ; (π9 Ὠγδροῦ 
ὙΓΔΥ8, δηὰ ἰδ δηχοῖὶθ. Βαυὶΐ, πὶ (θαι, 6 ἰθ 
ἀοξοαίοα. 
ἯΙ ἰδ ἐξ 8ὸ σοῦ οἶδ οὶ ἀοοϊαγοᾶ: ἐλεν »γευαϊε 

ποῦ 6 ἰΐ οὐδογυθά, ἰῇ ἰμθ γϑί μῖδςο, ἐβεοὶ 
{Π9 »γἱποιρίαὶ νυἱοίουγ οὔ Οσῖδὶ ἢΔ8 δἰχσοδαγ ἔβδίκδη 
Ὀἶδοθ, διὰ ἰδὲ ἐ!θ βηπαὲ ἰδίοτίο υἱοίογυ σδηποὶ 
γοί ὃὉ9 ἱπιοηἀο. Βαυὶ ϑεαίδη 158 ἰοἰδ)}8ὰῪν ἀοίεδίοα, 
ἴῃ 80 [Δ ἃ8 τοϑρϑοίϑ ἴδ ἴδοὶ, ὑπαὶ (9 Νοὸνν 7εϑ- 
ἰδιηθηΐ ἤοσανθη, ἴῃ ἰΐ8 ΘΘηίΓΑὶ οβϑθῆσθ, 15 {δο- 
ΤΟΟΖΏΪΥ ρυγροὰ ἤγουι ἰεἶπι δηὰ μἷ8 δηρεῖς:; ἐξ 
Ἡδεαυεη ἰλεὶν ρίαοα ἐδ πὸ πιοῦεὲ ουπά. ΤὍΒαι 15, 
88 (:)ὃ6 Ομ υτοῦ ΤυϊαρΒδηΐ 18 ΠΟῪ οβία ὈΠ ΘΠ οἀ ἴῃ 
ἤρδανθη, 80, ἰῃ οοτγοβροηάσδποο ψὶιἢ ἱϊ, ἰδ9 
Ομ τοῦ οη Εδγι ἢ 88 δἰβο ἃ ρἷδοϑθ ἐμαὶ 15 ματι δεὰ 
ἴτοια 8}} ϑαίδηπϊο θββ6η6---ἰ 6 ΒΡΒΟΓΟ ΟΥ̓ Ρᾳγθ 
Οδνϊβίϊδη βρί γι [8] 118, ἐμ 6 σοτηπιυηΐοη οὗὮ δδιηί8. 
ΟΘυΐ οὗ ι}9 θαγοη, ὑπογοΐοτγο, 15 οδδὶ ἐμθ σγεαί 
Ὥναφοπ, ἰλ}9 αποίοπί ϑεγρεπί (16 ἀθτωοηο βθὰ σεν 
οὗ Αἀδ:):; ("0 2εοἱξ διὰ δαίαπ, ΔΒ (Π:}6 5] πάοσοῦ 
δηὰ ΘΩΘΙΥ͂ οὗὨ τηληϊίηα (7 οὉ 11.}, ψῆο 85 οοη- 
Εἰ Δ} ομδηροὰ (ἢ δοποορίϊΐοη : πιδὴ ἰ8 βἰηίαὶ 
δηὰ ν]οὶς οα---οἰπίο ἰμ6 οδιυπηϊδίοσυ δοηίθηδο: 
δο ἐβ Ταπἀδπηθη  }}γ Ὀδα ; δηὰ ιἷα, οὐ δοοουηὶ 
οὗ 18 δι σοθ88 ἰπ δρρχουΐηρβ μἰπλ86} ἐλε φεάμεοτ ο 
ἐλε τολοὶς τοονἰά. 
ὝΠοΩ ἰΐ ἰ6 ἀοοϊατοά, ἐμαὶ ἐδὸ τ ο]6 Ξαδίδηΐο 

ἔγοορ ἱβ οδϑὺ ἀροῦ (6 Εδγίμ, ἱῃ Θορϑδηυ πιὰ 
115 ἸΙοδάθυ, ἱξέ σδῃηποὺὶ ὉΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἰ0 Δρρτοβεπὰ 
{Π9 ἀθο]αγαιΐοα ἰῃ δῃ δϑιίγοηοηικῖοδὶ ΟΥ Ἰοσα] Β6η88. 
Ἐχρο! θά ἤἔγοπι (ῃ9 ἑππόγ ΟΒμυγοῖ, δαίδη ΠΟ 
αἰγοοίβ δἷ8 νῦο]9 δϑδδυὶϊλ δραϊηϑὲ (μ9 οι 
ΟατοΒ. ΤῊ ψϑϑαὶ οὗ Ομ τίβι᾿Β δεϊὰ τοιιδίηϑ 
Ρυγϑι Ὀυὺ ἐμ δο᾽, 88 δυσὶ, Ὀθϑοτη65 ἱπιρυγα: 
10 ΘΗΘΠΙΥ͂ ΒΟΥΤΒ ἢἷ8 ἰδ ́68 δυο δὲ (ἢ 6 ἩΠ6ΔΙ. 
Το ουηάδιίοῃ οΥ̓͂ 80 ΒΟΙΥ ΟΒυτοΒ, (86 δο0π- 

τσηΐοη οὗ δαἰπίβ, ἰδ δῇ ἰηπδηϊιοῖν κἱοτίουβ 
δοβϊουθηθηί. Α σγεαί συοῖεα ῬΥΤΟΠΟΙΏΘΟΒ (δ9 
γι οὗ νΥἱοίονυ ; “18 ἃ βίη χίΘ, σομηπιοῦ ἰτία- 
Ῥθδηΐ σοηδοίϊουβηθ885 οἴ 81} (ἢ ΒΘΑΥΎΘΏΪΥ ἰδτοί. 
Νον ἰμοτὸ 8 ἠουπαοὰ, τὶ ΟἈγὶδί δὰ ἐβγοῦρα 
Ηΐ, ἃ ρΡυγο, ϑίϑογῇδὶ Ηοαδνυθη, Ὑδΐο ἀοδοοπάβ 
ἕγτου; ρανθη ἰὸ Εδυίι. Ααπὰ τ ῖι {8ὸ μᾶτο 
Οδυτοῖ, (9 Νοὸνν Τοβίδαιοηί Κηράοπι οὗ κατε 
18. ΘΒ Ὁ] 56, ἰῃ νυ ἱο Θοα Σοϊση8 τὶ (ἢ {ἢ 66 δί- 
ἰγὶθαίθ8: Ηθ 8885 ἰδ θῃ ὑροη Ηἰπιδο] (ἢ 9 φαϊεαέϊοη 
-αἰθο ρογίοοϊ δπὰ ἥηασὶ τοἀοιηρίϊοη ἤρου 4}] οτἱὶ; 
Ηο δδο, ζυτί ον, ἰδίκθη (ο ΗἸ πηθοὶ Γ ἐμ ροιοεν τοῦ 
γοἀοοιηθα δοὺ]8, δηὰ 85 οα]]οὰ ἴῃ (ἢθ δυγτοῦὶ 
οὔ νου]άϊγ οίγϑ δ8 οο- ορογαϊϊνο ἴῃ χϑὰθαηιρίϊσα 
(Βοαι. υἱϊἱ.}; δηὰ, οουβοαιθηί, Ηθ 8.49 β58}}Ὁ 
δϑϑυϊηθα (9 Τ68] ἄησάοπε οὔ Ηἰΐδ8 ϑρισῖι 88 8 
ΒΟΥΘΓΘΟΙ ΚΏ(Υ ΟΥ̓́ΘΡ 4}}] ζοοά δρὶγὶ8β. Το δἰἐεϊ θα ῖθ 
οὗ ΟἈτίδι ἰθ, Ὠοποοίοτνιἢ, ἰδ αιμλογίν, (80 ὁχϑοῦ- 
εἶἰνϑ ῬΟΎΟΡ (ἐξουσία). βοἢ} ἰἴ8 116 οοπδιξίαιΐος 
οὔ {π9 Κίηράοπι (οι. χὶ. 16). 
ον 6] ἐΐβ 858 σοἴῃθ ἴο Ρ488, 8 ἰη(ϊπιαίοὰ ἱμ 

(89 [0] ονίης ποστάβ. Τὴ πορδϊΐνθ ἔθγηι ΣΌΠ8 
(8: ἐλδ ἀσουδεν 97 οἷν ὀνοίλγει ἰδ εαδὶ ἀοιπ, ϑλὸ 
αεεμφείλ ἰλεπι δείογε οὐν Θοά ὃν ἄαν απὰ ὃν πιφάϊ. 
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ΤῈ ἰδπιρίδιϊ οΏ8 ἰ0 ἀθβρδῖνγ, Ὑδῖο δ βδίδη Ὀτουρδὶί 
ἰο Ὀθδτ ἘΡοη (6 σοηΒοΙ 6668 οὗ πγδῃ, δι Ὀδοαυδῃς 
ἴο ἷ8. βοἀδυοσίίοη οΥ (πὶ ἰηῖο βἷη, ἂγοὸ δημὶὶ- 
ἰδιοά, ἰπτουσπουὶ 56 τοΐο γϑαὶπὶ οὗ ζἴδίι, Ὁ 
80 δΒΌΓΟ δηἃ ρογίοοί ρθβοθ οἵ σϑοομοὶ ϊδίζοη 
(οοπιρΡ. 1 Ψοβη ἰἸὶ. 20; Ηοῦ. ἰΪ. 16). 
Απαὰ ἰλὲν ςοπφιογοα λὲπι ὃν [οπ αοοοιπί 07 ἐλε 

διοοά 97 (δε ]απεὸ, ἰ8 ἰ. Υϑδβϑοῦ δϑβίηϑα [Ὁ 1061} 
ΥἹΟΙΟΓΎ ; ἴον ἰΐ 18 ρου (89 ἰγἰυταρὰ οὗ ΟΕ τἶϑὶ (δαὶ 
ἐπ ἐστι 8 οὗἨ ΟΒ τ βϑ 8 δγὸ χγουηδοά. ΤΠοἷν 
μεδγὲ -υἱοίογτὶ δ, ΒΟΎΘΥΟΡ, δυο Ὀσροοῦ!θ ἰηἰο᾽ϊ66- 
ἰ.8] νἱοίονἱθβ ᾿ἰκονίθα, ἱγουχσ ἐλε τοοτα 97 (λεὶγ 
ἐδείϊπεοπῷ ; διὰ νἱοίοῦὶθβ οὐ ὑμιοὶν δηϊρο 1106, Ὀ6- 
4διϑο ἰλεν ἰουδὰ ποί (λεὶν ἰϊ7ὲ ὠπίο ἀδαίλ, Ἡ Ἐ ΘᾺ 
ἸΔΑΥΙΥΓῸΟΙΏ Ὑ͵ὸὋὸ58 ἰδ Ὀγΐοθ οὗ δ μουϑθηοθ ἰο [9 
ἰσυϊὰ (λέξαι, χτὶ. 24, 28). 

Τλεγείοτε γοϊοίοο, ψάὲ Ἡπτανυεπι, απ ψε ἰλαί 
ἀνρεῖϊξ (18|κ6 ὋΡ γουγ δ0046) ἐπ ἐλεπι---ϑο ἢ 18. (9 
ἴεβίδι οοῃοϊυδϑίοη. Ηδθαυθη ΒρΡΥΘΔΒ οὐἱ ἰηίο 8 
Ριεπιίποθ οὗ Ηδαύθηβ (9}98πὴ χὶγν. 2), δῃὰ (989 
Ἠεανθηδ Ὀδοοῦλθ ροορ θα Υἱὲ ἢ ὈΪ 6886 ΘΟ ΊΘΤΟΥΒ. 
Α ἰτοννὉ]6 σοῃϊγαδί ἰο ἰΐθ ΔΌΟΥΘ ἰ8 Ῥτοβοηίϑα 

Ὄγ 86 ἰ.δὶ ποτ 8β: ροδ ὠπίο ἰλε ἱπλαδίίεγδ Ὲ οΓ 
ἰὰς εατίλ απὰ 97) (δὲ εεα. Τμὸ ἀβῆρον ἰδ δε χζηι- 
δηοά ἴον ἐμὸ που] ὰ-σμυτοὺ οὔ οχίθγῃαὶ οσάοῦ δηά 
δυϊμοτίγ, 88 ἯΠΟῚΪ 88 [0 (9 βυγρίης ῬΟΡυΪΑΡ 
'6 δηυὰ ἱμὸ δυοίυδίϊοηϑθ οὗ δβοοίοιγ. Εν (ἢ 9 
Ὠευϊ, δα (Π6 Ροίϑοῃονῦ οὗ [86 ἰγυὶν ἰβίογὶ 68] 

ΜΟΤΡ, 8845 ηδὲο (πον σομιηοη ἀσδίτυοίί οη 
6 δ'ἷιι. ἢο δι48 σγέαί ἀπσέῦ; ἴδ ῥγϊηοὶρῖο οὗ 

ἀειαοουΐϊσ πον] ἀϊγ- τη ἀθάπμοβθ 18 οχοἰ(6α---ἰ 6 
ΣΟΤΟ, 85 ἰΐ ἷἱβΒ 8 ὅπ8] Ῥδγοχγϑι), ΟΥὁ δέοαμδε ἦῪδά 
ἀποιοείλ ἰδλαὲ ὧε λαίὴ ἐξ (ἐπι. 

Τ8ῃο ἔδοί δαὶ [6 Ηδανθη-ρ οἴυγθ σοηίϊηθθ8 ἰο 
(818 Ῥα58αζο, 18 Ῥγουνθα, διλοης οἰμοῦ ἰμίη χβ, ὉΥ͂ 
λο οοποϊυάϊΐπα ᾿γιλη (τογβ. 10-12). 

[ΑΒΒΤΈΑΟΤ ΟΥ̓ ΙΕΎΒ, ΚΕ7͵1ὸ.] 
ΒΚ ἐἰδλε Απιεγίοαπ Ἑαϊίον. 

Ι. Οδ. τὶ, 1δ--19. 
ΓΕΡΕΙΟΥΤΥ τορβαγὰβ νοῦ. 14 88 θοιἰρ ἑοτί ἢ ἐμ 

δοββαίίο οὗ ἰ6 Τυνκδἢ ποῦ---ἰῃθ ροντοὰ οἵ 
οοδϑδίΐου Ὀορὶππὶης τὶΐα (86 ὈΔι110 οὗ [ορϑηίο, 
Α. Ὁ. 1671. διὰ οχίοπάϊης ἰο ἐμὸ ροδοθ (μι πι ]ΐα- 
ἑδωκ ἰο Τυσῖκ6γ) ἴῃ 1791, Ὀοίνγοθα ΤΥ Υ οἡ (μ6 
ΟἿ δἰὰο δηὰ Βυδβδὶδ δηὰ Αιδβίτία οὐ ἰδ9 οἶμϑγ. 
Ηοσ οοπηϑοὶϑ (18 ““ δοοοπα λαζ" οὔ (9 Τα κ 8} 
τγοθ υἱὲ ἐμθ νἱδίοῃβ οὗ οἷ. χ. 1--χὶ. 18, δϑ 1ο]- 
1ονδ: ἴτ τΔ8 υδὲ δίϊοῦ ὑμ6 ““ Βἰαγίης οἵ ἰΠο (πἱτὰ 
Ῥϑεὶ οἵ παρῇ (68. ἰχ. 18), ἐ. 6., (λ 6 ζ4}} οὗἁ σοπείδη- 
ἐἰπορὶθ--ηὰ ἰμο ἱποβοοι  γθη 6885 οὗ (89 οαἰδϑίγο- 
ῬΒΟ ἰο ἱπάποο γορθηίδηοθ (890 ὕ. 210, “οοί-ποί6), 
Ἐμδὲ ἐβὸ Οονθηδηΐ Αὔκο] ἀοϑοθηάοά (οἷν. Χ. 1)--- 
Ῥειοϊκοηΐης ἐδὸ Βοήογπδίϊοη (8696 ἢ. 218); δη 4180 
ἦς τϑδδ 1τ8ὲ δίογ [6 (4]] οὗ (89 ἐεπίλ »αγί 97) (λε 
ΟὟ απὰ ἰλὲ φευεπ Ολιἑας (οἷ. χ. 18), ὦ. ε., (86 
Ῥοὶ ἶσα! φαγί βαυδῖζο (ΟἸ]οίης ἰμ9 Βοήοττηαιΐοι 
(666 Ῥ. 228), ἰδαὶ (80 δηπουποθπιθαί οὗὨ Υοζ. 14 
8 τοδί. (Τ6 Ὀοχίπηϊης οὗ (18 δαγτι Βαυαῖκθ 
Βο Ρ͵ἷδοϑδ δουΐ Α. Ὦ., 1δ69 ; {π6 ὍΔι(16 οὗ [ὼ6- 

(ὁ ντδα (οαροί Α, Ὁ. 1671.) όσα. 1δ--10 ἢ9 
πέοτΡτοίβ 49 ἃ σεπεγαΐ ἨθΑΥΘΏ- ᾽οἴυτο οἴ (89 7αεΐ 

ξίπιο (ἰποϊαάίος [86 6618] ἰδηπηϑηὶ οὗὨ ΟἸτἰ δι᾿ 8 Μὶ}- 
Ἰοπδὶδ] Κἰμράοπι), (86 ἀθγοὶορτηθηὶ οὗ ὑπὸ τοδὶ 
Φνεηί οὗ ἐμ᾽5 τἱδίοη Ὀοΐηρς ἀοίογγοὰ πηι} ΟἿΟΣ 
“186 ρμαγοηϊμοιΐο Υ 181 008 ̓᾽ ἴῃ ο8. χὶΐ.--χὶν, 

4 ἴ ἐδΒο Τοχὲ (660 νοῦ. 123 δηἃ ποίο 17) ΟἿγ δΌϊΠΟΣ ὑτο- 
ῬετΊγ οανί μοοο ποάδ.--Ἐ. ΒΚ Ο.) 

ΒΑΒΝΕΒ Σοζαγαβ ἰδ ἀοβογὶ ρίΐοῃ οὗ {86 ουϑηίβ 
οἴ ἰδο βονϑηίι Ττατμηροί 88 οἱοβίπρ τὶ 1 τον, 18: 
{π6 Ῥοσὶοα οχιοπαΐης ἴο [89 68 8} 158 πηθηΐ οὗὨἨ [86 
ΜΙΠοπ αἶα] Κιίηρσάοῃιν, δηὰ {πο νἱβίοη οἱοβίηρ [89 
ΒΟΓΐ69 οὗ Υἱδίοῃϑ Ὀοχίπηΐης δ΄ οἷ. γ. 1. Ηοδ το- 
ξατὰβ υϑῇ. 19 88 σοῃῃϊμθποίης “8 ΠΟῪ ΒΟΥΐ68 οὗ 
Υἰϑί οΏ5, ἰηἰοηἀαά, 4180, Ὀυὶ ἰῃ ἃ αἰβεγοῦί 1ἴη9, ἰο 
οχίθηἀ ἀονῃ ἰο (ῃ96 Θομϑυπιηαἰΐοη οὗ 84]1 (ἢ ρ5.᾽ 

ΒΤΌΑΛΕΥ: “0η90 ρονοῦίαϊ ἀπ ὈΪΓ (ΟΣ ΘΏΘΙΩΥ͂ οἶ 
Ομ νι βιϊϑηῖϊ 18 ὩΟΥ͂,, ΟΥ̓ ΆΪ8 ΒρΘΟΑ᾿ΪΥ ἰο ὃὉ6, Ρυΐ 
ἀονῃ. Το ἰυάριοηὶβ οὗ ἤσδδνοη, πὰ ϊοῆ πὰ 
Ὀθ6ΘΩ 80 ΠΥΔα ΔΙ ρῥγοοθοάϊης, δὰ βϑοι ἢ ἾΥ 80 
ΒΙΟΥ͂, 86 ἰτηπηοαϊδίο Υ ἰο Ὀ6 δοῃϑυμητηδίοα. ΤῈ9 
ἰσϊαρὲ οὗἉὨ Ομ τἰ βία! Υ ΟΥ̓ΘΓ ΟΡροβίης δηὰ οὰ- 
Ὀϊιοτοὰ Δυάαῖθηι 18 ἰο 6 οοιηρϊοίοά. “ΤΠ οἱν 
Ρίδοθ δπὰ Ὡδίϊοῃ δῖὸ ΠΟῪ (0 Ὅθ ἰδίζθ ἢ ΔΙΎΔΥ.᾽ 
ΤῺᾺ6 Ῥγοσγο88 οὗ (186 ἀὅοΞρ61 οδῆ ΠΟ Ἰοπμοῦ ὉΘ 
ϑίαγοα Ὀγ {δοτὰ.᾽" 

ἩΤΟΒΡΟΒΎΟΒΤΗ δ4Γ668 τῦῖϊ ἢ ΒΑΓΠ 65 ἰη τορατάϊηρ 
(818 ϑοοίΐοῃ 88 οἱοβίηρ πὸ ὅγδξ βουγΐοβ οἵ υἱϑίοῃβ, 
διὰ υῖ τ σοπηπιθῃίδίουβ βΘΏΘΓΑΙΪΥ, ἰὰ Γορδταϊης 
ἰι. 88 γοΐογγίης ἰο [86 ἐαδί ἐΐπιό. 
ΑἸΡΟΒῸ : (ον. 14). ““ ΤΖγαπεϊίοπαΐ--- ἢ} 9 ορἶ8ο- 

ἀϊοαὶ νἱδίοῃβ οὗὨἉ δ. χ. 1-11, χὶ. 1-18 δύο δηϊβδοα ; 
δα (86 ΡὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ Γοΐοτθ ἰ9 ἐπ9 ρῥἷαχιθβ οὗ ἰμ9 
δἰχίῃ Ττγτυροί, οἷ. ἰχ..18-21], ΤΏ 686 ἔογπιοα [ἢ 9 
δεοοπά ποθ, δη ἃ ροῦ {11686 (86 ἰδ ϊτὰ 18 ἰο 0110 
(τεγβ. 16-19). Βαὶ ἰπ δοίυδὶ γοϊδίϊοη δπὰ ἀθίβδὶ] 
ἰϊ ἀο68 ποέ ἱπιτηοαϊαίεῖγ ἠοῖ ον. [Ὠδίθδά οἵἉ ἰἰ, τὸ 
ΒαΎο τυοἱοϑθβ οὗ ἐμδηϊκθρινίης ἴῃ ἨθδυθΏ, [ῸΥ ὑπαὶ 
{89 βοῦν οὗ ἀοἀ᾽ Β Κἰῃχάοπι πᾶ νυ θη 6866 8 ΘΟΠη6. 
ΤῊ ὅϑου ἰβ ποῖ γοῖ Ῥσγδραγϑά ἰο δβοὶ ζογιἢ [86 πᾶ- 
ἴατο οὗὨ {πἰ8 ἰδ κίης οὗ ἰδ Κίηράοπι, (18 τουγασα. 
ἰο αοα᾽δβ βογνδηίβ, (ἷ8 ἀοδίγυοσίίου οὗὨ ἐἰδ6 ἀθ- 
ΒίγΟΥοτΒ οὗ (86 δαγί. Βοίοσθ' 6 ἀο068 80, 8ἢ- 
ΟΡ δοσΐθβ οὗ ργορμιοίΐο υἱβίουϑ τωυϑί Ὁ0 ρίγθῃ 
τοραγσάϊηρ ποὺ ΒΊΟΓΟΙΥ (Π 0 ἀνγο]]6γΒ οἡ (..9 οδυίὶ, 
Ὀαΐ ὑμ9 ΟΠ αΓΟἢ ΒΟΥ βοὶέ, ΒΟΥ ΖΊΟΓΥ δηὰ ἢ6. Β.8 16, 
ΒΟΣ ΓΑΙ Βαϊ 688 δὰ ΠΟΥ δροδίδευ. πθη (ἢ [8 
ΒογΪ68Β 85 ὈθΘΘΏ αἴνθη, (6 8}}8}} δα ἀροϊαγϑὰ ἴῃ 
18 {}Π1|πθ 88 (8.9 ΤἸΏΔΏΠΟΥ δηὰ {6 ῥγοόςθβδ οὗ (89 
ἐἰπιθ οὗἩ ἐμο οηαᾶ,᾿᾿---““ Νοίίοθ (1), ὑδδὺ (89 δευεπίλ 
8.681, (9 δευεηλ Ττυαμροί, δηὰ {μ6 δευεπιὴ ΥἱΔ], 
δΓ6 8}1 αἰ ΟΥΘΠΑΥ δοσοιηρδηϊοα ἤγοπι ΔΗΥ͂ οὗ (δ9 
Ῥυθσοάϊης 8βογὶθϑ ἰῃ ΘΟ 6886 ; (2) δἰ δαοὶ δευνεπίλ 
ΤΑΘΙΩΌΘΡ Οὗ (Π6 ΒΟΥΪΘ8 (8) 17 Βοὰνρ τμαΐ ἰ8 ἀσηθο, 
ποῦ οὐ δίῃ, Ὀυὶ ἰὼ Ηθαγϑὴ (οἷ 8. νἱ]. 1; χὶ. 1δ; 
χυΐ. 17); (Ὁ) τ δυο ἰΐ γχοϊδίθα ἴῃ (9 ἔογπι οἴ 
8 Βοϊθπηῃ Οοηοϊυδίοα (Ἡ}} δἰ ἰςὺ σαῦῖδί 008), 
ἐγένοντο βρονταὶ κ. τ. λ., 6.8. Υἱῖ!. δ; χὶ. 19; 
χυΐ. 18 δαᾳ. ; (6) γγὙἢῪ ΒΔΥΘ ῥ]αἰπ ἱπαϊοαἰΐου ἴπ (μ9 
ἱπι ΡΟ ΥΎ ΟΥ ὉΥ̓ ἀϊγοοί οχργοβδίοῃ, (μδἰ ὑπὸ οπὰ 18 
6Οπ16, ΟΡ 61080 ἂί Βδηῃά, ΌὉΥ (α) ἰδ9 ᾿ἰτηθρουΥ οὗ 
(0 δἰχίλ 8.681, δηὰ (6 ἔγγο Θρ 80.168 ργθοθήϊης 
(0 δευσπίλ 864), (β) [89 ἀθοϊαταιΐου πθγο ἦλθεν 
ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, (γὴ) {πς Γέγονεν δϑοπηά- 
ἱης ἔγοῃ (6 Τ᾽ 016 δηὰ (ἢ 6 ΤΆ ΣΟΙΘ οη (δ 6 ρΡουΓ- 
ας ουὖἵ οὗ {86 δουϑῃὶ ἢ Ὑὶ Δ]: (8) 41} (818. ΌΣ ΤΩ 5 
δίγσγοὴς ατουπὰ ἴογ ἰηΐθσοηοο, ἰμβαὺ 186 ἰἢγθθ 
ΒΟΓΪ68 οὗ γτΥἰβϑίοῃϑ δῦ ποὶ οοηἰίϊπυουβ, Ὀυΐ τὸ- 
δαπιρίϊΐνο ; ποὶ Ἰηἀθοα ροΐϊηρ ΟΥ̓́ΘΡ 6 Βδπ16 σγουπά 
ὙΠῺῊ οὔθ δηοίδον, οἰ ον οὗὨ (ἰπ6 ΟΥ οὗ οσδουγ- 
γϑησθ, Ὀα1 ΘΑΟἢ ογοϊνί πς δοιηοι ἰηρ το γγὰ8 
ποὺ ἴῃ ἰδθ ἤογπιοῦ, δηά ρμυϊιίης ἰῃ 9 σουγβο οὗ 
Οοά᾽ 8 Ρρονϊἀδθηοϑθ ἰῃ δ ἀϊ πἔἔογϑηί ᾿ἰκῖ. [{ ἰπ ἔσὰθ 
(δὲ [89 86 4}8 ἱηγοῖνο (μ9 Ττγυϊήροίβ, (86 Τταπ)- 
Ροίβ (86 Ὑ 4}8.; Ὀυὲὶ ἰΐ 18 οὶ τη 6 γ8 ἰδ ροΟΓΑΪ 806- 
οοββίου, ἐμ ἱπηγοϊαϊίοη δηὰ ἱμοϊυβίοη δΓ6 [ἈΣ 
ἀθορογ,᾽᾽ είο. 

ΜοΒῸ: ΤῈ δουθηί Τγυϊωροὶ ἰΒ ἰο Ὁθ 0] ονοα 
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ὌΥ 1. ΤῊ ἀϑδδυτιρίΐου Υ {89 Βοάθομῃον οὗ (89 
ἀοπιϊηΐοι οὗὨ {π8 δαυί ἱῃ ἃ ΠΟῪ δηα βου ΣΘ- 
Ἰδίϊοῃ 88 15 Κίηρ, δηὰ (86 οοϊἴαϊηδησεοζηθαΐ οὗ 8 
Υἱδὶ ὉΪ6 δη ἃ οἴθτπ8ὶ] τοὶ, 2. Τὴ γεσωργεοίίοη, 
δηὰ »κδίϊς αὐορίϊον αΦ λεῖχε ΟΥ̓ ἐλ Κίπσάοπι, οΥ̓ Α]] 
ΒδΙΠ18 ΒΟ δα βυογοα (6 ῬΘΏΔΙΥ οὗὨ ἀοδίἢ ; 
δηὰ (6 δοοορίδησθ δηᾶ γοναγὰ οὗ 8]} ᾿ἰνίπς 
Βαϊηίβ. 8. Τὸ ἀοπίτυοίΐοη οΥ̓͂ (6 δροϑβίδϊθ 
Ῥονοσβ, ἰθ6 Ἧ1|ἃ- Ὀοαϑί, Εαἷδο Ῥγορδοῖ, φίς. Τ18 
Ττυαϊαροί ἰ8 σοἰοπρογαπθοῦβ Μὰ (86 δβουθηὶ ἢ 
Ψὶδ] (οοτΡ. τον. 19 τ ὶτ χυϊΐ, 18 δαᾳ.}) ; ἐμ Ἰίχηῦ- 
πίη ρϑ, Τοΐοθ8, ἐία., ἀοηοίϊηρ ΟΧοϊ θη Θη 5, ΘΟ Π10- 
(ἸοΏ8, δηὰ του αὐ] 008 δυιοηςζ (09 Δί Οη8, δβηὰ 
8 ἀοϑβοοηΐ οἢ ἰδοηὶ οὗ λυὰρηηθηίβ. Τ9 οροῆ- 
ἰηᾳς οΥ (9 ἱπῆονῦ ΤΡ] δπὰ (Π6 ὀχ ἰ ἱ(ἰοἢ οὗ 
(9 Ατὶς (τον. 19), ἀθῃηοίθ, Ῥυο ΌΙΥ, {μαὺ (9 
φηγδίεγίεα οὗ (6 ὈΓΙΏΘΡ 8 Ππιϊηἰδίγ αι ἢ δΙὸ δη- 
ἐβῃϑά, δπὰ (μας ἐμοποοίύοτι ἃ (89 ΓΟΆΒΟῺΒ οὗ (ἢ 
Ῥινίηθ ργοοθάαγο δ. ἰ0 Ὀ6 υπάογβίοοί, 

ΟΙ’ΑΒΟΟΥ τοΚΆΓ 8 (ἢ 6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ͂ οὗ (6 γῬοτίὶοὰ 
οΥ̓͂ ἰ9 δογοηϊῃ Τ͵γαπιροῖ 88 δοηἰθι ]α θὰ ̓ η ΟὨΪΥ͂ 
γοῦ. 1ὕ, Τ|ν}8 ρογὶοα μ8 Βοϊὰβ ἰο Ὀοχίῃ τι ϊἢ (86 
Ἀοϊοτπιαίΐοη δπηὰ ἰο οχίοπἃ “ἰπγου ἢ 4}} ἐμ 6 
Ῥοτίοα οὗ [80 Υ1418. “110 Ττυμπιροί ἀδο]δνοδ 
ἀπο Κιἰηρκάοιι ἰο Ὀ6 ΟἾγτίδι᾽ 5, δὰ χοθϑ οὔ ἰο 8δῃ- 
Ποῦη66 {86 οΥοη 8 ὈΥ̓ τ ιοἷ 8}} ΓΘΌ6]8 ἃτ6 ἰὸῸ ὃὉθ 
Ὀτουχς ἰο βυθτ 89108}:. ΟΥΓ ΟχΧἰϊποιϊοη." ΤὯΤ6 
φοίοεδ ὮΘ6 ἰπίογργοίβ 88 “ΤῈ γοΐοθ οὗ 26508 
ἰὨτουσὰ (μ6 ἐπδίγυμοη δ} 7 οΥ̓͂ Θοοϊοπβί βίο] 
γοΐοοϑ. ΤΟΥ͂ Δ. ἰδ9 γοΐσθ8 οὗ Γαΐ πον, Ζπνιηριὶ 
-δοὁὦι (πὸ Βοίοτιί δ ῬΓοδοΒοΣ 8." Ηδθ οχρί δίηβ 
6 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΙ : “Ηἰἷ5 ΟἸ τ δι᾽ 8,᾽᾽ 859 τοϊδί πα ἰοὸ 
86 ΟμυγοΒ (800 ΕΧΡΙ,. 1Κ ὨΕΤΑΙ,). Ὅογθ. 16, 
17 ἀοβονῖὶθ δ ἤδθδυϑῃ βΒ66}0 (δι ἐδ οροηΐη ΟἿ ΟΥ 
ἐλγοισλομί (9 Ῥεγὶοά 7) ; τὺ. 18, δὴ Βδγί ἢ 806} 
δἱ ἰπὸ Ὀοσὶπηΐης οὗ (6 Βοίογιμαίίοη. ον. 19, 
Ἦν γοΐοτϑ ἴο (ἢ 6 ἀΔΥ͂ οἵ Ῥοηίθοοδέ, θη ““ Ῥοΐον 
διὰ πὸ οὐμδῦ ϑροβίϊθβ, ὈΥ̓͂Τ ργοδοβίῃφ, " οροηϑὰ 
{πὸ ἄοον οὗ ἔαἱ τ ἰμβιχυταθη δ} 1 (899 ἘΧΡΙ, 
ΙΝ ΏΕΤΑΙΙ,..) 

[Ετττοόττ: ΠΗ {πῖ8 βοοξΐοια ἐμ 8 δυΐδον τοὸ- 
δτὰβ ῬΑ ΊΙΥ͂. οὗὨ ἰΠ0 ΑΡΟΟΔΙ͂ΥΡΒΟ 88 Ὀοχί πη ΐης, 
ἱποϊυάϊπρα οἢ8. χὶϊ., χὶἱϊ., χὶν. Τρ ΡΑΒΤ ῥσο- 
Β0ὨΐΒ 8 ὁ“ ΒΕΡΡΙ ΟΠ ΘΏἰΔ] πᾶ ΧΡ ΙΔΏΔΙΟΥΥ ΒΟΥ 
οὗ ἰδο Εἴδο, Ομδυδοίορ, δὰ Ἐπδίδ Ὁ] πιοηὶ οἴ 
ἐμ Βοαδίύ ἔγοπι (6 ΑΌγβϑ, οὐ Ρορϑάοιῃ ; Ὑ](Ὴ 108 
οδίοῦ Αἀϊαποίβ;; δοὰ ἐδο οοπίναδίοα [πὰρ Γβοἢἃ- 
(ἴοι οὗ ΟἸ γὶβϑι᾽ 8 Κα 0 Ὁ] συ τ ἢ. ΤῈ γΥἱβίοη οἴ 
(18 βϑοίΐοῃ 6 Βοϊἀβ ἰο Ὀ9 γείγοργοιεῖυα. ΒΥ ἴδ 9 
7γαυαϊίησ Ἡξοπιαπ Ἶ6 υπδογβίδη 8 ΟἸγὶθι 5 ἰσὰθ 
Υἱδ᾽ Ὁ]00 Ομ ατοῖ, ἴα {πὸ ἦσασεη οὗὨ ροϊιοαϊ οἰευαίίοη 
(ἰνοβίθα τὶν ΟἸγἶδὲ 88 ἰπ9 ϑωπ οὐ Εἰσλίοοιδηεθε; 
{0 πποοῆ, Γοργοϑϑηξίης {δ9 οἷσὶξ αμίλοτίίψ, ὁ Ὁ 
ΘΓ ἴσδοί ; (μ6 δέαγα, 600] Θδ:δϑίΐ 68] τ ϑίθσβ, σο- 
οορηϊχοά 88 ἀϊχηϊβοὰ δυϊδμουί(ἰοβ Ὀοίοσο ἰδ6 
ποσὶ); Ὀτίπρίης ἕοτ ἢ τοίτλ ρῬαΐπ ((Β6 Ὠἱοοϊοίϊδη 
Ῥουβοου 00) 8 20 τολὸ ἐθ ἰο τεἶδ, εἰο., ἵ, 6., Ῥτο- 
ἀυοίης σμ]]άτοπ τΒο, υαπἰ ρα δηὰ τυ ἰρΡ]1οὰ ἰηΐο 
8 πδίΐοῃ, ἃγ9 ἰο ὉΘ ΓαΑΪβοά ἰο ἀοαιΐηδηὶ ΡοΪ ἐἰοαὶ 
Ῥότθν ; ((ι18 οἸθναίΐοι Ὀϑΐηρ ὅγαι δοδοιιρ] θὰ 
ὍΠΟΥ Οοπδίδη(ἑ ηθ, ἰο ποῦ, δοσογάϊης ἰο Απὶ- 
Ὅτοδβο, γγὙ88 αἴγϑῃ [89 {1116 “Ἅδη οὔμ6 ΟΒαγο ᾽}). 
ΤμῸ ϑρασοη Ὧ6 ᾿ηςογΡγοίδ ΔΆ ἐλ οπιαπ Ἐπιρίγα αϑ 
α Ῥεγεεσμίπσ ροισόν ἀοείϊἶϊα ἰο Οὐγιεἰἰαπίν. ἮἘθ 
Ῥγοδοϑηΐβ ἰδ 9 70] οννίης ἱπαάϊσαίϊομβ 88 ἐο (δ 9 ἐἶπιθ 
ΟΥ̓ (89 δίγίλ δηὰ εὔοτγὶ ἰο ἀεείγον : (1) ποῖ πὶ}]} 
δῖον (86 οἷοβο οὗ ἰδ) ϑϑϑοοπὰ ὀϑηϊυγγ, 88 ἰὑ γγ88 

Ἂ 

{πόθ ἐμαὶ ἐπ6 ἀγάσον τῶ τδιὶ υὑβοὰ δα α Βοζοδη 
ϑηδίρα ; (2) πού ὑπι}} ἐδο ἰΐπηθ οΥ̓͂ Ὠ[ οο] (18 ῃ, δ 
ἦτ τῶϑ (8η ὑμπδὶ (0 ἀϊαίεηι νγγ8 ἃτϑιὶ δοβδαπιθὰ 86 
οὔδ οὗὨ {0 ᾿τιροτὶδὶ ἰπϑὶρηὶδ;; (8) ἰδ 9 ἀγαιοησ 
ὈΥ ὑὴ9 γασοη οὗ ἃ ἰλίγά »ατέ οὗ (μὨ0 δὲδτβ οἵ 
Ἡδεαυεη ἰηαἀϊἰοαὶα8 (δαὶ (Βουκχἢ ἢ 6 28 6ὲ1}} ἴῃ ἐδ 
»οϊιἰραὶ Ἀεασεπ, ᾿ἷθ ΡΟΤΟΥ τ2δ8 αἰτηϊηἰδοὰ [0 8 
ἐϊγτὰ ΡῬαδγί οὗ {1:0 [προτὶ ῬοΟτΟΥ, δὰ ἐδὶβ οὐ- 
συγτοὰ δὐουΐ Α. Ὦ. 818, πῆθῃ ἱπ ἔνο αὐγν βίου 
οὔ 9 Βοιδῃ Επρῖτο, ΕΌΣΟΡΘ δῃὰ Αἰγὶοδ (ποῦ 
Οοπδβίδηίἑπο δηὰ 1,1οἰπ 5), Οὐγεαπὲίψ ιοας ἐπ ἰδὲ 
ἀτοεεπάσπον, Ὀαὶ ἴῃ ἐμ6 ἰμἰγὰ, Αβἷα (ππάον Μεχ- 
ἰπι18), Ολγίδίίαπδ Ἰοετα εἰ ἀτροεεὰ ἐο Ρογϑεεμῶοι; 
() (18 ψαϑ ἐμ φῬογὶοὰ οἵ ἔδο ἱογιιϊηδίϊοη οἵ 
ΟΓΥ τϑοῖ8 (280 Ῥσορδοὶίδ ἀδγβ ἔγοτα Ῥϑηϊοοοβί) 
οὗ (8ο συγ ν᾿ 5 ζοϑίαιίοη. Το αδἰἰοστηρὶ ἕο ἀδείγον 
ἢθ οχρίαΐπθ ὉΥ (1) ἰ86 Ῥογϑοουϊίοῃ οὐὗὨ δέαχί- 
πὶ (866 αἰ Όοα 1]. 489) ; (2) (Π0 Δροβίδϑβυ οἵ 
[ἰοΐπιαβ, Α. Ὁ. 828, δπὰ ἐμ ζο]] οὶ ρ Ῥοσγϑοσυ- 
ι(ἰ[οῆ8. Τ|160 σαίολέησ Ὡὦ» 97 ἐλ εὐλϊά ἰο οὐ απὰ 
Πὲς ἑΐάγοηθ Ἀ6 Γοχατὰβ λ8 (80 οἰονδίϊου οὗ Οου- 
Βίδηϊηθ, αὦ απ αὐυοιρεί ΟΥτγιείίαπ, ἰο ἰδ 6 πηὐϊ- 
τἱάοα ἰδγοῦθ οὗ (0 Βοιδη Επιρῖτο, δηὰ ἰδ9 
σοηβοασθοηΐ 65(Δ 0] 8τοηῖ οὗ ΟἸ Υἱϑι δαί, δοῦ 
(86 ἀοἴοδι οὗ 1,1οἰπῖ8 δὶ {8:6 Ὀ6Δι116 οὗ Αἀχὲδηορίο, 
Α. Ὁ. 828 (8ε6 αἰ ΌοΩ δπὰ δ ἰϑίογδῃδ ΚΘ. ΘΓΆ]1}}). 
(ον {86 οχρ᾽δῃδίίοι οὗ ἰδ ἤίρλί οΥ ἐλὰε ζοπιακ, 
8686 (ἢ [0] οπὶπρ δοδίγαοὶ, Ρ. 268.) Το τον ἐπ 
Πεαυοη Ἀ6 τοραγ 8.88 ἰηἀϊοαϊϊηρς (.9 δἰσαρεὶο οἵ 
Ῥαρδηΐβδηλ ἴον γϑ- οἰ ουδίϊου (ὁ ροϊλιϊ δὶ Ῥονγαῦ ὑη- 
ἀον 1μἰοϊηἶι8 δηά οωξίαπ ἰδὲ Α οείαίε, διὰ (9 
ἑλγοιοῖπσ ἀοιρη οὔ 89 Ὀιγδαβοὸπ (ΟΣ ϑδίδη, γ)80 
Ἰηδρὶ γοὰ ἐπ 6τὰ) ἃ5 (9 ἤπδὶ ἀονπλ)}] οὗ Ραρδαηίςα, 
»νὶνιατιϊν ἴῃ ἰ!9 ἀοΐοοὶ οὗ 1, ἰοἱπῖδ, δὴ βπαϊψ 
ἴῃ (89 ἀδδίὰ οὗ Ψυϊίδι ἴὰ 6 Ῥογβίδῃ Γδσ, α.Ἅ 
Ὁ. 808. γόοτβ. 10-12 (15ὲ οἰδ86) 6 ἱπίογρτγοίϑ 
88 ἰπ6 Ολωγολ᾽ 8 Βοὴρ οὗ Υυἱσίογυ ἴῃ {86 ““ ᾿ 
Ἠδεαυεη οὔ Ῥο] ἰς 4] οἸονδίλου δὰ ροῦν. Ὅ890 
Ιαϑὺ οἰδιιβθ οὔ γϑρ. 12 9 σορδγὰπ “88 ἃ ἀοἰδομοὰ 
δπἃ βοϊθιὴῦ πο(ἰβοδίζου ὈΥ (6 ἀϊείαίξησ Ῥγορλξεῶς 
ϑρίγιἐ οὗ βοῶ τόοϑ οἡ (9 Βοζηδῃ Επιρῖσο βοῦῃ 
δϑουξ ἰο Γ0]1οΟΥ,᾽ Σοΐογοῃσθ Ὀθίης δὰ ““ ᾿σὶπδ- 
γιϊγ, ἰο λεγείίσαΐ Ῥογβοουΐοτβ εοὐξλῥε [86 Ολυτοὶ 
Ἀηὰ Εωρίγο; δηά, βοσοηϑδυῖγ, ἰ0ὸ 89 Θοιλία 
ΒοοῦΌΓΣΟ.᾽ 
ΒΑΒΝῈΒ αρτϑο9, ἰπ ἰδ8 τοδΐῃ, τὶ ΕἸ]Ιοἱς 

Ηΐ8 πιοβὲ ᾿πηροτίδης γϑγίδιϊοη8 8.0 828 ἰο---ἰ. 
7Τὴε αὐἀὐογηπιεηί οΓ ἰδὲ Ἠϊοπιαθ; ὌΥ ἰπΐ8 ποῦ 
μηάεν λὲν εεὶ Ἀ6 ἀπ ογδίδπ ἀα “ ἐπ 6 δηοίθῃξ (76π- 
ἰ8}}) δῃηὰ οοΟΥΡΘΓΘΟΙΎΟΙΥ οὔβουγο αἰδροπδδίϊοα 
ὩὨΟΥ͂Σ τη8ἀ9 δυθογάϊπαϊθ δηὰ μὰ π}0]6 ; δὰ ὃγ ἰδ 
{ιρεῖυε δίαγα, “«ἰ 6 υ88] ψ6}}-Κηονγη αϊτνὶβίοη οὗ 
(89 Ρθορῖο οὗ ἀοά ἴηἰο ἔνγοῖγο ρμαγίβ.᾽" 2. 736 
ταῦ ἐπ Ηραυεη: ἢθ6 Ἡτϊΐ65, ΑΠΟΙ ΒΟΥ Ὑἱπίου δΡὉ- 
Ῥθαγβ. [8 (μδὶ οὗ ἃ οοῃίοϑὶ Ὀοί γθθ Μίιοδδοὶ, 
(μ6 ῥτοίοοιϊϊηρ, Απῃμροϊ οὗ ἰ))0 Ρϑορὶο οὗ αοά, δυὰ 
9 στοαί ἴοο, ἰῃ πϊοὶ Υἱοίοσ  ἀοοΐδυοα ἴῃ ἔδυοῦ 
οὗ (86 ΌΡΙΩΟΣ, δηὰ βείδη Βυ 0 γ8 ἃ αἰϑοομιδίυγα, 
48 ἡ ἮΘ τγογθ οδϑὶ ἤγομι ἤδδυύοη ἰοὸ Βδσίῃ." 

ΒΤΘΑΆΤ ἱπίογργοὶβ (1) ἰδ6ὸ οπαθ 88 ἰδο 
Ολωγοελ (“ποῖ δἰ πρὶν 88 ὠειοδα, Ὀυΐ πο 8 Τθοτὸ 
ξοθοΣΙΟ δπα ἰβϑοογδίΐο 56η86, ἐλά »εορῖίο Γ᾽ Οοα᾽") 
δί {86 ροτὶοα οἵ ΟἸ τ δι᾽ 8 Ὀΐγιι ; (2) (86 ελῥά 88 
Ογἱδὶ Η  πιθο]; (8) (6 ἀγαφολ 858 ϑαίδῃ ἱπϑρίγιης 
Ηοτοά, Φυάδβ δπὰ οὐδὸς Ῥουδβθουίογα; (4) (80 
αἰ(επιρέ ἰο ἀεδίσον 858 (ἢ Τηδ55ΔΟΤΘ δὶ Βοι δ  θοδὶ 
δηᾶ ἰμ9 οΟἰδν 8888}}.8 ὍὈῃ οὔ Ϊονὰ; (δ) [86 
οαἰολίπσ ἃ» ἰο Ηεαυεη δ86 ἰῃ0 Αϑβοθῃδίουι ; (6) (86 
αν ἵπ ἤεαυεη (19 Ἰοῦσοῦ Βδαυθῃ, ἰὴ 9 αν) 88 8 
διγσάχαῖο Ὀοί 660 ζοοά δηὰ ὈδΔὰ βρίτὶιδ, "δοοοτὰ- 



ΟΗΔΑΡ. ΧΙΕῚ, 18ὅ---Χ ΤΙ, 12. 

ἴηφ ἰο (88 πδύυΔ] ρορυΐϊασ πιοἂδ8 οὗ οοποορίΐου ;᾿ Ἢ 
(7) “(δ ποσὰ 5 οἵ [89 γοΐοθ ἰη Ηθανομ (γον. 10 
844.) Δ.6 ἴο 6 Γοζαγ θα πιδὶ Ὁ ἃ8 ασπίϊοὶραζίυς οὗ 
ΥἹΟΙΟΥΣΥ͂ 1 τοϑρϑο 10 ὑμ0 ἔαϊαγο, στουπι θὰ οἢ 8 
ΓΟπι αἰβοθθοθ οὗὨ ΥἹἱοίογσυ 81 τοραγὰ (ὁ {δ6 
Ῥδϑὶ. 

ΝΟΒΟΒΎΟΕΒΤΗ Γοζαρ5 ΟἿ. χὶΐ, 858 ““ ῬΓΟΡΒΟΙΪο 
γίονν οἵ ἐμ 6 ΗἰβιοῦΥ οὗ (6 συγ οι Το] δι γον ἰο 
Βοῦιδ "ρὰς 1-12, τοϊαϊΐυοὶν ἰο ἀεαίλεπ Βοιῃθ). 
4“Τὴ6. Ἤομμδῃ ἴῃ ἰμΐθ Υἱϑίοῃ 18 6 ΟἸ γι βιΐδῃ 
ΟΒατοΕ ; 8816 δρροδγοὰ ἴῃ ἤεαύυόη, ἴον ΒΟῸΣ ογἱρίη 
18 ἴγσοτη δΌΟΥΘ: 886 ἰ8 οἱοίλεά εοὐά ἰδὲ ϑιιπ, ἴον 
Οδτῖϑε ἰ8 86 ϑμπ οὗἨ τυ χζηιθοιβῃ 688; 5810 δ88 [86 
πιοοη ππάΐεν ἠδν {εεί, Ὀδοδυδο 886 Ὑ}} βυγνῖνο (89 
ομδη; 68 οὗἁ ἰἷβ ψουϊὰ; 8ὴ6 88 ὁ ΠΟΙ δοδά ἃ 
ἐτοισπ οΥ᾽ οἱείοτψ (στέφανος): ἴδ ογονγη οὗὨ ἐϊοείυς 
δίατε ᾿ῃ ἀἰσαὶθβ ἴμ6 7 ροῖυε 4 Ροδίἴε8.᾽"" ΤῸ δγασοη 
ἷβ [86 Οἰὰ ϑογρϑηί, ψγῆο 18. οα]16 ἃ ἴῃ (ιΐ8 Βοοκ 
86 θγαζοῦ, 866 Υ6γ8. 9, 1ὅ, 16, νῆθτθ (1.6 ΠΔΙΔ68 
βδαίαπ, Ζ2ευϊϊ, τγασοη διὰ ϑεγροπὲ ἃτὸ ἱπίου- 
οδδηροα; [86 ὥγασοη 'ἴΒ 8180 ἀοβουϊ θα Ὦ6ΥΘ 88 
μδνυὶης ϑδυθῃ Ηθδ 8, εἰς. ; αἀ᾽αάεηιδ ατὸ ΒΥταθο]8 
οὗ γτγοψαϊέψ; ἦογπϑ ΔγΘ ΘΙ Ὀ]ΘΩ18 ΟΥ̓ Ρο206᾽ (019 ἱ. 
69): [ἢ ΠΌΤΑΌΘΓΡ δέυδ ΓΟΡΤ βοὴ 8 ΘΟ Ρ] ΘΙ ΘΏΘ88, 
δηα σοπιδίηοα σι 0.9 πυμ ΟΣ ἐέπ ({6π λογηδ), 
ες οοῃδοοίθ (818 τηδηϊ οϑίαιϊοη οὗ 9 Ὀγαροη 
αὶϊ τ6 ἀἰδρίαγ οὗἁὨ Ἀ18 ῬΡΟΎΤΟΣ, 88 τὶ θὰ Ὁγ 19 
“7οιγίλ στολαὶ ΜΟΒΔΤΟὮΥ, ὑπαὶ οἴ Βοιηθ.᾽" ΗΘ ΟοΥ5 
100 Δέαέε ϑοπ ὑσὶ πιδυ ν (0 Οτὶϑί, Βοοο δ υ} ἰο 

4 [ΚΟΒΙΡΕΌΒΔΙ, ΑΝΟΣΙΟΙΟΟΥ.) 

[ΒΈΕΘΑΚΈ κῖτοα, ἴθ ἴπὸ Αρρομαϊΐχ οἵ ἢ}5 Ομ τ ΘΠ ΔΥΥ͂ οη ἐ.9 
Αροζδίῖγρϑδο, δὴ οἰδογαίθ Εἰχοῦσδυ δ Οἱ ἐίο διλὐοσέ, οὗὁἨὨ ὙΠ ἢ 
ἴδε ΤΟΙ] ον ς ἰδ δὴ αὐσίχοοῖξ. 

Ι. Θοοᾶ Αηρεῖε. 

1. μεν διὸ Ὑδγὺ δυτϊηόζοῦθ, Ὠδη. Υἱ!. 10: ῬΒ. ΙχυἹ]. 17: 2 
Είηρο τὶ. 16, 11; Ηοῦ. χὶ!. 22; Μαϊξ, χχυί. δ8: δυάο 14: 
Ἑδτ. το χἱ. 

ἃ. ΤΟΥ ΘΟΟΟΒΊΡΔΗΥ ἐδπθ Ὀἰνίηθ ΜΔ ΒῪ δηᾶ ἐπθ βαυίουτ, 
διὰ ἴδκο μασχὶ ἴῃ 41} [Π9 ῬΘΟΌ ΔΥΙΥ αἰογίουβ ἀἰ ρίαν Ὡϊςῃ 

ΤΏΔΕΟ, Εἰ 6 ἢ [Π9 ὙΔΥ ΟΥ̓́ΣΏΘΣΟΥ οἵ οὗ ᾿πἀκσιοηξς. (1). 
Ἀξε το κινίηρ οἵ ἴποὸ [νὰ οαξ, χχχῆ]. 2; Ρβ. ᾿χν}!, 17; 
δῦ. εἴ. 2; Αςῖδ Υἱ!. δᾷ ; 64]. {|.19, (2). Αἱ ἐδθ ἀροϊγηςίίοη 
οἵ “Ζοευδείοτη, Μδιϊ. χχίγν 80, 81. (3). Αἄὔδ τὸ Βη4] ἡπάμ- 
ἌΓΕΣ, λκ ῖε. χ ϊὶ, 89-41; χχν, 81; 1 ἘΠοαα. ἱν. 16; 2 ΤὭοδε. 1. 

ἃ, ΤΟΥ τὸ 1). ΟΥ̓́ΤΠ9 1οτὰ σοκη8, Τλυϊκο ἰ. 11- 
2. 26:-05: Μαῖι. 1. 20,21 ; 1]. 18,19, 20: τ. 11 : Φοῆῃ ἐ. δὶ; 
Μαῖκο σαι. 13: Μλίς, χχυη. 2:7; ΔΙδτῖς χνΐ, δὅ-; Αοἷβ Ι. 10, 
11. (2). ΟΥ̓ ἰπα!νίάυα]π, Μίαςς. χΥῇ, 10: ἀθῃ. χχχί! 1; 
Κίὶηκπ τί. 17; Ρε. χχχίυ. 7; Αοίω χί! 7-1δ; Ηρ}. 1. 14. (8). 
Οὐ πιδείουβ διὰ κίηράοτοι, Εχ. χὶν. 19: χχ . 20; χχχ . 2: 
Ματα. χσ. 16; χχὶϊ. 22.35:; Φοδῃ, ν. 18: 156. 1χὶϊ]. 9: ἤδη. 
ΣΧ. δ-.15, 20, 21: ΧΙ. 1; Ζεοῖ, ἱ. 8:14: Π]|,1..2; χὶϊ, 1; ὅπάα 9. 
Ττστει αἱ τ} ἷν [ξ [8 Δρρατγοπῖ μδὶ ποὶ οηἵγ ἔπ 6 θυ, δα ΟΙοΥ 
πιρζίονεμε---ἰ δῷ ποῖ ΟὨ]Υ “9608Π8 Δηά [9 δα! ηἰδ, δα! ζ{ς ολέϊαγ 
δανο ἐμοῖς ζαλσγαάΐδῃ ἴδ. 

4. ΠΟΥ ὉΓὸ οσαρ]ογοα Δ8 δρδοίβὶ πιϊπἰδίοσθ ἴου οχϑουεης 
Τητῖτιο πσεῖοο. [600 ΤΉΔΠΥ οὗὁὨ [ἢ6 ῥτγθοθάϊῃ Ῥϑδβαροδ; αἷβὸ 
σει. χίχ. 1- 3. οορ. ψ{ αὐ]. 1, 2; Εχ, σχῇ, 28. Ζοβ. 
γν. 13. 14; 3 Βρίω, χχίν, 16,17; 2 ΕΚίηρχϑ χίχ. 85: Αοὶβ χίϊ. 
Δ. Ἐχον. τίϊ.-χὶ.; χτί. 

δ. ΤΏΘΥ ὅδ6η) ἴο νελίο ἢ ΟΥΘΥ Δηἃ σονγότη ἴδο αἰ οτοπε 6]0- 
πιεαλέα, ξεν. Υἱί. 1, 2; χίν. 18: χνί, ὅ, (ρχοῦ. 1); χίχ. 17; 
(1250 »»τῖοϊ Ὁ Ρὲ. εἶν, 4 ; Ηοῦ. 1. 7). 

ᾷ. ἘΠΟΥ τότ ΑἹ ἀθδωνο 88 ἰηϊοτορδδβοῦα, Φοῦ, χχχὶϊὶ. 28 : 
ρος. 1. 12,13. [ἢ Ἀν. υἱῖ!, 8 δὴ ΑἸΚΟΪ ΤΑἸΚ6Β ἢἰδ δίβείοη Ὁ 
1.» οαἴξέαετν ἰπ ἤοατρη, δη ὦ ργοϑοηΐβ " τ ΠΟ ἰησοηϑο.... .. πὶ 
ἐδ δ γυ͵ελγοτῃ οἵ 41] βαεἰ πα." (Η6 οπάδαυογ (0 βῃον, ὉΥ͂ οορί- 
σα Οαχίσατβ ἴγοπὶ ον ἢ δη σΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΥΥ ΟἸ γϑεδη 
ὠὐτῖεῖτερη, [παι 9Ζ2ομὴ ἴβ ποῖ δίη κη]δγ ἰπὶ ἢ 9 6] ἐσοὰ τηρδηί ης 
Ὧπι Ῥνν. Υἱῖι. 3, ὙΠία νἱονν, Ὁ6 1ξ οὐδογυοά, ἄοϑθα ποΐ ἰῆνοῖτο 
{πὸ πεξξοῦ!γΥ πηδοσίρίηται 1466 πδὲ ΑἸ κ616 πλλῪ Ἐμθιμϑο γ05 ̓ Φ 
Σανοδεοὰᾶ,) 

11. Ευϊ Αηροῖε͵ 

1. οσδ" δύὸ ὨηΣοῦδ, Μαΐΐ. ΧΧΥ. 41 . χί!, 96: Μασγῖκς γν. 9. 
ὦ ἜΠΟΥ ποτὸ οτβίπα!! Υ κοοὰ, μηξ 7911 ἴτοτι ἰδοῖς ἢγσὶ 

«αταιτοῖ, ἃ Ῥει. 1{.4; “πἀ6. 6. 
3. Οἵο αὶ ὔοτγο ἀἰδι ΠΟῪ τοργ κοῦ δηὰ πιδθ τ τῪ ὑτοπιΐ- 

Ηὸ ἰκ οαδἹ]οά (1λ: βαίᾳη ΠΟΤ 18 φάνεγραγν, ΤΟ ἱ. 
«.1:1.: 4.1-1: 1 ΟΉχοη. χχί. ἴ." Ζοοῖ. {1 1.2; Μαδιὶ. χίΐ. 26: 
Ὦδιαασς ἰν.1δ; Ιλεκο χσίΐ. 8; Αοῷ Υ. ὃ; Βοαι ΧΥ͂ΐ. 20, εἰς. (2). 
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ἐδὲ ρεορίε οΓ Ολτγίϑέ; ἐλ 9 γοά οὗ ἴγοη ἰθ ΟἸ τ 9.5 
τρογά, ἰ6 ΗΠΟΙΥ δον ρίυγοβ, δῃὰ ὈΥ ἱὺ (0 πιαΐδ 
εὐϊίάγοπ, (λ 6 τπιαβοῦ 6 ΒΡ ᾽Σ 18 οὗἩ ΟἸγ δ᾽ 8 ΟΠ ΌΓΟΗ, 
ΔΥῸ ὁπαἀυοὰ τὶ ἢ ΡΟΣ ἔγοῃ Ηΐὰ (ὁ σμΐς ἐλά 
παίϊοηδ δια οὐυότγοοπι ἰδ τοογία.᾽" (Οπ (6 δῖχαι 
οὔ μὸ οοπλδηῃ 806 (6 ΑὈδίγδοὺ οῇ ρ. 261.) ὍΟοη- 
σογηΐης [μ0 ταν ἐπ Πεαυέη, Ἀθ Ὑτὶίο8: “Νί. Φοη 
ΠΟῪ γεῦεγίβ 0 ΔῊ ΘΕΓΙΪΟΥ Ῥογὶοά, ἷπ ογάον ἰοὸ σθ- 
οἷΐο (9 απέφοράσηέ ἈἸΒΊΟΥΥ οὗἩ 89 Ὀτγδαροῦ, δηα ἴὸ 
οχρίαΐη ὑμ6 οἱγουϊηβίβη δο8 ΠΟΘΙ ΒΟ ἢ ἢ τν88 
Ἰοὰ ἰο ρογβοουία (6 ῬἤἬοιηδῃη, δπὰ 6 ἰγλσθβ (μαΐ 
ἰϑίοτυ {1} {{ 18 Ὀσουραῦ ἀονγη, ἴῃ γον. 11. ἰο τ 8 
ΒΔ16 ροίηΐ 45 1π γον. 6, πϑιλοὶν, ἴο ἐδ 6 6868} 6 
οὗ ἰδὸ οιμιμδῃθ ἰπ ἱἰῃ9 ἬΙ]ΔΘΓΠ6858; δαίδη ἰδ 
Αἰβρὶαγοὰ δ ἢ νϑ Ὀοΐοσο μἷ8 ζμ]]} 
Ἠδθαγυϑη."" 

ἔγοιῃ 

ΑΨΡΟΒῸ ΤΟρΑΡ 8 (86 Υἱβίοι οὗἉ ἐμι18 Ῥίον" “ἃ 8 
᾿ηγοἀποίογΥ ἴο 116 τυ 016 τ ΚΟΥ Οὔ ἰαὐξον ρᾶγὲ 
οὔτ ΑΡοσΆΪΥ 056, 8π4 Βο] 8 1 δὲ “1|10 τ  ποῖρα] 
ἀοία1}8 οὗ {Π 6 ργοβϑῃΐ βϑοίϊου (οἰϊδρίοῦ) ἃ 16 σα ΠΡ 
αἀεδοτίρίϊυε (8 δ’ Τιοίψ Ῥτορ οί 68}. Βγ 6 ἢ7ο- 
πάη 6 αηἀογβίδη 45 “« ἴδ9 ΟμυΣοι, (16 Βυϊὰθ οὗὨ 
(ὑοά, δΔηά, οὗ σουγβο, ἔγοιιῃι ἰδ οἱἰγαμυτηδίϑησοϑ δἵ- 
ἰ ΓΚ Β γοὶαίθα, 6 ΟἸἹὰ Τοβίδπιθηὶ Ομ το, αἱ 
Ἰραϑὶ δὲ ὑπὶβ δορί ππίηρς οὐὗἨ ἴδ υἱϑίοῃ ;᾿ ὉΥ (80 
τγασοπ, ἰλ0 7 ευϊξ (“6 ἰ8 πυῤῥός. ῬΟΥΠΑΡΒ [ῸΓ 
(9 δοιι ἱῃ6 ἃ Σοδβοῃβ οὔ (116 τσαϑίϊπ ῬΤΟΡΟΣ 169 
οὗ ἥγε, διὰ (9 γεάπεδε οὗ διοοα;;" 1898 δευοπ σγοιση- 
εὦ λεααβ γορυθβοηὺ ““ἀπίνογβα} ν οὗ δασί ΪΥ ἀο- 

ΤῊο 7εηιΡίεν, Μαῖῖ, ἵν. 1-11; χὶῇ!. 19; [0κὸ χχίΐ. 3, 58; Αοἰᾳ 
γ. 8:1 Οοτ. Υἱΐ. δ; 1 ΤΏοδ4, 11. δ᾽; 2 Ὅον. χί. 8; ου, χὶϊἹ 9: 
Χχ. 2, 8.10.0 (8. ΤῊΘ εηΐγονεν (᾿Απολλύων), Βον. ἰχΧ, 11], 
(4). ἘΠὸ δευΐ (ὁ διάβολος), ἰδ ἀσομδόν, σα! πλοῦ, Τ|}}8 
ἀφαὶηδιίου ἰθ ἴοο ἔγοαϑὴῦ ο πθΘα ΣΧΟΙΌΓΘΉ (ΟΝ, 

4, Το ὀχίοηϊ οἵ Βιίαη 8 ΡΟΥΘΓ, τομοῖθο τ τ (πα οἵ 
ΟΠΘΥ ΘΥ]] βδρ τ (58 (πιο }8}, 18 ὙΘΤῪ τοαῖ, 2 ον. ἵν. 4 ; Ψο 
Χιΐ. 81; Φοῃ χίν. 80; Ερῆῇ. Υἱ, 12) : Οο]. ἱ. 18, ον, χὶ!. 17; 
χχ. 8. (Τ|ῖ8 ὀοχίδιδίνο ἰπδιιθηςο ἰ5 ἐπ 6 Τοδα! οἵ οὐτι υρίίοη 
ἐὴ πλθῃ, ΓΆΓΠΟΣ [δ οὔ ΔῊ ἰγγοβίβε Ὁ16 ΡΟΣ ἴῃ βαίδῃ, “Ψ68. 
ἷν. 7; 1 Ῥοῖ, τ. 8,9, ΕΡΏ. ἱν. 27.) 

δ, Ῥῖασε οἱ ονὶϊ Βρί γὶ 8 Ὀοίογθ {π9 σϑηθτΆ] ἡπάστηθηξ. (1), 
ΤῊΘ Αὐνψες, ΤΠΐ8 τογὰ τ θδῃ8 τοίλομέ δοίίοπι, μριγαϊλοιππαυὶς. 
Το 1ά68 οὗἩἨ {Π9 ΠΘΌΓΘΙΝΒ ΓοΘροσι ηκ ἰδ καθ ἰπλὶ οὗ ἃ ἄθρρ, 
ἀλτὶς ΡΓῸ οὐ οἰναβιη, Ἐ Πίοἢ γαΒ, ΟΥ ταὶ ΐ 6, οἸοΒβοα τπρ, δηὰ 
ῬὮΘΓΟ ὐἀαγ  ηρδε ὈΟΓΡΟΓΟΒΕΥ τοἰχποᾶ ; ϑῆοθ Ψπ69 6, " ΔῺ615 
..“...- Κορὶ ἰπ ρογροῖυμ! σαὶ πον ἀαγζπεες, ἵ, 6., ἴῃ ἐδε 

απᾶα ἀατγὰ αὐὖνει. 860 6͵8δὺ 2 Ῥοί. ἰΐ. 4 ; ἴλικο ὙΠ}. 81: 
ον. ἰχ. 1, 11; χυὶΐ. 8: χχ. 1- (τπἰ8. γυότὶ 9, [8 βὲγ)]ϑά 
Φυλ την (2). Τεεεγές, 155. χὶὶ!. 21. χχχίν. 11; Βονυ. χυ ί. 
; Μαιῖ χίϊ. 43. (3). Το αὖν, ΕΡΉ. ἰ]. 2; νἱ, 12. 
6. ΤΟΥ ΔΓΘ βοιῃοιίτηοδ ΘΙ ογοὰ 88 οχοοιεοποτβ οὗ Ὀϊ νη 9 
πϑέ]σ9 ΟΥΎ Ά ἙΠαβἰϊδοιηθηῖ, 00 ἰωἷ; 1 Εἴρμα χχί! 21-5; 1 
γν. δ: 1 Τί. ἱ. 20. 
Τῆο χουγδυη σοηο! υδθ8 τ 6 ζο] ον : “18 ΠΡΌ] 16 

Ἰπέοτροϑέτίου Ὡη που ν οὔ ἴπο Θοπολα Πα (ἤθἢ δγὸ ἐΠ8 
αν οὔ παΐυτο, βηκ 8}1 [Π6 ἰϊογλοάϊαί 6 ζοποὶθα ὈΥ ψὩΐο ἢ 
[89 Μακοῖῦ οὐ Ἠθανοη δὴ} δαγ ἢ οαγγίοθ ἡ Ηἰθ ἀθη:, 5 δὰ 
ἈΟΟΟΙΔΡ ἰδμθ6 Η6 ρυτρΟΒοΒ Οπ πο ΟἾΒΘΓ δη, 1 σὰ Θοη- 
οοἰνθ οὕ πὸ πιόγο τπαβρηϊβοοηῖ απ ΘπΟὈ πρ Υἱϑν οὗ (ἢ 9 
Οτθαίου δηᾶ Ἰτὰ οἵ αἰΐ ἐίηρ8, (μα ἐπαὶ πιοἢ τοχατγὰ5 ΗΠ τλ 
Δ5 ἀοΙ στη ἴο τα! 17, ονθη ἤο δὰ αἰπιοϑὲξ Ὀοιηιθ-8 οχ- 
ἰοηΐξ, Ὀοίηρδ τηϑθ ὰ Ἡ δ οὐγη τηαμο, δᾶ ἐπογοίογο ΓΑ] Πα], 
δΔηὰ τηογαϊ, πὰ ἰτ ΠΙΟΣΊΑΙ, ᾿κ6 ΗΠ πθο}. Ηὸον ἀϊβοτοηξ ἔγοπλ 
τορσοϑοητίης ΗἶἾπι 84 ἐΠ6 δίαδιον οἵ α πιδρηϊ βοοηΐ μαρροῖ- 
βῆον, 41} οὔ ψἢ1 ἢ {6 ΓΆΠΒΙΖΘΒ ὈΥ̓͂ ΙΔΟΙΓΟΪΥ͂ ΡΠ] Ἰἰπς [6 το 8 
νι τἢ Ηἰθ οσῃ 6] ΤῸ πη8ῖ9 τὰ [29 ΟὨΪΥῪ ΤΟΝ] ἀροηΐξ ἴῃ 
1π6 πηΐνογβο, πὰ 411 6180 88 τῦθγο ραξείυε τοοὶ μέθη! οἱ ΤῚΝ 
ἰπῆἤποηοο,  ἴο ἕαϊκο ἴγοπι Ἠΐαι ἐδ ΔΙΟΤΥ πᾶς γυκτ} 8 ΤΓΌΤῚ 
ἴδ οσγοατίοη οὗ πῃ θυ οδα Ὀοίηαϑ 'η Ηἶδ οσση πλάζο--- 6 τ κζη 
ν]οἢ τοθοοῖς [89 ὈΓγίχἰι 688 οὗἩἨ ἐπμοὶν στοαὶ Οτκίπαὶ. [1 18 
{18 [ἰο᾽]  κοπξ δηὰ ταςσηλὶ ογραίίοη ἰὰ ΨΒΙοΣ Φυθ Ἰίγϑα, 
τρονυοϑ, {Πἰ}}κ4, δου Βρϑαῖα. ΤΊ. ὈΠΙγΟΓΒΟ, 859 Υἱοσοῦ "»ὺ 
Ἠΐτα, ἰ9 δ1οὰ τἱδῃ ταϊηϊοῖοτα ον ἢ ἀο Φομονα 8 ΜΠ}. 
ΤΉΘΥ αἰδηά Ὀοίοτο Ηἰ8 ᾿ἤγοπο; ΤΠΟΥ͂ ῬΓΟΒΙ ἀθ ΟΥ̓ΘΣ ὨΒΙΪΟΠΒ ; 
{ΠΥ χυϊάθ [6 συ ἰα πἰθ Βῃ ἢ β; σΟΙΓΒΟ: ὅμὸ ἸΏΘΟῚ ἃ] 
βἴατβ δοηᾶ (ογτ ἢ ταάϊδησθ δὲ ἔπος Ὀἱδάίηρ: [6 ὙΘΓΥ 6]90- 

ΤΑΘΏΪΒ αΥ ϑιοῃοὰ οὐ ὈΥ {Πποπὶ:; Οὐ ἰηΐπηῖδ ΓΘ Π0Π)- 

τηἰϊτοὰ ἴο ἴη 6 πίήλῃοο οὗ Ῥγόδοηοθ- ΘΏρ6 8; δηᾶ “πο ΑἸκοὶ 
οὗ ἴμο Πογὰ οποδηροίι τουπᾶ δϑοῃςξ δὶ] ἐμαὶ ἴδαγ ΗΠ]1Ὼ.᾽ 
δυο οὶ 6 (ἢ» Ὁηίΐνοτγθο, ἢ τη αοὐἱ Ὑ7}1ὸ ᾿5, δη ἃ νγ8, Βπὰ ἐδ 
ἴο σοπχθ μη 4 σγραϊοα δηα ζούϑι πᾶ; πη δ} (86 σουξοηρίδ- 
εἐἴοπ οὗ Ῥγοηι τη δηἀ ΑΥΓΑ συ βϑτηθη 8. ΒΠ0 ἢ} 88 780, ἢ Π).}}} 

πτοῖο [9 αἰοννέπ μα 98 οὗ [9 Αροῦδγροθ." - . ΒΕ. 0. 

» 



2.12 ΤῊΒ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ Β1. ΖΟΗΝ. 

Σοϊπΐου ;" “{Π6 τα χηϊ πο δηὰ ΤΥ οὗ ἰπὸ 2 γα- 
905 δῖὸ ΖΥΆΡὨ ΘΔ Υ αἰνοα ὈΥ͂ ἰμ6 ἔποὶ οΥ͂ (8. ἰΔ4ἱ] 
. 0. Βθορίπς ἀονγη ἴμ6 βίδγθ οὔ βθδύθῃ ᾽᾽) ; ὈὉΥ͂ 
189 ολιϊά, "(9 ογὰ 6808, σηα ποπὲ οἰλεν ᾽" ("6 1π 6 
ὀχ ζοηοὶοϑ οὗ (18 ρΡαββαρθ γοαυῖΐγο (δαὺ ἰῃ 8 διγίλ 
βου ἃ Ὀ5 πηἀογϑίοοά ᾿ἰΘΥΑΙΪΥ δηᾶ ἰβίου 68 }}γ, 
οὔ(πδί Βίτι]ι οὗὨ ψ οὶ 41} Οτ  ϑι18η 59 ἰηονν ;᾿ (869 
αἾ80 ΕΧΡΙ ΙΝ ΘΕΤΑΙ͂ν, γον. δ). Οοποογηϊηρ (0 
ταν, Ὧ6 πτίίϊοβ: “ΤΤΠ6 ΑΡ Β6ΓΘ βροόῖϑῃ οὗ δρ- 
ῬΘΔΓΒ ἰῃ Βοπ10 οἔὗἉ (8 ἔθαίατεβ ἴᾳ (86 Βοοῖκ οὗ θᾶὰ- 
οὶ, οἷ. χ᾿ 18, 21 ; χὶϊ. 1 (αἶδο Φυ.ο 9)... 84- 
ἰδ π᾿ 8 Ὀοϊης σαϑὲὶ οαἱ οὗ ραγοη ἰο ἰδ Εν 18 (86 
γοβιυὶί οὐ οὔ {π6 σοηίοϑὲ ψιῖ ἢ (9 [ογὰ ἩϊπΒο 1, 
οὗἩ πθ]ο 10 18. ΟὨΪΥ δὰ ἰησϊἀοηὶ Ἰοδάϊηρ ἴο ἃ ΠΟῪ 
ῬὮδ56, Ὀπὶ οὗ 8πη δΔρροϊπἰοα σοηῆϊοί τὶ ἰδ ἔα ἐ}1- 
ἴα] ΓΟἸΠ]ΟΥ̓ Ἀηχοὶθ ἰοὰ οἡ ὈΥ̓͂ 9 Ατοπδηροὶ Μὶ- 
6886]. (60 4180 Εχρι, 1Ν Ῥδταιν.) ἴῃ σοη- 
οἰαβίοη ἢθ νγγῖί68: “1 οσῇ πὲ 1 αν Ὀθοη Ἰοὰ 
«ὦν. ἴο ῖηκ ὙΠΟΙΠΟΡ ΘΙΟΡ 411 [Π6 Ἡοπια ΤΑΥ͂ 
Τορτγοϑοηῖ, ποῦ (δ ἱποϊδιδἰο ΟἸατοῖι οὗὁἨὨ αοα᾽ 5 ἴγθ 
Ῥϑορῖὶο, νυ  σ 86 811} σοηα ἰἰἰοἢ5 οὗ ἐδ που]ιὶ 
ταιϑὲ Ὀ6 Καονη ΟἸΪΥ ἰοὸ Ἡΐα, Ὀὰαὺ ἰδ 6 ἐγμδ σὲδίὑ δ 
Ολωγοκ: (ἰδὲ Οματοῦ τ σι ἰπ 15 ἀἰγ 6] Ρτο- 
βου: θα ἴὈγ 48 οχ  ϑιΐϊης δὲ Φογυβη ολ τγ8 (Π6 
ΤΑΟΙΠΟΡ οὗ ον ογὰ δοοογάϊηρ ἰο ἰδ0 869}, δηΐ 
ψϊσῖ σοπἰ 0 88 οἰ Δ Ὁ 8864 ὈΥ̓͂ οὐ ΠὨοτά δηά 
Ηἰὶβ8 Αροϑί]98, ἴὰ υπγοΐίκοα 1 ἀυτίηρ (6 ὅτεηι 
οϑηίυτγίος, Ὀὰΐ γι ϊσῦ, 48 ἰἰπη6 ττοηΐ οἢ, γγΧ88 ὈΓΟΪζο ἢ 
ὮΡ ὈΥ̓͂ ΟΥ̓ πῆϑιὶ δπὰ οὐἱἱ ἀοοίεϊ 68, απ δὰ8 ζσο- 
ταδί πολ, ἅη806Π, ὉΠΥΘΔΙΪφ6α, μοῦ πὶ δὴ ἀτίϊοὶο 
οὗ διε, ποὶ οὗὨ δίρῃι, Ὀυὺ 5.}}} τα ρ᾽ γί ΒΟΥ 
δοοά, (080 γὙπ0 060 ἐμ δοτηπιδηἀπιοηῖ8 οὗὨ αοὰ 
δηὰ πᾶν (0 ὑθ90}ΠΟΠΥ͂ οὗ 6505, ἰῃ γαγίουβ 8θο(8 
δα ἀϊονγοηὶ σοαηΐτγ68, δι [86 ΔΑΥ͂ ΓῸΓ ΠΟΥ 
ΘΟΙΏΘΙΥ ΟΥΔΘΡ δηἃ ΟΠ ΘΏ 6985 δραΐη ἰο Ὀο0 τηληϊοβίοα 
-οκἰὰὸ ἀν τ δη 8.9 8}}8}} “σοῦ ὉΡ ουϊ οὗ ἰμ6 
τὶ ἀθγθπϑ, ἰοδηϊηρ οὐ ἢ Βε]ογοὰ ;᾽ τΏΘῊ ΟΌΓΡ 
Μοτα 8 ῬΥΔΥ͂ΘΓ ἴῸΓ [86 πηϊίν οὗ Ηἰ5. ρδορὶο Ὀαΐηζ 
Δοσουιρ 50, (6 νον! 8}}4}} Ὀο]ΐονο (μαΐὲ (119 
Εδίμοῦ ἢ85 βθοηύ Ηΐ. [ τὸ δγὸ ἀϊβροβϑὰ ἐο ΘΑ σΥΥ 
ουἱ {1118 ἰά68, γγχὸ τη εὐ 866 (6 στοδύ σϑδ]  σαίΐ οι 
οὗ δε ἤϊσλι ἱπίο ἐλε ιοϊάογησ8ε ἴῃ ἰ6 ὅπ] δβόονδῦ- 
δη6ο οὗ (6 Εδϑίογη δηὰ Ἦ οϑίϑνη συ πο 98 ἱπ (ἢ 9 
Βουθη ἢ ΟΘὨ(ΌΓΥ, δηα (6 Ποοά οαϑδὶ αἴξου (ἢ 9  ὁ- 
ΤαΔῺ ὈΥ͂ ἰδ θταροῦ ἴῃ ἰδ9 ἱγγυρίϊου οὗἩ (9 Μο- 
Βαιιθάδη διπιῖοϑ, Βυὲὶ ἰδΐπ, ἐπουκχῖὶι ποὺ 1658 
βο(ἰβίδοίοτΥ ἰμδῃ (86 οἶον ἰπ ογρυοίδιϊ οηβ, 8 88 
υηϑαιἴδοιουυ. 710 Ἰδι6 Ὁ ῥϑυί οὔ (μο Υἱδίοῃ γοί 
δαὶ 108 οἰοηγίηρ ὑρ.᾿ 

μον. “16 Βῆοπιαη 8 (09 τορτοϑοηΐδιϊνο οἵ 
(6 ἔγὰθ Ῥϑορὶο οὕ ἀοὰ;... ἈΘΥ Ββιιπῦθαπι ΓΟΌΘ, 
Βογ βίαιοι δῦοτο 6 πιοοη, ϑηἃ ἢδνΥ οτόνῃ οὗ 
Βίατϑ, Ὀθϑροδὶς 6 φγϑδίηθβθ, σΟΠΒρΙ ΟΠ 5ΏΘΒΒ, 
δ πη] ΒΥ: ... ΟΡ ΟΥὟ δηά ἸδῦΌΟΥ ἰο Ὀθδαγ, 46- 
ποία 89 ἱπηροτίυπαϊθ ἀοδίγο δηὰ οπάρθαγοσ οὔ 
(1080 ΒΒ Οπι 880 ΒΥ ὈΟ]ΪΣ68 (ο Ῥγθϑοηί (0 ἢ 9 Θῃ- 
ΡὈἶτο οὔθ Ὑᾷο βου ά, 88 {μοῖτ ϑοη, γἶ8θ (0 ΒΌ ΡΣ ΘΠιθ 
ΡΟΥΘΓ, δη4 τὰ]9 86 παιΐοη8 τὶς δὴ ἱγοῦ δοθρίγο, 
εἰ..} “ὍἼ1)9 σγεαὶ τεά νγασοη δυτοθο  ἷσοα (89 
γυΐοτβ οὗ [9 Βοπιδὴ Επιρίτο; (ἢ 6 δεῦυοη λεαάς ἀ6- 
ποίϊπρς [. 9 Βούϑῃ ϑρθοῖ68 οὗ (δ οἰϊοίθ οὗ ἰ8 δῃ- 
αἰϑηΐ χουθυηπιθηί ; ἰὴ {6 λογῆς (6 δμϊοῖθ ἰηΐο 
ἢ οἢ 108 γοϑίθγη δ] νγ88 ἀἰν θα οη ἰἐ8 σοηασθδί 
ὈΥ (80 αοίδϑ; ... ἐ8 βυγθορίῃς ἰ(8 8411 ὑβτοῦρῆ 
89 βἷσγ, ἀταρρίπς οπο-ἰἰγὰ οὗ (9 βίατγϑ, δὰ 
οδϑίϊης ἰθτα (0 (Π 9 θα ἢ, γοργοβοηίβ (8 τυἱοΐθηι 
ἀοοοιίου οὗ οῃο-ἰϊγτὰ οὗ 6 ΟΠ νὶβιϊδ (ΘΟ ΟΥΒ 
ἔγοιαῃ (᾿ιοὶν ϑίδιϊοη 5 ὈΥ͂ ἱπιρτ βοππηθηί,᾽" εἰοὸ. ΒΥ (19 
εἰκἃ Ἀ6 υπἀονβίδη 8 ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΕ; δηὰ ἢἷδ Ὀοΐης 
οαυσλέ υρ ἰο αἀοἀ απὰ Με ἰλτοπα ἈΘ ἰδκοβ 88. ἀ6- 

Ὡοίΐης ““Ὀοία (1) ἐμαὶ ἢθ ντἍδϑ γοβοιιϑὰ ἴῃ δὴ δχ- 
ἰγδοσζαϊ ΠΑΡῪ ἸΏΔΏΠΟΥΡ ἔγοια {86 δἰξοιρὶβ οὔ ἴῃ Ῥὲὼ- 
ἔδῃι ἘΠΊΡΟΤΟΥ ἰο ἀἀοδιτοῦ δἷπι, δῃὰ οχα)ιοὰ ἰὸ 
ΒΌΆΡΥΘΙΩΘ ΡΟΥ͂ΘΡ ἴῃ 86 Ἐπιρίτο; δῃὰ (2) ἰδαὶ Ἐθ 
Ὀοσδίῃθ ἰπ ἐμαί δβίδιϊοῃ 8 Ὀϑτροῦ οἵ ἰδο σὶ κι οἵ 
αοά, δηά δη οὐ͵οοὶ οὗ 1ἀο]αίγουβΒ Βουιδγζο (ὁ δὲδ 
βιι υ7θο 5." «Τιδὶ 6  οιμδα δὰ ἰηϊο (86 ἀθ- 
βογί, βίχηϊδοβ {παὶ (ῃ6 Ροορ]ο οὗ 6οἄ, πθο}}Υ ἀϊ9- 
δρροϊηϊοα ἰὰ ἐμοῖς οχροσίδίϊοη οὗ ἃ ΤΏΡ ἴδτοτγα- 
19 γαΐθ ἔγοια ΠΟ ΑΥ̓ΟἢΒ ργοίοβϑίηρ ἰὸ Ὀ6 ΟΠ ΓΙ 5 128 
δηᾶὰ ὀχροϑθοά ἰο φγοδίον οὐδ (ἤδη ἰμοΥῪ δὰ βυΐ- 
Γεροὰ ἥγοια (οἷν ρᾶβδὴ ῬουϑοσαοΥ, ῬῸΓΘ ΟΟΠ1- 
ΡοΙ]οὰ, ἴῃ ογάογ ἰο βαύίοίυ, ἰο γοΐῖγο ἔγοῃ (86 η8- 
κιἰοηαἰζοὰ Οπυγοὶ ἰηίο βοϑοϊυβίοη.," (3368 830 
ΑὈὐϑίγδοί οὰ Ὁ. 262). Οοποορηΐης ὑπὸ τρατγὶ ἢ 
1168: “4 ΜΙσδοὶ δπὰ δἰ δ 615 δ΄Θ Β.υτδο 8 οἵ 
Ὀο᾽ἑονοΥ 5 πα ΟἸὨγὶβὶ, τὸ ψαΐη 8. υἱοίουυ ὉΥ͂ [αἰ 
ἴα Ηΐ5 Ὀ]οοά, ὉΥ ρΡτοοϊδι πη Ηἰ8 ποτὰ, δηὰ ὉὉΥ͂ 
Βιι Ὀυλϊ ἐἰἸρσ ἰο τηδτίγτάοαι Τα (ἢ 80 Β.ΟΤΥΘ 
ἔγοια Βα ο]ἰγ ἰο Ηἰαι.... ϑαίδ πῈ δηὰ 15 δῆ σεϊβ, 
οη [δ9 οἶον δηά, βυτθο 10 δηίασοηΐβϑι8 οἵ ὃ6- 
ἰΐονοσβ, 10 οηοΘΥον ὈΥ͂ Θοηίταάϊοίίοι ἰο οου- 
ἰογναὶϊ, οὐ ὈΥ ρογβϑουίίοη ἰο ρσγουοπί, ἰδεῖν (65- 
Εἰ ΠΟΥ͂ δπά ἰο τηαἰηἰδίη (ἢ. 6 ΒΡ ΓΘΠΙΔΟΥ͂ οἵ ἰάοἷἶΔ- 
ἰγγ. ... 7δὸ ραοτνὶοὰ οὗ (δῖα γγῶγ νῶ8 [δὲ φοτῖοὰ 
οὔ ἰὴ Ῥογβασυίοηβ ὈΥ͂ Ὀἰοοϊοιίαα, ΟΔ]ετίπα, 
Μαχοηϊθ, Μαχίπίη, δὰ 1 ἱοϊηΐυϑ; δηὰ (89 
Υἱοίοτν, ἰδὲ σβδηρο οὗὨ ζδοϊηρ ἐμαὶ γεμάογοὰ ρὲν- 
βθοαϊίοη δηα ραρβϑηΐβα [561 ἸΡΟΡυΪν, ρτοπιριοὶ 
Οσοπϑίϑηϊ πο ἴο Θβρουδο (89 σαυ.890 οὗ ἰμ6 ΟΒγίδ- 
(148, δη ὦ ἤη4}}Υ 16ἀ ἰο ἰδ χοϊοοίϊοι οὗὨ μδζϑείξαι 
88 ἰμ0 τοὶ σίου οὗἉ {16 ϑιαίο.᾽"᾽ “.ΤΠο ελαπί {Υ87. 
10) τᾶ υἱἱογοά ὉΥ {9 Υἱοίοτβ, δὴ ἰηὰϊοδίοβ ἰμδὲ 
(89 Οδυτοι τγ͵δϑ ἴἰο τοραγὰ.... (16 ΥἹἱοίουγ) 88 
ἰηϑατίπρ (ἢ 6 ΒρΟΘαΥ Αἀνροαΐ οὗ ΟὨ ταί, δηά ὁοπι- 
ταϑῃσοιηθῃί οὗὨ ΗΪ5 το] πα] τοῖσι. ὙΠῸ ἀεσθον 
Βιπιηοποὰ ἰο τοὐοΐθθ δρὸ ὑμ6 πεὶσ ἀεαθεῆς, ἰδ8 
ΒΥΠΌΟΙΪ οὗ ὑπ6 τίϑοη δηὰ ρμὶογι θα βαϊηίβ:... 
{Π6007 Ἧ[8.Ὸ ἀἰϊοεῖξ πὶ ἰμο80 ΠοδΎΘἢδ ΘΓΘ ἰδ βδδοίί- 
βοά παϊϊοηθ 80 ἀτῸ (0 ᾿ἰἰγὸ ὑπο ἐμοὶ ΒΎΔΥ; 
.«. ἴ80 ἰαπα δηὰ (μα δέεα. .. ἀοποῖθ ἐμ πδίϊἰουϑβ 
δί γοβὶ δπὰ ἴη δκίϊδιΐοη δηϊοσίου ἰο {86 ϑδίδὈ}158- 
τιθηΐ οὗ ἰδὲ το ]]θπ αἶα] κἰηράοιι." ““ Τδδι [89 
αἀφ)εοείίοη οὗ ϑαίδη δὰ ἷβ δ χο}8 νγ8 ἰο ὃ6 ἃ τοϑῦ 
(ο (ἠς εαγίλ, Ἰηἀ ϊἸοα 68 (δα {116 ἀ6ο} πὸ οὗ ἐδ Ραρϑη 
ΡΆΓΙΥ ἰηΐο ἃ τα ΠΟΥ Υ͂ Μ᾽ 88 [0 ΘΧΆΒΡΟΓϑίθ 108 ΡΥ] οϑὶδ 
δηὰ γυΐοῦϑ, δηὰ Ἰοαὰ ἰμότὰ 10 τοτο τυἱοΐθηὶ τι68- 
ΒΌΓΟΒ, ἰο ΟΥ̓ΘΡ ἩΒΟΘΙτ ὑπ οἷὶν δηϊα ζοιΐδίβ, δηὰ σοὶδ- 
ϑίδίο ὑπ ΘΙΉΒΟΙΥΘ5 ἴῃ δυο γ.᾽ 
ΟπΑΒΟΟῪ στοραγὰβ ἰπ6 Ἡξοπιαπ δ8 ἀδποίπρ ἰδὲ 

ἑποΐείδίς Ολωτγοῖ ; (86 Οὐ αι, «11 ἰ 9 τερθαογαίοά 
οἰἱ]άτοη οὗ αοά, ἰὴ αεδωπιρίοη Γ᾽ λὲ Ολα, ἰδὲ 
οἰονδίίοπ οὗ {86 πηοιιῦοσε οὗ (μ6 ΟΣ οὶ ἰαγ β! οἷθ 
ἰο 8 ΒΟΔΥΘΏΪΥ δβίδίυϑ: (09 ὥγασοη (“ ἴ8.6 δεγῦ8ῃ 
μοδάοα τηοηϑίον, τὶς ἰβ δἰχι ἢ μοβὰ ποῖ []}7 
ἀονοϊοροα "),} (9 θα ΘΏ Θγαρὶσο; ἔν αἰέεπερέ 

Φ[[,τὰ ἀϊδεϊη στο θα Ὀοςθο ἐμο ργοαξ Ῥγαροι, οἵ τος. ὃ, 
δηὰ ἴ8μ9 ργοαέ φΨ' οἵ γνογ. 6, ἰἀοο γί, ἔδο ἔογαις 
πίιτῃ δβεαΐδη..-Ἑ. Β. Ο. 
1[6στάϑασν : “' ΤῊΘ ἐὰρ Ἀγ οτηρίτο οοσαρίρὰ ἐπ ὑὲδοῦ διὰ 

φμδυδοῖον οἵ 411] ἔν) 9 Ὦ 
ΦηυτηοΓαιοηβ οὗ θα (9 ᾿ι68419) Ὦδγο ὈΘΟΏ 
τοι τϊοὶ ὈσαΓθ τηοσαὶ γογί δι Πα ἀθ ἱπ : }λ. ε...2 

οὐ Ατδαῦϊδ (Απιδϊοῖς, 1 ἀστωρα, εἰς.)... 8, Αεεντία.. 
ἴοπ.. .δ. Ῥεγεία... 6. Υαναν, 

ἤτοτῃ ΑἸοχδη ον β Θομῃαῃοβί οὗὔ Ῥογεΐα, Β. Ο. 8:1, απ οοιορτο 
μποηήϊης αγοϑοθ δὰ Ἐοπιο, ποῖ] Ῥαχαηΐϑτα 511, ἀσιῖ 
ψἘ θη ἰδ Ὀδοδηθ οοτῃρ]οίθ, δεσατοο ἴδ Ὠκίοτο δηά 
116 ἡδιὴθ οἵ ὕξακοη. 7. ἤδοπεα, ποῖ ολη ἥτγπξϊ πὶ τὸ 
βἰβδοις πο, τῆο κἀοριοα ΒΥσαηυη δὸ μία οδρϊκοὶ, Β. Ο. 9, 
δηὰ πα Ἰοὰ (Π 9 ἬΔΥ [0 (ἢ Γγἶφο οὔ ἔδαξ πὸ οὐ βεεοπὰ ἢο- 
ἴδῃ οῃρίτο, οΛ|164 Θήριον͵ ἐλε πεοκίεν τοιξὰ ἐέδεου Ἀσαας 
ἢτοῖ εἰχ τοργοδοηϊϑα ΕΥ τι 281) δὰ ἴοα μβοσζιιδ." (40 
ποίεΐϊ, Ρ. ἈΠῈ... 
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ἰο ὥνουν, ἰὩ 9 ρογϑϑουίίου οὗἩ (6 Οματοῖὶ Ὀοσαη, 
ἴδ Δ ρῬυ 16 δμὰ ῃδιϊοπϑὶ 8656, ἰη Α. Ὁ. δῖ, απάονΥ 
ΟἸδυάίυ5, Ὀυΐ ἴπ δὰ ἰηάϊγοοί β6η99 ἰὰ Ηοτοιί 8 
Ἰη4388Δ06Γ0 οὗἩΪΏ9 ὈΔΌΘΘ; (80 ἥψλέ (τον, 6, ἀΐδ8- 
[ἰπφυϊθιι6α ἤγοιι ἰδ δι οΥ̓ το γ. 14), [0 Ὀα:ἰϑτηοηὶ 
οὗ ΟΒείϑι ἰ8πη5 ἰὰ 86 ἄγεΐ φογβοουϊίου, Α. Ὁ. δ]. 
ΤᾺ τὰν 9 ἐπι Υρτοίβ 848 ὑπ ἰπιθ] θοῖα] δηὰ Ρο- 
Ἰειιίοαὶ ταυᾶγο ψαροὰ Ὀούνοθη 76805 (Μ|6Π46]) 
δηὶ Η8 ἰηἰϑίογ8 (ΟυδατγαίαΒ, Ατίϑι1 468, 7 υϑίίῃ, 
εἰς.), δὰ βαίδῃα δηὰ 18 πιϊη βίο γϑ ((6]8ι.5, Ροτ- 
ῬΆΥΤΥ͂, Ὀιοοϊο δα, είς.), γοϑα ης ἰὰ 86 ἀφἰεοίίοη, 
ἃ ἐ., [Π6 ἀαπίγοἰίοη οὗἩἨ Ῥαβαὴ ΒιΡΥΘΙΠΔΟΥ͂ ἀμ Γ 

᾿ Οοπβίλαιηθ. Τῆι ἦψπιη (τοῦ. 10) 6 τορβαγάβ 88 
(δαὶ οὔ Ομ βι18η5 γαϊβο ἴο ἐμ 9 Ηθαγϑῃ οἵ 66ο]9- 
δἰ βιϊοαὶ βυρογίογι (06 τοσοῦ (νοῦ. 12) 885 ἰπι- 
Ρἰ γἱης ἰΒαι βαίδη ἰηϑπιϊχαϊοα {86 ρα ζδὴ ὑγί οδί οοά 
ἰο τοϑὶϑὲ ΟὨγ ΒΕ ΔΉ ἰο ὑπὸ αἰπχοβί, δηὰ 4180 ἰδ δὶ 
δίνουν Οοπβίδηϊηθ, Ατϊδηΐδαι Ῥγονὰ 6, 
ΑΥΒΚΒΙΕΝ. ““ ἥιοιιδη δὰ Βοαβί ἔογῃ πιϑηϊ- 

ἔμ] γ [80 β8τὴ6 σοηῃϊΓαβὶ 88 ἴῃ Ὀδηϊοὶ ἰμ6 δοη οἵ 
Μδὴ δά ἰδ Βοδϑβϑίβ... 10 Ὀοΐῃ σα568 ἰΐ 15 (ἢ 6 
ἀμπαν π ϊο 15 Ορροβοὰ ἰο {}16 δεείίαἑ, ΟἿ σι ἢ 
Ῥϑηΐοὶ ἰὰ ππαίο, τὰ Φοδη ἴῃ ριαΐς βΒαρο. ὰ- 
δϊοἱ ὈδιοἾ 45 ἐδ 6 απ, (ὁ Βτίάοσγοοπι, ἰο 3ἴ686- 
“'δὰ ; Ὀδσαυϑο 89 ᾿ἰοοἘκ8 ἰηΐο ἐμ {ἰπιθ τ θη ΟΕ τῖϑὺ 
88}8}} τθδρρϑϑὺ υ᾽β Ὁ] Υ απὰ οβί δ} } δὰ Ηἰ5 Κίηάοιι 
ὍΡΟυ οατίῃ. Φοὶπ, οὐ ἰδ οὐαῦ μβδπά, πὶ ἰη 
ΜΠ050 ΠοτίΣΟη 169, ἰο ΒΡΟΔΚ δ ργαβοῃΐ οὨἱΪΥ ἴῃ ἃ 
ξβη6ΓΆ] ΨΦΥ, [ἢ ἰΐτηθ Ὀσΐοτθ ἰ!6 Βοσοηά δάἀγνθηΐ, 
Ὀ68}01495 189 Ἡγοπιάη, ἰ9 Βγίάδ, ἔιο Οὐηστγοσαίίοη 
οἵ σου ἴῃ ἰΠ6 νψογὶὰ. Ηθ Ὀοθοϊὰβ δοΡ ἰῇ ἰἢ9 
ἤρατε οὗ α ζοπιαπ, δηὰ {818 βυῃθο] θη 18 ποὺ 
οοηδηθα ἰο ἰδ 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ865, Ὀυὺ 18 ἃ ΘΟΠΒΌΠῚΠ18 - 
(ΐοα οὔ ἰ τιοἷο ἐδὼ ἐοσμεηαὲ οὔ (6 ΟΪὰ δπὰ Νὸ σα 
Τεδίδιιθηίβ, [Ὁ Ὀοχίηβ ἴῃ ἐμ6 Ῥοπίδίδυοσι... 
((0. ὀχαιιρὶς Εχ. χχχὶν, 16; [κου. χνὶϊϊ. 7; χχ. 
δ,δ; Ναπι. χῖν. 88: χΥ, 89. δοαί. χχχὶ. 16: 
χχχὶϊ, 16, 21). ο δηὰ ἃ ἔπτίμον ἀονοϊοριηθηὶ 
ΟΥ̓ ἰδ 18 τἰθνν ἴῃ ἰδ 6 τυγῖτἰηρ8 οὗὁὨ (Π6 Ῥγορδοίβ... 
([58. 1,2} : 1. 1; Ἰϊν. 1; Φογ. 1ἰ. 2, 20, 28--25 ; 
1,1; Βσοῖς. χυΐ., χχίϊὶ,; Ηοϑβ. ἱ., εί6.). Ιῃ (89 
ΚΝὲν Τοϑίδιαθηὶ ὑμ6 βαπι6 Οσργθδβδίοη 8 υϑϑὰ ὉΥῪ 
ὅοδα ἴ9 Βαριεἶδί (90 Ἀη 111. 29). Τῆυθ ἔγοπι {6 
ΕΓ ουἱϊδοὶ ΟὨ γί 18 ἰηἰγοάπσοά ἴῃ [6 ρῥἷδοο οὗἁ 
δελοόύωῖ : ἴῃ (Π6 ἰἶπλ6 οὗἉ Τα 16] πλοπὶ Φο ον Ὀ6- 
ἐλι6 6855 ΟΠ τἰδβί. 88 Ηϊθ ἤδῦλ9 τηϑηϊοϑί8, ὁ Κύ- 
ριος, ἰο οτὰ. Ηδ ΗϊπβοὶΓ ο81}5 Ηἰηθ6 1} [86 
Βηίάεστοοπι (δίς. ἰχ. 15)... 6 πιθοῦ (Π6 88 π|θ 
τίεν ἴῃ (86 Δροβίο]ϊο Ερίϑι1.8 (Ερᾷ. νυ. 28.82, 
ἐορ. ἩΠ}ῚῈ αοη. ἰϊ.)}... . ΑἹ] (88 186 ΑΡΟσΘΑΙΥΡΒΘ 
ΒαΓΒ ὮΡ ἰῃ οὔ ποιὰ, Ἡγοπιαη (χὶϊ. 1), Ὅδθ οἰ νᾶ- 
γβοίθυιδίΐο οὐὗἁὨ τοοπιαπ, ἴῃ σοηγλαἰβιϊποίοη ἰο ἐδαὶ 
οἵ βιαη, 8 ΒΡ Ὀθὶας βυ  ͵)οοι (ΕρὨ. ν. 22--24), 86 
βαττοηδοτγίηρ οὐ δογβοϊῦ, 6. ὈδὶῚΣ τοσορίϊΐγο. 
Αὐὰ (μ5 ἴφ ἴῃ 11 τηΩϑδῆπον (Π6 οἰδτγδοίογὶβιϊο οὗ 
ΔΗ ἰῃ 818 τοϊαιΐοη (ο αοα, δηὰ χοοοϊνὶηρς ἔσγομι 
Ηΐϊπι.... Ηυτηληΐγ, ἴῃ 80 ἤν 88 ἴὶ Ὀθ]οηρ8 ἰοὸ 
θοά, 8 (6 Ἡζοπεαπ ; ἰμογοίοτγο ἰἰ 18 βαϊὰ οὐ Ομ σῖδι, 
(86 ϑοῦ οΥ̓ {πὸ τγοπῖδη (χἰϊ. δ), (μαι Ηδ ἰβ ἃ Μα]6- 
βοη. Ττασ, Ἦσ 15 ὈοΤη οὗ ἃ Ἰσοπιάπ; .. αι δ ἰδ9 
βϑι6 ἰΐπι6, Ηο 8 19 ὅοη οἴ αοἄ, δά 48 δυο Η 8 
τοϊδιίου ἰο ἐ8 ΟΒΌΤΟΣ ἰ8 ἐπαὶ οὔὗὁἨὨ Ηυβθαπὰ (ο 
ΙΕ... Τηἷδ ἴ8 (9 δἰτη ρ]6 πηϑδηΐης ΟΥ̓ ἰδ δά- 
αἰτίου οὗ πκαΐς ἴο δοπ, δΡΡδυθηὶγ ρ]θοηδδίϊο...... 
Βεδίάα Ηϊπι πὸ πᾶὴρ ἀαγὸ ἀρηΥ͂ μ͵8 ΥὙΘΟΘΡΙΥ͂Θ, 
ποιιθη-᾿ἶκὰ Ῥοδί(ΐοη ; ΓὉΥ (Π6Υ ὙΠῸ ἱπιαρίπθ ἰο 
δαγο ᾿ἰΐϑ ἴῃ ἐβϑγαδοῖνθθ, το βορδγαΐθ ὑπ θη Β Ι γ 68 

«ΓΔ δουσῶ ἐδ ἀϊφέϊτι τι θα αδὐἰθοῦ οὁδησποῖ ὈῸ οἰαδοοά 
ψ Κοκιοὃ απὰ Α πιοτίοδη σοπηπηθοςΔίΟΓΡ, ἰζ ἰ6 ἠδοιλθά ργο- 
Ρεε Βαῖὸ ἴ0 μεοσοτῃί δὴ δυὺὺοίγαοϊ οἵ εἰ9 τἱον.--Εὶ Β. Ο.] 

ἔγοπι αοά, τίβθ δραϊπϑί Ηΐπι, δηὰ, ἰγυϑέϊης ἰο 
ϑίδηα ἰη (Βοὶν ον ϑἰγοηχίι, βἰηἷς ἰο (8 ον] οὗ 
ἐγταίξοπαὶ δεαείδ. ΤὨθ ργουὰ πδίιγο- δίγηχίῃ οὗἉ 
τηδὴ ἰ8 ποῦ οὗ 8 ΠιΔ [Ἐν ῦ,, Ὀὰὺ οὗ 8 ὈΘΑΒΕῪ Κιηᾶ ; 1ὲ 
15 ποἰϊμίης ὈὰΓ [86 Ὀταΐθ ἔοτοθ οὗ (6 Ὀδαβι..... 
Το ομοίδο οὗὨ ΒΥ Π1Ό0]8 ἰ8 (ηοἱ) δοοϊἀ θη 8] ΟΣ 80- 
Ὀϊίγατν, Ὀαΐ ὈαΒοα οη ἰ.}6 Θβϑοηί αὶ Ομ τδοίον  ϑ01695 
οὗ Ἡροπιάη δὰ οὗ (10 δεαδί. ... Ἡγοπιαη ἀπὰ Βεαϑί 
ἀοϑί χηδὶθ (16 Κιηράοιῃμ ΓΠλυτΟ οὗ ἀοὰ, δηὰ 
(19 Κηράοιμ οὗ ἐμ6 τοῦ], ποὺ οἷν ἰπ ὑπιῖ8 οὗ 
(αι ρουϊοά οὗ ἐμοὶ ἀονοϊοριηθαί. ἴῃ ἔΐτηθ., δυὶ 
8180 ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ τ ογβα ἰγ.᾽" ΒΥ ἰΠ6 πιαίδ- 801), 
(μΐ8 Θοιηπλοηΐδίοῦ αηἀογβίδη δ (ἃ8 ΔΌΟΥΘ)Ὶ ΟΗΒΙΒΤ; 
ὈΥ ἴμ9 Ῥγοπιαῃ, αὖ ἰὄ)}9 ρεγὶοα οὗὁἨ Ογὶβϑι Ὁ δαυρηΐ, 
“ὁ {ὴ6 οοπστγοσαίίοη οΓ Οοά ἐπ {ἰ Οἰα Τεδίαπιεπέ 
δῦαρε;" ὉΥ ΒΟΥ αὐοτηπιεπί8-οἰθ δμπ, (86. Β1Ρ6Γ- 
παίαγα] Ὀινίπο Ἰἰρμὶ ὈΟΥΠΘ ὉΥ δὴ: ἰδ πσιοοῦ 
ὑπάεν ἦθτ ξεεί, Ὠθαϊ ηἶδι ναπαυΐϊϑοθὰ δα οοἢ- 
απεγθα ὉΥ͂ ΒΟΥ; ἐδ σγοιση ΟἹ δίατε, 6 ἱποῖγθ- 
ἔο!ὰ ἀἰνίβίοη οὗἉ Ιϑγαδϑὶ (ςοπἰϊπυοα ἴῃ ὑπὸ ὑννοῖτνο- 
[0161 Νεν Τοθίδιμεπι Β.8ρο, οἷ. χχὶ. 12). ΤῈ 
εοἰϊάεγποδα Ὧθ γοραγὰβ 85 ἱπαϊσαί ηρ (86 λεαίλεη 
τιοογία τ ΜΪΠοΣ (6 ΟἸΌΡΟΣ 86 ἔγοπη Οληδδῃ : 
“(86 Πισλὲ ο7 (λε Ἡγοπιαη ἱπίο ἰδὲ τοϊ ον οδς 18. Ἠ0- 
(᾽ηκ, οἾ88 Ὀαΐ ἐπ ρδββίῃρ ΔΊΨΔΥ οὗ ἰ6 Κίηράομι, 
ΓΙ ΊΡΝῚ οὗ ἀοἂ ἔγοπι ἴ86 7268, δῃὰ 18 ἱπίγο- 
ασίϊοη δαιοης (ὃ αθμ 1168: Μαιί. υἱϊ!. 11, 12 ; 

χχὶϊὶ. 48: Αοἱβ χὶϊί. 46, 47; χχυὶϊὶ. 28--28.,᾽» 
(“ΤῸ Αοἰθ οὗ 0 ΑΡΟΒ(]68 ρίνϑθβ ὺβ α σταπὰ 
δοιῃτηθηΐ ὈΡΟῺ {818 ἴῃ 6 ἀοϑοτγὶ ρίΐοη δἰ σοη αἰ ἢ 9 
οὗ 1296 ΟΒατοΒ᾽ Β τοϊχγαϊίοη ἔγοιῃη Φογυβαϊ οι ἰὸ 
Βοπιθ.. .. Τ|ι6 ΟΒατΟΒ Β 118 18 ΠΟΌΣ 586 α Ὀγ (ἢ 9 
Κιπαὰ τΐηϊϑιγδίϊ ουΒ ἔγοιῃ οἡ ἰσὰ; 886 ᾿ἴγ68 ἴῃ 
(9 εοὐαογτιεδδ, ΘυΘ 88 ἴϑγαροὶ ΟὨ ΤΏΔΠΏΔ ὙΌΣ 
Ηδφανθῇ ; . . . δαΐ ἐβουρὰ βι6 δ πὸ πουγίβἢ- 
τηθηί, γοῦ βὴὴο δηβ 8 σοΐπβρο δηὰ δὴ δ δύ]. ἴῃ 
86 αϑῃι119 τυουϊὰ, ουθῃ ἊΡ ἰο ἐδῖ8 ἀδγ.") σοη- 
σογηΐης (86 ταν ἐπ ἤεαυεπ (Υ6Υ8. 7--12) ΒΘ τυυῖτοϑ:, 
“Ἧς σδηηοί ῬΟΒΒΙΌΪΥ δηὰ δηγί βίη 6186 Ὀΐπὶ 8 
ἀεφδογὶρίϊου οὔ ἐμ ἔδοί, ον 0 118 ἔγοπι οἱ 6 Ὁ. 
Ῥατίβ οὗ ϑβογίρίαγο... (δὺ 86 Ῥχγίηοα οὗὨ {18 
Ἰγον]α ἰ8 ἡπάροά Ὀγ {86 σοτωρὶοἰΐοπ οὗ ΟὨγὶδι 8 
ΟΣ οὗἁ τοοομοϊϊαιίοη.. ... ΤθΟΥΘ δγὸ {Ὁ γ66 
βία 68 οὗ πὸ δοπῆϊοί οὗἩἨ Ομ γίβὶ δὰ - ϑδίδη. ΤῊ 
,γβε ἰδ ἰμ6 ἰθπιρίαιου οὗἨ ΟἸγὶϑί ἴῃ τἴ86 νι ὶϊάον- 
ὯΘ0Β8; .... ((Π6 δέοοπά, (869 8858} ὉΡΟῺ) ὑδ|089 
ψ ο τοῦ ποδν ΟὨγϑί, ἴῃ οσᾶαν ἴο Ορροβο ἰδ 88- 
σίουτ᾽ 8 τογκ; ἰδο ἐλίγα, ἴῃ τσ Π6 νἱοίογῦυ 18 
οοπϑαπιηδίοα, 18 {86 δυδοτίηρθ δηὰ ἀθαί, {ἢ 8 
ΤΘΒΌΓΓ οἱ οἢ 8πα δδοθαβίοη οὗ θβυβ. ( μαὶ Ῥδὺ! 
ΟΧΡΥΟΒ868 ἴῃ Οοἷ. ἰΐ, 1δ, ἴῃ ἃ αἰάδοιΐο ἔοτῃ), 
ΦΟΒ ΒῈ Ὁ ἰῃ ἃ Ῥγορμοίΐο νἱϑίοη. 7116 ἀουὶ! ἰβ 
ΠΟΥ͂ σδδὶ ουαὐ οὗ Ποανοὴ αὐδορ (6 ϑοη 18 συαϊβοά 
(ο ἐμ ἐἤγοης οὗἩ αοά, τοῦ. ὅ. Το Ατοῆδημροὶ 
Μίοδδο] ἰ8 δρροϊηιθα (86 δχθουίοῦ οὗ πὸ πὰ ᾳ- 
τηθηΐ, ΕῸΡ ἀοοογαϊΐης ἰο δα. σ. 18, 2]; χὶϊ. 1, 
μθ, διίψοης ὑπὸ Εἷρσἢ δηρο]ο Ῥυΐῃοοθϑ, 18 ἰδ9 Αἢ κε] 
ἰο ποτα ἰΒ οα γα βίο [16 ἀθἔθηοσθ οὗ αοα᾽ Β Ομυγοῖ 
δῴζδϊηϑὶ (16 Ορροβίηφ ΡουγοΓ8 ἰῃ {π6 ἰην]ϑ Ὁ16 του Ἱά 
οὗ βρὶ γἰἰ8.}᾽ Ὑετβ. 12 814. Βθ Γορδυὰβ 88 βοί(ηρς 
“ἕοτι {π6 δέεοοπα ρΡεγιοα ἢ ἰὼ (86 ἈἰἸδβίοτυ οὗ ϑαεαίδη 

4 [Αὐδοτγΐοῃ ΠοΪ 5 ἰπαΐ ἐδ 6 ὨΪεΊΟΥΥ οΥ̓ βαῖδηι λῃα οΥἹἱ δ΄» 
τίσ " σομπϑἰδὲθ οὔ ΔΠ οὐ ἄρθρον ἀονγηῖε!}ϊ, ἴἢ ΟὯΒ 
ΟΥΓ ροτίοια. Τηο ἥγεί οχίϑηὰφ ἴο τη ἤτδὲ οσοπιίπς οἵ ΟΠ γί δὲ 
(νοῦ. 8 (ὅτε) ὑτοβηρροβοι [παῖ ΒΙποτίο. ἢρΡ ἰο ἴπ ϑοΘΏΒΙ 0 ἢ 
οὔ Ομ γι, ἐλά αἰδοῖ ἰσόνε ἴη, Ηεαυδη ἰκὸ [Π6 οἶον πηροΐδ, 
Δ 1τηπῖ ΠΚὸ {Π6πὶ. ΠΟΥ ἐπ δαθηοσοά ΕΑΓ ἤγουι {πο δθοίοθ 
ἐη δενυοη, ἢ το ἢ ἘΠΘΓΘ ΒΓΘ ΤΥ τηδηδίοηα. 8.6. Ζ20Ὁ 1.6. 
{1:1 Κίησα χχίι. 19-22 . Ζοοῖ. {Π|.1, 2). Τὴ Φροοπά νοτίοά 
ἰπ ύγουα στε ἴο τἢ 8 Θοπιτηθποοιηθηξ οὗ ἢ 9 ΜῚἸοηπί πὶ; ἐμθπ 
Βαῖδι ἰ6 οδδὲ ουἱ οἵ ἢ “ὐδὴ ἴο δαγσι ἢ, ππῆοτο δ οχογοΐϑοα γοῖ 
ἔτοϑ ροῖγοσ. .. . ἴδο (λίγα ρμογίοἀ ϑαχῦγοθϑ [Διὸ 0 1Ποπἰὰ , 



214 ΤΗΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 51. Ζ20ΗΝ. 

ἀατίης πῖον, Βανίπς “1οϑὲ ͵58 ρονγοῦ δαὰ ρ͵8δ6θ 
ἧπ ρῶνοθη, δπὰ οἰ 6 ΒΥ Γ0Υ (818 Τϑᾶϑοῃ, Ὀθόδϑιι88 
(ὅτι) 9 σαπ πὸ ἰοπσεν ἀδδιδ πεὲπ δοίοτε αοα,᾽" “ ἈΘ6 

σομσοηίΓαῖ68 4}1} 8 βέγϑησίθ (ὉΥ ἑεπιρίαίίοπ διὰ 
Ῥδυβϑθοιι0}} 0 Τὰ Ϊπ 88 ΤΩΒΔΗΥ͂ ΒΟ0]8 88 ΡΟΒΒΙ Ϊ16.᾽᾽ 
(866 4180 ἐπ ἰοοο.)---Ἐ, Β. Ο.} 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΡΕΤΑΙΙ 

ΟἈ. χὶ. 1ὅ. ὅτϑοαϊ νοΐοϑθε.--- οἷο68 β'τ 0 
δΔΥΘ ΡΓΟΡΏΘο68. ἴῃ υἱοῦ οὗ ἰμ6 μιδβίγν τηουθχθηΐ 
οὗ ἰλ6 Κίηγάοιι οὗ θδρπ688 ἰονρα [16 Γονο]8- 
ἰΐοα οὗ Αὐυο τ ἰϑυϊδοιϊγ, Ηθαυθ ἰ8 δ᾽16ἃ τ ῖτἢ 
{86 ὑτἱαπιρ πὶ δὰ ρσορμοίῖο ργοβοπιϊημθηί ἐ]ιαὺ 
πον ἴ6 λιιἀσηιθηΐ ρου ἴμ6 ἀδτὶς Κἰηράοια δηά, 
σομΒοαι οι Υ, (η9 ΒΌΡοΔΓΒπ6ο οὗ Ομ γ δι᾽ 5. ΚΊηρ- 
ἄοπι, ἃτὸ ποᾶῦ. “Ἴδὸ αποϑίϊοη---ἰο ποτὰ αἀϊὰ 
{Π6 80 γοΐδ688 δοϊοης ἴ---ποϑὰ πολίμον Θ 85].6α ΠΟΥ 
δηϑνογο" (Ὀ υϑίογάϊθο κι). ΕΌΥ σϑυὶοὺβ ἰηϑὶ καἰ - 
οδηΐ Ὀγροί 6568 οη ἐμ18 Β )θοὶ, 866 Ὠϑιογά 60 Κ. 
Τοΐβ σοτηπηϑηίδίον αἶ80 σὶ ΚΟ ἀἰθοαγ 8 86 Ἰἰτα 1 8- 
ἰἰοη8 οὗὁὨἩ (9 οἰτουϊ οὗἨ ἰδ βοτυϑοί! Ττυμροί 
(Ηφηϑιθηθοτρς : ἰῦ ΘμΌγδοθθ ὑοσβ. 1ὅ- 19 ; ΕὉ- 
ΤαΑγὰ : νοῦβ. 1ὅ-18), δῃὰᾶ, ἰῃ σοπῃοοίΐοθ ὙΣῈ 

οἴ βοτϑ, ταδὶ 5 ἢ 6 Ῥγοϊορίϊο 8] ἱπρονὶ οὗ ἰῃ9 
γοΐϊοθβ. Οἡ ἰδ οἰδοῦ 'δηα, ἐδιο ἐπιοτργοίδιϊου 
οὔ 116 ψογάϑβ: 

Τὼ ἴδ0 Εἴθανθι,, 858 ἰηαϊοαϊιγο ἐπαὺ Τοῦ 18 
δι}}} ἴπ Πθανθῃ, ΓΘΡΟΒΟΒ ὈΡΟΩ 8 ΘΟΙΡΓΘΙ ΘΗ Β1Υ9 
Το θη ρτο θηβίοη οὗ {86 βίσασίαγο οὗ (116 ΒοοΙ. 

Τὴθ Ιεἰπκάἄοτα οὗ ἴ86 νυυοισ]ᾶ. ---Θ᾽ πιὰ] ἀπ 6- 
οὐ] τυ] 16 δαίδηϊο δηα Αηἐ σι γ ϑἐ 8 ἘΡΥΙ 5 6, 
6 τηπιϊ ποηΐ οοσβθηοθ Οὗ δ Κἰηκάοπι οὗ ΟἸ γῖδὶ 
8 ἀοοϊάοα (λίαιι. χχνὶ. 6Έ; σοῃρ. ΡΒ. 1}.}---ἃ 8 
Ὀοσίππΐηκ, ἀοννονοσ, ΙΓ ΑΥ̓ΒΒΠΔ1041 ΟρΡΘΡΔι 085 
ὙΠΟ τὸ ἴῃ σοῃδίϑηϊ ΡΤΟΘΟΒ8 οὗ ἀθνθϊορπιοηί, 
δη4 4ο ποῖ Ὀδδοπιθ ΡΟΣΘΟΙΥ ΔΡΡασθαΐ ὑπιὶϊ 86 
ρῃΐ, δί {1ὸ Ῥαδγοιιϑῖδ. 

15. Ὀθοοσὰθ οὖν 1 οσᾶ᾽ 8.---καρίαυτοιβ ζθο  Ἰης 
οὔ {80 ΟἸιγ ἐδ σΟΠΒΟΪΘΏΒΠ658Β, θὰ ἴδοθ οὗ ἰδ9 
αρναγεπί γὰ}9 οὗἨ (19 Βοδβὲ 0 18 δθουΐ (0 ΘΟΙηΘ 
ἔοτγι]ι. : 
ΕΠ 88}4]} σοὶ βῈ.---ὅ.6 6 Ῥδη. υἱΐ. 14. 
Ουὖεὲ Τιοτᾶ᾽β δὰ ΗΠ ΟἘὨσίδι'['5.---- δυόῦαὶ 

οὈϑογνδίΐϊοη οὗἨὨ {9 δοοῃοιαῖσϑὶ ΓΟ] 10}. 
ΜοΥ8. 10,17,18. η9 ἔἴυϑηῖΥυ -ἰουσς ἘΠᾶθσα. 

«-Το56, βου ίοσο, ἃγ αἰβίϊησι  βιοὰ ἔγοπι 
[16 νοΐοοβ; ἀομθιῖο88, ΒΟΜΘΥΘΥ, 848 ἴουιαϊη 
4116 σοποοηίγδίοα δοῖῃθ οὗ ἔπβο. Τὴ ὈΣΟΡΙΘΟΥ 
οοποογηΐηρ (1.6 Κἰηράοπι οὔ αοἀ ἸἰκΘ τ Ἶ80 ΘΒΒΌ τη 68 
δ ΒίγΟΠΖΟΣ ΧΡ ΓΘββίο, Ζηγδὶ, ἴῃ {}0 οἱ ουταβίϑησθ 
ἐἰδαῦ 1 ΕἸάοτγΒ [611 ὍΡΟΣ; ΤὨΘῚΣ ἔδοθΒ (566 
οἰ. ἐν. 10; ν. 8, 14; τἱῖ. 11 ; χὶχ. 4). Τ88 σοη- 
ἰοπιρ ἰδίου οὗ [ἢ Βι δ] πη6, {8 Ὁ1}18 18 τὴ λ.}} ἃ Β6 89 
οὗ οὖν οὐνῃ ἨΓ]Θ 685 δηὰ ποίη ρῶ688; ὑπ6 δίου- 
ἴῃ δηὰ δαπιϊσὶηρ σομβι ἀδγαίοη οὗἉὨ {86 δβυδ)ίτηθ, 
ἰτἰυρηδηὶ ιν πο σαΐο, ἴῃ ἰ(8 ΣΔοτηθηΐϊθ οὗἁ 
ξιαπάδυγ, δα5.8 δΔΏ 2618 δῃ τη ὩρΟΣ ἰμοὲν 668. 
ἴῃ ἰ86 ἱψοηίγ-οουῦ ΕἸΟΣΒ Ῥγ͵Ὺ 866, 88 ΕΥ̓͂ΘΡ, 
(86 εἰοοὶ γτοργοϑοηίαί ἱγο8 οὗ 1.90 πῃ Χϑοθ. 
[869 ,0οἱ-ποίθ ἦ, Ρ. 152.---Εἰ, Β. 6.1 

ΤῊΘ ΡΏΘΤΩΥ 6 ὈΟουπᾶ ; δΔηὰ ἃ9 6 ὙῺΩ48 σὐδὶ οὔ οὗἩ Ἠοανοη ἴο 
Ἐλτα., Π6 ἰ6 ΠΟῪ οὐδὲ ἰηῖο (Π9 ΡὈοξίοιμ]θαα οἱύ [μὲδ οΥ̓ 106 
Αὔν85] ἀπ γοπάθγοᾷ ΒΑΓΤΉ]6Ε8, ον, χχ. 1-, Αὐτοῦ μανίηκς 
ὈΘΘῺ 101 Ἰ0086 ἔῸΓ ἃ 1 π|0 τ Ὠ116, ἢ6 ἰ5, Τοωγίλίν, Ἰαϊδμοὰ καθὰ 
οὐϑὶ [ΟΓ ΟΥΟΣ δῃὰ ΘοΥ6Γ ἰηἴΐο ἴπ9 ἴα οὗἨ ἤτγο (Βογν. χχ. 7-10; 
Μαῖε, χχνυ, 41; 1 Οογ. Υἱ. 8) ΤΉῦδ [Π0 5016. Εἰδίογυ το ἢ 
ἴ.0 ΑΡΟΟΔΙΥΡ86 κίνοϑ οὔ βδαίδῃ, [8 ἃ σοῃτΐ δὶ Ββηοοοβδίοη οὗ 
Ἀἰν ὑΠΠΠῈ ςαδῦ οὔ, Πυσ] οα ἄονπι (βληθῆναι, χὶ!.9.; χχ. ὃ-10). 

“ [βροοῖαϊ οοιπθηΐδ δΔ΄ο γεδοσγε ἴοσς πο δὰ. Κο’ 
950 8η --Β. ΒΕ. Ο.] ΟΡ 

ΟΥ̓ 1Π9 (1168. 

ΤΏ δεοοπα οἱοτθηί ἴῃ τ ΐοῖ (Π6 »γορᾶδεν οΓ7 ἰλεὲ 
Κίηράοηι ργοϑθηΐβ ἃ ΒίΣΟΙ ΟΣ ἐΐησα, 18 8:6 70γη 
οὗ ιἰνοῖὶν δἀογαίϊου : ὑπὸ δὲν ἘΒΘΏΪΚΒ, ἴῃ ἰδὲ 
Ἰοζιλοϑὶ δβϑιγϑηοο οὗ βρίτιῖ; (Δ6} τρανὰ νυνὶ ἴ8 
ἰο ΘοΙῺ9 88 αἰγοδὰγν ἀϑοϊἀο. Ἅ“Ἅ 7ΖἍεν σίϑα ἐλαπᾷε, 
πο Ὀθοδυϑθ ἴμοΥ γοχζαγὰ ὑμοιηβοῖ γα 8 88 Ῥδυσίϊοϊ- 
Ρδηΐβ ἰὰ ἰμ6 ρτοδί ῬΟΊΤΟΡ δῃὰ ρμουύδσῃιμθηί οὗ 
αοὰἂ (Βοηρβίθηθονμ), 8 δοποορίίΐοα γος 19 9 
τοιλοΐθ ἔγοπι {μὸ βυ ᾽θοῖ ΒΟΡΘ 88 ἴι Ὑογ. 16᾽" 
(Ὀ βιογάϊθοὶς). Α,8 χοζροίθ, ἰὰ 89 Β6 86 οἵ δἴον- 
ΔΡΟ 64] ΒΌΡΟΣΙΟΥΥ, δὰ 88 ὨΘΔΓ, 1π ἰδ 6 Β6η50 
οὗ υσ Ὁ1]Ϊ96 ὁ. Βοῖσβὶρ τὶ ΟΕ χθι. Ετίδοῦ- 
ἸΟΓ0, ἴπ9 ἔθο]ΐης (μι ἀοα᾽ ἰΒ ἐμο 4111- ἘΖΌΙΘΟΣ 85- 
ϑυταθ8 Βα ἀϊτϊοπαὶ ργουιίθθηοο, δπὰ {ἰπ6 ἥμξαγε οὗ 
Ηἱ8 σοῃδβυμημηαίο ΒΟΥΘΓΟΙ Δ Υ 88 ὈθοοΙα6 φὩγεξηςξ 
--οηςα [.6 οπιϊββίοη οὗ ὁ ἐρχόμενος. 
Βθοαῦδο ῬΠου μαδὶ ἴδ]ζθσει, εἰς. ---- ἴὰ 

(86 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ρταοο, αοἀ δὰ δβυβοτγοὰ βδυ- 
Τη8 80 γἰϊ8 ἰο Ρᾶχϑιδ ὑμοὶν ΟὟ ΨΑΥ͂ ἴπ ΠΟΣΊ, 
οπρίγίης Ηἰπιβοῖ, 88 1ΐ ποτα, οὗ Η18 Ῥόοποσ, δύῃ 
ἰο 9 Βοιιίδησο οὔ ἱροίθηοῦ (Ομσὶθὶ οἱ ἰδ8 
6055), ἰδὺ Η6 ταῖρμν {θὰ τολῖζο σοπαμοδὶ οὗ 
80.158 ἴῃ {818 ἐποῖν ἩΌΟΣΙΥ, δηᾶὰ οἀποδίθ ᾿μοπὶ ἰο 
Βαϊ ναϊΐοῃ, Νον, πόονονογ, [18 ΘΟΟΠΟΙΑΥ οὗ 84]- 
γαϊΐοη 18 οηἀοὰ, δΔηὰ ἀοα Ὀγίηρθ Ηἰθ τ Β0]6 δλὺ- 
(ογιίαἰγθ ΒΉΓΔΥ ἰπίο δοῖῖο δηὰ υἱ810]9 ὀρεγ- 
ἰἰοπ ραϊῃ. 
Τρ ταν, ἰ οτ 6 88 ρασεϊσυϊαν στη ΘᾺ ἴῃ {86 δῖρσα 

Ὁ. τ δῖσἢ (6 ΕἸΔΟΓΒ σοσορηΐζθ ὑπὸ τὰτπΐπ ρ- Ροΐϊδὶ 
Τ|118 β'ζῃ δϑομβίβίβ ἰὴ {πο ἔδςοι ἐδαὶ 

Τὴ6 παῖίομδ [[}8ηρὸ: ΒΘδῖΒΘ.}} νγθιθ 
σστοίῇ.---ἰ (110 ὙΘΥῪ ντϑί οὗ (μὸ τοτοῖὶ, τ 6 
δΡΟΒία5Υ οὗ (0 Πθαι}))θη---δηὰ δἰ8ο οὗ {19 Ομσὶβ- 
(ἰδ Ρϑορίοϑ, ψ ῖοθβ ΔΎΟ, ὈΥ̓͂ ΔΡΟΒίΦΒΥ͂, ὈΘΟΟπιὸ 
μαοδίβθηῃ δραΐῃ,---ἰμο βθογ---ῶ8, ΔΡΡσΟΧ  πυδίο νυ, (86 
βίηρον οὗ 8. 1ἱ. (ραγυϊου αν ἱπ 116 ἐο0- ἀαν αὶ 
ὀχοσοίοϑ ἤΔΥΘ τηϊδαηἀογβίοοι )---ρογοοῖνοθ ἐδδὺ 
(89 εογαίδ οΓΓ, ΘΟοα 18 οὐ ἰδ ρΡοΐῃῖ οὗ οσχϑουϊ πη 
ἰι5 ἡαάριιθπί. Νοῖ ΟὨΪΥῪ 88 Ηδθ διίβϑῃ ““δζδίπδι 
(6 Τὰ οἵ δ ϑῃϑτα 68,᾽) Ὀαΐ ἐπὶ {86 ὙΟΣῪ πτϑι} 
οὔ Ηΐβ8 οηθϑαιΐθ8, ἐμ ἠαυκαιομί οὗ ΗΠ σστδὶὰ 18 
γουθαὶθά, παουθίσοα!γ, ον ΟΥ̓ Σ, {89 ὙΤΔΙᾺ οἵ 
Θοὰ ἔγβέ ἰβϑιιθβ Τοχέ, ἐπ γμὶ τευεϊαίίοπ, ἴἰὰ (δ9 
γιαὶς ο7 ταιλ [ΟΥ̓ ἀπσογ ἘΜ ἈΔΟᾺ 70 110 Ὁ προ ἢϊ9 
ψ τα οὗ (86 Πποαίμθῃ ὑπο (86 ἀοπιϊηδιΐοι οἵ 
{6 Απὐϊο  τὶβίίδη Βϑαβίβ. 
ΤΒῸ τἰτῶθ οὗ ἴμ0 ἅθδ8ᾶ.---7}Ὃ.,ἠ ππάἀοτδίδηά 

015, ποὺ 88 βἰρηϊδοδηὺ οὗ ὑπὸ λυάᾳστιηοηὶ ὑγροῦ 
(6 δινακοηθὰ ἀθδα, οἷ. χσχ. 12, σὰ Ὀθοιογα,, 
Ὀυΐ 88 ἰηἀϊοαιὶνο οὗ {110 Βαι 1 βἰδοίίοι ᾿πιρασί οἱ (0 
80 ρμίουβ ἀρδὰ ὈΥ ἰδο δυάριλοπὶ ὑροῦ Ἰἰτίης 
ἰΓΒΏΒΘΓΘΒΒΟΥΒ (866 ο6Ἀι, Υἱ. 10, 11}. Ὑμὶβ Ἰυὰφ- 
ταϑηὺ ἰδ ἱπο-ϑἰἀρὰ : ἢγϑί, 1ὲ σίσες τεισαταὰ ο 4} 
16 δογυαπίβ 97 αοὐ, ἀπὰ ἰδαΐὶ ᾿ῃ 41} ρσοροτγιΐου- 
αἰ ἀορτθοβ: ἰο ῥγορλείδ, ξαϊπίς, ΟΥ̓Θἢ ἰο δβἰπιρὶθ 
Οοά-εατίησ ταρη---δ͵ὲὰ ποὺ ΟὨΪΥ (86 σγοαί, Ὀυὲ 
αἷβο (μο δπιαϊ, Τμῖβ γτοιγαγὰ ἀοθ8 μοί ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ͂ 
Ὀεχίη σῖτ (9 ἈΘΑΥΘΗΪΥ ΚΊΟΤΥ ; (δ 6 τοοασὶ αἶεεί- 
ἴῃς τουναγὰ ἰ8 δα  ἰϑίδβοίου, Υἱπαϊσαῖ  οη οὗ ΠΟΠΟΥ, 
λαβιϊβοαίίοη. Ηδθησο ὑπ βϑοομὰ βἰὰθ οἵ ἰδ 
μα ρπιοηί, {π6 δα {8.658 : 
Το ἄοδβίσου ἴδοϑθ Βο ἅθβισονυ [86 Θασι ἢ. 

--Ἴμο Ἰαίτον ὀχργθββίου σϑοῦγϑ ἰὰ οἷι. χῖχ. 2. [ἰ 
8 ἴῃ ΟΥ̓́ΘΟΥΥ τοβρϑοὶ ἈἸΖΏΪΥ δἰχαιβοδηῖ, τβοίβοῦ 
ὉΥ ἐαγιἡ ὁ υπἀοτβιδηά {μα ἰμοοοτϑίίο ὈΙΥΐπο ᾿π- 
βύξιαἰοι, ον ὑι6 Ὀ8518 ἐπογϑοῦ, (ἢ 6 δοβιθοβ, ἨἩΔὶςοδ, 

ἴῃ 81} ροϊμίβ οὗ 18 1468] ἀοϑιϊ δ 8, 18 Ἰδ᾽ ἃ νεδϑίθ 
ΕΥ̓͂ {89 ϑπϑιΐθβ οὗ ὑμ89 Κογὰ, ουθῃ ἱπ {μα ἀΐτθον 
ιἰοη οὗἩ δὴ ὑπ ροῦν οἷν! ζδιϊ θη. 

Φ [ἔσο ποία 29, ἢ. 218; δὐὰἃ )οοζποίδ᾽ οᾺ Ρ. Ζ:16.-.Β αὶ 



ΟΗΔΡ. ΧΙ. 

Ὀυειοτα οἷς Σοο Β τοῖς δούλοις ἴο (16 ηγορἢείδ 
ΟὨΪΥ, ΔΡρυθ θη ἀϊης τοῖς φοβουμένοις 88 ἃ Βυ1π| Δ ΥΥ͂ 
ΟΣΡΓΟΞΒΙΟΣ [0ΥΓ {86 ΘὨΓΙΓΘ Ὠϊ888 οὗἨ [089 ροάγ. 
Τ|ο ἀϊθιϊηοιίοη οὗ Βεηροὶ, δἀσρίοα ὈΥ Ηρθης- 
ΒιΘὈ ΓΖ, δοσογὰβ Ὀοιίοῦ, ΒΟΜΟΥ͂ΘΡ, πιὰ Νονν 
Τεβίδιηθηΐ 8819; ὨΔΠΊΟΙΪΥ, (ἢ 9 δεγσαπίϑ 07 αΟοὐ ἀπά 
ἰ86 Οοὐ- εατῖης---Ὀ δεγυαπία. ἀπά οτειδηάϊηρ {116 
δαϊπίς ἰοσοῖοΥ τ (86 γορλείδ. ΝῸΡ τηυβὺ [816 
δι 1 Π6813, ἐλ6 δπιαϊξ απάὰ ἰδὲ στοαί, Ὀ6 σ6οη- 
ἰουπάοα τῖζ (ἢ 6 Β8πη6 δη{1}}}6918 ἱη οἷι. χὶϊ!. 16 
διὰ χίχ. 18---:ηϊογιοῦ τοῖο Ὀοίης Θομῃίθῃ- 
Ῥἰδιοἀ ᾿ιογθ. 

γεν. 19. Διυᾶ ἴ86΄ ῬΘΙΩΡ]6 οὗ ὁ ο ὙΒ]ΟΒ 
Ὅ85 ἰὴ [16 Εἴθανθῃ νγ8ὰ8 ορϑῃὸϑά.--- ΠΙογον ἢ 
Ὀορίη8 (ὴ9 ὨΘΔΎΘΏΪΥ 18] πθηὶ οὗ ἰμ6 ργϑοράϊης 
{εβι4] Ῥτορ 6 0168. 

Τιο ΗΘΑΥΘΏΪ Τοηρὶθ 18 [86 ἀτοδοίγρο οὗ (ἢ 9 
Ἔδεί Ὁ} Τοιρ]6 (8600 Εχ. χχν. 9 δηὰ 40); 1 ἰ8, 
ἰδβεογοίοσο, ἐδ ἰάθ8] Κιηράίοιῃ οὗ αοά. Τῇ 
Οδυγο [Ὡν]1810]6, (6, ὈΘρ ΙΒ ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ Υἱ810]6: 
οτοῦ ἰμ6 γᾷ οὕ ἐδλε Οουεπαπέ ἴῃ ὑμ9 ΗΟΙ]Υ͂ οὗ 
Ἠοὶε8 18 δαοθῦ. 1116 τηθαῃίης οὗὨ 18 18, 
θεϊίαγο: ἰμ6 ἰάθα] ἱπιροτί οὗὐ {πὸ μοὶ] 688 οὗ 
80 ΙδῊῪ δὰ (Π6 συ οὗ (89 γοἀθαιρίλοη ὈΘΟΟηλ68 
ἃ τηδίϊον οὗὁἨ ΟΒνιϑιϊδῃ ον] κο τη ϊζοβὲ ἰο 4]] 
80 ποτ] ἃ, Ηθῃο6, 4180, {Π6γ0 Ὀγοσθθα ἔγοιω (8 
ξιοδὶ 468] δρρόδγβϑηοο ἐϊσλέπίπσο, διὰ νοΐσεδ, 
δυὰ (λυπάεγε, διὰ εατιλχφμαζε, ἀπὰ α στγεαὶ λαὶϊὶ 
--αἰὶ κιπὰβ οὔἨ δνδκοιίης δηὰ υλιδ᾽ ἐζίηρς σοη- 
γυϊδίοπα οὗ ἔθ Ββρίγιϊυ8ὶ ποῦ. ΤΉΘΥ οοτι- 
τθησο πὶτἶἢ ἐξσλέπέπσε, πὶ στη τυϑαϊδίϊοῃ8 οὗ 
Βον 1ΠΠυτϊηδιΐοη, δηαὰ οἷοβο ἱἷἱ 8 στοαὶ λαϊΐ, 
ἷὰ προ [86 χταπὰ σοηδῖοι οὗὨ δοβιῖ]9 τη 8 
πἰὰ (86 ΒΟΘΥΘΗΪΥ δρτὶηρ-σἰἱπὰ ἴῃ ἰδ9 δβρὶγὶ- 
(881 αδἰπηοβρίιθσθ Β0θΏ8 ἰ0 δ Βοὺ ἔοσίῃ. ἢ 
ἴατ δ ἴι0 ἰἄθβ οὗ ἰδ ΒΘΑΥΘΏΌΪ ΤοπρΙ6, (ἢ 8 
Βοδυθοὶγ Αὐ οὗ ἐμ9 Οογθηδηί, ἐδί6., 18 ΘΟΠΟΟΣ Θὰ, 
ΨῸ ΠΙΔῪ τοδὶ αἱ ἰ6 7 9 Μ|18}} αχίοπι οἰἰθα ὉΥ 
Ὀαβιοταϊεοῖς [866 Ρ. 160 δπὰ ,υοί-ποίε.---Ὦ. Β.. 
(1: φυοάομπφιθ ἴῃ ἰογτα 6ε(, ἰά εἰἶαπε ἴπ οοἷο εδί, 
ἀο68 ποὶ βἰαπὰ ὁπ {86 Βϑτὴ0 Τοοίίηρς τὶν (6 76 νὉ- 
18 ἐγδά τοι ἰο ἐμ οἴποι αἱ (6 Ἰοβί ΑΥἹκ οὗ ἐπ9 
Οοτοηδαὶ Βα Ὀδ66ὴ ἰτδηβρογίοα ἰο ἤθραυθῃ. Οὴη 
ἴλας οοηιιϑῖοη8Β οὗ σοπδίγυοίϊοη δἰίδο ἢ ΖΚ ἰ0 γ0γ8. 
18 δὰ 19, 806 Ὠἀδέογαάϊοοὶς, Ὁ. 9588. 
Το ἀἰδογοηὶ Ἔχροβί(ἱοη8 οὗἩ [ἢ ρτοβϑηί βϑοίΐοῃ 

(οἸϊον ἰἢ 9 Ἰεδὰ οὗἩ (6 γαγίουβϑ δοηοορίϊοηϑ οὗ (Π16 
ν᾽οῖΘ Βοοῖ. Αοοογάϊης ἰο (6 Οἠὐωγολ-λίδίοτί- 
οαἱ Υἱοῦ, τεΐογθηοο 8 δὰ ἰο ἐπα σοπαπθϑί οὗ {86 
Θοίηβ ὡπὰ οἴμον Ατίδῃβ ὉΥ ΝΆ τβοβ (ὑγτ8). ἀο- 
οογάϊηςφ ἰο ἐμρ δνπολγοπο-λιείοτίσαὶ Υἱονν, ὙΘ 
ὅλο δὴ δῃποιποριβοηΐ οἵ ἰδ ἰγαϊ, ὑπαὶ δο- 
0658 ἴο ἰῃ6 ΠΟΔΥΘΕΪΝ Ξθηοί ΡΥ 18 ΟΡΘἢ (0 Α4]] 
ἰδγουσὶι Ομ γῖδε (Πογάου), οὐ ἃ σϑύθγθποο ἰ0 (9 
ἀοδιτυοίίου οὗὨ Φογυδβαίθοι (ΕἸΘΙ ΒΟΥ ἢ), οὐ ἰο Βδγ- 
φοσΒοῦα (Οτοιϊα 8). Αοοογάϊης ἰο Ηοΐϊαδῃμ, (μ6 
ἸΔῈ ᾿88 ΠΟῪ τοσοοϊνοὰ 118 ἀἄυσο ἰπγουρὶὶ 86 τη0- 
ἀΐαπι οἵ (ἢ 6 ̓αἀ σπηιοηί : (Πθνοΐογο, (16 ΑΚῖὶς οὗ (9 
Οονεοηδηὶ, τ 1 ἢ οοπίείηβ ὑΠ9 αν, 68} ΠΟΥ 8}ὃἢὉ- 
ῬΕΔΡ. Αοοοτάϊηρ ἰο ΗρηρδίομΌοΓΩ, (9 ΑΥἸκ οὗ 
(6 Οονεπδοΐ ΔΡΡΘΆΓ5, Ὀοσδι86 (86 Οογθηδηΐ ΠΟῪ 
πηδοίβ πΐῚ 18 τ]ϑιὉ]6 γοδὶ σαϊΐοη. δἰ τι 1] Δ ΥἹν 
Ῥασοτγαϊθοϊς. βδπάον Ὀοίΐορ οχρὶδίηβ: “16 
ἰοδίδπιθηὶ [σογοηδηί} σι ϊοσι (9 Μοτὰ τηδ46 τ]ὰ 
Ηϊς Ομυτοῖ δηά, ρΡαγυϊ ον, πὶ ἢ Ιβγϑ9], Ὀ6- 
δοΙ68 τηϑηϊζοδέ ἴπ 411 105 ΟἸΟΥΥ ; [0 ΤΏΔΏΥ, Ῥτο- 
ἰοαηά αἰΐτρ565 ἰπίο (πὸ πιγϑίοσῖθθ οὗὨ {6 ΘΟΥ6- 
Ὡδηΐ ΔΓΘ γουοβπαίοα,᾽ εἴδ. 

Οἷ.. χὶϊὶ. 1. “1 ἰδ υαάᾳτηοηΐ Ὅρου Αηὶϊϊ- 
οἰκτϊδιϊδαϊίγ, τ βῖο 809 ᾿οτὰ σοπιθ8 ἰ0 Θχοσυίθ, 
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ἷ8 ἰο Ὀ6 Τοργοϑϑηϊθα ἴῃ οχδοῖ οοτιρ᾽θίθηοϑδ δηά 
ΤΘΔΒΟΏΒΟΪΘη68588 [δεσγπαμησΞπεβιαὶς οἵ Ὀοίης 
θα80ὰ ἀροὰ Ῥιιϑὲ διὰ ϑβυηοϊοηί ΓΘ Βοη3.---ΤᾺ.], 
Ποὺ ΟΠΪΥ πιιδὲ (6 ἀδοροϑί ϑαίδηϊο Του δἰ ἢ 8 
οὗ Αμιϊομιυϑυϊ ΕΥ̓͂ 88 8 ψ οὶ Ὀ6 Ἰαϊἁ θάγο Ὀαΐ, 
ἸΚονγῖβα, ὑμ6 τχοϑὺ οββϑηςίαὶ ΒΔ Ρ68 ἴῃ Ὑ 16 ἢ (ἢ 18 
ΤᾺ ΙσΑΠῪ ϑαίαδηϊο Δα 6 ιν βυϊα ΕΓ ΔΡΡΌΘΔΥΒ ἰη (ἢ 9 
ΟΣ, χσϑὲ Ὀ6 ἀορίοἰοὰ ᾿᾽ (δ θτά 66 Κ). 

Δ. ατϑϑδῖ βίρῃ νγ88 δθϑ ἴῃ ἴ89 Εΐθανθ:.-- 
Αοσοτάϊης ἰο ΕὈτατά, (18 πλθ 8 5 ΒΙΠΠΡῚΥ 8 δύπι- 
δοί. Ἠοηῃκειϑηῦ. 18 οὗ [Π δαπι6 ορϊηΐοη. Ὀ ἰβιοτγὰ. 
Βιγίγο (ὁ αἰδβιϊηχυϊθιι (8 Βυια 01] ἤγοιῃ Οὐ ΒῸΡ 
ἔρσυγοθ, τ ΐοσι, 6 ἀθοΐαυοθ, τὸ ἰῇ Ὧ0 ὙΔΪ, 8]6- 
ποτῖσαὶ ἴῃ μοὶ παίατο: 86, βου Ύον, οἷο, ἴα 
εϊὰδἰγαίλου, πὸ ἄσυγοθ ὑμαὺ τὸ ποί αἱ]ορουίοαὶ ; 
ἴοΥ ἀφατίδ, ἴον ᾿ἰηβίαποσ, ἰῃ σἂ. Υἱ., 18. ΒΒ ΓΘ Υ 
ῬὈταϑοηίοα ἴῃ δὴ δ᾽ θρογίοδὶ ἄσυγο. Ἠοηρδβίθῃ- 
ὈΘΓΖ, ὁ (ἢ ΟΟΥ Βαπᾶ, ΒΡ Υ ο Β}} βαρ κα δ8 
{μὲ Φ088 8 σΘοῃ  ΠΔ}}Υ ΒΟ ρ ΟἿἹΥῪ 9978. 

Βο ἰΐ οὐϑογυϑά, ἰπὰ ἴμ89 ἄγδϑὶ ρίδοθ, ἐμαὺ ὑμ6 ΚὅΞ'6 6. 
Βοτθ 8068} οὗἩ ἃ ογέαί εἷχῃ ; δῃὰ, ἔαγ ΒΘΥΊΏΟΤΓΟ, 
ἰδὲ (9 Ἡροηιαπ σδηποὶ ὉΘ ἱπιοῃἀοὰ 88 6 Βγιηδοὶ 
οὗ (πὸ Οματοῖ ΟΥ (80 ΤΠ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΒΙΠΡΙΥ ἴῃ 8πὰ 
ἴον Βουβοὶδ, αΐ (Ππαὶ ΠΟΥ σοπαϊο ΤΌΥΤΙῚΒ 88 ἱἷπὶ- 
Ῥογίδηί οἱθιωθηΐ ἰῇ [16 Βυ πῃ οἸ δὰ. ΤῈ ρτοδὺ 
βίῃ ἰῃ δυο Ργοβοῦίβ, ἰπ 8 δἰ Υ δίνης 
Ρἰοίαγο, ψ σι 18 0 6 γ6 ΒΥΠΏΌΟΪ, Ὀὺὺ 8. πἰϑίονὶ- 
οδὶ ᾿|{6-Ρἱσίατθ ΟΥ ῬδγαθοΪ 6] Ῥῃμοηοιαθηοη (ΔῈ 
Θηΐο σοιῃροβί( οη οὗ δἰ ηρὶθ βἐόσνατν (Π6 ν}10]6 
Βρ᾽γἱίαδὶ σομῆϊοις Ὀοϊνῖχὺ {πΠ6 Κιηράοιι οὗ αοἀ 
δηά (6 Κίπράοιῃ οὗ ϑείδη--ἃ οοηῆϊοῦ πνοὴ 18 
δὲ {π6 Β8πὶ0 ἐϊπ|ὸ 8 Ῥγϑβαρ οὗ ἴμ6 ἱπιιηϊηθηΐ 
ϑιηογζθῦοο οὗὐἠ Απ ογϑιδηϊίν, ἰο ἀο Ὀα19 
δραϊηδί ΟΕ ν δ Δ Υ ἰῃὰ ὑδὶβ ῥγοβοην Υἱβὶ Ὁ]0 
νον ϊα, 

Δ. ΤΟΙΩΒΣ:.---ἰὴ ΤοαΙ Ὑ, ΟὨΪΥ͂ ἔπ σΣ6 6 Θχρ δηδ- 
(Ἰ0Ὼ 8 δ΄ Ῥοββὶ Ὁ1]6 Ἀ6ΥῸ: 

1. Το γοπιαη (88 (6 Βυίάο οὗ (6 Ιοτά, ἰπ 
δοορογάδμποο νι ἃ βιϑπάϊης ΒΙΌ11σ8] νίϑνν, ὈΔΒθά 
ὌΡΟΣ ἀδοΡ δῃὰ οβϑϑῃί αὶ βρὶ γι 8] σοϊαίϊοηβ, (9 
οοηῃίγχαβί οὔ βρί τ [18] γοθρεΥἱγ δα Βρ: Υἰ(π8] οΥοα- 
ἐἶνο Ῥον 6 7).18 (6 ΟἸ τἰβίϊδα Οαγοῖ (Β646 εἰ αὐ, 
ἰο Βοημαὶ εέ αἰ.), οΥ, ρα ἰου αὶ, (86 ΟὨγ βι1 ΔῈ 
ΟΒυγτοῖὶ οὔ (δ Ἰαϑὲ ἰἴτηο (ἃ ᾿αρίάο, ϑύοσγη, Ομ γ]8- 
(ἰ6π1). ΤῊϑ αἰἱοπιρὶ 8 ὈΘΘῺ πιδᾶθ ἰ0 ΤΘΙΠΟΥ͂Θ 
86 σοπίγδάϊοίίου τ 6} τᾶ κο8 6 ΟἿ γι Δ 
ΟδυΣοῖ (μ9 πιοΐμον οὐὗὁἨ Ομγὶβι, ὈῪ βαγίῃρ ἰδὲ ὈῪ 
(86 Ὀἰτι ἢ οὗ [89 Μοββϑίδῃ γὸ δῖ ἴ0 υπἀογβίϑηα 
(86 Ὀἰτὶ ἢ οὗἩ ΘΟ γῖβί ἰῃ ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ; ΟΥ̓ ΟΥΘῺ ὈΥ͂ ἀ6- 
οἷατίης ἰμδαὺ Η18 Ὀϊγιὰ 18 Ηἰ8 χϑίαγη ἰο ἡυἀριμοπὶ 
(ΚΙ οἔοὐ ἢ). ! 

2, ΤῊθ Ἡγοπιαη θα ὈΘ ΟὨἿΥ ἰδ 6 Ο]α Τ᾿ οβίδυιθηῦ 
σπυτοῖ οὗἉἩ αοά, (μ6 ἐγὰο [δτοὶ] (Ηογάον οἕ αὐ. (0 
Ὀυὐδιοταϊοοκ). ΕὈταγὰ ον δρρυθῃ θη 8 ὈΥ (δ 
Ἡγοπιαν, [9 παίωταΐ ῬΘΟρΡΙο οὗ ἰβγδοὶ φώα Ρο8568- 
ΒΟΥ οὗ (86 ῬτοπιἾ868. 

8. Τ0 Ἡγοπιαπ 1ἰβ ἰμ9 Οἷὰ δπὰ Νὸν Τοβίδπιθηϊ 
Ομυτοὶϊ οὗ ΘΟοά ἴῃ υηάϊνιἀοἀ απ (ὙἹοϊο ΓΙ 8 ἴ0 
6 Μοίίο, Ηδηρδίθηθοτα, Δυθογὶθη). ΤῈ ἴδοί 
{μδ0 9 ἤ οπιδῃ οαπποὶ Ὀ6 Γοΐεγσοα ἰ0 {μ6 ει 
Τερίαπιεηὶ Ολωσοὶ αἴοηθ, σϑβυ}]β Οἱ θαυ]Υ ἔτγοπι 
γον. ὅ; ὑη:6 Ουγ βεΐδη Ομυτοὰ ἀἰὰ πού Ὀθαν ΟἸτῖβί. 

Ἠοϊἀϊης ἔδδὲ ἐμο ἰάθη  οὗὁὨ Β6᾽ ἴῃ (6 2Ζθαυεη 
δηὰ ποῦ ἱπ πὸ εοἱϊάεγπδδ, τοὶ μοσ οδὰ ἴδ6 
Ἥοϊοδῃ Ὅθ δἰκηϊβοδηὶ οὗ (6 Οἰἱά Τιδίαπιεηί 
Ολωτγοὶ ὉΥ ἰἰθο Υ, δἰποθ [δ 6 βᾶπιὶ9 Ῥοπιδὴ ᾿ἰν 68 ὁἢ 
ἴῃ 189 τ ΟΓΙ 688 ὑἐπγουσῃοαῦ [86 Νονν Τοπίδιη θη 

Ῥογὶοά οὗἨἩ ἰμ9 οσοββ. 786 ὠπίΐν οὗἨ (8 ΟἹά δπὰ 
ἰ89 Νονν Τοοίδαιοης ΟΠΌτοΝ οὗἩ Θοά ᾿αγν, ἀουδί- 

1688, δ ἢ ἈΘΑΤΟΣ ἰο ὑπ 6 δοῃίθῃιρ]αίίοα οὗ Φοδῃ 
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ἐμδη ἰο (δὶ οὗὮἨ δῇ Θχοοδὶβ Ὑΐοβα Υἱο ἷβ, ἴῃ 
ἸΩΒΔΩΥ͂ ΓΟΒροοίβ, ἰ00 Θσχοϊ υϑί οἷ Υ ἄχοα ὑροπ οχίον- 
Ὠ8}}|.ὁ5ϑ. ΤὨουσ ἰΐ 8 ᾿τροββϑὶῦϊο ἰδδὶ ΨΦολ ἢ 
δουϊὰ ανθ δρργοβοηδοά (806 ἤδοιιδῃ 85 ίαγῳν 
Δ ον οἵ, γαῖ {μ6 ἔδοί γγ88 τηοϑὲὶ οἰ ΟΒ6 1 Ῥγοβοηὶ ἰοὸ 
᾿ἰβ σοῃβοϊ ουΒη 685 ἰδὲ (18 Μδγν, τ μοδο ὈΟΑΙΪΥ 
οδδρτγίης ΟἸγἰϑί τν88, γγ8 (89 πὶ] σοῃσοπίγαίϊοη 
οὔιμο ΟΙά Τ᾿ οδιδιιοηί ΤΒΘΟΟΥΔΟΥ---ἰ Τ᾽ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
ψΐσι, ἴῃ τοϑροοὶ οὗ 18 ἱὮΠΘΣ Θ8856Π0690, ΒΡ᾿ Υἰ(ιι8}}Υ 
ᾶνο Ὀϊγιἢ ἰο 1.6 Μοββίδι, δῃὰ ποῖ, ἱὰ γοϑρϑοί 
οὗ (59 ἰπποῦ ΘΘ86 66 δρεαΐῃ, οοπίϊηυθα, 88 {86 
Κιίηχζάοιι οὗἩἨ αοά, ἰῃ ἃ ΠΟῪ δηὰ Νοῦν ἸΤοδίδηηθηί 
8886. 

Βαὶ ψὰο θη ἃγϑ (89 λοιποί οΥ̓͂ γον. 177 αποτὶθ8 
υδιοτάϊθοῖις. Ταὶβ ψγ 81.8}1 ἰοσῖι ὉΡΟΠ ᾿δίοτ. 

ΟἸΙοϊμοᾶ συὶτὰ ἴδ δβ.---Ἴὐ 18 δὴ οὈγΐουδ 
ἴσοι ὑμαὺ (89 δωπ 8 ἃ ΒΥ τ 0] οὗ (Π6 Ὀϊνίη6 ΓΘΥ͂Θ- 
Ἰδίΐοη οὗ βαϊγαϊίοη ; δοῶρ. Ν4]. 'ν. 2; 4130 Ῥβ. 
χίχ., νθτο [06 βιη ἰ8 Βροΐίζθῃ οὗἁὨ ἰῃ οοῃῃθοίΐοα 
χ«{{0} [86 αν, ἱ. 6., Γονοϊδιίίοη. 0 ἀἰδίϊποι Γ6- 
ζογϑποῦ οὗ ἰδ βιιὴ ἰο {89 ἰδιορὶο ΟἸ γῖϑί, τ ϊσἢ 
ΤΔΗΥ ἢᾶγο Βουρ ἰο ΘϑἰΔ ὈΠ18} (ΒΘ646, εἰς.), :8 
ποὺ ρονγιἰποηΐ Π6γο, Ὀθσδι50 Ομ τὶδὶ 15 ἐμ 80 οἵ 
(9 ἤοπιδῃ. Ασοογάϊηρς ἰο Ηθηρδίθη σοῦ, (ἢ 6 
δὰη 8 ἰμ9 καἴοτΥ οὔ (6 Ψψοτὰ ; Ὀαϊ πὶϊἢ (}λ0 ΚἸΟΥΥ͂ 
οὗ {6 ποτὰ, (μο ποτὰ Ηἰπιβοὶέ 18 οἱοίμοᾶ (ΡΒ. 
οἷν. 1, 2). 

30 ἴδλν 88 (9 ὩΟΟἹ 8 σοδοογηθά, Ὠΐδηα οὗὁὨ [90 
Ἐροϑἰδηβ γ48 Ὑ0}1} ΚποΤη ἰο (09 Αροϑβίῖί8 ἃ8 8 
δΥτὉοἱ οὗὨ παίωγε, δῃμὰ ἰο γθαάογ οὗ Αβ8 Μίῃου 
ἐθογθ '᾿ν88 βοιροί ἶης ῬΘΟΌΠΙΑΥΙΥ βιγ είς ἴῃ ἰδ 
οἰγοαπιβίδηοο (81 19 ὅ660᾽ Τρ γθβθηίϑ 1.6 Ἰῇο0Ὲ 
88 δρροϑτγίης Ἐη ἅθσ ἴ89 θϑῦ οὔτ 6 ἮΓ πη νῦν ἢ 0890 
οἰοιἱηςς γἃ8 (9 βϑᾷῃη, 110 Βγπιῦοὶ οὗὨ 818 8130 
ἀθηοίοθ πδίαγο. Τμὰ8 Οοηϑιίδης 9 ΒΑ [8:9 6ΓΟ59 
οΟΥ̓οΡ ἰμ6 δωπ, Ὀ6σδι89 ἱπ ἷβ (ἴπι0 ἰδ ἰδίου γγᾶϑ 
δάοτγοί, 88 8 βϑυτῦοϊ οὗ ἰῃ6 πδίυγο-αἰν αἰγ, Ὀγ 
ἃ φι Ὀ]τηδῦθὰ Βοαϊ μΘηΐδια, δῃὰ μασι ου Δ ]Υ ἰπ αὶ8 
ον ἤδη γ. 
ΤῊο ἤχυγο οὗ ἰπὸ ΣΏΟΟΏ ἢ88 ᾿ἰκον ἶδο Ὦθδη γὰ- 

Τ᾽ ΟΌΒΙΥ ἰηἰογργοίθα--δ5 δἰ κοϊβοαπί οἵ: ον αν 
εΕἴοτν (Βεάἀο):; ἰθ9 Ἰἰρδι οὗ ἰμο ΟἹὰ ἸΤοϑίδπιθηί 
ἐρϑν ρα (89 ᾿ἰσὶιῦ οὗὁἨ ΟΠ ΌΓΡΟΙ ἰθϑοθοῦβ, ἰῃ 80 
ὯΓ 88 αὖ 9 ἀογίνοί ἔγοαι Ογὶϑὶ (0 4]0γ.}; 180 
Ἰιχθυ οὔ 6 Τανκίβῃ οτοϑοθηὶ (Βοπροὶ; ἰ0 πρϑὶζθ 
(58 ἰγαθ, μούνγονον, μδὶῦ οὗ (ἢ τηοοὴ τηιϑὲ ὈΘ ἰη- 
ψὶβ! Ὁ]Ϊ.0θ.0 186 βαηθ δΘομμπθηΐαίοῦ γοαταβ ἰδ 6 δὼπ 
88 (}ὸ Ο τ διϊδη Επαρίγο "); ογθαίϑα ᾿ἰσιὶ (Ποης- 
ΒίοΠΌΘΓΖ; [89 8β8π10 ἸΟΟ (8 ἃροη (6 δὲπ 88 δί ρηΐ- 
βοαηῖ οὗ υποτοοϊοὰ Ἰἰχ 1); Ῥαΐο εἰριιῦ τῖτ ΠΟΥ 
Ἀ4}0 (7) πιοομεϊ σιν (ΕὈὐγατά). Ῥοοίϊο ἀοϑογὶ ριΐοη 
(Ὀ ϑιοναϊ 66 1κ). 

ΑΔ. οσζσοῦσσῃ οὗ ἴνσοιὶνθ βῆδχ.--- Τιοοῖυ6 15 ἴῃ} 9 
ὨΌΠΌΟΣ οὗὨ δομιρ  θίθ 688; (86 ογοΊοη, 88 ἃ ὙΓΘΔΙὮἢ 
ΟΣ φαυϊαπὰ [ΡγῖΣ6]}, 16 δ ογηβδπιθηῦ το ἢ ἢ 85 
Ὅδοη ΟὈἰδιηθα ἈΥ͂ ἃ βίσχυρρίο; ἴΠ0 δίαγα ἅτ (δ9 
οἶθοὶ ϑρ1γ 18 οὐὁἩἨ ἰ86 Κίηράοῃι οὗ αοἀ (θη. χὶϊ. 
8). ΤΊθ πυμλθοῦ ἐϊσείυα ἢ 88 θθθη ἰδ κθὴ ᾿Σ [ΘΓ] ΪΥ, 
δη, ἰῃ δοσοογάδηοο τίη ἐλ6 τ μοῖὶθ ἰπίογρτγοὶδ- 
(ἴοῃ, τοίονσθα ἰοῦ ἰο ἰδ6 ἔννεῖνγθ Αροβίϊθβ 
γιιγίη γα, εἰ αἰ.), οὐ ἴο (9 ὑννοῖνο ΤΎΪΌ66 οὗὨ 9.86] 
ΣᾺ οἰϊο, εἰ αἰ.). 

γον. 2. Διπᾶ βδῆ8, Ὅορίῃκ υὙἱῦῇδ οδΙ]ᾶ, 
οὐ ϑιῃ.-- -ϑουοταὶ σγδπὰ σοηίγαϑίθ Βα σοβϑί ν οἷ 
ΔΡΡΡΘΔΓ ποσθ. Εἰτδί, (89 Ἦ οδῃ πῃ ΠΟΥ ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
κατ οὗ Ἰἰχίνι ; (Π 90 110 δδιηθ, ογγίῃς ουὐ ἴῃ (88 
Ῥδΐπβ οὗ ἃ μβαγὰ ἰγαυδὶϊ δῃὰ πιθηδοοὰ ὈΥ̓ (89 
μι 6 1118} γάρβοῦ. ἀκϑδΐο, (9 οιηδη ἴῃ ΠῸΣ 81 Π|- 
ΡΪΥ Ὀοδυ  ] δη ἃ δα ὈἸϊπι6 ταϊπιθηὶ οὗὨ ᾿ἰκϊ, ΟΥ̓ΘΡ 
δξδϊπϑὶ (μ9 γδϑοι ἰπ 86 βίδε ϊϊηρς ἔοστηδ δπὰ 
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ἰατνίη ς 601018 οὗ ἀδυγοηΐοο- Ὀοδὲΐ 4] πη πα τ Ἶ πε 88. 
Βατιμογοτο, ἐπ ἐλίγαά ρατγί οὗ (Πὸ δέαγε οὗ Ἦρι- 
Υθη ; ΒΌΘΡΙ ΔΎΔΥ δηὰ οδδί ἀόσῃ ΌΥ ἰδ [81] οἵ 
(89 Ῥτγταβοη. Νοχὶ, ἰὸ ϑοὴ ᾿Πποὰ ἂρ ὦ ἐδ 
ΤΏχοΠο οὗ αοἄ, δηὰ 6 σοί μον δ ο᾽ογϑὰ πῃ [6 
Το γοιηθηΐ οὗ ἰῃ6 τὶ] ἀοτηθβθ. Τπ6 σσψίησ Β- 
πιαη ΤΟρΡτ βοηίβ ἔδο βυδοτὶηρσβ οὐὗὁἨ (86 ἰγὰθ [5τ8ὲ] 
αἱ 9 (πὴ οὗἩ ΟὨ γἰϑι᾽ 5 ογυοϊ ᾶχίου---Θυδονίη σε οἵ 
νοι Φοδη δὰ (6 ἀδοροδβὶ θχρογίθωςθ. 

γόογ. 8. Δποῦδοσ βὲθι.--- ΤῊ δἰ ση ᾿5 ποὺ ΟἿΪΥ 
{88 Βυτ}001108] ἔογπι οὗ 6 ον, 85 (ὃ Ῥγίδοθ 
ΟΥ̓ ἀΔΥκ 688, (9 ΔΥΟΥΒΑΤΥ οὗ (πὸ Κιησάοει οἵ 
αοά, {δ9 τυ γάοοΥ οὗ δη δηὰ τηογίδὶ ἜΘ Υ οὗ 
Ομνίβε, Ὀὰὲὶ 4180 ἃ Ῥγοϑαρθ οὗ ἴι6 ἱπιλί ποὴϊ οαὔὺ- 
Ὀαγδὶ οὔζμο Απ ἰσνἰβύδ ρόσοῦ. Τ86 Δ᾽] σογίοδὶ 
ἤχυγο οὗἨὨ ἰμ8 δεγρεπί, οὐ ίμδι εἰσηϊδοιπι οὗ 
ϑαίδη, τδαὲ Ὀϊοηάοά, οὐθὸθ ΡΟΣ [βγδοὶ εἰδὴ 
κτουπμα, ψτίῖϊὰ (6 ἔἄγσιυτο οὗἠἨ ἁ (86 στοοοῦ!!θ οΓ 
ἰονιδίθδη; ἱπ Φον δὰ ἰγδαϊιΐου, ἰοχοί μος χ1{} 
(Π9 “εαίωγεε οἵὗἡἠ (δ ἀγαχοῃ οὐ βδίοτγυ, ἱΐ τὸ- 
οεἰνοα τ16 παι ὑἐῃϑγοοΐ, ββ ρϑοΐ γ τγουρὰ [86 
παρα! δίϊοη οὗὁἨ 10 βϑρι υδρὶπὶ (δράκων 2} δπὰ 

102). ΤουρῺ (Π6 ἀτάροη, ἴθ (᾿6 ΠΘΓΤΟΙ͂ΕΥ 
ϑΟΏΒ6, Π88, ἴῃ δβοοογἄδηοθ τὶ Ῥαβδαζοθ ἰπ [89 
Ῥβ88].γ8, Ὀδθη γοργοϑοηϊθα 88 Κίηρ οὗἩ 1.6 8608 Δηώ 
οὗ τραυϊῃ9 δῃἾτη8}8 (Πκὸ ὑμ86 Μιάρσαγαὰ βογρϑηίῖ ἴῃ 
ϑοδηἀἰηανΐδη τγ  ο] 05.0). ἈΘ6 8180 ΟΟΟΌΡΙ[68 186 
Ῥοϑιιΐοη οὗ 84 ᾿ιοϑίὶῖϊὶθ γυϊϊρς Ῥόονον ἰοτγαγα ἰδ 
Εν ; δηᾶ [ῃ9 ρῬγϑβϑηὶ ἥσυγϑ ἢ (ἢ. 6 ΑἸΡΟσ Υ089 
ΒΥΙΑὈΟ] ἰσΑ ΠΥ ἰηἀ᾽σαίο5 ἐμαὶ τ ἴοι απ ἐπ (οΒρεὶ 
οὗ Φοϊῃ 8 ἀοποίϑα ὈΥ͂ ““1Π6 Ῥσῖΐποο οὗἉ {818 νου] 
(9οη χὶϊ, 8]; χὶν. 80; χτὶ. 11). Ογρϑοὶς τὰγ- 
ἐμ οΪ ΟΥ̓ οἰοναιοὰ ἐμὸ ἀγροῦ, βυθδοαυδηὶ ἰὸ 1(8 
ΚΠ, ὉΥ Ηοτοιυ 68, ἰηϊο ἃ οΘοηβιο!]δίξοι, 5ἰ[υδϊδά 
ΠΟΔΡ ὑ8).0 ΡΟΪΔΓ βίαν, δηα δια Ὀγδοῖῃ  ΒΕΥΕΓΣΔ] 8.818 
ἴῃ 85 1Ἃ0115, Φον δ ἰγδάϊ! ἴοη οἰ Ὀογαιϊθα ἐδθ 
οΥἰχίηδὶ ἄρσιγο οὗἩἨὨ Δ βογτροηΐ ἰπίο ἃ ἀγδζοῦ ὙἹιἢ 
ΒΟΥΘΏ ἢθιιἰ8 (800 Ὀ9 Ἦοίί6, Ρ. 127).---Ενοὺ ἴὰ 
ὉΒτβιϊδη βίουυ, {πὸ ἀγα βροῦ- 8 γοῦ, ππθσ ἀπ Ὑ- 
θην πϑηγο8 (Μ οΒδ86ὶ, 8ι. ἀφοσθ), οοουρίθβ δὴ 
᾿τηρογίδηὐ ρῥἶδοθ. 

Α ετϑαῖ σϑᾶ [1 δῆρὸ: Εθυν τϑᾶ] ἄσαβοῃ.-- 
Πυῤῥός, ιλ6 ἀθεϊ χηαϊίοη οὗὈὨ {μ6 ΘΟΙΟΥ, 18 Ἰοοκοὰ 
ὉΡΟΏ ὈΥ̓͂ ΠΙΒΩΥ͂ 88 Ὀ]Ϊοοα-οοἷοξ, ἰῃ δοοογάδηοσθ πἰϊὰ 
6. ΥἹἱ, 4, δηὰ οοῃηϑίἀοτοὰ 85 ζοξοχσείϊηρ ἴο μἰπι τ80, 
ἴγομι [86 Ὀοσί᾽ πηΐῃ ς;, 88 ὈθΘῺ μοι γάθτγοῦ οἴ τηδη 
(9 οὔ νἱϊϊ. δηὰ 44), δῃὰ ὙΠῸ ΠΟῪ 8668 ἰο Κη}, ἴὰ 
Ῥδυυϊουϊαν, [86 ὅοη οὗ [89 ἤοιηδη α]9ϑ8οη. Ευτγαγά 
οοαι δαί {818 ἱπιοσργοίδιϊο, τοδὶ ἰδὶ εἴης (δδὲ 
Ὀ]οοά- το δῃὰ ἤσϑ- θὰ δι ἔτγο ἀογθηὶ (μἴη σε, κηὲ 
Πδἱ ἤγο 18 8 Βυτ00] οὗ ἀδδβίγ πο ο πᾶ γταΐϊη. Τὰ 
ἔἤγο- πὸ σοτίϑ! εἶν ἰ8 δυϑοορίὶϊ Ὁ16 ΟὗἨ ΒΟΥΘΓΆ] δδάοβ, 
ἤγοιῃ Ῥ816 ἰο Ὀσονη θη στοά. ἴΙ͂ῃ οἷ. γνἱ. 4, Ὀϊοοά- 
σΟἿΟΥ 18 τ πα Δ ΚΘΌΪΥ ἱπαϊσαιθὰ, [ἢ ἰμ 9 Νεγοπὶο 
Ροσβοουίίοῃ. Φομ ἢ δα, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΟΡ, ὈΘΟοπι6 80- 
αυδἰηιοὰ πιῖῃ (89 φγοϊυάθ ἕο (μοβ9 δίδικεβ δὶ 
ΜΉΘ᾽, δίποα ἐπθῃ, (ἢ6 Βυ08 οὗ ὈΙοοὰ διὰ ἔτθ 
αΥθ 80 οἵϊοι τιϊηρὶοά. 

ξδονϑι δϑδἅδ δ ἴθι ΒΟΥ. ---ἘΠὸ ρἷο- 
ἴαγο 18 ποὶ ἰο Ὀθ οΘοῃοοῖϊνθα οἵ (τσ ἰ8 Ὀθ Ἢ οἱ) 
88 80 ὈΓΙΘΥΪΥ Μοῦ ἰδϑίθ, 88 ἱΥ οὐ ἴσων οἵ (88 
6848 {Π6 10 6ΓΘ οΠ6 Βογῃ δηὰ οἢ ἐδ τοιυδί αἷπς 
ἔλγεε, ἰο Ἀοτηβ, Ὀὰϊ (τπὶϊὰ Βοηρεὶ, δέ αἰ.) 89 
Βαυϊης ἐπ ΠΟΙῚΒ ΟἹ ὁ56 οὗ ἰμ0 Βοϑ 8." 75 ἰ8 
ϑαϊὰ ἴο Ὀ6 ῥτονθὰ ὉΥ οἷ. χυϊἷ. δ, 9, 19. Ὀπὶ 186 
ὈὨΟΓΏΒ οὗ ϑαίδῃ τησδὶ οὶ Ὀ6 ἰάἀθϑηιϊ δοὰ πὶ} (86 
ΒΟΡΏΒ ΟΥ̓ Τ)0 Βοδϑί. Νεῖ ΠΟΥ 8 δ Ῥοββὶ Ὁ]. ἴῸΓ υ5 
(0 800 ΠΟΥ͂ 9ὁη9 οδὰ νῦῖῖϊ 8 ἰδ ΒΟΓΏΒ ςου]ά, Ὀδ- 
βἰὰθ (8086, ΟΔΥΡΥ͂ 8 ΟΥΟΤΩ Ἰἰ 9 τἷ8δθ6. Α οοσχοοὶ 
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δρργεοϊδίίοα οὗ ἐμ βυπιθο}8πι, ΒονοΥοΡ, Μ]]}]} 
Ἰεᾶτο (6 ἀἱβροδίϊιοη οὗἨ 6 ἐεπ λογηδ διηοη δ 
1.0 Φένεη ἀδαάξ ἴοὸ δχορβοίϊοαὶ δορί γου συ. 1890 
ΒΡΡΟΔΊΔΏΟΘ ἰ8 ἀεδίσπεα το Ὁ6 ᾿ῃΟὨΒίΓΟΌΒ, ΒΟΎΘΥΘΡ. 
ΒΥ ἸΙΔΏΥ͂, ἃ π͵ΤΟΏρ ἰθῶρ ἰ8 ἰδίςοι ἴγοιι 9 ἄξυτο 
οὔ (6 μοδ.8β δὰ ἤόγὴβ οὗ ἰμ6 Ὀγδζοῦ ἰὸ ἰἰ0 
μοδὰ8 δῃὰ Βογῃϑ οὗ (9 Βοδϑί (800 Ὁ ὑδἰοταϊθοῖς, 
Ρ. 890; ΒΌγαρα, Ρ. 8δδ; Ηδαρβίθηθοῦς, Ρ. 608), 
δι μουκιι (89 ὅθονς δἰμβοὶΥ 849 ἰδίζθῃ βυϊῆοϊοης 
Ρδίῃϑβ ἴον ἰδ οῖν αἰϑιϊηοιοη. 70 δεῦέη λεαάς οὗ 
Βείδη ἃτο ποῖ, ἰῃ ἰδ) Δοϑίσγϑδοί, ἰο Ὀ6 αἰγὶ ἀοὰ ἰηΐο 
υἰδιογίσαὶ Ρ 8568, ΒΏΥ ΤΏΟΓΘ ἰδ 8ῃ ΔΓΘ ἐδ) Β6ΥΘῺ 
δισυϑηροὶὶο ἔΌΓ π|8, οὐ ἴ8.6 βευϑὴ ὥϑρίγ 8, ἐμαὶ, ἔγουα 
ἐδ6 Τῆ τοῦθ οὗ αοά, κο ἴοτιδι ἱπίο 81} ἰδηὰβ, ἰο Ὁθ 
ἰδπα αἰδιγαϊθΘα. [Ιἢ (9 οδ80 οὗ (9 βούβθῃ 
βεδάβ, [0 ϑΟρίθ ΣΎ ὈΘΑΥΒ ἰδ ἰπιροτί οἴ (ἰ6 
πὶ ιο]6 βαιδηΐο τσοεάς, 80 ἰο Β068---οἰη, 118 οοηίη- 
Δησο, 88 8 ὈΙΘΏΔΙΥ ὨυΠΌΟΓ οὗ ᾿γίηρ τ οὐ 8, ἔγοσι 
8ὸ Ὀοσί πίη; οὗ 86 δαίϊδηϊο ἸΔΌΟΡ ἰῃ Ῥατγδάϊδο : 
(18 ποοῖς, σι ἢ 186 ἀοπιοηΐο ἀδνδ᾽ τΟΣΪΣΒ, ΠΊΤ ΘΒ 
Ῥγοῖαΐβθ οὗ ἃ Ὡ6  Ῥϑγδάϊβο, 8ὴ ΔΒοΪ αὖθ τ 110}168᾽ 
ΒφυῦΔιἢ "---τὰν σὰ, ΒΟΎΘΥΟΓ, 88}8}} 6 οοἰοὈυταιρα 
δ (9 ἑαζε 9. γε. 

Τι6 δᾶπιθ ΘΙ ΡΒαΒῚΒ τουδὶ Ὅο ἰαϊὰ ροὰ ἰ(ῃ9 
ΒΥΤΩὉΟ] σ4] οἰομοπί ἴῃ ἐδ 9 6880 οὗ (6 ἐεπ ἀογηῆδ; 
ὦ 4., Ποΐιμον 8ΥΘ ὑμΠ6γ ἰ0 Ὀ0 ἰάἀοηι δοὰ πῖςπ (ἢ 9 
ἰεῶὰ Κίηζθ ΕΟ ΔΡΡΘΩΣ 48 ἴδῃ Βογῃβ οὗ ("6 
Βεβδοὶί. 7:π ἴα (9 σοωρίοἵθ ΘουγΒ6 οὔ 186 του] : 
ἰξν ἀογπβ ἅτ ἴθ οοῃμρὶοίο ον ἀ- ΡΟΣ, ΠΟΥΘ, 
ἰπἀορά, Δρρϑδυΐίηξ 88 ᾿γίηρ ρογοῦβ. Τἢ18 οἷγ- 
συϊηδίδησο [οὗὨ ([οἷν [8]811γΥγ]} 18 τηϑδηϊοϑί ἱη (116 
ἴδοι (ἰδ δαίδῃ 8.88 ἰγ66 ἸὩΟγ06 ΠΟΡῺΒ ἰδδὴ 
ΟΓοση8. [ἢ τότ δθοίοηὶΐ {ἰπ|68 Υἱ τη χα, δἱ ᾿ἰοαϑί, 
Ροϊπίοα ουἱ {86 αἰ ογοηοο οὗ δαυϊριηοηΐ ὈοΘίνγθΘ ἢ 
186 Ὀτδοὴ δπὰ ἰδμὸ Βϑαβδὺ; [9 βδπὶθ δ88 Ὀθθῃ 
ἀοπα ἰπῃ τοάθγη ἰἰμηθ8 ὉΥ 0 οϊ6. Αποΐοηϊ 
ὀχοχζοίοβ δᾶ 6, ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἰΔΚοὴ (80 αἰ ΌΥΘΏΟΘ ἴῸ τ 
ἔτδυϊοα, ὈΥ γοΐοστίηρ (6 δεῦεη λεαάδ οὔ ἰἰο τα- 
ξου ἰο βούθπ ὕδα βρίγι(8, ὉΡ ἰὴ ὙΒοΪθ ΠΩ ΒΟΣ 
οὔ ΒαΑ4 βρὶγιίδ; ἰο βϑύθῃ σδρ 8] υἱσθβ, ΟΥὁ 189 
δούθη δα Υ δἰ 8: ΟΥ̓ ΌΥ Δρργομβοπαϊΐης, ΌΥ (110 
επ ἀογης, (6 6 δ':8 δραϊηδί (6 θη σοπιτηδηά- 
6 (8; ΟΥ ὙΟΥΪΑΙΪΥ μον; οὐ [89 του] 9 δηὰ 
ταὶς οΥὨ {π6 ἀθῃοη 8. | 

Αδοογάϊηρς ἰο Ἠοΐηδϑηπ, ἐπ6 δυο Ὺλεαάξ Βγταὰ- 
Ὀο]ῖΣο ἰὯ6 ποπ-πίίουα ΡΟ Υ οὗ δδίδη; δοοοσζάϊης 
(ο ἢ6 οίίε, ἐΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8 Βγτοῦοϊ οὗ τϊβάου---ἰἢ δὶ 
ἷϑ ἰ0 ΞΔ, οὗ σοπδιιητηδὶθ οαπηΐης. [πύδ8ο [πάΐδῃ 
ΤΩΥΪ ΒΟΊΟΧΖΥ, ἐδ ταοιΌθγ8 οὗ ἐδ) 9 αἀἰν 9 ΓΌΤΙΒ 8.0 
τ ρΡ]16ἀ, ἴον {119 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ροτγίγαγίης ἰδ9 
Βαρουβαδη βτϑδίμθ88 οὗ ἁ (δ 40.8}1{168 ἱμάϊ- 
οδιοά, 
Βττοποοῦβ Ὠΐἰβέοσὶ οΑ] ἰπίονρτοίδίϊοηβ 860 οἰἑοα 

ὃΥ Ὀαδιοῥάϊοοϊκ: ϊἱοοϊοιίδη, [86 ὁη6 μοβα τ ἢ 
ἴθ Βογβ. δ ϑίογάϊοοῖϊς δΙἱπμβοὶζ: ἐμ6 Βοπιδῃ 
οαρίτο [ἱπρογίμπι), οἰο6. Ὀδίογάϊοοι, Ρ. 896 ; 
ἢ ἤοϊιο, ». 127. 
Το Πεαυεη, ἴῃ πο ἐθθ Ὀγδρομ τραῖζοθ ΗΪ8 

ΘΡρθασαποο, ὅδη ὍΘ ποῖον (86 δηϊθτοηδηθ 
Ἠδδνυοθα οὐ ἰμ9 δηροὶ- τον ἀ---δίησο ἰμ9 {4116} 
δηρκοὶβ ἀϊά ποῖ ἱπιπιοαϊδιοὶγ 14]1 (0 δαγίλ--- 0 Γ 
6 Ηδαγεδη ἰὼ τ οἢ 89 οἰοτβοὰ ΟἸγβὶ 15. 6ῃ- 
ἰδτουοὰ. ΤῬἘπΠώαὶὲ πρηϊοῖ 86 ἰηϊοποά, ὑμογοο Θ, 18 
80 Ηοδγοι ἐπὶ Ομ τὲ μ85 ἰηδιαι θὰ οἢ Θδτί 
“τὰ ἰην δὶ Ὁ1]6 Ομυγοῖ, {πο Οοτημηαπηΐοη οἵ βδϊηδ 
--ληίο νϑΐοι Βαίμδη, Δ8 ἃ ὕγδζου, 885 Τουπαὰ θη- 
ἐγδῆσο, ᾽ι8ὲ 88, Ἰοῃβ 20, Βθ ργϑβϑοα ἱπίο Ῥαγδαΐβοϑ. 

4 {ὩΠΠΠ Β. ο᾽ βλῦραιἢ (Ηεχεηδαδδαζλ) : “ τλο ἐοδείγθ ΘΟ 6 }- 

Εεῖο οἵ πίιοῦοο κοὐ συἰγῆϊα. ἴοτ ἔθ ἐπ] ρβόποο οὗ σ|]4 ὑὉ- 
:ϑογ δ’οὰ ἀϊοοοϊαίο σαϊσεὶι." βαχρεκδ᾽ ἢυγίεγ ον. 4] 

γον. 4. Δι Β16 τα]], είς. ---) 6 οίίο : “4716 
βίγϑηρίδ οὗ ἀγαζοῦϑ ἰ8 γοϑίἀθηϊ ἰὼ ἐμποὶν ἰδῆβ, 
ϑοίϊη., οἷ, χχχ, ἰηῃ Ποιβίοίη.᾽"" Ζ7ΤΆγες ἰβ ἰδ9 
ὨΌΙΌΟΣ οὗ βρῖγι!ῖ. Α ἐλίγα ἴΒ ἃ ἔγδοίϊοῃ ἰῇ σϑ- 
ἔθγθῃοθ (0 βρὶ γἰίαδὶ ἰδ ηχ8. ΤῊ βἰχηϊδοδησο οὗ 
{π6 ἐλίγα 88 ΔΙχοδαν Ὀθθὴ 8οί οσΒ ἴῃ οἷ. Υἱϊῖ. 
ἔτοια (6 ΟὯ6 βίβυ οὗ οι οττηθηΐ, οὐἁἨἁ ἸὩΟΥΘῚΥ͂ 
Κοτιηϊπδβ ΔΡοΟΒίαϑυ, 85 δροβίδβυ οὗ (πο δὶ τὰ 
Ῥαγί οὗ ἰδ βίδυβ, ἵ. ε., (86 ϑρίγϊ 81] ΟἸασοἢ- 
θάύθῃ, 8.88 γοϑυϊοἃ, Τῆ 656 δϑίδγβ δύο, ὈΥ͂ 186 
Ἰδβῃϊη 8 οὗ ὑπο βαίδηϊο 81}, ὈΥ͂ (86 τπαρὶο οὗ 88 
ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ ρῥτοάϊχίουθ Υἱίδὶ ῥΟῦΟΡ, οαϑὶ ἔγουι 
Ηξδάνθῃ ἰο θαυ, ἑ. 6., ἔγοτα Ὀδίηρ βίατϑ οὗἁ 189 
ἰην] 81 Ὁ1]0 ΟΠ υγοὶ, (ΠΟΥ Ὀθοοταθ ἀθπηοηΐα ΟΥ̓ΖΒἢ8 
οὗ 86 ὀχίθσῃδὶ Οδυγοὶ δηὰ οὗἩ Ομ γι ϑιίδη μοὶ ἰ- 
68] οτάον. 
ΤῈ Γοίογθασο οἴ (ἢ 6 δίδτϑ ἰ0 δ μ6}8 (ΥἹίσίοα, 

οὐ αἷ., ΕὈταΓα) 8 τηοϑί Θγγοηθουῦβ: ἔστ Ὁ 
ου, ἔπ ταβοῦ ταβοῖ, ἑοσεοίλεν οἱ δῖα απρσεῖϑ, 
8 Τοιη 8.}}} ἰῃ Ηθανοῃ. 7}1ὸ αϊνίβίου οὗ (ἢ 8 
δίατθ ἰηΐο {νο ΟἾ848865, θαΒοα ὉΡΟῚ {μ6}} Τοῖον- 
ΘΩ0Θ (0 ΘΒΌΓΡΟΒΙΥ ἰοδσμοτδ (τοί, εἰ αἰ.), διά 
ἰο ὈΘ] οΥΟΥ8 ΟΥ εαἰηβ (Αἰσαϑαγ, δἰ αἰ.), 18 ἰπδα- 
Τα ΐ8810]0θ.0 Αδοογαΐης ἰο Ενα]ὰ, ἐπ δοϊΐοη οὗ 189 
γα ομ᾿ 8 (411 σοηβί ἰππῈ 68 ΤΊ ΘΓΘΙΥ ἃ ρΡοοίΐο ἰγαῖ!--- 
θοΐης ἰμἀϊοαιίνο οὗὨ ΘΔ ΟΓΏ688 ΤΣ σοί. 8 5- 
(οτος α͵ῖ8ο γθάιοο8 (η6 ἀθβουίρίϊ οΏ, ἰἢ 6Θ896000, 
ἰο 8 ροοίΐο ῥίοῖίασο. ΟΥ̓ Υ ἰριογρσοίαι 08 8606 
αυοϊοα ΕΥ̓͂ ἐμ ἰαδί παπηϑὰ δοπιπιοηίΐαίον, Ρ. 8398. 
Διᾶ ἴδο6 Ὥσχαβοσ βἱοοᾶ [{γαΐ--- 81 ΟρΡΡοα--- 

ἰοοὶς ΗΪΒ βί8π4].---Ασοογάϊηςρς ἰο Ῥ]᾽ηγ υἱῖ!. ὃ, ἀτὰ- 
ΦΟῺΒ Τ2009 ἰῇ Δ ὑρτὶχοϊ ροδβίυσο. Οομρ. ᾿οί- 
Βίοϊ, ὃδ6 Ἧ οἰΐο. 

γον. ὅδ. Α ζΏὯ819 ΒΟ. .---6γὉ. χα. 1ὅ, ΤῊ βίγοῃ 
οχρτοββίου οὗ [86 ᾿ηϑδηΐιϊ 688 οὗ (86 ΟΠ ]ὰ Ὀγ (6. 
ὨΘυΟΓ ἄρσεν, ἰΒ ποῖ ΙΔΘΓΟΙΥ Θχραπδίοσυ οἵ Ηϊ5 
ἀοϑιϊηδιίοη, ἰπθπ δοσογύδβησο τιϊῃ 6. ἱἰΐ. 9, ἰο 
ΒΕ ΡΒοσᾶϊπθ (ἴῃ δοοογήδησα τὶ ἢ (116 δορί.) 81] 
89 πδίζουδβ υὐὴἱ τ ἃ τοᾶ οὗ σο! {Π ἈΠΡΡΟΣ : 
αἶδο οοηίδίη8 8 Β᾽ σὰ ἰηιἰτηαι ἴοι οὗ [Π6 ἔλοι ἐδ δὶ 
Ομτὶϑί ἢ858, ὉὟΥ Ηἰβ χοβαγγδοιίοῃ, ἔγυβίγαίοα (9 
δἰἰοτρὶ οὗ ϑδίδη ἰο ἀονουτ ΗΠ. 29 Υ εἰίθ ἰο- 
ἰΔ}γ ἀθδηϊδα (ἢ δι ρῃδϑὶβ ἰη {ἢθ δρροϑί(ίου ; 
Θυδιοναάϊ οἷς, ὈΠΏΘΟΟΒΒΑΥΥ, αἀἰϑοονοῦβ 8ὴ 88- 
πουησομῃθηὶ οὗ ἰδ 9 ΒΒΘΡ ΒΟΟΣ ἰζίηρς οὗ Ἀπ σἢγἷ8- 
(ἴδῃ παίϊοῃδ ἰὼ ͵μάσηιεηί. 

Μδη ΘβυΪΥ ἰῃ6 ΜοΒβΙ ἢ 8 ἤθτοὸ ἀδϑηοίοα ἰῃ ἐδ9 
Ἰλῖογ δ] θθβο οὗ (Π6 ἰογη---ηοἱ ἴῃ ΔΩΥ τηο ΡΒ οτίὶ- 
68] 5Β6η80 ὙΠΘίβθοουοσ. Τ}18 γι ἢ, Βοιν σοῦ, ἀ068 
ποὶ ἱηγαὶἀαύθ ἐδ ἱγρίοδ!θβα οὗ (6 ἴδοίβ βοὶ 
ἴοτί : (89 ῥθορὶο οὗ Ομ γίβι, ἱπ σοὶ Ηθ 18 
Ὀοτ οἱ δανίῃ, αὐο, ᾿ἰκκο Ηΐτα, {μ λβοῖγ 659 σα ρ πὶ 
ΔΑΥ͂ ἰηΐο ἤραγνθῃ, ἐπγουρη ἰμ9 ταοάϊιπι οὗἨὨ δβυΐς- 
ἴοσίηρς δπὰ ἀθδίι, ἔγοτλ δία 8 ρ]οίβ 0. {161 
ἀοδίταοίξοῃ. 

Μδηϊ ο]ὰ ἱπιοτργοίαϊοηϑ οὗ ἐμ ψοτὰβ, 88 γθ- 
εττίης ἰο (Π6 ΟΙεγὶδὶ Ὀοση οὗ ὑἰδ9 ΟΠ τοὶ, ὕγοια 
Βοάο οηψαγά, 860601η Ὠδίογα 1 θοἷ,, Ρ. 400, ἢ ἢ οἰἱο, 
Ῥ. 128 (Ομιγἰϑιίδηβ ; Οοπϑίδῃίίηθ (μ9 ατγθδῦ : [89 
Νίσθῃβ σοηΐοϑϑίοι ; (9 Βοιβδὴ Ομαγοι ; ΟἿ Σ18- 
ΟἸΔὨΣΥ, ἐἰς.). 

[“Ἴ 689 ψοτὰβ (το ἴβ ἴο δ ορμοταΐζο 8}} ἐμ 
πδίζοπϑ, 6ί6.}), οἰἰοαὰ ναγθαιϊΐλ ἴτοαι 86 ΧΧ, οἔ 
ῃ9 Μοβϑίδηΐο Ῥβδ]πὶ ἰϊ., διὰ ργεσθάρα ὉΥ ἰδ6 ὃς 
οὗἩ Ῥθγβοῃδὶ ἰἀοηϊ βοιίίοη, Ἰορανθ Ὧο ῬοΒ5: Ὁ} 
οὔ ἀουῦλ ψῆο ψϑ δ6γθ ἱπίθῃἀθά. Τ7Τ]1.0 τδῃ- 
οὐ ἰ8 ὑμὸ [οτὰ 26.805 ΟΠ γῖβί, απα ποηε οἱλορ.᾽" 
ΑΙΓΚΟΒΡΌ. ὅὅ66 δ͵8δο (Π6 δὐοϑίγησί οὗ Αὐδοτίθη, Ρ᾿. 
248, δὰ {6 ΑΡΡ. ΝΟΤΝ, Ρ. 250 η.---Ε. Β. (.] 

Διᾶἃ ΒοΣ οὨἑ]ᾶ νὰβ οαὐυρδϊ ἀν Κ.-- δυό 
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2ροοἰδ εεἰογπὶ, ἰλ6 βυδουίηρα οὗἨ ΟἸσίϑί, 85. ἰπϑὶϊ- 
ευϊεὰ Ὀγ ϑβαεαίδη, ἄονη ἰο ΗΒ ὙϑγῪ ἀραίἢ ὕροῦ 
():0 ΟΓΟ58, 8.6 8 ὈΔΗΕ]οὰ τηδοβϊηδίϊοη, του] ηρ ἴῃ 
186 σοῃαιπγτπαί  0η---Ορροβὶία (ὁ ἐμαὶ ἀοδ᾽ γοα---οῦ 
ΗΙΒ δχηϊιδίϊοῃ ἰοὸ (86 ΤΉτοπο οὗ αοά. 86 εἴθ 
ῬΟΥΓΙΏΘΠΓΥ οἱίο8 1.16 τνογὰ8 οὗ 68ι:ι8 (Φομ χὶν. 
86) : Το ῥυίησα οὗ (818 του] ἃ δι ποίμίηρ ἰῃ 
λῖο. Ματκ αἷβὸ πὶ δοϊησηθοΐ οἡ {16 ““Δοϑιατγα 
ἸηοΥργοίδιοη ἡ οὗΥἨ Οτοί(ΐα8 σοποργηΐης ἰδο 
ἰγαηϑίαίοα οὗ Ομ γίϑί, οα ἰδ6 Βγροίϊοϑ!5 (δὶ 
ἰδὴο Βοιιδῃ Οδαγοῖ ἰ8 πηοδηῖ. Οἡ ἴθ 88 1160 
Βγροίμαβὶβ οὗ ἃ τη σϑίϊοαὶ Ὀϊγί οὗ Ογιϑί, γτα 
ΒΡΟΚο οὗὨ ἰδ Ἰδογαίϊου οὗ (Π6 ΟΒαγοὶ,, αμά ΕἸοἢ- 
μοτγὴ οὔ [5 στονίῃ. Τὸ ἔδοί (Πὰϊ (ἢ 6 δοί δὶ 
ΒιβίοτΥ οὗὨ {116 Βαιῃ ]Ἕδιΐοη δὰ οχα]ϊιδίΐοη οὗ ζ6- 
8ι18 (ΒΘ Π66 4180 {δ {ποὺ οὗἁὨ 1} 89 ΑΒΘΘ ἢ 5105) ὉΠ 4 6Υ- 
Ἰ168 {π6 Αροοσπ)γρίίο ἀοβοσὶ ριΐοῃ, 18 σι ἷγ ἀδηϊοα 
Ὀγ Ὀυφογάϊοοϊς ; 6. ὨΪΠ]Β6] βιιβοα θην δὰ- 
τοἶϊἐβ ἰΐ, ἰῇ ἃ σογίδἰ ἢ ἀοργθθ, ὉΥ βαγίηρ ἰδαΐ (Π9 
ἰδίοτῖσαϊ δοί Δ} }Υ ΒΟΥΥ͂ΘΒ ἸΟΓΟΙΥ 88 8 ἥττω, 60} - 
οτοίο βυδίγαί τι ἴοῸ Ὁ ἐπ 6 168. 

γον. 6. Απᾶ [[}ημ0: Βα) ἴ86 σόοσδη 
δΒοᾶ ἰηἴο ἴ89 νυν ἄθχιιθ88.---Οπ [Π6 σα ρου 0 ἢ 
οὗ {μὲθ Ῥάβϑηρθ, 880 δῦουθ. Το εσἰ εγηθε8 Ὧθ- 
ΟΌΠ168 8 μἷδοο ἴῃ (6 ΠΟΔΥΘΕΪΥ τορίου {{56]7 ὉΥ 
ἐϊᾳ. ρονΐοοι βυτι οὶ ο- 1 ἀ04] ἱπιροτί : Βοσοῖὶο δΌπο- 
ελϊϊοη οὗὨ {᾿ἰὸ ον. Οπἡ {||ὸ ἰοτῃ ἀρβιρηδίίηρ 
ῃ0 ρμεγίοί οὗ τοι γοπηοπὶ ἴῃ 6 τ] ΓΠ 688, 866 
Βγπιυοϊίπα οὔ ΝαΠΙΌΘΓΒ ἰὼ ἐμ0 [αἰγοἀμποίίϊοη. 
Αἶβ8ὸο )ὰ εἰί6, Ρ. 1231. [πῃ σοιτηοπίϊηρ οὐ ἐἠς 
τοι ἀογηθδα, αχοσοῖοϑ ἤαγθ τοΐογτοα (0 {ἰὸ να πάθυ- 
ἴῃς οὗ [5γ86] {Προυρὶν (ἢ 6 ψ] ΠΟΥ 658: [Π6 Βο)ουτῃ 
οὐ ΕἸ Δ πὰ 6 ψ|]άογηθθα; (6 Εἰσί οἵ (86 
Ῥϑγϑηιϑ οἵ 688 ἰο Εργρί; νι πάτγαν αὶ ἔσγοπι [μ6 
σοῦ] δα σοπιποίδιϊοη οὗ 0: {86 θίροι οὗ (86 
συ ϑι 88 ἱπίο ὑπ6 νἱἰ  ἀ0ΓΏ085: ἰ'6 ἤϊριὺ οὗ 
(110 ΟἸιγ βυδη5β ἰο Ῥα]]α, οἰ6. Ἐγνοη ψαβίθ- γἱὴρ 
Ῥα]οβιϊηθ ἰ8. τποηϊϊοπμοαὰ (ὉΥ Ἠοΐπιδπη) 88 {116 
ὙΠ ΟΥ655 ἴῃ Μηδ ἰῃ6 σΔς, το 18 85.1}} 
Βοοϊη, Μν1}} ομο ἀὰν ἀγγῖγο ([). 
ἢ γοἰῖο 64116 (86 ἱπίοτρτοιαίίοη οὗ ἰπ6 ἤἶὐσλί 

88 ἰἰιθ δ ῃΐ οἵ {ὸ ΟἸγ δι δὴ 8 ἰηίο τ6 ψιϊάον- 
ΠΟΒΑ, δ ΡΘ(ΕΠγ Ἰιίογαὶ " -ππαὶ οομμμαμθπΐ το 15 
υηρτουπάἀθά, δίησθ ἴῃ ἔδᾶὺ διρῦ [Π0 οχίθγμπαὶ 
ἴχοὶ οὐ κί πα} οοἰποϊἀοα τὴ} [18 ἵππον βίρηϊῆ- 
ὁλη66---8 νγ8 ἰΠ 6 6886 ἴῃ χτοχαγὰ ἰο ΟὨ ΓΙ δι᾽ 8 8ο- 
7οῦτη ἴῃ {}}0 νυ] ] ΘΠ 688. 

[ΔυΟΒΕΒΙΕΝ βαρροτίβ πἷβ γον ἐμαὶ ὈΥ 89 οσἱξ- 
ἄεγπεδα ἰ8 ταθϑῦ {}16 Βοδί θη ψου]ὰ (866 Ῥ. 2483), 
ὉΥ σοπϑί ἀογϑί  0Πη8 Β 6 ἢ 85 {Π6 0] ον ἱὴρ : “Τὺ }8 
ὈΥ δ κιὶ ἐπαὺ ἐΜι6 Τ οἴδη ΘΟ 68 ἰπίο ἔμ 6 τὶ ον- 
π685. [ πὸ σοιηδεὶς θη σ6 Βμ6 ἢϊος, τὰ 5. 8]}} 
8130 ἅηα πο ϊίημογ. [ἰ ἴθ ὈΘίΌΓΤΟ 0} 6 ΡΟΣ Βαου 1018 
οὗ (6 ον, ἰμτουρ Ηδογοά, δὰ ἴῃ ρομογαὶ 
(πγοι ἢ π6 0). αὶ ΜΠ ΠΟΥ ἀ068 886 γῇ... 
Ὁπάουθιοα γ ἔγοπι 9 Φ9γ)7ἷὲ ἰο ἐδ6 Ὠδδί)})6η8. 
ΤΠΟΓΙΓΟΙΌΥΟ ἰὺ ἰβ8 ὑμαί, ἴῃ δ 8 ραββϑαρο, (86 αἱἱγὶ- 
Ὀαΐα ρσίνοη ἰο ΟἸγῖϑί οἰβονν ἴθ το, (δὶ Ηθ υῖϊὶ τὰ ϊο 

. (80 Βραίμοη πὶ ἢ δα Ἰγοπ βορρίσα (ἰϊ. 27; χὶχ. δ; 
Ῥμ, 1ἴ. 9), 18 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ τηοηϊϊοποὰ. ΕὙοπὶ (89 
ἐπι6 οὗ {158 δβοθηβίοῃ, (8 Βθδίθῃ δζὸ γσίυθη ἰο 
Ηΐὰ 88 Ηἰβ δοϊὰ ; (ἰϊηον Ηἰ8 ΟΒυγτοῖ, ρογδθ- 
ουϊοὰ ὈΥ {πὸ Δον8, (αΚ68 ΠΟΥ σοΐιιρα (ἔγοὰ Αοίβ 
Υἱϊ;. οηνᾶτὰ8). Τιθτθ αοἂ 88 ρῥτγοραγοὰ ἃ 
Ῥίδοθ [ὉΣ ΠΟΥ ἰο ὯΘ 801] 6γοι} δηἃ πουγὶϑιοαὰ. .. 
Τιιΐα δἰ αἰ δοθίίοα. . . 18 σογγοῦθοτγδαίοὰ Ὁγ ἰῃ9 
Ῥγορ θιϊο ὠδῶς ἰοφμοηαϊ, ὍὯο Κηον (Ἰὰὺ Οἀπαδη, 
88 1:0 δΒοαΐ οὗ 8Δ}1 ἰθι ΡΟΓΑΙ δηὰ βϑρίγίί( 8] Ὁ]655- 
ἴῃ σϑ οὗ Ὗαοὐ, 18 641164 ἐπ Ἰδῃηὰ οὗ ρίοτυ, οὗ ρ]οι- 
ΒλΒι 688, ἐς. (6 Χ. 1}1. 19; Εχεϊκ. χχ. 6,15 ; Πδῃ. 

ΤῊΒΕ ΒΕΨΕΓΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

χὶ. 16, 41; τίϊ!. 9). ΤῈ Ἰαδπὰ οὗ ἐδο οί οι, 
ΟἹ ἰδ ΘΟὨΙΓΑΤΥ͂, 185 8 Ἡ]ἸάοΡη 688, Ὀροδῦδο ἴοτ-- 
ΒΔ ζο ὉΥ͂ ἰδ) [Ὁ11985 οὗἩ Ὀὶνὶπο 16 αηὰ βίγεηρί. 
Α5 αοἀ ἀνο}}5 δὰ σχουϑδὶβ Ηἰβοὶ πὶ τθ 6, ἰακπά 
ΟΠἹ φίοτψ, ἰῃ9 ἀθιοῃϑ αἀὑ9}} ἴθ ἰδ 6 τὐάετγηδει 
{58 χὶϊ, 48; Ματὶς ἱ. 18; ἴον. χγυὶ. 21, 22; 
88. χχχὶν. 14) : (ΠΟῪ ΓΘ {6 ΓΌΪΟΥΒ διὰ ῬτΊ πο 68 

οὗ {860 μοδίβϑῃ ψουἹά (1 ὅοσ. σ. 30; Βου. ἰχ. 20). 
Ηδφησο, θη ἴβγϑοὶ 18 οχϊϊοὰ ἐο ΒδΌΥ]οη, ἰἰ 18 
Βρ1ἃ ἰο Ὀ6 ἴῃ {6 ιοϊάφγηδδα (88. χ]ὶ. 8 : χὶϊ. 17- 
19; χὶϊὶ. 10-12; χἸ, 19, 20,᾽" εἰς.--ἜὋἘ. Β.Ὁ. 

γοτβ. 717-12. Ἐχραυϊδίου οὗ δαίδη ἔγοτα ἐμ 68» 
Υ65 οὗ ἰδ δρὶ συ] Ομυσοῦ, ἴμ6 δοτησασπΐοι οὗ 
δαϊηίβ. 

“ 1η0 δβδϑυϊηρίίΐοη ἐδδί ἐπ Ὄγαωροι μυτγβαοὰ 
(ὴ6 ΟἸ]ἃ4 ονὐο το (6 ΤΏΓΟΙΟ οὗ οὐ, δηὴ ἰδδὲ 
{8}8 νγὰβ (6 οδ86 οὗ ὸ σοηδῖοὶ ἰμαὶ ΔΓοβα ἰὼ 
Ηρφανθη (Εἰομδοτη, Ηθράον, θ6  οιϊία, ϑιδγη), ἰδ 
οὐ ΟὨἹΥῪ υἱἱοτὶγ ἰοῦ Τουπάδιϊοη ἰὼ (ἢ 6 οου- 
ἰοχί, Ὀυὺ 18. δἷ8ὸ ἱῃσοιρδίϊῖο ψ|.} τμδὶ ἰδ 
βίαι ἴῃ νον, δ᾽ (Ὀ  διογά 66). Το Θοπηπιθη- 
ἰδίοῦ ἔἴγοᾳθῃ πσῇοπὶ γὙθ6 ἢδῦθ ἰδὲ αὐοίϊοά, ν]]], 
ΒΟ ΘΥΟΣ, ᾿Ιϑέθῃ ἰο9 Ὧ0 δοῃ] οί Γ6Β 85 ἴο ἴδε εἰ χη)- 
βοδίϊου οὗἩ {μὶ8 Πεανεη, διὰ 66118 ονθα Βοὰ θ᾽ 5 ὁ χΧ- 
Ρἰδηδίΐίοα {τοι 15. 4180 ἐμαὶ οὐ Ῥυὶπιαβίιβ δπὰ 
οὐ ΟΥΒ), ἐπ φοοίσεία, “ ΔΙΊ ΘρΟΣΊΟΔΙ Ἰηἰογργοίδιϊου," 

γον. 1. ασ ἰῃπ ἴ8}9 Εΐϑανϑι .--- Τγοδιῖθαϑ οἢ 
πὸ ἀπο] τοδάϊηρς τ 816} γ6 τηϑοῦ ἢ ΒογΟ, 
866 ἴῃ )6  οἰέο (Ρ. 181; ὕπιοτά., Ρ. 404). [866 
ΤκχτΤ, ΑΝ 6ὅΒΑΜΝ.--Ε. ΒΕ. 0.} 

ἹἩΠΟΒ891.---ῦῸρ γοδα ὑμὶβ 88 ἴῃ δρροδβιίου ἰὼ 
(86 ψὰῦ ἴῃ ρθδυθῃ. Τι6 τοα7 ἐπ Ἡδαυφη ἰδ 1116 
Θύθ ΓΔ), ΒΟΙΥ͂, δηα ὙγΥ}1}κ9 Ορροβίτλοι δραϊηϑί ἰδὸ 
ϑβείδηϊο Κίηράοιι: δὴ ορροβί(ζ οῃ σορσχοβθηιοὰ ὉΥ 
Ἡϊολαοῖ, ιν ται] το ἔοσια οὐ Οδγίϑὶ, ἃ ἴοσαι 
Ὑ ΒΙΟὮ 4140 τηϑη οβὲθ ἰ(βο ἢ ἰὼ Ηἰ8 Ομ σοὶ 85 (86 
δρ γι οἵ ἀϊβοὶρ! μη. 

“71μοὸ νον οὗ γιιγίηκε, οὗὁἨ σοῦ Ηδηρβίθη- 
ὈΟΣΣ 18 δὴ οατγηθδὶ δἀγοοδίθο, ἐμαὶ ΜΊοδμ86] 16 ποὶ 
8 «πσοὶ (Δοοοταϊαρ ἰο δη. σ. 18; χιίϊ. 1, 189 
συδγάϊδη Αηροὶ οὗ (6 ΟἸὰ Ἰοδίαπιθηὲ ρθορὶς οὗ 
αοά; δοοοτάϊης ἰο δΦυάθ 9, αἢὸὅ Ατοδδηροὶ), δαὶ 
Ολγδί Ηϊτηβ91ἴ, ΟΥ, 89 Ηδιρβίθα θοῦ, ΡΓοΐοσβ ἰῸ 
ΒΆΥ͂, [16 7Ζοροδ-- θυ ἴθ γ8 βυϊρνσοοὶς δὲ (ἢ ὙοΣΥ 
ουϊδοὺ----ἰγΓοΒρθοίίνγο οὗὁἁἨ ἰδ0 ρμᾶβϑᾶσο ΖΔυΐ ες 9, 
ΜΠ ΘΓΘ (ἢ 6 ΟΧΡΥΘΒ88 (1{10 ὁ ἀρχάγγελος, δὲοοτάϊος 
(ο Ηδσμρ ΒΘ ΌΟΥΖ, ὯῸ ΙΏ070 Οοηίδῖηβ ἃ ῃτοοί 
δραϊηβί 186 αἰνίηιν οὗἨ Μέομδθὶ (Π4Ὼ ἐδ υἱίδν- 
866 οὗ οὐὔγ [μογά, Φοδῃ χὶν. 28, ὈΘδσΒ (6ϑι 1 ὨΥ͂ 
δρεαϊηδί {Π6 Βοιποδιυδβία οὗὨ (6 8οη---ἰὰ (ἂς ἰα- 
ῬΟΒβΙ ΠΥ οὗἨ τορεγάϊης {Π6 ΜίΊΟΠδοὶ οὗ τοὺ. 7 
δηὰ (πὸ ΟὨΪΠ]ὰ οὗ νοῦ. ὃ 88 οπβ δῃὰ ἐδ εϑπιθ 
Ῥουβοη ̓̓  (Ὀ βίοτά.). ἩΠΒὶῺ (86 χα ρα οὗ βοῃ- 
ΒαΟυΒ Δρροζοθρίίΐοῃ ἰδ ἰ8 18, υπἀουδιοάϊγ, ᾿προ8- 
8010; ἰῃ ΟΠ γι βίο οαΥ, Ὠόνγονον, ΟΕ γῖϑί, οϑη, 8ὲ 
(86 δαῖι8 ὑϊη16, Ὠ6 ἃ ΟὨἱ]4, ἴῃ Βοιδίοθλοπι, δηὰ ἐδ 
895 οὗὨ ἀοά, ἴῃ ππίγοσγβαὶ βοϊδίϊοπβ δηὰ τη }65ἰ8- 
ἰἰοβϑ. ο ἰαἶκο ἰὸ (δ. Μ|Ιοδδοὶ, ἰπῃ δοοσοσάδμοθ 
πὶ (86 αἰξουϊὶ γοσάϊης, ἰδ, ἔσο ἰμ6 ουϊδοὶ, 
Ομγὶδί πὶ ΑΥ]Ϊ ΚΘ ΔΥΓΑΥ͂ δράϊηδβὶ δεαίδη, δηὰ ὑμδὲ 
ἤδησο ἰὑ 18 ὑμαὺ ἰΐ6 δηχοὶβ οἵ ΜΙσἢ 86] ἂσὸ δρ- 
Ῥοϊηϊοα ἰο ὈΘ δῆ ροὶβ οὗ ψ 87 αζαϊηβὶ ἐμ Κιπσάουι 
οὗ Ῥανῖπθββ. Τί ὙΟΣΥῪ ἀεὶ σηδίΐοι οὗ ΜΙοδδεὶ 
ἴῃ Δαν δὲ ΤὨΘΟΪΙΟΘΩΥ 88 ἰ86 συνήγωρ, οΥ δἀγνοοσδίδ 
οὗ 8 ρΡίουκ, ἰῃ ορροβί (ἴοι ἐο (ἢ9 κατήγωρ, 18 ὁχ- 
Ῥτοβδῖτα οὗ [η6 δϑδβαϊηρίίοη ἐμαὶ Μίομδοὶ 15 πὸ 
ἴΏΘΥΘ δηροὶ. [8996 70οί-ποίε, Ὁ. 24] - καὶ Ο.] 

γον. 8. “" Ηοίπιδη, ΕὈτατγὰ δηὰ ΑὐὈοσίθη ρτὸ- 
ῬοΒβίθγου νυ ἀοριηαῖῖσο οὐ 18 γΟΓΒ6, τηδί πίδ οἰ ος 
τας 1 ῥγοβθηῖβ (86 ἰάθ8 ἰδὲ πι}} (μδπ (παιὶ} 
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ἐδ Αϑοθηϑῖοι οἵ Οτἶβϑι, νον. ὅ, Αὐδονίθη [866 ΡὈΡ. 
2436ᾳ.7: ἀυγὶπα [89 Ὑ Βοῖθ “γοΥ]α-Ῥοσῖοα,᾽ ἤοπι 
0 ᾿Αβϑοοπβδίοηῃ, ΕΌγαγα) ϑαίδη δα ἢὲβ δη6]8 
μανθ σϑδὴν δὰ ἐλοὶγ ρίαοο ἴῃ ἤεαυεη. [Ιπ (16 
Ῥτοϑοηϊδίίοη οὗ 818. υἱοῦ, Γοΐδυθη 9 8 δά ἰο {116 
ΔΡΌΘΔΓΘΏΟΟ οὗ ϑείδη ὈΘΌΤΣΟ Π6 ΓοΓα, Φοῦ ἱ., ἴῃ 
ἰὴ0 Β6Ώ586 ΟὗἁὨ δὴ διἰβίογὶ δ] ἴδοί, δηὰ ἔγοιῃ ΖοΟἢ. 
ι. Ὁ 18. βῃονπ ἐπὶ βδαίδη᾽ 5 οσσαραίίοη ἴῃ Ηθᾶ- 
γϑὰ 8 (μαὶ οὗὁἨ ἧσοοσμδίπσ᾽ (Ὀδιοτά). ΕὈγατά 
ΟΥ̓́Θ 858 0|65 ἰμδαὶ ἀυτίηρ ὑπὸ νυ 016 τνου]ά-θ6- 
τἱοὰ οὗ ιἰιο 1200 ἀδγ58, ϑαίδῃ 8 4 τὶ χιῦ ἰο δρ- 
ἈΘᾶΥ Ὀοέοσο Θοἀ 88 δ δόοιιδοῦ οὗ [868 Ρ60}]9 οὗ 
ἰδτϑοὶ, εἰς., Ρ. 86ῦ. : 
Ἧς δ ῦῖο Δ]γοδαγ οα]ϊοα αἰξοπίϊοα ἰο ἐπ σδοη- 

εἰβοῦθδβ οἵ (16 οχργοβϑίοη : ΠΟΥ Ὀσχϑν δὲὶϊϑᾶ 
ποῖ; ποὶῖμοσ νν88 ΓΠΘῚΣ Ὀ]80Θ (18 ἃ ρΡογπιδηοπὶ 
Ῥοβί(ἰοπ) ουη ἃ ΘΏΥ͂ τοτθΘ ἰῃ ἴμ6 Ηθανθῃ 

οῦ. 9. Ασχπᾶὰ [806 ργϑαῖ Ὀσαροῃ ν͵88 
σου ἄοννῃ [[δηρο: οὐδὲ οὔ], εἰς.---α 
βοϊοπι δπἃὰ σου ΓΘ ἰθηδῖνγο Θχργοββίοη, ἀοοϊαγα- 
ΟΤΥ οὗ {πὸ οχρυϊδίοη οὗἉ βαίαπ, Βοπσο 480 οὗἉ )ἷ8 
Ἰγίῃηρς αὐίβ δῃὰ πιο γ98, Γροστὶ (Ὧ6 ΟΕ γοἢ οὗ 6οά, 
86 Κογηοὶ᾽ οὗὁἨ Βυπμαηϊγ. ΕἸτβϑί, "ὴ 6 βυῃῃθο] 68) 
όχι : ἔβο δποίϑηϊ βουρθῃῖ. Τῆιο σγεαί τα- 
φοπ, 88. ἴΠ:6 Ἰηογὴ8] ΘΏΘΥ οὗ ΟἸγὶϑί, Ἰοηςς δρὸ 
Ὀοσϑὴ ἢΪ8 ττάργουθ βρουΐ 88 (0 αποίεπί 86Γ- 
»Ῥεπὶ. Τμο βογρϑῃὸὲ οὗ Ῥαγδαΐθο ἢ88 Ὀθοοῖγθ {}}6 
ξτοδαὶ Ηο)]- ἀγακζοη. Απά, δἰ τα ἑδυγ, ἴῃ δοσογά- 
δσο Ὑἰἢ Βὶ8 (ΓΘ 6ββθῆσο, ἰπ6 ἥοηᾶ δ)85, ἔγοῃηι) 
δοίης (δ θυ], οὗ δἰαπάδτεν δι ἃ ἀσομϑεν Οὗ τ8- 
Κιαά, Ὀαδοπιθ ἰἰ8 Ὁππιδϑοὶ 906, ϑΘαῖδῃ!. ΑἹἸ- 
{πουσὰ Κησση ἴῃ, δηὰ οαδέ οἱΐ ἴγομῃ, ἤεαυεφη 
ππάον {Π659 (1{1|68, ἢ ΓΟΒΌ Πι69 Ϊ8 ο]Ἁ ΘΟΌΓΕΘΒ ἴῃ 
(6 τογία 85 (᾽9 δεώμοον οὔ ἰἢ9 Ὑ8019 Ἰου]ά. 
Ϊῃ βδηιἰι μοϑὶβ ἰο ἰμ6 ΒΟΙΪΥ Κοτγηο] οὗἩ [869 Ομ υτο ἢ 
οἵ αἀοά, 6 ΠΟΥ͂ ὈΘΟΟΙΉ65, ΠΟΥ ἰΓΟΪΥ ὑμδὴ οΥ̓ῸΓ, 
[89 Βοάοον οὗ ὑπὸ ψνουῦ]Ἱὰ. 
ΗΘ νγὰβ ἴτουν ἄονσῃ πηῖο [86 Θατ ἢ. --- 

δαὶ 15, ποὺ ουἱϊ οὗ (6 οἱοιιά-ϑανθη ἀροη (ἢ 6 
ἰοτγθαι γὶ 41 ρίοῦθ, Ὀὰς ουὐ οὗ {πὸ πον ΟΠ υΥοἢ 
ὌΡΟΣ ἰδ 6 ἜΧίΘΓη8] ΟὨυσοἢ δηα ἰδὸ 6δοσ᾽ δἰ ββίϊοο- 
ΡΟ εἰσα] ἱπβιϊαιοα, [Ιἐ 18 αὶ γαῖ δαρροτίοα ὃν 
Ὠἰδιογί σαὶ ἀαία, ἰδδὺ 6 δητὶ ἢ 815 οὗ [Π6 οχίοσ- 
τ8] ΟΠυτοῖ τὸ 186 ἱΠ 56 βρ εἰ] ΟΠ ΤΟΙ ΟΥ̓ αὶ ἢ 
Βλε, ἴῃ ΤΟΒΏΥ͂ ᾿ΡΌΤΟ, Θροί 8[168] ΟΥ̓ΣΆΠ5 ΟΥ̓ (0 
ἕοτιαον, Ὀθθη (6 σι 86 οὗἉ (86 τιοῦὸ ρογίοου ἄθυο- 
Ἰοριποηὶ οὗ [6 Βυροοτ 68] νου] ἀ-ϑρὶ γι ἰη ἴον- 
Δτο1 68] δηὰ βοσίαγίδη ουη8. 86 Βοοομά οἶδιυιβο 
οὗ 0 δοηίϑθῃςο, {πογοῖοτο: 
Απᾶἃ δπῇΆα 8565618 σσγϑοῖθ ἴσχουσι ἅἄονσῃ 

ὉΠ Ηἰτη, ταυϑὶ ποΐ ὍΘ τχεορανάοι 848 σοϊδιϊης 
Ῥυτοῖγ ἰο ἀοημοηΐο Ῥονγουβ οὐ 6 Οἵ σου]ὰ. 
Τὺς ἀφοϊαγαί(οη ΘΟ οἰ {Π6 δηροὶ οὗὨ βδαίδλη, 
τσῦο Ὀυβοίοα (6 Δρο8116 Ρδὺ] [2 Οοτγ. χὶϊ. 17], 18 
δυρροβίίτο οὔ (μὸ Βεαίγοα οὗ Ψεν»718}} οὐ ΦυἀαϊΖίηρ; 
Ταηϑιϊοῖθι : δηα Ββυοῇ ἴδηδιϊοἶβπι τῦδϑ α1850 δἱ 
σγοτὶς ἴῃ ἰδ Ττίβο οὗ [9 δυπαρορσίοβ οὗ βαίδη, οὗ 
τό ἢ} τ 6 ΑΡοΟΟΑΙ γε ἶΪδὲ ΒΡ ΆΚ8. 

γετβ. 10-1}2, Ὑπὸ βοὴρ οἵ {γα πιρ οὐ (ἶ 6 
Ἰιθόγαῖοι οὗ ἰἶλ6 ᾿Υ 181 016 ΟἸτ ἢ, [ἢ 6 ΘοΟτη αηΐοἢ 
οἵ πηϊηΐα, ἔγοτα ἴπ9 ἀδοορίϊνο δγίβ οὗ ϑδίδη δηᾶ 
815 δῆρεϊβ.--- - ΤῊ 15 δος 18 Ἐχρσοϑβῖνο οὗ (86 στγοδὶ 
σοπιγαδὶ Ὀοϊνιχὶ (Π06 ἱπποῦ δὰ ἰδ οχίογηαὶ 
ΟΒυτοῖ---ἃ σομιγαδὶ 88 ριοαὶ 88 ἰπλί Ὀοίπ θη 
ΠΤ δυο δη δον, παΥ, οὶ θθὴ τ δπί δη ἰΔΓ68, 
εὐ οῦσι, πον Πδίδηαϊης 1, (μ6 Ομυτοῦ ἴῃ 18 
ΚΟΙΆΙΗΥ οορίΐπ68 ἰο ὉΘ 8 ππἰΐοι!Β οὐβαπὶο ρΡ᾽ι6πο- 
τὴ ΘΌΟΩ πη1}} (Π6 οπὰ οὗἩ {86 του]. Ηδὲ] ἴο (9 
οὔο! ἴοο 10 ἴδο οἰμον ! 

γεν. 10. Μῆονν [5 οοσθ (ἐγένετο) 189 βαῖνα- 

τίου δᾶ ἴΠ6 ρονγοὺ δᾶ ἴδ Ἐίηρᾶοσα οὗ 
[μδηφ0: νὴ} οὖν σοᾶ.---ΤΉ 686 ποτά, ἀἰΠ- 
οἷ πὶ δὴ οχοροίϊοαὶ ροϊπὶ οὐἨ νἱϑνν, δῖ θχ- 
ΡΙαἰαϑὰ ὈΥ ὑμ9 δϑϑατιρίϊοη οὗἉ 8 ἰγδαϊἱοῃ δ) δαί ῖ- 
(μοϑῖ3, [Ι͂π (18 ΠΟΙΥ γχορίοη, πίοι 18 Ρυγχοὰ 
ἔγοα 8}1] ϑαίδηϊο στοῦκβ, θὰΐ οπο δαϊσυαξίοῃ ἰδ 
Κπονγη, νυ ἱοῖ, 88 ῥσϊηοὶ ρα] δηὰ θπ8] σωτηρία, ἰ8 
ιο ἡ αοα αἸοηθ. Ηοτο, ἐπογοΐοσο, ἱβοτο 8. 0 
οοηαϊίΐοη οὗἉ (86 ζοτρίνθῃ 88 οὗ βίηβ, οὐ; οὗ {6 ρο- 
ἴῃς δΒολθ ἰο ἰδθ Βαΐδμοῦ ἐβτουσὰ πυιδη ταραϊδ- 
[οη. Ηοτθ ἰδθ πὰρ Υ͂ σα]ὸ οἵ αοα δ]οῃο ργο- 
Υδὶΐβ, δηὰ 86 Ομ αΣΟ 18 ΡΌΓΟΙΪΥ δηὰ δ]οῃθ ΗἹ 8 
Κιηράοια, ἰπ σοι (6 δ ΒΟΥ  Υ͂ οὗἮἨὨ πὸ οὐδοῦ 
ΤΌΪΟΣ 18 οὗἨὨ δὴν δοοοῦί. Τὸ γυΐο οὐ ὑ86 Ὀϊνίπθ 
Δα ΒΟΥ Υ, ΠΒουγου ον, ἰ8 τηοαϊαἰοα βἰ πρὶ ἀπά ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ {86 Ρῃυγ9 δηὰ ᾿πί8}110]6 ταὶ ΚΕ ταϊὸ οὗ (ἢ γὶβί, 

ΕοΥ ἴ89 δοοῦδοζ (κατήγωρ) οὗ ΟΌχ Ὀχοίξτθι 
8 ττονυσῃ ἄονσῃ. .---βαίλη 8, ον (Π6 ὁπ Βαηὰ, 
(80 δεάμοον οὗ ὑ86 Ὡδίυγαὶ 16 ἰο Ἰουϊυ ὉΥ (δ9 
ΒΟΡΒίϑια, (Πδὺ δἷα 18 ποί(ΐηρ, δηἃ οὐ 6 οΟἱμ6Ρ 
πδηά, (6 σοσωδεῦ οὗἨὨ [6 Βρὶ γι] 118, Δα (ἢ9 
ἀρϊυάον ἰμίο το ΒΥ, ὈΥ ἐμθ βορμΐϑη, (μδύ 
ϑἷῃ 18 ὈΠρδυἀοδΌΪο; ἰὰ Ὀοΐῃ δβροοίϑ, μα 18. (89 
οαἰμπιηίαίον οὗ τᾶ Ὀοίοτο ὟΟοά, ἱἰπ 6 ἀθοῖαγα- 
ιἴοη ἰδὲ τη8ῃ 18 σου 1655 ἰο (Π)}0 ΥΘΟΥΥ σΟγ6. Α8 
δοάμοον, Ὦθ δηἀθαγοῦβ ἰοὸ γσυϊο ἴῃ {6 τγου]ὰ ; 88 
αοοιιδόν, 6 Β66 8 ἀοιϊοϊηΐοα ἴῃ {πα Οδυτοῆ. 850 
Ἰοηξ 88 πιθΠ᾿Β ΘΟ ΒοΙ6Π6685 ΔΣΥ6 ἀπηρογίροίοα (ΗφὉ. 
ἶχ, 9, 14), 80 Ἰοῃᾳ ὅσ ὑπου ἴῃ ἔδαγ οὗ ἀοαιὰ (ΗΘ. 
ἰϊ, 14, 16); διὰ υϑὲ 80 Ἰοὴς ἃγϑ ὑδβοὺ πὑοί ἔγϑθ 
ἔἴγοα {Π9 ῬΟΥΘΡ ΟΥ̓ 86 δοσίβον, 88 ϑχοσγοϊθοαὰ 
{[πγοῦ ἢ ὨἰοΥΔΥΟἢΒ δηα δβϑοίαγίδη μοδβ οὗ ραῦ- 
(105. Τὺ ονονον, (λ 9 σοσώδεῦ Ὀ6 Ὀαὶ ἀοοϊά6α γ 
ῆδί ουὖὐ οὗ {110 Βιποί ΠΥ  ΌΥ͂ τοθλὴβ οὗ (6 Ρ6᾽- 
ἴοού Ῥϑδοθ οὔ (89 τοοοποϊ ἰδίου, ἰ 6 η 18 βαϊ γαϊϊοα 
ἰοαπὰ Βατο δοῃθ πνῖΐ (οα, δηὰ 81} ὑπὸ τϊχζμί- 
οὗὐἨ ἈΥΡοοΥϊ 686 ἰηθυθποθά ὈΥ β'αίδῃ 8 ΒΟσΘ 
Ὀσόοκοη. Βυΐ ΒΟΥ 88 {(ἷθ Ὠἰϊνΐηο ἔγϑοάομχ ἱπ 
86 ΡῬθ8οο οὗ α οὐ Ὀοοη Ὀγουσαύ δϑουϊ ἢ ᾿ 

γογρ. 11. ὉΏΟΥ οοπασθοιϑᾶ δΐἷπὶ ΟἹ 80- 
οουμπῖ οὗ [[8ῆχο: ὉΥ νἱτῖαθ οὗ] ἴ8ο Ὀ]οοῦ 
οὗ τ86 ΤιΔΙὉ.---Τ 9 ΔΡΡτοργί δια οὗ {Π6 στὸ- 
σοηοὶ!ακίου ἰπ ἰΐ6 ἀσϑδίἢ οὗἩ Ομ γῖδί νγαβ, δὖὺ 89 
Β8η16 ἰΐπιθ, ἃ Ὀοΐηρ Ὀαρίϊτοα, ψῖῖὰ Ηΐπ, ἰμίο Ηἰϑ 
ἀσαΐίῃ, Τοϑαϊἴης ἴῃ (ποὶγ Ἰογία] σοηΐοββίοη οὗ 
ΗΠ. [ς{ΔΙΡΟΒῸ: “ΤΟΥ σοπαυογοα ὮὈΥ νΥἱτίαο 
οὗ ἰμαὲ Ὀ]οοά μανΐίης Ὀθοη 5864; ποὺ ἃΒ ἴῃ Ε'. 
Υ., ὧν (89 Ὀ]οοά;,᾽ 85 ἰἢἶ διά Βαὰ Ὅφοπ νυ ῖτ ἐῃ9 
ξοηϊῖῖνο. Τμ6 τηθϑηΐϊηρ 8 ΤΥ ΙΠΟΤῸ δἰ ρηϊβοσηί ; 
(Βοὶτ ὙἱοίουΥ ΟΥ̓ΟΡ ϑιαίδη 8 σγουπηαοα ἴῃ, 88 
ἃ ΘΟὨΒΘΟΌΘΗΟΘ οὗ, ΗἰΒ Βανΐίηρ βιιϑα Ηἰ8 ῥγεοίουβ 
Ὀϊοοὰ ; πνίιποαῦ ἰμαΐῖ, (6 δανούβδυγ βΒ ΟΠ ΔΥΖ68Β 
διααϊηδί ἰδ 6ηὶ τουϊὰ ἤαγο ὈΘΘῺ ὉΠΑΠΒΘΥΔΌΪ6. [ἱ 
18 Γοιλασ ΚΘΌ]0, ἰΒαΐ {116 ΚΔ ΌΪηἾσ41] ὈοΟΚ8Θ. σίὶνο 8 
ἰγδάϊ οη ἐπαὺ ϑαίδη δοσιδοβ πγθτ 8}1 ἀαγ8 οὗ (9 
ΟΡ, ἐχοορέ οπα ἰδ ἀἄαν οΓ Αἰοηπεπιοηί. ΨΜα)ίκτα 
Καῦδα, ἃ 21, ἴοἹ]. 1θ4. 8, ἰῃ βομδιίροη.᾽"--Ε. Β. 6.1 

ΤῈῺῈ6 νοτχτᾶ οὗ ἴδοὲγς ᾿ϑδῦϊηουγ. [ἷπ ἐδ 9 
σοπϑιβιθηΐ. ὈθαρίηΣ οὗ {1}18 ἐθδδβίϊηοην, ἴδον 
Ἰονϑᾶ ποῖ τδοὶσ ᾿ἰΐθ απῖο ἄθαι; (ΠΟΥ τνθτο, 
ἷπ σοβροοί οὗ 6 ροϑίαγο οὗ ὑποὶν ιϑατίβ, ἰάδαΐ 
τηδγίγτϑ, ούϑη ἱπουρῃ σεαΐ τοαγίγγάοτσῃ βῃου]α ποὶ 
Βᾶγθ Ὀ66ῃ σοαυϊγοί οὗἩ βοῶ. Τδδὺ ἰπη6 Ηθαγνοα 
οη ϑδγίϊ ἱ8β ἤόσὸ ἰη θη ἀθα ἱπτουρμουὶ, 18 ΘΥἹἀοΘοΐ 
ἔγοπλ (11 ἔαοὶ ἐμαὶ ὑπ στοαὶ σοῖο ἴῃ Ηδδύθῃ 
Β1Υ8: 7116 ἀσοιδέν οΓΓ οἱ ὁγοίῪλγοη ἰδ ἰλτοιση ἀοιοη. 
Τὺ ἀο {80 ὈΪ68884 ἴῃ {0 Πεοδνοῃ Ὀσγοηα, ΒΡΟΔΚ 
οὗ ἰἢς Βοβδ]οὰ ἴῃ (18 ργθϑοπὶ τνου]α. 
[πιογργοίδιϊ οηϑ οὗ (00 δυο ην ὀγείλγοη: Α8 

80 Δοροὶθ; ἐλ9 ὑναπίγ-ἴουν ΕἸάογθ; ἴμ6 Ρδν- 
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ζοοϊοα 5παϊηἐβ ἰη [Π6 οἶμον τουὶϊά. Αοσοτάϊηρ ἴο 
ἙὈγαγά, {}}10 υοἱσό Ργοσθο8 ἴσοι ἴμ6 τ 016 Ὠι1Π- 
ὈῸΓΣ οἵ ἰπάϊ! νά 8] [8γ89}1165 ψ ίο ατὸ σοηνοτίοα 
ἱδτουρσδοῦῦ [ῃ0 ρΡεονγὶοα οὗ (86 1200 ἀλγ8 ; ὮΥ {16 
ὀγοίλτοπ ἰὴ τ}}5 ποτὶ, ᾿ὰ υηἀρογείϑη 8 [89:86] 89 
οοηγογίοά αἱ (ἰι6 οηά οὗ (μΒ6 νον] ἀ- ρογὶοά. 

γον. 12. Ῥβοτσθίοσθ σοοίΐοϑθ, γθ θανθῃ8. 
«--ἰχυϊδοδηι ρίαν. ΤὯ86 ἀνθ] 6 ΓΒ ἰη (6 Ηθε- 
γο ὀέγοπά ἰἰλ8 118, 85 το} 9 (86 ἀνγθ! ]ο 5 ἴῃ 
(886 Πανός ἐπ {18 116. Ὀ ϑιεναϊοοῖς δοιαθδι8 
{86 ἀδοϊαταίίοη οὗ Η θη βίη ογρ, (δ δὺ [86 βδί η 8 
ΟὮ ΘΑ ἃτὸ ἱποϊπἀ δα ἴῃ {}ν}8 ΔροΒίγορο (1π 86- 
οογάδῃος χὶτὰ ῬΔ1]. 11. 20 ; ΕρἈ. ἰϊ, ὁ). Τ8 
ἔογτια ον σοπηπιθηίδίοῦ Τοσδγα5 (86 ἰΏΒΔΌΪ 85 οὗ 
Ἠφάνθη 85 ῥσγο ριον Θ᾽] ΘΟτδύϊηρ [ΠπΠ6 υἱοίογυ, 
γοί Τυίΐατο, οὗ ἱποὶν Ὀτοίμγοη. Ταΐὶδ Θχρ᾽δηδίϊοη 
ἦ ἡογοίχη ἰο 6 σοηϊοχί, δηὰ ἀοθ8 ποὶ ᾿ιφ]ὰ ζδδὶ 
ὑμ6 απεὶ 6518. 

Ὗῦοο ἴο ἴδ86 Θδσῖ απ ἴΠ6 868.--- νου 
Βόγο Βοηροὶ Ἰοο 8 ἀροῦ οαγί ἢ δηἀ 508 85 βίρηϊῇ- 
οδηὶ οὗ Αϑία δηὰ Ευσορθ. Ὀ βίον! θοῖς ὉΠΘΕΡΙΥ 
Γο͵)θοὶβ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ “ΔΙ]οροτῖοαὶ ἱπιογρτοίδιίοη," δηὰ 
ἀπι18 1169 ὑννὸ ἀτθοοηο θα ργοροϑί(ἑοη8 βιδηὰ 
οοηίγηϑίοι! : ὍῸΒ ΤῸ ΤῊΒ ΒΑΈΤΗ (18 [89 Αοου- 
δα ϊν0)-πτοῦ Βαῖλη 18. ῃδΔὰθ ἃ Θοπαπογοα ἴοθ ουϑθη 
ἴον Ὀοϊ ον υβ ὁπ δαγίλ᾽᾽ [Ὀ ϑιθγάϊθ6]ς᾽ 5. οουπμπιθηὶ 
ου τοῦ. 1]. --ι.7. Ι ἀθὸ ἐογγεδίγιίαὶ ογὸ νγοῦθ 
τοθλὶ, ἰπ [14 ΤἸΔΟΓΟΪΥ͂ ᾿ἰαγᾺ] βθῆ86, (86 πιϑηςοῇ 
οὔ ιἰι 446 νοι Ὀ6 ϑαρογθυουδ. Ηδθηρϑίθηθετς 
γἰ Ὦ ΠΥ Τοΐογβ (6 δα ἰο (6 8ο8 οὗ πλιίοηϑ, δηι 
ἐμ8, ΠΘΓΘ 4180, ἃ οοηίγαϑὶ ἴο 1ὑ 8 ἑοτιηθα ὈΥ͂ [16 
δατίλ δ ἰ ἰμποοσγϑιὶο τηβιϊ αἰ10η δηἃ ΟΥ̓ Ρ, 85 
θοοϊοβίαϑἰ σαὶ Δηἀ, τοϊαϊ γον, Θοο]θβὶδϑιϊσο- ο]ἷ- 
ἐϊο 81 δ ΠοΥ  γ. 
ΤῈ ἄοσνὶ!] ἰα οοτὴθ ἄονσῃῃ τιηῖο γου.--- 

Ενοη νἰζΐη {π Βρθγο οὗἩ {Π6 θαυ (Π 9 9 18. 8ῃ 
αδουθ Δῃὰ ἃ δοίου. Τμα ἀοΥ], αὐϊορ Ὀοίηρ σαϑί 
ἄοινπ, πλδῖκ68 ρτγοίθῃορ οὗὨ 8 Ὑο]υπίαυυ ἀθδοθῃί, 
85 ἃ Βοτὺ οὗὁ Μοπίογ, ἴο (86 Ρδβίοσβ οὗ {19 ϑδὺὶὶ 
δὰ (Π6 ἀρίίαἴογϑβ οὗ (ἢ 568. 

ἙΕϊανίης, ξιθαῖ δ: 66:.---ΤὴῸ δηϊτοϑἰ Υ οἵ 
9 Κἰηράοπι οὔ ἀαγκποθθ δπὰ ἴΐ59 ῥσγυίηοθ 19 
μοὶ οποὰ ὈΥ̓͂ (ἢ6 ῬΓΕΒοη( θη οὗ ἰ(8 ἱπητιϊπθηΐ 
λαάᾳηιεηι--τα ρῬγθβοηι θη σομα ἰοηθὰ ὈΥ͂ (η6 
86}86 οὗὨ ἰ(8 Υἱ 6688. 

111016 ἘἸΠ26. --- ο οδπποὶ ᾿Δοη  Ὗ καιρός τ ὶ1ἢ 
χρόνος, 88 ᾿ἰ 1Ὡ9 τ ΠΟΪ6 ἰἰϊπ|6 ἤγομι ἐμ6 Ὀγαοῃ 8 
οχρυϊδίου ἔἴγοαι Ησανθη ἰοὸ ὑπὸ σοπιὶηρ οὗ ἰῃ9 
ιυάχιιεπὶ ποτο πη οηἀοά, 88 (μ6 “ἰἰπηθ οὗ Αηϊϊ- 
σἰχὶβι," οτ, δοοοτάϊηρ ἰο Βοηροὶ, ἐδ ρουὶοα ἔγοπι 
{μο γεὰῶν 9417 ἰο 1886. Τ7|19 καιροί οὗ ϑαΐδηῃ ἀο 
ποὺ τὰὴ ἱπγουσὰ 186 ψθοὶθ Ομγοηοβ οὗ {6 
Ομυγοῖ οὗ {πΠ9 ΟΓΟΒΒ: {ΠΟΥ͂ ΘΊΘΓΖΘ ἔγομιχ ἐϊπη6 ἰο 
(ἰπλθ ΟΠΙΥ͂, αἃ8 ραγίϊσ δ Τηοτηθηῖ8 οὗ Δρραγϑῃὶΐ 
ἰταρὰ ἔυγ ἴμ9 Κιηράοπι οΥ̓͂ ἀδηίκηθ85, οὐδ 
ὑπουκὶι Θαίϑδηϊο ὑθιηρίδιϊο 8 ΡῬΟΥΥ͂ΘΘ 81] [1Π168 ; 8660 
[ακὸ χχὶϊ. ὅ8.( Ηοτγο, ἱμογοΐογο, ὑμ6 ἰἰηζάοωιμ 
οὗ ἀλυίζ 688, 1 1.8 ἀθοροϑὶ ἀοηηοηΐο ἔουπάδίϊοη, 
88 Γορτοβθηίαχ ὈΥ δαίϑη δἰ τβο] δηᾶ 118 δηροὶβ, 
ΔΡΡΘΔΓΒ γϑί ἃ8 8ὴ υἱἱγδιυσπᾶάδπο βρὶ γἰἰυαὶ Κίηρ- 
ἀοι)---Ὑ 6, ΒοΎΘνοΥ, ἴῃ 118 ΟὨδδυρῃίθ δαί αὶ 

4 [ΤΊιο ῥτοοὶδο ροδίτἴοη οὗ ὈΔαιογαΐοοῖκ 5, {πδιὶ τοῦ, 11 σρῃ- 
(Δ  Π6 ἃ ὑγοϊορτίολὶ δοϊοὈγακίοη οὗ [89 ἔπ Γ0 τ  ΟἴΌΓΣΥ οἵ ΘΓ ὮΥ 
Ὀοϊίονογη. τ] } } 181 νοῦ, 12 ΓΆΙΟΣ σουογία ἴο [06 δοῖπαλιὶ σουάϊ- 
τίου οἵ αἴωη γα, ἈΤΟΟΔΙΠΙΕΒ 7ον ἴο ἴΠ9 Ἠδανθηβ δηἀ {Π6 ἀντ 6]- 
1918 τῃόγοίῃ, οἱ δοςσοιιηῖ οὗ ἔΠ6 νἱοἸΟΥΥ͂ ΟΥ̓ ἴπ9 Ὠγηροη ; ὕυΐ 
«σος ἴο 16 ἐανῖ δηὰ 8}} 1:8 ΠΑ ΔῊ 8 --οΥθ (0 ὈΘΠΟΥ̓ΘΓΒ, 
δίηοθ ἰΐ ἰ8 {ποτ ΠΟῪ ἴο τακο κοοὰ (Π6 ἐγ απρὴ ῥτοϊθρίϊ- 
ΟΔΙΥ τοϊοϊοθᾶ ονὐοσ, δηὰ ἰο ἥμηῦ [δ ταχίης Ὠγασοῦ, ουθὴ ἴο 
ἐὴο ἀοαί!.---)ὸ οοπῖταδι ὈοΐγΘΘ ἐπ 9 " πὸ ῃγοροπίεϊοηκ,᾽" 
ἐμπογοίογο, [6 ποῖ ααϊδό 80 ἰγγϑοοῦο! 8 0]9 α8 τουϊὰ ρρϑασγ 
ἴχοτα Ὧν. δη κ9᾽5 βἰδῖθιχθῃξ οἵ [89 ο8ι0.--ΤἈ.] 

ΤΗΕ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

πὸ Κἰηράοῃ οὗ αοάἀ δὰ Ἠΐθ Αποϊηϊοα, Ὀοχίηα, 
ἴῃ (16 σϑηΐτο οὔ ἴῃ ΤΏΘΟΟΥΘΟΥ ἴπ {18 νον], δα, 
Β. θοα θη γ, ἴθ (86 ΡΟΡΙΡΏΘΤΥ οὗ τμ6 Οδητοδ, 
ἴο θεΐοης ἴο ιΠΐ8 νου]ϊὰ, ϑιδΐδῃ δἰγοδα ῦ 188 818 
ἰηδίγαμθηίβ ἰπ (8 νου], ὅθ ὑτοῆρογοα ὉΥ͂ Νὶ5 
οΥζλ ἢ ἰὴ 186 ΒροοΙσ Απ οἰ τ ϑεϊδη βροτο, (9 
Βοδϑί οὔυἱ οὔ ἰδ 805 διὰ {μ0ὸ Βοηλϑὶ ἔγσγοια [89 
ΘΆγῃ. Τδο δἰϊγὶ α 68 οὗ 8158 ΒΦ ἢ}188 τὐῖϑὰ ὧτὸ 
αἰγὶ αίοθ οΥ̓͂ [Δ]ϑοβοοὰ δηὰ πυροογίθυ. 189 
Ὀγδροῦ ΠΔ5 δέυεη ἀδαάς, [6 8608.- βοιϑὶ πδ5 βϑυύθὰ 
οδὰϑ; δὰ ψ ἢ }]8ὺ (86 »ἰωγαίψ οὗ οϑὰβ 85- 
ὨουΏ668 ἐΐα τηοηδβίουῦ, {86 δερίεπαγῳ, 85. ΒΟΪΥ, 
ΒΘΟΙΏΒ ἰ0 σΟΥ̓́ΟΡ {8159 ἀγα Ὀδοῖὶς; [ὁ 15 [06 Ὠσπι ΟΡ 
οὗ ΒΟΙΥ͂ ἀαγϑ᾽ ὑγογ 8, ῬΓΟ ἸΒΒΟΥΥ͂ οὗ δἃ5 ΘΏΙΓΔΒΟΘ 
ὉΡΟΩ ἰδ6 Θοἰθτηδὶ ΒΑΌΌΔΙἢ, (86 ποῦ ῬΑΓΩ 198. 
Ιῃ 8.}}} τηοσο Ἀυροογὶ ἶσα) συΐθο. 116 Βοδδί ἔγομι 
(89 οαγὶ ἢ ΒΡΡΘΔΓΒ; ἢ6 888 ἔσο λογηὴϑ Κα (89 
Ἰδαὼ. Τϊ8 ἰ8 ἰ6 φβουὰο- τὶ θα ἤσυγο 
νν]οἢ οοπιθ8 ἰὸ {π6 δἱὰ οὗ {0 Απιϊοδγίξι θα 
Β.ΔΡΘ, ὈΥ͂ τ]68}8 οὗ τ ποῖ [86 Ἰδίἐον ϑυσοθοὰβ ἴῃ 
οὈἰαἰπἰης Ρογίοου δρραγοηΐ υἱοίουσυ. ἮΤδ6 οὐπ- 
ΒΤ Δὶ 6 ὨΥΡΟΟΥΪΘΥ οὗ {π|8 ϑοοομὰ Βθϑϑδὲ ἔοστιϑ ἃ 
οοηίγαϑί ἰο ἐἰμ6 ᾿ηβοϊοπὶ Ὀοϊάμ 6585 οὐὗἁἨ [(ῃ6 Βοδϑι 
οαἱ οὗ {μ6 8δοᾶάβ. 7π6 ἐεπ λογηϑ οὗ βδεδίδη δϑ 
{λοιβοῖνθ8 ἱπὰϊοδίῖνθ οὗ σοπιρὶ οὺθ Θαυ ΒῪ πον] ἡ- 
ΡΟΥΤΘΓ, 88 Ὑ6}} 88 {Π)6 ἐεῃ λογηδ οὗ (9 ἄτι Βοδδι: 
Ὀαι (ῃ9 ΤΌΤΥΠΙΟΥ ὝΘΑΓΒ (60 ογοισηδ, Β δδογεὰ 2έδεη, 
μι 09 Βοι}]δηοθ οὗὁὨ ἰορὶ τον, ὉΡΟῚ δἷ5 
οβᾶβ, ψεῖϊσε ἐδ Βοδϑὶ 889 ζεῖ σγόνηβ, Ἐπ ΔΙΘΒ 
9 ὈΟΪ ΑΙ 868 ΡΟ δΪ8 ΠΌΓΏΒ, 85 τηϑϊίοϑι δι κηϑ 
οὗ ἷβ υϑυτροὰ Γουο]υὐ ΟΠΔΥΥ Ρόοῦ. ΤΠ. Β6}}- 
ἰδ ἐγ δὰ ἄζγϑο, Βουου ον, πῃ ὈΪΑΒΡΕΘΙΔΟΌΒ ΒΡΘΘΘΣ; 
οσϑη ἔμ ᾿ναπιὸ Βρθδίκα 88 ἃ γδροι. 

[ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΚΟΤΕ ΟΝ ΤΗῊΕ ΒΕΟΤΙΟΧ. 

Βν ἰδὲ Απιεγίσαπ Ἐαίον. 

[1 [809 ἡυάριιουϊ οὗ (δο σιγίίοτ, ἐμ18 ϑϑοίίο5 
ἴ8 αἰ γ β᾽ Ὁ]0 ἰπῖο πὸ ρασίβ. Το ἔἄγϑι, οἱι. χί. 
16-18, ργοδϑηὶβ ἰ: 6 ἀοχοϊοδύ οὗὨ (6 ΒοδνΘΩΥ 
Ββοβιῇ ἰπ τίν οὗ 09 ϑυθηὶβ οὗ {89 βϑυύϑῃίῃ δοὰ 
Ιαδὶ Τευμροί, γι ϊσ ΘΥ̓Θη 8 816 ἱτατ θὰ Δί οἱ Υ ἴῃ 
ΟΥΘΣ ἴο ἰδθ ΘβιδὈ]} ϑιθΐ οὗ ὑπὸ ΔΙ] ομ αὶ δὶ 
Κιηχάομι, δηὰ ἴδϑα ἴπ μὲ 65 8 Ὁ} 5 θη. Αἱ 
ἰμ6 ἢτγϑί ὈΪαϑὶ οὔ ἰὸ Ττυμηροὺ 8 ἀοΟΧΟΙΟΖΥ 15 
Ὀοζυθ. ὅπ δεοοπά φαγί, οἷ. χὶ. 19--αῖὶϊ. 13, 
ἔογλβ ἐμο ἱπίγοὰἀαοίίοη ἰο (86 ἀογνϑ]ορημθηί οἵ [Δ0 
αὐϑηίβ οὐ ἰῃ9 Τγυαωροὶ. ΟἿ". χὶ. 19, Ἰκὸ ἐδ 
Ρυθοθάϊηβξ ἀοχοϊοῦυ, πηΔΥ ἰπάϊσαὶθ Ῥυγεὶγ ἃ 
Ἠοαγνθῶ- 86 ἰὰ ἩΙσὮ, ὑη6Γ οἰγσυμπλβίδησοϑ οὗ 
᾿ΠΟΧΡΓΘΒΒ1Ὁ]6 σταπάθυν, (80 Ὀινίμθ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴῃ 
[αΠἈ1]πηϑαὶ οὗἁ (.10 ργοηιΐδοβ οὗ ἰ86 σονϑηδης σ]}} 
Ὀ6 υμγοὶ]οά ἰο {π6 ἰππδρηϊίδηίβ οἵ ξαγυθη: οὗ ἷΐ 
ΤΆΔΥ Ῥοίοϊοη ἃ ἔοδνυίῃ! οοηγυ βίοι, Βα κιηρς Ηολ- 
γϑῦ δηὰ δι, τσὶ Μ7}}} ἰπδυχυγαίο, δὰ ρὲῦ- 
Ὦφρ8 Ὀ6 οοπιἰπαρα ἱμτουσμουὶ, (λ6 ρογὶοὰ οἵ (μἰ8 
Τιυροί, ᾿ 

Τὰε Ἰροπιαη απά ἐλα ταφολ. 
Το νον λἀορίβ ὑΠ6 τίου, ὑπαὶ {86 Ἠδοπσε 

ΒΥΤΑΌΟΪ 98 {9 ΤΥὰΘ ΟἸυΓΟκ ; δπα (ἢ6 ὥόγαφοι, 
βαΐδῃ, ΟΥ̓ ΤΠΊΟΓΘ ῬΓΟΌΒΌΪΥ {9 Βοβὶ οὗἨ δυἱὶ βρί γί 8 
ὉΠΔΟΡ ἰδθ Ἰοδάοσβρ οὗ ϑδίδῃ (ροββι ΟΪΥ οὔδ- 
ὑδἱγὰ οΥ̓́ΙῚ 6 οτἰ αἰπαὶ πυσθοΥ οὗὨ ὈΪ6ββθά βριγιῖ8, 
οἷν. χὶϊ. 4. Ηδ γοχζαγὰβ ὑμβοπὶ 858 ΟἸδϑβϑβίοδὶ ὅγι- 

4 ΤῊο Πγροιποδαίβ ολτ θυ δ σδηοοὰ Ὀγ ΒΊ αὶ, ἴο [86 «[εεὶ 
(δὲ ἔἰ6 Βοοῖς οὐ χε .8}}Ὺ εἸοσοὰ τὴ οἷι. χὶ., Βαβι δὲενοδ ὈετΏ 
ἀθοϊαγοὰ ὉΥ ᾿ἰταβοιΓ ἴο ὃ5 Ὀπΐθη8.»}9 (4»οζ.. ῃ. 120: 
Ρ. 81). ΤΊδ ἀϊσριξοδθα ἐἢ6 πο’ (ἢ Ἠϑυκοίοημνογς [-᾿ Β. 89. 
ὑ [σου ἴθ τυγίτοτ᾽ α υἱονσα ουποεσχείος ἴδ6 Εδάεγε δε ἤθοί- 
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νοὶβ (869 Ρ. 146), ἃ5 4180 ἰδ πιαΐα ϑοη οἵ υὙϑγ. ὅ, 
τοργοβοη(ἰηρ [Π6 ἀπαρχή (806 Ὀθεϊον). δ οδηηοί 
δὐορὶ ("9 οομοϊυδίοη (ἰδὲ ἢ 6 νἱβϑίοι 18 γείγοσρει- 
εἶνε. ΤὮ18 ΒθΘιη8 ἰ0 Ὀ6 ον Ὀϊἀάθη Ὀγ ἰδ6 Ρῃγϑ8ο- 
ΟἰΟΩΥ οὗ 6 Αροσαϊγρίϊδὶ. Τθογο 18 ΒΘΡΘ ΠΟ 
δἰσοης ἀϊδε᾽αποίϊγο (καὶ μετὰ τοῦτο εἶδον) 88 ἴῃ ἐμ 
δεσϊποΐης οὗ (6 δοσουπὶ οὗ {πὸ ἰοἰογοαοϊδιοαὰ 
γίϑιου οἴ οἰ. Υἱὶ., πο ούϑὴ (.}0 δόοονάατῳ αἰθ] αΠο- 
εἶτο καὶ εἶδον (880 ΑὐΡ. ΝΟΤΕ, ν. 198; δηὰ )0οί- 
ποίεξ, ῬΡ. 160, 190); 6 τ ΒΟ] ΒΑΡ 0 γ8 
05. 88 (ἰοῦσι (86 8360} ψγ ΓῸ ἀοϑουϊ δ Ο06 60Ὲ- 
τἰπποῦϑ 5666. Απὰ ηοΐ ΟὨΪΥ 80, Ὀυὺ (ἸἸ0Γ0 18 
ποἰϊδίης ἰο γέφωΐγε δ ἀπ ΠΠουΠοθ4 δηἀ ὩΏΡΤΘΟΘ- 
ἀρηϊοὰ ὕτοαῖς ἴθ ἐθο ἀοδβογὶριΐοη δἱ ἐμὶ8 ρμοϊηΐ, 
δηὰ 8ι1}}} τὶ ΒΟΥ, 88 ὙΠ ΔΡΡΟΔΓΡ, {πὸ ἰάδα δαὶ 
86 δοί[οη8 δϑογί Ὀθδὰ ἰο (8.680 Βγιηῦ 018 οσουτγοὰ 
αν (06 ὈΪον ες οὗ ἰμπὸ δευσεπίλ ΤΤυτηροί αἰνθθ 8 
ὈΠΙ( τὸ (6 τ οὶο ἀεσδβογι οι υπδιδὶ 8016 οα 
ΔΩΥ ΟΠ 6ΓΥ ὨγΡΟΙ ἢ 6518. 
Αβ ἰο {Π0 ααογππιεηί οὗ ἰ)6 ἤοιηδβη, ἰδθ τγῖῖο Ὁ 

δθορίϑ. 8 σΘΏΘ6 ΓΔ] ΤΊ 6 Βοί ἕοτ ἢ ὉΥ δὴ θ(ΡΡ. 291, 
240), υπἀογοίϑηαίηρ, ΠούονοΥ, ὉΥ ἰδ):9 ογοίοη οὔ 
(φεῖσο εἰστγα (ἢ 6 αἰ χη οα ροδὶ(ο δηα δΘομρ]οὶ6- 
Π658 οὗ ΠΟΥ τα βίο τ9. (Οη 86 ΠυΠΌΘΥ ἐϊσεζυδ, 
8ε6 Ρ. 1δ᾽; δηὰ ἴον δὴ ᾿πϑρίγοὰ δχροβὶἐἷοπ οὗ 89 
δίαγε, οἢ. ἰ. 2Ὡ0.) Ηθ δι88 ζογτιηθα πὸ ἀροϊα θὰ 
ορίπίοα 48 ἰο τῖδὶ 18 ΒΥ ΙΣοὰ ὉΥ (6 δεῦεπ 
σοισποά ἀδεαας δὰ (6 ἐεπ λοτηδ οὗ (6 Ὠγάροῃ. 
Ἦο νουϊὰ δυρχοδῖ, Βονουον, (πδ (δ 8. δγτθοὶὶ- 
ΣΔΙΪΟ ἸΠΔΥ δυο Ὀ6Θὴ δ ρ]οΥϑα Ὀοόδυδβο οὗ ἐδ9 
ΤοΪδιίοη οὔ βεαίδη ἰο ἰδ 8 δενεη-λεααεα ἀπά ἰεη- 
λογπμεά για Βεαεί ἐάν ον] - βρόντον, ἀονοϊορίης 
ἷπ δεσέῃ Ἐταρίγοδ, ἐΠ)9 1481 Ὀοΐηρ αἰγὶ δἀ ἰπίο ἐεπ 
Χἰηχάοπιθ, 5060 Ὁ. 272),  ΐσἢ Βθ ᾿πδβρίτοϑθ, τυ ἰοἢ 
8. δ]8 ΘΑΥΓΒΙΥ τοργοδοηϊδίϊνο δηὰ ᾿ηβίγυτϊταθῃί, 
θὰ ἰδὲὶ5 Βγροίοβίϑ, (906 Ὀγαβοῦ δρργορυ δίοΥ 
ΤΟΔΓΒ (ἢ8 ΟΥοΟΥ 5 Οὐ 8} ἷβ ἀεαάδ, ἃ8 ἴ 6 οὔθ 
Ἰδδρίγον δηὰ σοῦ οὗ 4]]: ὃυϊ (9 Υ 11ἃ- Ὀοαϑὶ ἴ8 
ἰδιγτοἀιοοὰ 845 τνοδυϊηὴρ ἰδ6 ΟΓΟΏΒ ὍΡΟΠ 8 
ἄογπϑ (οἷν. χὶϊὶ. 1) δ8 ἱπαάϊσαϊϊνο οὗὐἨ {89 ἰἰπὸ οὗ 
.ἷθ ΔΡροδταποθ ὁ {δ 6 Αροοδὶ γρίίο ῥ᾽ δίίογηι. 
Βγ (9 πιαΐε ϑοπ, ἴπ6 το ὑπ ονβίδηὰβ ἐπα 

ἀπαρχή, ὙὯο, τ ΟΕ τῖδὶ, {ποῖν ἘἸάΟΣ Βυοίμον 
δη Ηρα, ατὸ ἰὸ Το 8}} παιΐοῦβ ὶΐ δὰ ἱγοὴ 
δοϑρίγο (σοταρ. οἷ. ἰἱ. 26, 27; |ἰ]. 2] ; χχ. 4, 6; 
Μειι. χίχ. 28: [0ὸ χχὶϊ. 29, 80: 1 Ὅον. τνἱ. ὃ : 
8006 Δ'80 ΑΡΏ. ΝΌΤΕ, ᾿. 198). ἴῃ οὔθ ροϊπί οἵ 
τον (ὁχοϊαϑῖνο οὐ Ομ γἶϑι), 18} 18 ὈΟαῪ σοηδιϊἐπα88 
(86 Βεί(δ οὔ μη6 1, δῃὰ ἷβ 80 βυι0}}264, οἷ. 
χχὶ. 2, 9; Ὀαϊ ἴῃ δηοίθοΣ (88 ἴοσϊὩβ οὁη9 Ὀοαγ 
ὙΠ Ομ τίϑι--τὰ Ὀοαγ οὗἩ πο Ηδ ἰ8 ἴ89 Βοδὰ, 
ἰδς Βοοί, ("ὸ Κίηρ, [86 ΕἸάοΥ Βγοίδον, (6. Ηιν8- 
θΔη4) 'ἴ ΤΩΔΥ͂ ΔρΡΡργορυϊη ον 6 αἰγ]οὰ (Π6 πιαίδ 
δον. πο ἰγαυαΐί οὔ ἴη6 Ἰοδη σοιϊηπιοποοα 
σι ἢ (6 Αὐἀνοηὶ οὗὁἁὨ “2688, διὰ ἔγοιη (αὶ {ἰπι6 
ὍΠ11} 06 φῬγοβϑηΐ ἐμ Ὠγῶροῦ 888 σοῃίϊηυ8]}}7 
δίοοά ὈοΙΌΤ πο βίγί υἱπρ ἰο ἀοΒίγου ΒΘ οἶβρυγίῃρ, 
πιο σΟΠ ΠΌΔΙ Βὰ8 θη οδαρς ΔΊΥΤΑΥ͂ ἔγοιλ 

Ηἷβ ΖΡΆΒΡ ἰο {μ6 ΤΏτοηο οὗἩ 6ο. ΚΞ|6 15 Ὀγουρπὶ 
ἰηΐο [80 δοϊὰ οἵ Αγροσαϊγρίϊο υἱβίοη ἔῃ ἔμ 8 ἐαδέ 
ἐΐπιό, Ὑ ΘΙ ΔΘΥ ἸΟΩΒ ἸΔΌΟΥ 18 ὩρΔΥ (8 ομἃ. Φ“Ψ0Βη 
ὈοΒοΙΪὰ {ἰπ6 σοϊαρ]οίζοα οὗ ἰμὸ Ὀϊγιἢ, (ἢ6 1δϑὲ 
8898] οὐἨ 86 Ὀγαρβοῦ, δῃὰ ἐμὰ σομηρίοἰοα ἀ6]}- 
ΥὙΟΣΒΏΟΘ Οὗ (86 Π8}6 ϑ'οη σοι ἢἰ8 αἰδοκϑ. ΤΏ 
(Π6 δοπιρὶοἰεαὰ ὈΟΑΥ͂, (89 ἀπαρχῇ, ἰμ9 44,000, 
ἀοϊγοτορὰ ἔγοτηα ϑεαίδθ πὰ ἰδ9 Ψψοθ ἐμαὶ 18 ἴο 
ΘΟΙΠ6 ΡΟΣ ἔλόπι ἐλαί ἀϊοεῖ προη ἰλς Κατίδ, διϑα ἴῃ 
ΘΔΙΘΙΥ, τὶν ὑμοῖὶν Ηθδὰ, ου Μουοὶί Ζίοη (οομΡ. 
ΥοΥ8. δ, 12. [μἶὸ χχὶ. 85, 86: Ἐον. ἐἰϊϊ. 10; νυἱῖ. 
4, 14. χὶν. 1-ὃ 8066 4180 ΝΌΤΕ ΟΝ ΤΗΒ ΟΛΕΚΑΤ 
ΤΕἈΙΒΌΨΑΤΙΟΝ, ΡΡ. 191] 5α., δηὰ Ανν. Νοτκ, Ρ. 
198).Ὲ 
Τὰ Ῥῆαν ἔπ ταυεπ πὸ ττῖϊοῦ 8180 ΤΣ 8 ἰο 

(80 ροτγίοὰ οὗ {16 βουθῃί Τγτυροί. [ ΙΠΔΥ͂, 
ἰηάοοά, αν θορυῃ οὩ, ΟΥ Ὀοίοτο, τ6 Αβαοθῃβίοῃ 
οὗ Φεβυβ: Ὀυΐ Ὁ ΥΘΆΒΟΏΒ ΔΙΓΘΔαΥ ρσίνοῃ, ψὸ 
ἴθαδβί σοποϊιπᾶσ, {πὶ ἰΐ σομθβ ἱπίο (86 νον οὗ 
(10 8566 Γ 88 ψαρϑὰ ἰο 18 σοχωρ] οί οη ὑπάον 818 
Ττυπιροί, ΑΒ δαἀϊεῖοηδὶ ΓΟΆΒΟῺΒ 0 [8.18 ορί ηΐο ἢ 
ΤΏΔΥ Ὧθ υτρθοὰ 106 (οἰϊονίηρ: 1. ΤΠ 6 ἀθοϊ]αγδίϊ οι 
ΘΟΠμσΟΡΒἴηρ ἰἰοὸ Ὀτδαοῦ 190] ον; [18 ἀο)δοίΐοι, 
“ἢ Κηονοῖ ἰδὲ 6 Βδ(}} ἐέις ἰἰπη6,᾽)) γοσ. 12; 
80 (ἴπ9 ϑοσογαφρᾷ σοι]ὰ ποὺ τ Ὀθθὴ οἰ 8 Υ80- 
ἰοΥγζοα 88 ἐξέεἐα 1 τἰἰχὸ ἀ οὐ δοι 'ο οσουΓΣΓοα αὐ οἰ 6 Υ 
{86 Αβϑοθῆβίοῃ οὗ οὔῦν [ογὰ οὐ {ἰ16 οϑί δ Ὁ ᾿Ι5 τ θιῖ 
οὗ Ομ γἰϑιϊδπὶῖγ ὑπ εν Οοπβίδηϊ πο. 2. 11.1.6 ἀθ-. 
οἰατδίϊου δαὶ [89 τγοθ Το] ον π6 ἀφ)οοίλοι 
Βῃοι]ϊὰ 6 οΥἱδίϊθοἃ ὑροὸὰ ἐλὲ δαγτίἡ. Τδ18 
ΒΘΘΙΏ9 ἰ0 ροϊπί ἰο (88 γροχϊοά οὗἉὨ 1λ6 στεαί ἰγίδι- 
ἰαίίοα (Β60 δῦονο; δηὰ αἷβδο 2 Τ᾽} }688. ἰἰ. 8-18, 
δοΡ. Ὑἱΐὰ Μαιὶ. χχῖν. 21--24, ἴὴ ἩΒῖσἢ (μ6 1αδι 
πα τηοβὺ νἹο]οηΐ οὐϊθυγδί οὗἩἨ ϑαΐδηϊο τηα]ΐοθ 18 
αἰγθοῦν σοπηροίθα τἱἰϊ 186 σγεαί (τὶ μία {00}. 
Το ΧΙ Θ᾽ δαορίβ ἰῃ ἰΠ6 χη ἰμ.6 νον οὗ Αυ- 
ὈΟΘΡΙΪΘΏ 88 (0 (ἢ6 παίμγε δηὰ ρίαοε οὗ ἀοδιῃοῃβ ; 
μοϊαΐηρ, μονγουθν, ὑμδὶ (π 0 ἀο᾽δοιοη ἰδ 8111} ὅι- 
ἰὰγο » 18 ψ Βοη ἰΐ ἰαΚ68 ρίδοθ, {μ6 μοβίβ οὗ δυ]] 
Βρὶ γὶἐἰ8Β θεΐϊηρ; δοποθῃίχαί θα οἡ Ἑδγίδ, ἰἢ6 [018]}- 
τηθού οὗ {Π0 1481 αιοϊοα Ῥτοριοοΐοβ, νοὶ [118 
ῬΑΓΡΔ1161] ἢ (6 γχϑιιδιἰηρ Ῥογιλοηβϑ οὗ ἐδ18 
Υἱοίοι, Ὑ1]1] Ὀοφίη. 

ΒΥ {ἰδ Μιγλὶ ὁ, ἰλὲ Ἡγοπιαη ἱπίο ἰλε ὙΡ 1 ον- 
πόδ, (86 ὙΎΙΟΣ ΓΒῚΠἾΒ 10 ῬΥΟΒΘΌΪ6, 18 ἰηϊοπάοὰ 
{89 ΤΟΙΊΟΥ͂ΑΙ οὗ (μ6 νἱῖΑ] ΟἸΌΤΟ. ἰο Βοῖὰθ ΘΔΥΓΪΥ͂ 
γοίγοδὺ οὗ βϑοϊυδίοῃ δῃὰ βαίδείγ. ΒΥ {δὸ υἱοίοτῳ 
οὗ γοτ. 11 δ0 υπάογβίδπαβ οί μαὶ οὗ Μ]1ΟΠδοὶ, 
θὰΐ ἐπ Ὑἱοίοσυν οὗ (88 ϑαϊηΐθ σοὶ 6 ὈΣάκοι 
»εγδοοιμε0) δηὰ αοοιι864.---Ἐ. Β. Ὁ. 

᾿ [Απ οδ͵οσίίου ἴο [86 ἱπίθγργοϊζατίου κἴγθη ΔΌΟΥΘ ΤΟΥ͂ 
ατίθο ἑη [6 ταΐ δ οἵ δοῖηθ ἔγοπλ 86 πεῖ, τπδὶ δίϊὸς (ὴ9 ἀ6- 
)οετίοη οἵ [0 θταζοῦ ἴο Εαγιῖ. Ὧθ ἰδ τοργοβοι θὰ ἃ8 τηαϊεί πα 
ψνγ ὙΠ] Ὦ ἰὴ γεππαπέ οὔ ἴνὸ ῬΟΙ ἢἾ 8 βορὰ, γεγ. 11, ΤΊῖθ 
ΜΓ ΟΓ Ψ}}1 ὮΘΓΘ ΟὨΥ͂ Τοιλατκ, ταν ἴῃ Ὠϑ τηἰηὰ {Πποῦϑ ἰδ ἃ 
ατονίης οοηνοίίοη ἐπι [096 ἀπαρχή ἀοοῦ πυΐ ἐποϊηὰθ ΑἹ] 
γα ΟἸτὶϑοὐ κη5, ὑπὸ πὸ 10 σοῃοίσία οὗἨὨ αὶ δοϊοοῖ ρμογιίίοη οὗ 
{π98}---ἴμθ Βρϑοία] Υ̓ (α ἐγ]. Ηδ τοραγαδ τοσ. 17 (τῶν λοιπῶν 
τοῦ σπέρματος αὐτῆς) ΔΒ ΒΊΓΟΩΚΙΥ σοπῆτγτιηλτίνο οὗ ἐμὲδ τψίοντ. 



252 ΤῊΕ ΒΕΨΕΙΑΤΙ͂ΟΝ ΟΕ Η1. 5950ΗΝ. 

Β.--ΤῊῈ ῬΕΒΛΟΟΝ ΡΟΝ ΤῊΝ ἘΛΕΤΗ; ΟΒ, ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ, ΑΝ, ΟΡΡΟΒΕῈ. 1Ὸ 1, 
ΑΝΤΙΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ͂, ΙΝ ΤᾺ ΒΕΨΕΙΟΡΜΈΝΤ ΑΝῸ ΙΝ ΤΗ͂Β ΤΥ σΒΟΥΝ"- 

ΕΟΒΜΒ ΟΕ 115 ΜΑΤΌΒΙΤΥ : ΤῊΒΕ ΒΕΑΒΤ ΟὔΤἹ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΔ 
ΑΝ ΤῊΕ ΒΕΑΒΊΤ ΟἹ ΟΕ ΤῈ ΒΑΒΤΗ. 

σβαρ. ΣΙ͂Ι. 18--Ο παρ. ΧΙ, 18. 

0 βαρ. ΧΙ]. 18-18.5 

α. Τλε ὕγχαφοπ απά ἰδλε Ῥγεϊμαάς οὐ Απιολγιίεἰἰαηξίψ. 

13 Απά σψ θη [Π6 ἀγταρΟΙ ΒΑ {Ππᾶὺ ἢΘ6 τ)γᾶβ οαϑὺ [{Πγοντη]} ἀπο {{π0 οαγίδι, 8 ρογϑοου ρα 
11 (Π6 στομχδῃ ΜΠ] ΟὮ [πὼ}0] Ὀγουρῃΐ ἔουι ἢ (86 τϑὴ ολίά [τλ816 805]. Απά ἰο [86 

ΜΟΙΔη Μ6Γ6 ρίνοῃ [{η8. [ῃ.6}] ὕνο ψἱηρΒ οὗ ἃ [{Π6] στοδὺ θαρὶο, [πδ΄ δ86 πριὶ Ηγ 
ἰηίο [Π6 ΜΠῸΔΟΓΏΟΘΘΒ, ἰηΐο ΒῸΓ ρΪδοθ, ὙΠΟ 886 18 ΠουγΒῃοα [ἐπ8. (Π 676] [Ὁ [οπι. 

15 [0Υ] 4 ἰἴπιθ, δῃὰ {ἰπ|68, δηὰ δαὶ ἃ ἰπιθ, ἔγοια 86 ἴδοθ οὗ {86 βοῦροῆηῖ. Απά 
[Πη6 Βογρθηῦ οδϑὺ ουὖἱ οὗὨ 8 τηουτἢ [η.8. δ΄τοσ {ῃ6 ψομΔη} Μδίογ 88 8 Ἠοοά [τῖνοῦ 
αἴνογ 1ῃ6 ποπδὴ [οηι. δἴτου. [16 ποηχδῃ], (δὶ ἢ6. πιϊρῃΐ οαυδο Βογῦὴ ἴο Ὀ6 ΟλΙτὶ 

10 ἀνα  οὗἩ (μ6 βοοά [τῖνογ]. ἀπά [86 ϑβυὶῃ ΒοΙροα ὑμ6 ποπιδὴ ; δῃηὰ (86 πὶ 
ΟΡΘηΘα δῦ πιουίῃ, πὰ βα] ] ον α ἃρ ὑπ6 Ποοά [τΊγ 6] ΒΙΟΒ (ῃ6 ἀταροι οδβὶ οὖΐ 

17 οὗ Πῖ5 πιουΐϊῃ. Αηά (μ0 ἀτάροὴη ψὰ8 στο τ} [οοποθγηϊηρ᾽] (ἢ 6 ψοΙΏΔΗ, δπά 
ψοηῦ [ἀοραγίο4] ἴο τηλκα ψὰῦ ὙΠ (86 τοιηηδηΐ οὗἁἨ ἢ6Γ 8666, σ ΙΟΩ [7110] Κοορ [86 
οοΙμΒηἀπιθηίβ οὗἩ Οοι, δά παν {86 ὑθβυϊπιοηῦ οὗ Φοβι8 Ομ σὶβὺ [οπι. ΟὨτΙΒι}. 

185 ΑΠά41 [86] βίοοα ὕροι (δ βαῃμὰ οὗ (86 868, [.] 

παρ. ΧΙΠ. 1-- 18. 

ὃ. Τὴε Απιϊολτίβέ ομέ 97 ἐλε ὅεα οΥ Ναίϊοηξ. 

1 ΔΑπηᾶ [ὑμ. 1] Βα ἃ Ὀοδβὶ [ψ|14- 645} τῖϑα ὉΡ [Δ8οθηαϊηρ] ουΐ οὗὨ [ἢ 568, Παυΐης 
ΒΟΛΟΠ ΒΟΔΑΒ δπὰ ἴδῃ ἤόοσηβ [06 ΠΟΓΠΒ 8η4 Βεύθῃ ἢ68418]5, δΔηα ὕροη 8 ΒΟΤΙΒ ἔθη 
οὐὔόσηϑ [αἰΔ46ῃ18], Δ ἃ ὉΡΟῺ ΪΒ 68.418 {π6 [οη}. [ῃ6] δια [Π8Π1685ἢ] οὗἁ ὈΪΑΘΡΒοιητ [:] 

2 αηὰ δα ᾿οαβϑὶ [{ὑ||14- 6450} ψαϊοῃ [{Π840}] 1 841} ψγὰβ 11κθ υηΐσ 8 Τα ρϑει, δα 19 
ἴροὶ ψϑγθ [ὁπ 6Γ6] 88 ἐδδ [δοὲ οὗ ἃ ὈθαΓ, Δηα ἢΐ8 τηου ἢ 88 {86 τοῦ οὗ αὶ ]ἰοῦ: 
δηά ὑπ0 ἀγαροὸπ ρανο ᾿ϊπὶ ἢΪ8. ρόῦσθῦ, δῃα δ18 βοαῦ [ὉΠ γῸΠ6], 8ηἃ σγϑδϑὶ δα τ Υ 

8. [ἐξυυσία].[:]} ληὰ ΙΓ βαν [οπηι. 1 αν 7.9 ὁπ οὗ [γοτὰ ἈΠ]ΟΠΡ] 8 6868 88 1ζ στ ογο [ὁη|.}} 
τ ογο--τΐη8. 1] πουπμάοα [8]41η}}} ἰο ἀδαί ; βδπα ἢἷβ ἀθβα! ὶγ σουπᾶ [ογ {π6 πουπὰ οὗ 
[ιῖ8 ἀθ8}}} ψγ88 μθ8]6α : δῃηὰ 81} ἐμ που] [[86 8016 Θαγί ἢ} πομάογθὰ δῇοσ ἴλς ᾿νϑδδί 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Μόν. 14. [Τί οι. ἱπμογίβ αἱ, τ ἢ Α. Ο. Ρ.; Ττορ. τιλεῖκο τί δ; ΑἸΖ, ὑγαοκοίδ; [ξ 6 οὐ ἰδ ὉΥ δὲ. ΒΡ.-Ξ. Β Ὁ. 
8 γον 14. [ΑἸ7΄ Τεος., Τίιδοῖ., Ἰποοτὲ τοῦ Βοίοτο ἀετοῦ ; ἰξ ἐδ οπι!ἐεοὰ Ὁ Ἀῥ.---Β. Ἀ. Ο] 
8 ογ. 15. [00. δηὰ ἢ'ζΖ. τοδὰ ῥευδαι α ἢ ΡΑῚ, 1, ἰπδίθοὰ οὗ αὐτήν, σίνουῃ ὮὉΥ Μοάοτι Βάδ. ψΓ δ. Α. Β4, 0.--Ἑ. Κ.6] 
4 γοτ. 16. [ΑἀὉ πη] οοηρουμὰ δα οοῖίγθ 6 ΘΓ ϑιμρ ογοά, ποταμοφόρητον ; (δ 9 {ἰ{6 781 ἐσαπεϊδέείοη οὗ ἔμο βουΐδωοθ 

(6, ἐλαὶ ἣἢς τεῖσλί πιακε πεν τί --Ε. Ἀ.0.] 
δ ον, 17. [ὙΠῸ ἐπί ργοδοηῖ δ ἴῃ ῬΟΙΏΔη δα (ἢ ρτουη ληᾶ οοσαδίομ, ηοὶ 49 ἔῃο ᾿πητηρϑαῖο οὈ͵οςξ, οΟΥὗἨ [6 Ὀχδξυδὴ 

τη. Οοπιρ. Μαιί, χν!. ἃ ; Ματγῖὶς 11]. δ, εἴο.; δῃὰ βοὸ ὙΙΩογ, ὃ ὅ2, ο." 1.111.158 Νοίεε. Ῥ ποτ, ᾧ δ2. ο. (ς), αἴ γοθ ἐπί ἴῃ [Ὁ 
υμίμοο {Π ἴοτοο οἵ οὐέν.--Εὶ ΒΒ. Ὁ 
Ἐς 6 γον. 17. προς Ἑαϊίοτο οὐαί Χριστοῦ Ἡ{} 41} ἔΠ6 ατοοῖς Οοὐὰ.: [1 ἰα σίνϑη ὉΥ ἴπο 7]. ΟΥ., οπι. ὉΣΥ “πε διὰ Ῥω; 

Ὧβρο τοί [η8.---. , 
εγ. 18, ΤῊΙσ τολάϊηρς ἰ4 κἴτο ὉΥ ἡὲ. Α. Ο., Ῥμῖρ.. εἰς. Τῇο Ἐοο. ἐστάθην (τοϊδ! ποᾶ ὮὉγ Β5. [Ρ} τ": Τιοοῖ. σε, 

δ 116 ἱπίθγῃλι οομηθοίίοη βραίηδς ἐϊ. ΤῊΘ εἰδπάροίπι οὗὨ [πὸ ὅδον ἰδ ἰπηππον δῦ ]θ; ἴμ9 θΟΘδα ὃ ὑὕδμολὰβ ἃγὸ τρούϑῦξο. 
{{1|9ὸ τολάϊπᾳ οὗ δηγσο, ἢ τυ πίοι [δοὰς, ΑἸ οτγὰ, πὰ Το. δαᾷτθο, [6 δΔἀορίοὰ ---Ἐ, ΒΟ. 

8 ΟἩ. χίϊ!. 1. Ασσογαϊηρ ἴἰο δᾷ. ἈΒΡΟ ΤΕΣ εἰς... ἴῃ 6 κέρατα τὸ τηϑῃοησὰ ἤγαϊ ; δΔῃηὰ ᾿πδοοα (ΠΟῪ ΔΙῸ τοοτο εἰσι κῖτσ 679 
“Βδη (πο Ποιὰ: [Π9 Ὠδίυταϊὶ δοαᾳιιθηςθ, ργοίοστϑα ὈΥ̓ ἔμ9 ἤθο., τοῦ ὰ ὮθγΘ Ὧ6 ἐΔρΡΙΌρτίδῖθ. 

ΦΎΥ͂οΓν. 1. Τὸ Ρ] ταὶ ὀνόματα ἰφ κίνου ὃγ [δὲ., Α. Β5., οὐὐ ΤΩΛΔΗΥ͂ Οἴπογαθ. ιδίδγα!οοῖκ τοσαγάβ ἐξ 88 ἐπ οτρτγοίϊδεινα, δαὶ 
τ ὩΝΕΝΝ Αἰδὸ Ὀ6 δαρροϑοῦ--οηέ Βοδδῖ, ομδ Ὠδῆο. [Ἴτοςζς. δηὰ Το βοπάοτγί κἰγο ἐδ ρμίπγαι; Δἰιέοσὰ εἶνοθ ὄνομα τι Ο Ρ.-- 
Ε 

1ο ὅοι. 8. Τηδοτγίοα ἴον [ἢ δεἶκο οὔ οἸοαγηοδν [1Π| 16 ογα δ] ὉΥ Οτίι. Εα45. πί(ἢ δὲ. Α. 85, 6. Ρ.1, 41π., . ἔξ οὐκ ἰο 
Ψυς. Οἵ. Ῥοαθε!οδα ἴΠ6 μίαν ἰα κονογιοά Ὀν [Π6 εἶδον οἵ νοτ. 2; [)9 ὅδογ ὑϑμοιϊὰ ἐμο Ἡ11ἀ-σθαδὶ δδοοπά! ες δ πουδδο 
μόνε ΨΜον. 21», 8 ΒΟΠΒΕ. ΡΑΤΕΓΕΛΊΤΙΓΟΙ δη ουδαίἀ θῖν ἰὼ νοῦ. 1.--Ε. ΒΕ. 6. 

11 γον. 8. [{Π πιλυρίηδὶ γοδαϊηρ οἵ [8 Ε. Υ. (Μνείςοἶαδε, πιατῖκοα {) ἰ6 δοῦὸ δϑάοριϑᾶ. 8.69 δεοιοη οπ ϑέαγγέκαὶ Κεαό- 
ἔησε ἴῃ 6 βρϑοίδὶ Τυϊσοάἀποίίοι, Ὁ ἴὴ6 ΑἸ. Ει.--Ε, Ἐ. 0.] 

« [109 ποίδιίοη οὔ ἴδηρο δπὰ οὗ Οτ εἰς Δ] Ἑά ἰοῦ οἵὨ ἴμ9 Θτοοῖς Τοσίδαιοης [5 Βοτὸ δἀορίοἁ. Τμδῖ πο ἐφ Βοτο δι γ δά 
ΦΕΥ͂, 18 ἰ6 ἴηο0 τοί οἰδῦδο οὗ εἢ. χἰϊ!, 1 οὗ [09 πε δ Υϑεοίοη, 800 ΝΌΤΕ 1 δὺυουθ.--Ἐ.Β. α 



ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 18-- ΧΠΙ. 18. 288 

4 [{|1|4-θ68481]1. Απάα ὑπο ΜΟΣΒΒΙΡΡΟα ἐῃ6 ἀγαροη Ὑϊοὰ [οὁην. 810 }----ἶη8. Ὀδοδιιθθ 
6] ρᾶνθ ῬΟΥΟΣ [86 Δυν ΟΥ Υ (τὴν ἐξυυσία!}} αηΐο {86 ὑοαϑὺ [πὉ}14-688ι] :}5 διὰ 
{ΠΟΥ͂ ΨΟΓΒΏΙΡΡΘΑ ἴΠ6 Ὀοαβϑὺ [{114- 6881], βαγίηρσ, ΠΟ ὧδ {|| υπίο [οηϊ. ἃπίο] {6 

ὃ θεαϑὺ [π|}14- θ6890] ἢ [ἴπ8. Δ] ἯΒΟ 15 8016 ἴο τηδῖκθ [οπ|. τη 8.6] ψγ8ὺ ψΊἢ ἴα ἢ Απὰ 
ἔπογα ψγὰ8 σίνθῃ ὑηΐο ἢ1πὶ 8 τηοι ἢ δροακίηρ ρστοϑῦ ὑμβίηρθ δῃηα ὈΪΒΡΠΘΙΪ65 :. δπα 
ΡΟΥΘΥ [ὁπ. ΡΟΥ͂ΘΓ---ἴη8. [Π6Γ6] νγγὰ8 ρίνϑηῃ ὑπο Ἀἷπὶ [Δ ΠΟΥ Υ (ἐξουσία)]} ἴο Θοπίϊη 6 

6 [46] ΟΡ απά [οπι. απα] ὑνψο ταοπίμ8. Απά ἢ ὀορϑθῃθαὰ ἢΪΒ τοῦτ ἴῃ Ὀ]ΑΒρθθπιν 
[πο Ὀ]ΑΒΡΠ ΘΠ, 168} ἀραϊηδὺ (ἀοά, ἴο ὈΪΑΒΡἤ ΘΠ 6 8 ἤδῖηθ, δηα ἷβ [6 γΏ 8016, Δα δ 

7 ἰΒοὰ (μ8Ὁ αἀὙ776}} [8056 ψγῆο {8 ὈΘΓΠ80167 ἴῃ [ἴη8. [86] ἤθᾶνθη. Απαὰ 1 νν88 σίνϑη υπίο 
δΐπι ἴο τπλϑῖκθ ΜΓ σ] ἢ {π6 Βα] ηΐθ, δηα (0 Ονθγοοπιθ [ΘΟηα 16 γ7" [Π6 πὰ: 8Πἃ ΡΟΥΤΟΓ 
[δυἱδογιγ (ἐξουσία)] 8 ρίνθῃ Ὠϊπι ΟΥ̓́ΘΡ 8}} Κιπαάγϑάβ, μὰ ἰοῃραεθ, Δη ἃ πο 8 

8 (ΘΥ̓ΘΓΥ͂ {1106, πα ρ6ΟΡ] 6, ἀπ ἰοηραθ, δηα μδίϊοη]. Αμὰ 8]} {πὶ ἀτ6}} ἀροὴ {μθ 
Θδυ ἢ 888} ουβρ Ητα,}5 ΤΏ ΟΒ6 ὩΔΙΏ68 8.6 ποὺ [δυογ ομ6 ΜΈΏΟΘΘ ὩδΙηΟ Πα ποὶ ᾿ 
θ66 0] τσὶ τύθη ἰπ [Π6 θΟΟΚ οὗ ᾿1ἴ6 οὗ (ῃ6 Τωϑηὰ [1η8. (παῦ ὨΔΙ ὈΘΘῺ] βίη [ο7 ἦπ8..,7}} 

9 ἤοια [86 ἰουπααίϊοῃ οὗ [Π0 ποῦ]. [ἢ ΒΔΗΥ͂ πδῃ [0Πη6] μᾶγνὸ [808] δὴ δϑγ, ἰοὺ αἷμα 
10 οᾶγρ. Ηδ ὑπιαύ ἰθβδάβι ἰηΐο [1 ΠΥ ΟΠ6 18 [07] ΟΡ. ΨΥ 8}}8}] ρῸ [οὁηἰ. 888]] ρο---ἰη8. ,7 

ἰηΐο συ Υ [1π8. ἢ6 ρορίῃ ]}ῆ5: δ6 ἰπδὺ ΚΙΠ]Ποίὰ [1 ΔΗΥ͂ ὁπ6 884}} Κ1}}}5 τι} (86 
Βη τα [1η8., 8.6] πιυϑὺ Ὀ6 ΚΙΠοὰ τ 8 (86 ποσὰ. Ηΐγθ [8 (86 ραίίθῃοο [ϑηἀυγϑῃο6] 
804 (86 1381} οὗὁἨ [86 Βαϊ]ηΐ8, 

ε. Τῖε Απικλτγιείίαπ αδα Ῥτορλεῖ, α8 (λὲ ἰαδί Ῥγοάμοὶ ὁ ἰλε Ἐατιἢ---ἰ, 6.., ἐλ6 Απείρπί Οτγάεν 97) ΤΊ, ἐπιρ9--’ 
ἐπ ἰἰ8 αρδε ἱπίο «Απιϊολτιείἰαπτψ. 

11 Απά 1 6614 [88:07] δθποίμον Ὀθαϑὶ [114-648] σοπλϊηρ' Ρ [ἀβοθπαϊηρ] οἱ οὗὉὨ [86 
12 οδυίῃ ; δῃὰ ἢ6 δὰ ὑνο ὨΟΥΏΒ ἰϊκο ἃ ἰδ, δΔμα ἢδ Βρδῖζθ 88 ἃ ἀτηροῆ. ἀπά ἢ9 

Θχογοϊβοι ἢ 81} (86 ΡονΘῚ [δυ Βοσγ (ἐξουσία) οὗἨ Π6 γι θδδδὲ [π|1ἀ- 6850} Ὀθίοσθ 
μἶπι, [1π ἷθ ῬσθβΘηοΘ ;] δπα [π8. ἢ6] οσδιιβοίῃ [τηϑ κοῦ} [6 φαγί δηὰ ἰῃθπὶ πῃ ἢ 
[{π617 αἀτ6}} ἐμ γοῖῃ [1 10] ἴο [οπ|. ἴο---ἴη8. [Πδὺ [ΠΏ 6 Υ Βῃο] 7 του ρ (Π6 ῃγβὶ Ὀοδϑὶ 
[ν|14- 6580}, οϑο ἀρϑαϊυ [οηι. 4684]7} πουμὰ [η8. οὗἨ ἢ 18 ἀρδι] Μ 88 Β6Δ]οΩ͂, 

18 Απά ἢθ ἀοοίῃ σγθδῦ Ομ ΘΒ [Β]0}8], 80 ὑμαῦ [07 ἴῃ ογάθὺ ὑμδὺ 8180 (ἵνα χαΐ)}] ἢθ 
ΤΆ Κοίῃ [ΠΔῪ ΤᾺ8]Κ6] ἤτθ οομιθ ἀονη ἔγοιῃ [ἐπ8. [86] πδᾶνθῃ οἡ [πη|0}] ὑμ6 δῦ ἴῃ 

14 τ06 βίῃῦ [Ργϑβθη66}] οὗἨ τηθῃ, δηὰ ἀθορίνϑι  [βϑπιοθῖβ οὐ τ 5] δα θί (πλανᾷ)] 
ἰδοῦ (μαῦ αὑ6}} οἡ {86 δῦ ΟΥ ἐδ πιθαηδ οὔ [Ὀθοδυβα οΥ] [086 ταῖγϑο]68 [(Π6 
ΒΙ6}8] τ ΑΙΟΩ ἢ9 Β8Δα ΡΟΥ͂ΘΥ [10 88 σίνθῃ ὕο 1} ἴο 40 [πΟΓΚ] ἴῃ {86 8ἰρ)νὺ [ρτθ- 
β6ης6} οὗ [86 Ὀοδϑύ [π}4- 0688] ; βαγίηρ ἴο [(6]]1η 5] {μϑῖὰ (μαὺ ἀνγ6}} οἡ 1ἢ6 δϑυίῃ, 
(ῃδὶ {ΠΟΥ͂ ΒΒου]ὰ [οηι. ἐμαὺ {ΠΥ βῃοι]α ---ἶη8. 10] τη Κὸ δ8η ᾿πιᾶρο ἴο ὑῃ6 Ὀοαβὶ [ψ}1ἃ- 

16 Ὀ684.|], Ὑ ΒΙΊΟΒ [05] δα [80] (ῃ9 ψουπα ὈΥ 8 βνοσά, δηὰ αἰὰ ᾿ἶνα [11γοὰ]. Απά 

5 γογν. 4, [6 Απὶ, Εᾶ. Ἰοανϑα πα] ἰογοὰ ἐἶο ροίπέίηρ οὗ ὕοτβ. 8 απὰ 4, ἴῃ 1:0 Ε, 7, Ου ἐμί8 δα οος οτἰ [04] οὐ ΟΣ ΔΙῸ 
τ ΔΟΙΥ δὲ τατίβηῃςο. Τδαΐ Ῥοϊπίίης ἈΙοῆ, ΤῺ πὶβ ἑπαμυχοηΐ, Μι.}1} τποδὺ ΘΟΥΓΤΟΟΕΪΥ Ῥγοδοηξ ἴῃ 6 Θη το 8 ἃ5 ΤΟὉ]]Ονα: 
Ἀπ οπε ζγοτε απεοηρ λίε ἡδαὰς αε ᾧ" εἰαΐη ἰο ἀεαίλ. Απά ἐδε ιοοιπὰ 97 λὶδ ἀεαϊδ τοαῦ λεαίεα ; απα ἐδε ι΄ ἐαγίλ ιοονμίεγεά 

ἐλὲ οά-δεαξῖ, απὰ μας ροδ οὐδΩ ἐλα ἀγαροι, δέοσαιιῖ6 λα ρανα ἐλε αμἰποτίν ὠπίο ἐλ «εοἰϊα -δεαςί, απὰ ἰλεν τοογελίρρεα 
«οἱά--ὑεακί, δανὶν; σ, είς.-- Φ 

ἸΣ γεν δ, Ὑὸ κίντο ἰἢ9 ρίωγαῖΐ ἴῃ δοο. τ ἐΠπ9 ρα, δὲ. Ο. Ορμοδοὰ ἴοὸ ἐδμὶ5 ψὸ δηὰ δο εἰ γ᾽, δ (Π6 τορα 
ἐσφημα. [Ἴτος. ληὰ ΤίΒο;, (8(}} 6.) δα [Δηρο, νν ἢ ΐ ἢ γοαάίης ἰ8 Δἀορίοα Δρογνο; αὉ. δῃὰ ΤίδοΝ. (1669), εἶἷνο βλασφημίαν 

μι Β5, Ρ.- Ἧι. πὰ ΑἸίοτά, βλάσφημα «|]}} Α.--Ἐ. Β. Ο.] 
16 Ψεῖ. 5. [ΕῸΐγ ἐμ }5 ἐγ: δ) βίίοη οὗ ποιῆσαι, 80 Βονίπδοη ὁμὸ 006 2. (Ὁ) λημθ ἐγϑηβ᾽δίοα δολαϊεη.---Ἑ Β..0.] 
16 γον. 6. [σείξ. Εάδ. τεβδὰ εἰς βλασφημίας πιὰ δᾷ. Α. Ο. ΤῈ δἰορσαϊαγ [6 σίνϑηῃ ὉΥ Β5. Ρ.--Ε. Β. Ο. 

πο γεν. 6. ᾿., ΑἸζστά, τος, 80 ἢ. (818 οὐ ) ουγίξ καί τί δὲϊ. Α. ΒΡ, Ο.; Ιδηρθδηὰ Τίδβος. (1889) γοίδί (89 ΟΥ̓) 
Ὁ ΒΘΟΡ. Ταὰϊς.--ΕἪὀ ΕΒ. σ. 

Ἤν δ Ἵ͵ ΤΏὸ ἤγαι Π4]}7 οὗ ἧμια ΥόΓπ0 ἦν οτηἰἐἰοα ἰπ Α. Ὁ. [ὈΡ.]. εέο., δπὰ ἐν ἀϊσοατάοα ὃγ 1Δοὰ. Οοάά. δξ. Β. δΔῃ ἃ γϑυβίοηβ 

[ΤῸ]. Οσρ.. 221}..] κίνο τ. ΤὍς οπιίπαίοη ἰβ ἴο ὕ6 ὀχρ]ηαἰ δά ὈΥ (89 τοροι[οη καὶ ἐδόθη. [ΑἸέογά, Ττοκ., ΤΊδΟΙ. τοίδίη. 
Αχαϊηκῖ δον δας πογί τοι ἢ 9 Α πὶ. Ἐμὶ. ἀλσοαῦ ἢοΐ χοίηονο [9 βδοηἴθησθ ΓΌΙΩ ἔδο ἰοχξ, ΔΙΓΠΟυΚὮ ὃθ Γορδχὰβ [11ὁὸ ἰῃίοσγηδι ουΐ- 
ἀξῆοθ δὸ ἰαυογίπρ ἴδ οηξ οἵ [ΔΟ πβηη.--Κ, Ἐ. σι 

Ὁ Υεν. 7. ε. Κάο, ηκοτί λαόν τ τε δὲ. Α. Β5. Ο. Ρ.--Ἐ.Β.0.1] 
ΒΨ ει, 8. ΤΠὸ τοδάϊης αὐτόν πη δος, τὶ Α. Β΄, Ο.. εἔο. ᾿ 
Ὁ γαν, 8. βοτοσδὶ ὑπ ππρογίπηϊ ταῦ θη μογο, ἸἘΠδοὶ. [ΑἸοτά, τος.) κίνοα οὗ οὗ γέγραπται τὸ ὄνομα κ. τ. λ. [8οπὴθ 

Ἐάκ͵ ἶνο τὰ ὀνόματα Ὑϊτῃ δ. Ρ.--Ε. ΒΒ. 6] 
γοεῖ. 8. {1Π| 16 ἀοποιίπιὶ ἔγοιῃ [πο ἴοχἕ ψιῃϑῖ ποῦ ΟΥ ποῖ ἃ Θοτηδ δου ἃ Ὦθγο ὃο ἱπίσοδυοοᾶδ, Ιδηρὸ οταὶϊδ. ΕῸΤ 8 ὕγο- 

βερ!δέίοη οἵ Ηἷδ τίοννβ δηὰ ἔποπο οὔ ΟἴἶοΥ σου] ὨΪΔΊΟΥΒ, 560 ὩΠᾺΟΥ ΕἶΧΡ. ΙΝ ὈΕΤΑΠ, ΡΡ. 268 54.--Ἐ.Β.0.] : 
Ὦ Ὑκγ 10. Ῥον ταγίουϑ τοδάϊηκθ, θο6 Τίδον. πὰ Ὀυσίοτά, [1ἀςλι. (64. πια].), ΑἸίοτά, ΤίΊδο}ι., ὙχἢΔ 4...) κῖτο εἴ τις εἰς 

αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγε ; χορ. νἱὶτἢ δὲ. ΒΝ, Ο,, κίνοβ εἰς αἰχμαλωσίαν ΟὨ]Υ Ομ06; ηρο ΒΟΘΙΩΒ (0 δορὶ [89 
τερήϊησ οἵ 1η9 Ηοο.--Β. ΒΕ. Ο.] ᾿ 

8 Ὑ6γ,10. [Ττος. δηὰ Τίδον. κἰτο ἀποκτενεῖ δεῖ “ΠῚ Β6, Ο. Ρ. ; ΑἸΙυτὰ τοδάβ ἀποκτανθῆναι “τ Α .--Ἑ. Β. Ο.] 
8. ον, 12. Καὶ ποιεῖ, ᾿ξ. Α. Ο, Ρ᾿ (Δοῖ. [80 ΑἸΌ, Ττορ. ΤΊΒΟΙ (808 οἀ.). Τίϑο;. (1869), καὶ ἐποιεῖ 1 Β5.--Β. Ἐ. Ο.] 
Ὁ γὲες 13." ΓΥΊΝΚΕ ττί ἴθ, ὃ Σὰ ἴὴθ ἀοίροϊλγο αἀϊοίκίοη οἵ ἴπΠ9 ΑΡΟΟΔΊΥΡΘθΘ, ἵνα ἰθ ΘΡΡΑΓΘΏΣΥ 984 ΟὨΟ6, χἰϊὶ. 13, ἴος 

ὥστε οἵ ὡς, αἴοῖ δὴ δοοιϊίτο οἷα δ Ὲ- πιο ποϊίοη οὗ ἰεἰθηδίγ : ππαρπα πείγασιιία, ἱ. 4., ἴλτῃ τῶ, μί͵ είς." ΤΠὸ ΑἸ. Ἑὰ. 
Τρ ΟΧΡτΓοδΘ [6 οἰβααιὶδοιίίου τ ἢ 1018 ἀρτγοοθάοηϊοά, ἐόν ῃ ΕΘΌΘΓΑΙΥ δοοορίθα, ᾿γδηδὶ δι οῦ---ἰἢ9 ΠΙΟΙΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ, αϑ, 
ἰδ δ ἡράκηιευς, ἐδο ΟΓΟΪΏΑΓΣΥ ἴοΓΟΘ οὗὨ [ἢ ἰς]ο μκῖνοι ἃ κουά βαπϑυ.---Ε. Β. Ο.] 

ἢ ον, 14. ΤΏο κἰτίκίος τοδάϊης ὅς ἰη Α. ΒΦ. Ο. [ὈΡ.], [5 ῬΡγοΌΘΌΪΥ θ8οἃ προ 8ῃ ὀχορθϑεοδὶ ἰπἰογργϑίλεοα οὗ ἔμο Βοοδί. 
ΙΧ. ἀε.. κἰνο ὅ. Το τοδάϊης ὃς, συ ο ΑἸογὰ, Ττος., Τίδο. δαορῖ, ἰφ ΟἸΘΑΙῚΥ ἴο ὃῦ9 ρτοϊογγϑά.--- ΕΒ, Β. Ο.} 



204 ΤῊΕ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 590ΗΝ. 

86 δὰ ρόνϑὺ [1 νγαβ ρίνϑη (ο ἢἷ11]} (0 ρἶνε 116 [07 8 (πνεῦμα)}] απιίο ἐἶ ΒΡ: Γι ἐδ 
. δρο οἵ {86 Ὀοδδὶ [π|]14- 6880], ὑμαὺ ὑμ6 ἱπιαρθ οὗ (ἢ 6 ἐς [νὑ114- 6857 ββουϊὰ 
Ὀοίἢ βρθᾶ Κ, δηά οϑυ86 {πα 8 838 ΠΊΔΗΥ͂ 88 που ]α [8 ου]α 55 ποῦ ᾿πουβΐρ [86 ἴτηαροὸ οὗ 

16 το Ὀοαϑὺ [}14- Ὀ6 4581] βου α θὸ Κ|}1οα [8]41}}]. Απαὰ δο σδυδβοίῃ [πῃ κοί] 84}1, θοίὴ 
[οπι. Ὀο ἢ ---ὐπ8. [86] βιλ8}} δῃὰ [{π8. [86] ρτοδῦ, [η.8. δα [86] τοι δῃα [ἐπϑ. {86] 
ΡοοΥ, [{π8. ἀῃά 186] ἔγοθ δηὰ [{η8. [86] Ὀοῃά, ἴο σϑοδϑῖνϑ [οπι. ὑο σϑοαῖνο--ἶπιδ. ἔμδὲ 

᾿ΔΠΘΥ͂ Βμου]ὰ ρίνον (Ὠ6Π}] ἃ ταδτὶς ἰῃ [08] ὑμοὶν ταῦ πδπά, οΥ ἴῃ [08] ὑπεὶτ ἔοσθμοδᾶβ 
17 [Ὀυθῃθϑ]: δηὰ [ον οπι. 8η4}5} (πδὺ πο τηϑὴ τηϊρῦ [0η6 δου ά 8016 [07 θὺγ7 

ΟΥ̓ 86}}, βανο [00] 6 πὶ Π8α [Π8{}} {86 τηδυῖς, Οὐ [οπι. οΥ] [ῃ6 ἤδιηδ οὗἩἨ [Π6 Ὀδαδβὲ 
18 [ν|14- 685], οΥ 186 πυπαῦοῦ οὗ δἷ8. ΠΑ Π16. Ἡδγα 15 πβϑάοῃ. 1, τὰ ἐμαὶ μαι υη- 

Αογβίδηάϊηρ οουηῦ [86 παμαθοῦ οὗἩ {π6 Ὀοδϑὺ [ὑ|1ἅ- 6881}: [ῸΓ 10 18 [86 ΠυπεΓ οὗ 8 
ΙΔ ; δπαὰ δῖ8 ΠΌΘΟΥ ὦ Κ᾽ῖὶχ Βυπάγοα Γγθθθοοσο [ἀπά 5 Χίγ] απα [οπι. απα}] εἰχ. 

ἴτος.: ΑἸώγὰ Ὀτμοκοῖ 
ΚουΟΓΆΪΥ δουθρῖθα τολάϊης, δἰτουκχὰ ᾽δ6 ἐθ ἰυοἰηοά ἴο μίορι [86 ορὶαίοη οὗὨ "οἢ. δΔηἢ Το. ΙΓ τῇ 

ὩΖλοιζά δοιδ, δρεακ απὰ ἐλαὲ 

δι Ψοσ, 17. ᾿αυπ πδπη, ἴα δος. τ Ο., οἴαίδ πο κ σιίιϊποιυξ δυδιοίοη!ϊ Γολϑοη. 
20]. εἰς.; Τίκος. {1829}, ὕτοις. φίνο ἰξ {ΕΠ ὁφ9. Δ. ΒΦ. Ρ., Τα. (οχοορῖ Τοί.), εἰο.; ΑἸίο 

ας," βλιὰκ το ῇ Ο.] 
πὶ ΝΜ. 

ὉΣχδοίκοιδ.---Ἐ. ἢ. 
81 ἌΣ. 18. [Τί σοἰ., Ττὲξ. τοδὶ] χξετ πὶ ΒΝ. 1, 6, εἰο. (ΤἸδοβοηάουτα μι. οἵ ΒΦ. ρῖνοβ χέςτ); ΑἸογὰ, ἑξακόσιοι ἑξή 

δὲ πὶ Α. ,., ἰμδ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑῚΙ, ΥἹΕΙ͂. 

ῬΒΕΡΑΤΟΑΥ ἈΕΜΑΠΚΒ ΟΝ ΤῊΒ ΒἘΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ 
ΟΗ. ΧΙΠΙ. το Οη. ΧΥ͂ΙΪ.---ῶι λαβ αἰγεααάν δεοπ τέ- 
φιατζχεά ἰλαί (δὲ ἥσωγε 9.7, ϑαίαη απά ἀϊδ δευεη, λεααίβ 
(69. χἰὶΐ.) πιμδὲ ποί δ6 ἰἀεη(β464 ἰὴ ἰὰε ἤσωτε οἵ 
«ἀπιϊελνῖδὶ απά Ὺλὶδ ϑευεη ἀεαάς. Νεῖλεν πειδί ἐλ ἠϊ8- 
ἰογν οὔίλετωῖο ο Απιιολτιίδἰἰαπίίψ, ρῥγιπιατεῖν φοἰ ζοτίλ 
αϑα υἱοῖς (οἷι. χἰἰἱ.), δὲ ἑάεπεί ὦ τοὐἐλ ἰλ6 ἡμαάσπιεηί 
ὡροπ (ὰς ἤτϑί (λίγα οΓ Απιϊολνϊϑιϊαπίίψ, (λε Ἡατνίοί, 
(68. χτυὶἹ.). Οοηδεφμοπίίψ, ἐὰε ἀείαἰΐ6 αἰδο (Ἐ8. 
χἰϊ!. απα χΥὶ!.), “Φρεοίαϊέν (λ6 ραταϊίεἶδ οΓ ἰδὲ φευεη 
λεαάδθ, πιαν, ἱηάεεά, δὲ τεσαγαοα αὁ δἰπιϊ αν, διέ 
ὅτε ποί ἰο δὲ ἱἰγεαίς αἋ ἑάεπίϊ 8. ΤΆϊ γεπιατὰ αρ- 
Ρίϊοα ρματίϊοματὶῳ ἰο ἰλ6 ἀεααϊν τοομπάϊιφ οΓ οπε οΓ 
(λε Βεαφί᾽ 4 ἀεαάε (οὮἈ. χὶϊ!.) απὰ ἐλ6 ἱεπιροτάσῳ αἷ4- 
σρρέαγαποε ΟΥ̓ ἰλὲ εαεί (οἷι. χΥὶἱ.)---α ἀἰδαρρεατ- 
ἄπες οὐτίαϊπὶψ τοει ίαπέ ὡροπ ἰδὲ τοομπάϊησ. Αἱ 
ἐλοες εοπιδίπαίίοηϑ ἰδαί ατὸ στομπαάεα ὠροη ἐλε ἑάτη- 
ἐν οΓ ἰλλδ4ε (το ἰἰετη8, τολίοἢ αγὸ δοππεοίφαἱ 48 ξαιιδ6 
απά εβεοί, [αϊδ ἰο ρίσοοα ιοδεπ δι ῤ7εοίεα 0 α πιοτὰ 
»τεοῖδε απά εἰγοιμπιδίαπίϊαὶ ἐξεσοδα. 1 ἃ ἐπιροεεῖδίο 
ἴο ουεγίοοζ ἰδέ απ(ϊλοδὶα, (λαΐὶ, ἐπ ἰδλ6 ἰοίαί λέδίονν 
9. Απιϊολτιδιαπίῳ (οἷν. χὶ].), ἐλ αΐοε Ῥτγορλεῖ, ἰλε 
ρίγιὶ! οΓ α ζαϊίοη Ηϊογαγοῖν, ὁ διιδεοτυΐεηί (ο (λ6 ΑἨϊ- 
ολτίδιϊαη μοι ἰοαὶ Ἡγογ  ἀ-Ῥοισεν, υολιϊδί ἐπ ἰδ ᾿ϊδίοτῳ 
οΓ »ατνίϊαί Απιϊολτνιδίαπείψ (6ἢ. χΥὶ!.), ἐλε Ἡοπιαη 
τίἀεδ ὠροπ ἰδ6 Βεαεὶ, αἰ(λουσὰ ἰλ6 δεαεί αἱ ἐἰαδί 
ἀεείγονα (ἠ6 Ηαγίοί. Οοπιρ. Εόταγά, ὈΡ. 877 απά 
458. 

Αὔονο 811, γοὸ που]Ἱὰ γογχϊη ἃ Οὐν τοδάδγϑ οὗ (ἢ 6 
ἴδοὶ ἰδαὶ γὸ Βᾶτο δῃοίβον θη το ογοὶ σα] που] ά- 
Ῥἱοίατο Ὀοίοτθ 8, τἱϑνοθά ὑηάὰον (ἢ πδρϑοὶ οὗ 
ΑΒ στ ϑι ΔΗ Υ ; ἰἐ 18 ΠῸ ΤΏ6Γ6 ροί(γ βοοϊϊοῃ οὗ 
Βοδῃ κἰδίοτγ, οοπιρυϊβοᾶ, 838 βο! 8 πουϊὰ Βαγο 
ἰι, Ὀοίπνοθη ἴ86 γᾶν 1 δηὰ 70 Α.Ὁ. Ευτγίδον, 
{89 ἰοϊ οσίπρς ἀοβηῖιθ δηιῖ1}}6818 ἱα ἀἰθίϊ ποῖ ον]- 
ἀοηΐ: Αϑ (6 βεαδὶ ομί οΥ ἐδ δα γορτοβϑϑηΐβ (δ 
τ 016 Οὔ ἰδίου δ] νγουὶ αὶγ ΡΟ [164] Απἰἰ ον ἰϑίΐ Δη- 
ἦγ, 828 ϑιαῦτδοθά, Βονονοῦ, ἰη 118 ὅπ] οοσθδια- 
ταλῖθ ΔρΡρθλτα;ο6---80, ᾿ἰκΚονγῖβο, τ[Π 6 Ἡοηιαη, σ6οῃ- 
ἰχαϑίοάὰ ψτὰ ἴμ0 δεαεί, ἰβΒ Ὠοΐ, 80 ἰο Βρθῶϊς, α 

οἴ το ἑξακόσιοι οὗ Α-. τορι «ἰαι ; δηὰ Ρ. ἴ, -α. Οοὰ, Ὁ. αἰνοαῦ εξηκόσια δέκα ἀξ .--ὶ Υ δ 

Ῥανίϊοῖες οὗ ἰῃ0 Είηράοτῃ οἵ (4, δι}}} 1655 ἐδ8 
ον δ Ῥϑορῖὶο, Ὀυὶ ἐλά τοὐοΐε Οἰὰ απᾶ Λ͵ειο Τεεία- 
πιεηΐ Κἰηράοιῃ οὗἩ Θοὰ, δηὰ {μὲδ ἴοο νι ἢ Τοίδγθηοθ 
ἰο ἐπ ἥπαΐ ἴοτιαι, οὗ (6 Οἱά ἸΤοδβίδτηοηϊ, ἴῃ το 
{ῃ9 ΜοΙΠΟΣ ΔΡΡΘΑΥΒ, δηὰ ἰοὸ 6 ἥπαϊ ἔογπι οὗ ἰδ 
Νεω Τοθιδιηθηὶ Οδυγοῖ, τ ΐϊσ αἰν᾽ε8 ἰηῖο (89 
ἵνο ἤογπιβ οὗ πατίοἑ ἀπὰ Βτγιίάδ, Δ ΔἸ}Υ δρρεδσί:κ 
88 ἰμ6 δγίάε. 

Ουν Εδγι -ἰοίατο 8 ἰη (το βοοϊΐουβ. ἴῃ ἐδ 
ἄτϑι, (80 ἀοΥ: ἶβ οαΒθη 9 δ85 οὈἰ δία πο ΒΌμιΔδ 
δΒΌΔΡΘ, Ὀυΐ ΔΙΓΟΔΑΥ οροταίθβ ΟΥ̓ Βαυιτηοῃίῃς ἴἰ0 ἰϊδ 
δἰ ἃ Βυϊηδῆ Τη85868 ἩΔσ6ἢ ὉΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ΒΕΙΥΘ ἰὶ. 
ῃ 186 Ββοσοπὰ δβοϑοίϊοῃ, ΐ δα8 ζαβϊοποὰ δὴ οὐὔζϑο 
αὐΐο ἰἰ50] 7 ἱη 119 Δρρθδγϑηοο οὗ (ἢ 9 δεαεί ομί οὗ 
ἐλε 4α. ἴῃ ἰδο (μἰτὰ Βοοιίου, ἰε 8658 ευὐϑπ τοϑδᾶθ ἃ 
Βεαδί ἥγομι ἐὰλε εατγίλ, αὶ Ῥτοἀποιΐου οὗ ἰδ οἱά 
Τηθοογϑαίίο ογάος οὔ ἰπίηρσθ, δυσβουυϊθηὶ ἰὸ ἰδ9 
δ68.-Ἰ] 8005, δὴ Βοηοθ, ἱπάϊτθοίν, τηϊηϊβίσδαὶ 
ἴο ἰ(86}7. 

Τῆς Ὀερὶπαΐης οὔτμο ἢτϑι βοοϊΐοι ῬΪ ΔΊ ἢΥ δῆονϑ 
(δαὶ Βογθ {πὸ Εατγίῃ-ρἱσίατθ δοϊαπεποςβ ἩΒΊΟΒ 
ΘοΟΥτϑροηβ τὴ {πὸ Ηοανοη-Ρ οἴυΓΘα, ἴον ἴῃ τεσ. 
14 τον. ὁ ἰβ γτγοροδίθά. Ηρογο ΒΟΝΘΥ͂ΘΣ, Ἧ ΒΔΥΘ 
(ηὴ9 διωρὶ θοδίοσυ δέδίοπηθηί: 0 ἰῴὰε ῬξοπιδΆ 
106γ6 σίρεπ ἰδὲ ἰτοοὸ υἷπσε οΓ ἰλ6 στεαί εαρίδ, 
ἰλαξ εὴλ6 πιῖσὴέ ἣν ἑπίο ἐλ εοἱάεγποαα. 116 στεαί 
φασί ΥἸΑΔΥ Ὧθ τοι ο πυπάογβιοοὰ οὗἁὨ που] !γ 
ΡΟΎΘΓΒ, 17 (6 σοοίοχὶ τοαυΐγτο δυσὰ δα ἈΡΡΓο- 
ἢ ΘΒ 0, 85 [Ὁ ἰηβίδηοο ἢ σοῖς. χυϊὶ. 8,7. ΤδΩ, 
ΒΟΤΘΥΟΥ, (06 οτγι ἰθ 88 ἦγοο ἤγοιῃ 11πι} 18.108} 85 
νὸ πὰ ἰδ Βογο, οὐῦγ ἱβουρμὲβ ἃσὸ 1οὰ Ὀδοκ ἰο (89 
τοαἀοιμριϊοη οὗὨ [8γ86] ἔγοια Εαγρί, σσβθη 76 Βόνδα 
Ὀ8Γγ9 [86 Ρεορὶθ οα ἐασίο τυίησε (Εχ. χἰὶχ. 4); δβαὰ 
ἯὯ 8ΓΘ (89 Τγ070 ζοτοὶ δ᾽ γ γοιαϊημ θα οὗ {μ6ἱ ονεπὶ, 
δίῃσθ ἴβσϑδοὶ, αἷβο, Τουπὰ γούαρο ἔγοπι ἴῃ Ραγβα- 
ὼς ῬΒΆγΘΟΣ ἔδυ οὐὖἱὐ ἴῃ {Π9 τοί άεγηεοα. [1 96- 
Βονδὰ Ηἰ τπθο] 8 πο ἰο δ6 Βογο υπάοτγϑίοοί, ἰΒ9 
τπΐης δἰ ηϊδοὰ ἰα Ηἶδ τοἀοπιρίίγα Ῥτουΐάθηοϑ, ἴἃ 
ἐι5 ρονονίαϊ, ονὶῖ απὰ ἸΟῪ δίαος, ππαιϊ δἰ θδοϊο 
ἴον δἷἱ δαγί!γ ρυγβθοτα. ΤῸ ἔδοὶ ἰμδὲ ἐδ 
νΐη58 ᾿πυϑὲ ὈΘ ἔσο ἰῃ ὨΘΙΌΘΥ Γϑαυΐγοδ 80 οἰπσῖ- 
ἀαιίοα ; ἰὰ 8, Βοτγόνον, βοιον δὶ ΤΘΙΏΔΥΚΔΌΪΘ 
(δαὶ [86 Ῥοπιδῃ γοσοῖτοβ ἴμ6 τίη σϑ Ποτβοὶ δοϑ 
ὈθοοΙη098 δ γὶπσ Ἠοαπ. Ἰλὰθ αἀἰὰ εἰ6 γουπᾷ 
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Οδυτοῖ οὗἨ Ομ τί δὲ ἐγ ἔγομπι Φογαβα]οα ἰοὸ ῬοῖΪα ; 
δηὰ ἰδ υ8 ἴπι ΟΥ̓ΘΥΥ͂ Βυ υδοαθηΐ ρογβοσαιῖοη ἐϊ δ88 
βοὰ ἀδοροὺ ἰηΐο ἰμ9 τοὐξαεγπόεφ οἵ δβοϊπἀθ, οὗ 
ςομσοα]πηοπὶ, οὗ Τοηυποίδιίοη, οΥ̓͂ ἠογοΐϊζῃ οουη- 
ἰγι68: τ 8 ἰ( ἅπα}}ν Βοἀ Ἰ ΛΟ ΓΑ} ΪΥ ἰηῖο ἐπ 6 νὴ! ] 6 Ὁ- 
Π688 οὗ ΒΟΥ ΓΥ͂ Δ τηοπῃδβίϊοΐϊθια. ΕΓ [86 τοΐἷ- 
ἄετπεξε ἴοττηϑ, ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ, 8 δοηίΓαϑί (0 (6 ποΥΪα ]γ 
Τορίου οὗ δεουϊὰν ᾿ἰΐα, ᾽υϑὲ 85 (86 τἀ ΘΓ 688 ἰαἰο 
ψϊοὰ ἴδ6 ΕΔ ΖΘ ὈΟΓΡΘ ἴϑγδοὶ Τοσιηϑὰ ἃ δοηίγηϑί (0 
Εεγρθέ. Τίς Μ|ᾺᾺ]0 Ακοϑ δῇδοτὰ ἃ δυο] οα Ὁ 
τορτοβϑϑηϊδιίίοη οὔ 680 δίχῃιβ, ἰὼ ἰδ9 ἀσνοὶορ- 
τηθηϊ οὗ πο Κ͵8]} ΤΌΤ ΏΒ, οὗ ΘΟ ΒΔ ΕΥ̓ ἰπογθϑβϑὶης 
αἰγὶ οίποδδ, ἰῃ ἴδοϑ οὗ ΘΥΘΕΥ πὸ άνδημοθ οὗἁ 86- 
ουϊογίζδιϊου :---Όλοῖς οὐἩὨ ἰμΠθ080 ἤἄξυγοθβ, ΒΟΉΎΘΥΟΘΥ, 
11ε8 186 δοϊ (μαὶ (6 ΟἸΌΤΟΣ ἢ 88 οὐον Βοὰ ἄθϑρϑῦ 
ἱπίο ἐμπὸ διἰάϊπρ-ρ 66 οἵ πονγὶά-τοηυποίδιϊοη. 
στο ἰ6 Βοῦ ρέασε, ΘΓ δἰ. 18 ποιγιδλοσά. Απὰ 
Βον δ 885 Ὀθθῇ πουγίϑῃοα πὶ ἢ ΒΘΑΥΘΟΪ 
εἰτοησίι, μ858 Ὀθ6η ΒΟ ὈΥ ὑπὸ Μγϑὶΐοϑ οἵ (89 
Μιάά]6 Αμο8 88 τὸ} 85. ΌὉΥ̓ (ἰδ Μαγίυγβ οὗ (ἢ9 
Βοείοτπιαιὶοη. 

Το ἐπι οὗἨ ὮῸΡ ΒΟΪΟΌΤΗ ἴῃ ἐδ6 πὶ ἀΟΓΏΘ88, ΟΥ 
(δα {ἰπι6 οὗ ("ὸ ΟΒυγοὶ οὗἩὨ ἐμ Οἴοββ, 8, 88 859 
ΔΙΧΤΟΔΑΥ Ὀ66η οΟὈϑογνοά, ΟΘὈΒΟΊΓΟΙΥ, ἀοϑὶσηαϊοα ἴῃ 
ἃ ἱνοΐοϊ ἃ τηβηηθγ---ὈΥ 189 πυιῖθοῦ 8) δηὰ ὉΥ (δ9 
ἑηἀοβηϊο ἔογιι οἵ ἐΐπιό8. 

ΤΒυδ δὴ 8 βου βῃροά ὕγοηι λα 7606 077 ἰλέε 
ϑεγρεπί. Ἐγνϑα [89 βεγροηὶ οὗὨ δΊθγγο Ἶ68] ἀσ68ρο!- 
ἦδτα Βοϑσοθὸ οὐβογσγγοὰ μὸν ἰμ6 ΟΠ ΌΓΟ,. τνϑ8 
Βουγὶβηοά ἱη ΑΓ ΪΥ ΠῚ ρον Β οὗ ἰμ9 τ ου]ὰ ἰο 
οοιο [ΗϑοὉ. τἱ. δ]. 

Βαεὲς (9 δϑοΔα οὗ (μ6 Τοτηδῃ ἀο068 ποὲ τοιμδὶῃ 
δβιάάοια ἔγοπι 6 βογροηὶ, 80 δαδίδ ομέ 9. λίβ 
ποιὰ ιοαίετ αἢ α τίσοτ, ἰλαί ὧδ πιίσλέ οσαιι86 ἦξν' ἰ0 δὲ 
εαγτιεά αἰοαψ. ἴπ ἰδ 9 ΡαΓΔῸΪΘ οἵὨ {ἐπ τηυβίαγὰ δορὰ, 
Ογῖδε δὰ ἀδδογί οι {μη ἀουθὶ οριηϑηὶ οἵ ἐμ βοοὰ 
ἑηῖο ἃ ἰγϑϑ κα βῃτυῦ, ν ϊοῖ ὑδ0 Ὀϊγάβ πψουϊὰ 
τοϊδίδκο ἴοὺὸυ 8 γθ8] ἰγθθ, 8δῃ4 τηϑῖκθ ἱποῖν ποϑὶβ ἰῇ 
ἐϊῖ5 Ὀγϑθοοβ: 908 σουϊὰ δἰγοδαὰῦ 8660 (86 Ὀορίη- 
πΐηκ8 οὗ ἰδ {} Ἰ]πιθΐ οΥ̓ [Π|8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἴῃ {89 
Ῥτοββίης οἵ ἰογείζη οἰδιηθηίβ ἰμίο ἐμθ ἰἰνίηρ 
Ομαγοῖ. [ἢ ἷ8 αὐ8}}{γ οὗ δδϑονγ, Ββοπνονον, Βοὸ ει 
80 Ὀτοδάδδθε δὰ τηοϑὲ Ἵχίθηβίγο υἱὸν οὗἁὨ ἐμὶ8 
τ 8010 ἰλαπάαίἰίου οὗ (9 Ουγοῦ ὈΥ (86 ατθοο- 
Βοπιδη νγουϊὰ, ὈΥ 86 πιϊρταιομϑ οὗ παι: οη5, ὉΥ͂ 
1.8 Ὀαρι ΐ δῖα τ ϊΓ ἢ ΤΟΔΩΥ͂ ρΡοορὶε8. Εοτν ἰδ ἰβ δὴ τ- 
Τεογασ Ὁ] 6 ἤδοί ὑμαὺ τσαίεγα τὸ ἱπαϊσαϊϊνο οὗ 
δυτεῖὶης, παίϊοηδὶ ᾿ἰο (8. χοὶἱἱ. 8, 4); σδοηβθ- 
αυσηιὶγ, ἰδ τίσεγ 0ΓγῸΘ ἀθηοίεβ ἃ νἱοϊοηὶ ὅυχ οὗ 
πδιίουδὶ 116 διζαϊπϑὶ ἐπὸ ϑϑβοηἝ 8] Οδυτοῖ, δηὰ 
ἐδο εαφίἐης οΓ [λὲδ τοαίον ομξ οὗ λ6 πεομίὴ 97) ἰλε ὕγτα-. 
ον ἔοτοεθ ἰμ6 ἰηΐθγθμοο οὗ δ ἀἷδΌο 164} Ὀδοὶς- 
κτουπὰ ἰο {ἰπἴ8 ἰτγειηθπάουθ οαδοί. 9 σδῃποί, 
οἵ οσυγδο, ἀοοΥ ἴῃ ἴδοὶ ὑπαὶ δὴ Ορροβὶΐίθ δἰΐγϑο- 
εἴἰοη ἴο 1τ1π6 ᾿ἰχδΐ Βαὰ 118 βῦδτγο ἰη ἰηδυοποίης [89 
Θοτγτωδηΐο ῬοΟρὶο8, οδροοίδιϊγ, ἱπ ὑποὶν τϊχγδ- 
το : {μῖ8. ον οΎ ον, ἀοο8 πού ἰηγαϊ αἰθ ἃ ἰσα ἢ 
οἰδαυῖγ υπίοϊ 64 ἰῃ {6 πιϊσγαιϊοηβ οὗ (μ6 Ηπηϑθ, 
9 Ὑϑηάδ]β, ἐμβ6 Ταγικβ, πὰ {1:6 Μοηροΐβ, ἰὰ 
ἐμοῖὶτ ροσίϊουβ οὔβοὶ δραϊπϑὶ {89 Ομυγοι. Απά, 
ΤΔΟΡΘΟΥΟΡ, 186 ἀοΥϑηὶσ Ὠδίϊοηθ ΤΘγΘ υὑγροα οἡ 
διὰ δβινορὶ ΔΎΑΔΥ ὉΥ {μὸ ἀδτκ Ἰυδϑ οὗ δοοπαιαδί οὗ 
180 Ησμβ. Βυὲ ἐλὲ οατγίλ λείρεά ἰλ6 Ἰξοπιαπ ὃν 
ορεπέηφ Δὸν πιομίὰ ἀπά διραϊϊοιοίπσ ἐρ τλ6 τίϑεγ. Ιὶ 
88 ἰδ6 ἐαγίλ 88 ἃ Ὠνὶηθ ἱπδιϊτὐιοη, ἰῃ 6 ἀου- 
ὈΪ6 ἔοτια οὗ ἰῃ6 ροδορορίοιὶ Ολωγεοὴ οὗ (9 1νν, 
εἰγικίης Ὁδοῖς ἰηΐο ἐμ ΟἸὰ ἸΤεοίαπιοηί, δηὰ (ἢ 9 

« Ὑπείεεἰδλον δα οι στη ἴὸ Βοδοπιία, Ρο δηή, ΘΘΕΙΏΔΩΥ, 
Αἴδϑ ἱ πᾷ εἴογγ. δου Μιεὶ, χ. 2. 

Ομ γί δι ϑη ϑίαίθ, τὶ αἰ σὰ θυ δά ποα (ἢ Βοοὰ οΥ̓͂ θατ- 
ὈδΡοὰδ δίϊοηβ ἰΒτουσὴ [86 πιοάϊιτ οὗ ἃ 1860“ 
ογϑιίο οἀυοσειίοη. Ὁ ΝΟ ΌΘΓΒ χνὶΐ. 82 οδ Βδτὰ]γ, 
ΤΠΘΓΘΙΥ οἡ δοσοιπὶ οὗ (6 δἰ τ ΠΡ Υ οὗ ΘΧΡΙΘΒ- 
ΒΊ0η, Ὁ6 οἰϊθὰ Π6ΓΘ 88 δηδϊορουβ. 
Τὸ τὰρθ οὗ ἰδ Εν! Οηθ ͵8, ἰπάοϑᾶ, ΟὨΪΥ͂ 

Βοϊσπίθηθ ὈΥ (πϊ8 ἀἰϊδοοιηδίυγο; ἰΐ, Βοννοῦογ, 
Δ κο8 δηοίμον ἀϊγοοίΐοη. ΤᾺ0 Ἰ)γδβοῦ, ἀπο 
οοποεγηΐησ ἰἀς Ἡοπιαη, ἀορατίβ (0 ΤΑ τὰν ““ἰ(Ὲ 
(89 Γοπιηδηί οὗ ΠοΡ βοϑὰ. ὙΤῈ680 8γ0 ἀεβίχηδίοα 
88 ἰγυ}} Ρίοιϑ ῬΘΥΒΟΏΒ; ἰμ60 ἀέορ ἐλδ οσονιπιαπά- 
γπηθηΐ8 ὁΓ Οοά, απαᾶ λαυδ ἰΐδδ ἰεδιὕποπψ 9.7 «[ε8.3 
Ολγίεί. Το ὀχρ᾽δηδίϊ οηβ οὗ ἰἢθπιὶ 85 ὈΓΘΙ ΓΘῺ 
οἴ Οδγὶβι, οὐ σ θοῦ] Ογιβίϊδηβ, οΥ Ζίοηΐιο8, δτΘ 
ποὺ δεἰἰδίβοίοσυ. [Ι͂ΐ σψουϊὰ δοθῆ ὨΘΆΥΟΡ ἴ80 
γαῖ ἰο ΒΔΥ δαὶ ΠΟΥ ἀγὸ ἴμ6 ἱπαϊνι ἀπ] ΟἿ Γ᾽8. 
{1828 ὙΠ0, 6ο]] θοἰΐγνογ, ἔἴοτ (86 ἤ οἴηδη (ΒΙ εἰς 
εἰ αἰ.), ἱ (δ ἰοχὶ αἰὰ πόϊξ τὰκ 8 ἀδοϊἀοαὰ ἀΪ8. 
εἱποίου Ὀοΐνοοα ὑμ6 ΤΠ οτηδη, ον 00 Κἰηχάοπι οὗ 
Θοὰ ἴῃ ἰἰ8 νἱβὶ 1] 6 Δρροδγδηοο, δὰ {6899 ἰβοϊαι δὰ 
οἰ] άγοη οὗ [86 βδθ. Απὰ ογοὸ ἰἴὰ ἰβ ἃ παίυγαὶ 
Ῥγοσροαϊηρ ἴο φἴδμοθ Ὀδοὶς ἔγομι (86 βίγὶ Κὶς ὁΧ- 
Ῥτοϑβίοῃ οἱ λοιποί (σορ. οἷν. 1ϊϊ. 2) ἰο (8 δἰ μῃΐ- 
βοδηῦ ἰγρὶοδὶ ὀσχργοβδϑίοη οὗ (6 Ῥσχορξιίβ : ἐῪδ 

γεπιπαηΐ ([τοδί ἀπ, τοιμαἰπὰ ον} δ ΠΝ’ ; 18. 
σχ. 20-22.. χὶ, 11: χχυῖ!. δ; Αἴὴοϑ ἰσ. 12: Μὶ- 
οδΔὴ ἰΐ. 12; ἷν. 7; νἱῖ. 18, εἰο.).Ὁ Τότ θ85 Ὀ66ῃ 
ἃ βίογπι οὗ Ἰυα σιηοηὶϊ, ἰῃ ἢ 9 85860}5 οὗ (ἢ 6 δγδίοι 
ρου ἰδ6 Ῥοπιδῃ, ὃ ἰπ9 οπὰ οἵ πὶο ἰΠ6Σὸ 18 
ὈυΓ 8 γοιηηδηί οὗ ἱπαϊν 8] ΟΡ τὶ βιΐ8η8 οἷ, τὸ 
ΔΓΘ ἰγὰ βοσυϑηίβ οὐ αοἀ βπὰ τρᾶτίγγϑ οὗ Ομ σβί. 
Τὴο Ἡγοπιαπ 88 δὰ ἰο βυδιηῖϊῦ ἰῸ δὴ 8]}}8 090 
μι ἐλ6 εατίλ; (9 σδδεπίίαὶ Ολιγοὶ Β88 μδὰ ἰο 
οοηδβοῃΐ ἰ0 8ῃ Δ] δ η66 πὶῖμ (86 ΤΙ οσγαίλο 666]6- 
δ᾽ 81100“ῬὈΡο] 1164] ἕοτι. [πὸ σοπβοαιθηοθ οὗὨ {8 
Δ]1|Ι|δῆσο, {86 ΟΒ γα ἢ88 ἐΐβοὶ ἢ ὈΘΟΟΠΙΘ ΠΟΤῈ δ κί 
ἰο (86 φαγί, δῃὰ 4 ἀἰδϑιϊηοίίοη 88 αὐβοῃ Ὀθί 66 ἢ 
Β6Ρ νἱβὶ Ὁ]90 ἰἐοίβ! τίν δηὰ ποῦ ᾿ϊνίης οἰ ἄγῃ. 
ϑυ ὈΒΘαΌΘΩΙΥ 8810 8 ΠοΥΒΟΙ ἢ ματι 18}}}7 γοργοβουιθα 
ὉΥ ἰδ9 θαγί!. [Ι{ (δΒ9 ]Ἰαδὶ (πιο, (μογϑίογο, δϑίδῃ 
ἰηδϑιϊ ποιοῖ αἰγοοίβ δῖ8 διίδοϊκβ ΟὨΪΥ ὕροὴ (9 
Υἱ81 Ομ τ βιϊδηϊγ οὗ ἱπάϊνι 4] ΟΠ γϑιϊαηβ. Ηθ 
ἸΏΔΥ (8'ἢ ΙΩΒΏΥ 8 ΥἱαίοῦυΥ ἰὼ οοιη αὶ πίὶ(Β (0 6 πὶ; 
ἴον ΒΟ ΠΩΒΏΥ Βορδγαὶδ8 δηὰ βεοίβ {4]} 8 ῬΥΘῪ ἰὸ 
ἀἰδθο] ο8] ἀθοοῖϊ. ΑΒ αὶ θοὶθ, Ββοῦγονοῦ, (ὨΘΥ͂ 
γοϑίβί ἶτι, δηὰ (18 ὉΓΡ6Β ἷπὶ οα ἴῃ (Π6 αἰτθ0. 
"οπ οὗ (Π6 δεα, ἰδ Βοοὶδὶ]ὶ 118 οὗ (δ 6 πδίϊοΏ8. 

Ασοοοτγαϊηρῖν, λὲ δίαπας Ὡροὰ ἰλ6 δαπαά 07) λα 
8δέα. ἩρδΥθ ὮΘ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴ0 γϑὴ 8}----ΟἾΥ, ΠΟΎΘΥΘΡ, 
ἰο δεῖβο ἰῇ Ὁ 8 0.4] ογσοδίυγο, {μ6 βεαδέ ουΐ 97 (λ6 
δέα, Ῥοϑβίιἰὶνο Απισμγ δι ἰδηϊγ. Το ἕδοὶ δαὶ 
Ὦ6ΥΘ, ἃ8 Μ}} 8ἂὧ8 δῇ. Υἱὶ. 2 844ᾳ., (6 8608. ΤΟΡΓΘθ.- 
Βοηΐδβ (δ9 Ἰἰο οὗ (80 πϑίϊ 08, 18 ργονθὰ ῃοὶ ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ (86 σοῃδίϑίοηϊ ἱτηροῦὶ οὗ (μ18 Βγπιῦοὶ, Ὀὰ. 8180 
ὉΥ {π6 ἀρτοοπηθηί οὗ [Π90 468 ἴῃ χοβροοί οἴ Π6 88- 
οοηάϊης Βοαϑί. Το Γπἀδιηοπία) ιμουμρ}ιὶ 18 0.18 
--ἰθδὶ αἰνγαυβ 8 ἀοιηοηΐϊο γέ ῬοιυοΥ ἰΒΒ168 
ἔγοπι ἃ βρὶ γἰἰυ8] σπατοὴν οὗ οχοϊιοα παιίἰοη8] 1ἰΐα, 
δηὰ γοβὶβ ὑμβογσοθροῦ. [16 ἀοθ8 ποὶ {0]] 0} ἔΎΟΠλ 
(ἷ8 (Βα ψὸῪ δἰγοδαῦ πᾶν ἰοὸ ἀο ψὶ|} 8 ἀοιπο- 
ογαῖΐὶο ἤοτπι οὐ Αι ομνϑιϊδηῖγ. Το ἀδοίβὶνθ 
Ραβδὰρθ ὙΠ6ΓΘ ὙΘ 8ΓΘ (0 βϑεὶς ἴον ᾿ἰριιὶ ἰδ 9 
8666 οἷ. χνὶ, 10, ΑΥ̓ΟΡ {86 ουἱ-ρουγίηρ οὗ {89 
δούθηί Ὑὶ4)] οὗ πύϑῖβ, (ἰὴ9 οπθ στοδὶ οἱΐγ, 80- 
ἀο-ΕαγΥρί (οι. χὶ. 8), ἱβ αἰνίαϑὰ ἰηίο ἐλγϑδ 

4 Τῃ σοπηθοίου ψ ἢ ἐπ ἀϑηθτὶ Ὁ] ΔΙ] ρηξ οὗ 1δ18 ργο- 
ῬΌΘΟΥ, ῬΟ(ΟΓΘΠΟΘ ΔΥ͂ 6 πη ϑαθ ἴο ἴΠπὸ δἰαυχῃῖον οὔ ἴδ ΗΠ ῃο, 
ἐδο υἱοίογυ οἵ ΟἸιδιῖίοθ Ἀαγῖοὶ, δῃὰ, 'ἰπ κόπογαὶ, ἴο 186 {γἱ- 
ὉΠ ΠὯ 4 οὗἩὨ Ομ γδεομάοια ἰη [9  δδοὶ δοιὰ  οδὲ οΥὐοσ Μοδδο» 
παςληϊδι. 



2δ6 ΤῊΕ ΒΕΨΕΙΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 571. ΧΨ0ΗΝ. 

»ατία, δ {μ6 οδ9 ᾿υἀφιηοηΐ ὈΓΔΏΘἾ 98 ἰηἰο ἢ 66 
λαάχιηοηι8---ἰῆὸ ᾿υάἀσιηοηὶ ὕροη βροοϊῆο Βεαὺγ- 
Ἰοῃ, οχϑοιίθα ὈΥ 1Π6 ἰδ Κἰηρβ (618. ΖΥἹΙΪ., χυἹῖ.}; 
(86 }υάεριηοαΐ ἃροὴ {δ 6 θη Κίηρβ, ὁχοσαίοα ἰπτοῦ ἢ 
186 Ραγοι δῖ οἵὗἩ Ομ γὶδίὶ (6. χὶσχ.); δῃὰ {6 7. ρ- 
ταθηῦ ὑροὴ ὅος δὰ Μίαρορ 88 {πὸ ποδί οἵ ϑεαίδῃ, 
ὁσχθουί(οἀ ττοισὶι (δ9 ἰηϊογγθαι σα οὗ αοἀ τὶ 
ἄτο ἔγοιῃ ἤθανθη (οΒ. χχ. 9). Ησῃσο ἰὰ ἰ8 ουῖ- 
ἀθηὶ ὑπ 81 ἴῃ (6 ρτγοβοηΐ 6814] ἄρσιιτο, (Π 086 {ἢ Γ060 
Ροϊθῃοὶαβ 8τ9 51}}} υπαϊνλάἀοἀ---Αὐἰ οι δι ϊδη δῸ- 
βοϊαϊα ἀφοροι βιη, ἀρ ΟΟΓΔΟΥ͂ Δηὰ ΔΑΥοῦγ. Τμαὶ 
π6 ἀφοϊἀ ον ὡογίαϊν ΘΙ ΑΥΔΟΙ͂ΟΡ οὗ (86 Βοαδϑὶ 8 
ΘΣΡτοββο, 18 οὐ θποθὰ ὈΥ Βὶ8 σοθγοποθ πὶ 
110 θδηϊο]ϊο νγου] - ΠΑ ΓΟ 68: 8η4, 80 1685, ὑγ 
ἷ8. ΒοβιῚ 6 δη{1{}16518 ἰο 6 Τ Βοοστγϑιϊοο- σὨ αΥΟΒ]Υ͂ 
οιλδη, δηὰ ἰἷ8 αἰϑιϊηοιί ου ἔγουι (6 Ε41]86 Ῥγο- 
ΡῬδΒοὶ ἔγοπι {6 θδυίῃ. 85.111, 89 (γος στουπά- 
ἴοτιηβ οὗ Απ ον δι Δ Υ δἰγοδὰνγ ῥρθορΡ ἵἕογι 
ἔγοιχλ οὐν υπίΐου5 ἄγσυτο, δηἀ δπιοὴς (θη), οὗ 
δουγδο, ἰη9 ἢτβι στουηά-ἴοτῃ, ΒΑΌγΪΟη, ΔΡΡΟΔΓΒ. 
Τηδὶ ἃ στολαὶ δεαδί οὗ »γεὲν ἰ58 Ἰηϊοηάοά, 5. οΥὶ- 
ἀφθηὶ ἔτγοιμ {[||6 αἰἰγὶ θαϊ68 οὗ (Π6 Βοαδὶ 88 γῦ8}} 88 
ἔτοπι 18 μασι αν ἀοδὶ σηδίίοη (ϑηρίον ὉοἰτεΞζῶον). 
ἩῸῸ (Π686 δἰἰγιθυῖϊθδ, 6 ΔΡΌΘΔΙΒ 838 8 υὐϊίουβ 
δοιηρουπὰὶ οὗ μ0 δηΐοὶϊο Ὀοαβίβ, γοί ἴῃ δὴ οτὶ- 
αἰηαϊ το! βοαιίοη. Τ|6 ἐεέπ λογηδ οὗ (6 οατίὰ 
δηΐοῖὶῖο θαβὶ οοπια ἰῃ υἱοῦ Β6γθ. ἴη 6 βἰϑδὰ 
οὗ πὸ ἴρὰν Βορβίβ, Βονούον, γὙὁὸ δῦ 19 ὁπ6 
Βοδϑί, δηὰ ἰ(μαὶ οἱ νι Δοωγ, ὈὰᾺϊ τῖϊ ἢ δεύεη 
ἢθ8..9, θθσαυ86 6γο ἐμ ὀθηίγο οἵ ζΎΑΥ  Υ͂ ἔΔ}}9 
ἰῃ {η6 Ναν Τοβιδιηοηΐὶ (6, Ὀσγσπὰ ἰδ 6 γ᾽βΊ 0 
οὗ Ἰ)δηΐϊοὶ. Τμ0 Βοαϑὺ [.83, Ἰϑουθοοῦ, Ὀθοοῦλθ 
οἰνΖοι τνῦτἢ 86 ἐἰλο8. [ὦ {μα νἱβίοῃ οὗ Ὀαδηϊοὶ, 
(9 ἐιοπ οσσυρίοβ (86 ογοχτουπὰ ; ἰθγο, (9 
ουοτγαὶ αϑροοὺ οὗἩ [86 οδμὶ [8 ρἱοά, 1 16 1689 
ζοτιιϊκὈ]6 ἐεοραγ--ονατὶ οσαϊοα νι ΒΙΟΡασγοδὶα 
δὰ ἀοϑροίίο δοΐϊογβ. ΟΥ̓͂ (δ) )8816116 δὲέαγ, {80 
Φομβδηηθαη οδδὶ 88 γοίδ ηϑὰ (86 εγδίπδ 7εεἰ, θη 
δοσοιιηί οἵ Βὶβ αὐ σαί ΔΡΡοδγθΏοσο, ΟΥ Ϊ8 [αἰ8] 
ΘΙ 635. ΟΥ̓ (ἰ(δ6 ἐΐοπ, ἰδ9 πομίλ τοπιδὶῃβ 
(866 1 Ροί. γν. 8). Τμυβ οοιηρουπάοά, ἢθ ἰβ 8ι1}} 
ἸΩ0ΓῈ οὗἁἨ ἃ πιοηδίθῃ ἤδη {μ6 ἔουγι ἢ Ὠδηϊοὶὶο 
Βοαβί; δηὰ Ϊβ τῃοηβίσγοϑι ιν ἰβ 8ι}}} ΤᾺ γι 6 ἴη- 
ΟΥοαβοὰ ὉΥ (6 ἴἔδοὺ οὐ μἷὶβ υπΐοη οὗ ἐΐ9 
δευεη ΒΡ Γ1-||κὸ δηὰ ΒΡΡΑΓΘΏΥ ΒΟΥ ἀδκαάς πὶϊὰ 
ἐεπ ἀογπα οὗ ΜΟΤΊΑΪΥ δυϊμοῦι ιν --τὰ ἀἰθργοροσγίϊοη 
6 ἢ ἀἰβιϊ (Ὁ ῥτοο] αἱ δ ἐπὶ ἷ8 Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ 18 (0 
Ὧθ ταχζαγι θα 88 ὈαΒι14] ΔνὈΪ ΓΑΡ 658, Δηἀ οὶ 85 
Τοροβίῃς ὑροη δοίαδ)] δρὶ εἰ ἰ- πὶ καὶ; {818 ἔδοὺ 1Β 4150 
ουὐἱἀοπὶ ἔσοιῃ (9 οἰγοιπιϑίδησο ἰπδὺ 9 ἢ85 βαὶ 
ἷ8 σογοισὴδ ποὺ οἢ 18 ἀδκαάδβ, Ὀὰΐ, ογθ ΒΒδιηθ- 
1οϑ5γ {π δαίδη Εἰταβοὶ, οη 8 λογηδ. 

Ου (6 οἰἰορ μαηὰ, ἐμ) 9 λεαάβ διγο οὐ ἐδ 6Π) 
παπιόδ οΓ ὀΐαδρλεπιψ, ἀϊογοαΐ ἔογῃλβ οὗἩ σοῦ ] ]ἱο ἢ 
δέεαεϊηβί {110 ᾽ν η6- δὴ σογογημοηΐ οὗ Θοά, 
δὰ δραϊηϑὶ ὑμ9 ἀοἀ-δὴ ΗπιΒ6 } 7 (θ6ῃ. νἱϊ. ; 2 
Τ8688. ἰἰ.). 
ΤῊ ὥγαφοη Βθϑῖῃ8 ἀϑβίγουβ οἴ θοΐηρ Θοτ ] δ 61 

τοογροὰ ἰπὰ {μ8 ἷ8 χΤοργοϑοηίδίιϊνο. Ηθ ρίνοβ 
δῖα (86 πισππὸρ οὗ {δ ραἰνίης ἰδ ἰπεἰϊπιαιθα Φομη 
Χὶϊὶ, 21) Βὶδ τη αρῖο8} ροισοτ, ἱ, 6. Ἀ18 Ἰγίῃρ ῬΟΎΘΓ; 
ἷ8 ἑλτοπθ ΟΥ ἷ8 ἰουγ 6 ΤῸ]0Γ- ΔΊΟΥΥ, ἱπιϊ δι ΐης 
ἴο 8}} (ποὺ 8 ΘΟ ΑΡΔΪΥ δηὰ Ὁ459 ὁ Εδιι : δηά 
ιἷθ πριν 88 8 ΓυΪΟΥ (800 Μαϊί. ἰν. 9; 2 Οογ. 
ἦν. 4). 

Μδη ἔθβεΥ, {815 6ο]] οἰ γθ ΔρΡῬθασϑῆοϑ οὗἩ Αὔίὶ- 
ΟὨΡΙβυϊ Δ Ἶ Υ τόϑοθ 68 Ὀδοὶς ἰηίο ἐπ 6 ΟἹὰ Τοδίδ- 
τηθηΐ; ἰα (ἷδ ἰὑ ΣοΒοι ὉΪ66 ἰδ οοἰ]οοςΐγα ΔΡΡΘδΡ- 
806 οὗ ἰθ9 Κιηρμάοιῃ οὗ αοάᾷ, ἰη ἰΠ6 ἔοτιῃ οὗ {δ9 
Ὑοτδὰ (οἷν. χἰἱ) . Α5, ΒοννοΥΘΡ, (10 τηϑίη ἷ8- 

(ΟΥὙ οὗ (Π0 Ἰοιπδὴ ἴδ}18 ἱπ (86 Νοῖν Τ οϑιδταοηῖ 
(ἰτηθ, 80 ἰξ ἰ58 νι τὰ ἐμ6 711] γαυϑϊ δου οὐ Αηϊὶ- 
δ τβιϊδηΐγ, τ ΐο ΟΥ̓ΘΠ ἱϑροτ δέ ᾿δϑὶ 1ηἴῸ {10 
οοῃδαιιηδία ἤρατο οὗ Απιϊομγίϑὶ (Υογβ. 17, 18). 

Αὐά πον γγχὸο οι ἴο (ἰἰ0 δράοαί Ἰκηοὶ οὗ [6 
Βοοῖ. ΤΒοροΐηϊ οἵ ἀορασζίυτο ὉΓ ΟὟΥ ΘΟ Β᾽ ἀΘΓϑιοα 
8 (6 »παγζ, ΟΥ τοσοχῃϊοη-ϑῖβη (χάραγμα), 489 
Τ68] συπιδοίμπηι οἵ {τ80 οοηστορδιίΐίοη οὗ (86 Βεδδϑι. 
ΕΟΣΥ͂ οη6 Ὑδ80 ΘΠοο868 (0 Ὀδοηρ ἰο (18 ΘΟ ξτο- 
Κεϊϊση πιυϑὺ Ὀθδν (15 δίχη δϑουϊ ῖπι, ΘΙ ΓΔ ΟΓ 08 
.19 Μογελεαά ΟΥ̓ οἢ ἷ8 λἀαπά. Αἴτοῦ τ} 0 δΏδΊΟ Υ 
οὗ Ὁναηάοὰ βἰανοβ, 9 τουδὶ ὉΘΔΡ ἴΠ6 ΑἸΕΙΘΝ γὶϑ- 
εἰδὴ βίδυθ᾽ Δ Σ οα εἰ πι5οὶ Γ 88 ἃ βίζη τῃλι δ ὃθ- 
Ἰοηβϑ ἰο ἰμὸ [6 68:---ἰ πα ἰγθοῦ Υ ἴο τἰ6 Ὀγαξου-- 
δυθ {πδ8ὲ 6 ἰι85 πο Δ] 190 πη ογ δΒοοὶδὶ δχοοιι- 
πη ϊσαιίοιυ, 1ἰἶκοὸ (ἢ 6 σοηἴθδβογθ οὗ Ομ γῖδί, Νὸν 
8 (18 πιατὶς ἰο Ὀ6 Δρρτγοδοηάοα ᾿ἰλο ΕΥ̓ ΟΥ ἔχυ- 
τὰ ἱγο]ϊγῖ Τπ6 ραγιϊουϊατβ βοοῖὰ (0 Ζδυύοσ 189 
16 τὶ ἀρρσγοδθηβίοη οὗ ἰ(. ΕἸΊΠΟΡ οα {δ 70Γο- 
᾿ι68Δ4 οΥ' οἢ (88 Βαηἀ---ΘἰιΠ6 Ὁ ἱῃ ΟΓΟΙΏΦΡΥ πτιτησ 
οΥ ἰὰ πυπιῦοτν- τις. 

οτελεαά δὐὰ λαπά, ΒΟΎΘΥΟΘΥ, ΒΙ6 (ΒΟΙΏΒΟΪΙ 68 
ἰη 6 }}} χ1 Ὁ1]86 δγαιθοϊα; δηἀ, ΘΟ;ΘΟαΌΘΏΙΥ, ἰδ 
β'σῃ οὐ [)}6 7ογελεαὰ Βδοοπι9 ἰο ἀδποῖθ (6 72ωυ- 
ογαἰὲς ἱταρί ο(Υ Οὗ οροῃ οοηΐοθβίοα οὗἨ {μ6 Ῥυίποθ 
οὗ ϑῃυίίγ ἴο αοἀ δπὰ Ομγιβὲ, τ Π1181 (19 δίχη οα 
890 λαπά 18 ΔΡΡΑΓΘΌ(Υ δἰ χηϊδοβηί οἵ (6 »χγαεοίϊεαί 
᾿πρίθιΥ οὗ ορθϑῆ αἰποὶβι οὶ δυἀδοϊοαβη 655: (ἢ 9 
ἃ οοηῃϊγαδί ἰ8 ΤΟΓΙΘα, 88 ἱΥ (Π9 οοι ρ] οί ἀομρπιᾶ- 
{ἰ65 δηὰ οἰ ἶο8 οὗ ϑεαϊδηϊο δβιιρογβιλίοη δηὰ ππὺο- 
ἰοῦ τόσο ἰπιϑη ἀρὰ. 
αι, ἐΒουφσὰ ἰπ6 δρὶ τὶ 8] ἀδροτγίτπηθης 8. ἐδ 

ΤΑΔῚ ἰδίηρχ, (86 ᾿ἰηδίδηίδηθουῦβ ΤΣ οΟ ΖΗ ΣΘΌΪΥ 
ΟΥ̓ 186 δρὶ για] ϑίδιϑ ἰ5 σοηἀϊιοηθαὰ οἢ ἃ ἀεξηϊ!θ 
ΒΥπιθοϊα. Τἷ8 ΒΥ θο τ δοη 1518 οὗἩ (86 Αὐ- 
εἰοἰνὶδι δ ΡΔΓΙΥ-πδαϊο, ΘΟΥΓΟϑροπάϊης ἴοὸ (86 
ξοΏΘΓΙΟ δπηη6 οὗ Ομ τγὶβϑίίδη. 7110 ἀ671}- ποτδῃΐρ- 
ΘΓ 64}}18 δ 860] 7 δον (86 δῖα οἵ ἰδ Βεδεὶ 
Ὑ]10 Τα 8 Βΐτὰ; ΟἾΓ ΠΟΥ ῥ᾽δίηΐγ, τὶϊοῦς οἱγουπὰ- 
Ἰοουιίοι, οΥ ἴῃ Ὠυπηοτῖο Ἡυὶἰηζ. 

[η {πὸ ἀφοϊαγαιΐοη: λέγε ἐξ τοϊδοπε----ΠΟΉΎΘΥΟΣ, 
1ἴὲ οδηηοὶ ὉΘ ᾿ηϑϑηΐ ἐμαί 86 ὅθοῦ ἀοβῖρτϑ ἀερο- 
Β1ἰηρς Β6ΓΘ ἰῃ ἃ γἱ ἀ]6 ἰὴ Θαμγα] Ῥοϊηὶ οἵἉ εἱϊ 
{6 ν]ϑάοιῃ οὗἉ γονοϊαίίΐοη. ΤῸ 11Κ6 οσργοδβϑὶοα 
ΤΘΟΌΓΒ, ΙΔΟΤΘ ΡὈ]δἰηἶγ, ἴῃ οἷν. χυϊὶ. 9: - ἤζεγε Μ 
ἐλ6 ὑπαετείαπαάϊηφ ἰλαΐί »οδδεδεεεὲ [18 τηαβίον οἵ] 
ιοδάοπι---ἶη ἀσοογάδποθ πὶ τυὰδαὺὶ [ο]ϊοτ 5 δῆεσ, 
(1.6 6«}}{α], Βοὶγ, ἐπ ι6}}} σοὶ δΔΌγ ἴο Γοςοζηῖσο 
1169 Απεϊοι τὶ βιδη ΡΟΝ ΟΡ, ΟΥ τὴ Ε ἴο ΔΡΡῚΥ (δ 
ΑΡροσεδὶγριΐο εἷχη ἰο ἐμ0 σογγεϑροπάϊηρ Κἰδίοτίο 
ΡῬΒΘΏΟπΙΘΠΟΠ. 
ΘΡΡτοΥο ἰδ]. Ἡγδάοπι ΔἸοῦθ νὶ}} ἢοϊ δῆϑνοῦ; 
μηαἀεγείαπάιπο δἴουο σου Ἱὰ Ὧθ 81}}} ἔαγίῃδν ὕγοα 
80 τᾶ. Βαὶ νγόοβόοῦον δ65 (6 σίρῃςξ ππάοτ- 
βιδῃάϊηρ οἵ πιίβάοια Μ|}}] σεοζοπ ἐλὲ πιπεδὲγ οἵ 
{μ6 Βοδβί, ον" ἐγαπδροϑε (Ὺ6 ἑάἀεαὶ τππατῖς 97 ἰλς εκεί 
ἱπίο ἀϊδίοτίο τιατᾶδ. 

186 Κ'6ον ποχὶ ἔαγηΐβθ8 ἢ Κα. ΤῈ πυπιδὲρ 
οὔ ἴη6 Βοαϑβί 15, ἰὼ (110 ἄγϑί ρίαοα, (89 πῦμ θοῦ οἵ 
δὴ ὑπκησνη απ. [ἰ στυπβ ἰβτουρῃ 8 Ἰΐπο οἵ 
ῬΓΘΟΌΓΒΟΤΥ͂ Απι ἢν 818 ἀοπη ἴο (Β6 1881 δρεςὶδ- 
ΘΑΪΠΥ σδοπϑυπιηδίοα Απἰϊσηγὶϑί. Τὴ βίδα ίηξ 
βἷχη, μβονονογ, 8 (Π6 ἀθμοῃϊο βῖ4 6 οὗὁἨ Απιϊοι σῖϑδι, 
δηὰ (μΐδ ἰ8 δ᾽ σῃαϊσοὰ Ὀγ {80 πυμηιῦογ εἰς ἀνπάνο 
δἰχίψ-οἰχ. ΒΥ δὴ δὐβοϊυϊδ ὉΠΤΘΡΟΒ6 δηά ἰοἱ!, ἘΥ͂ 
(86 ΔΌϑοϊαΐϊο ἀθῃϊ4] οὔ 6 Δρρτοδομὶης βδθοδιδ 
οΥ Θοϊάοθῃ Αρ6, δῃὰ ὈΥ͂ δὰ δὺϑβοϊιιθ δἰπι] θ8}659 
δηα διρογιίγοηθαδ, Οὗ 86] [-ΟΘΟὨδυϊηρίϊοη, 7 ΔΙῸ [0 
Τοσοσηΐζο {πμ0 ἤοαίυγοβ οὗ Αὐρσῃγϑι. Ἤ ΒΟΥΘ 
{1650 ΒΡΡΘΑΥ ἰῃ ἀοιποπὶσ ῥογίεο(ΐου, ἰμλοσθ 18 

΄ 

ἴπ δῖ, ἐμονθίογο, νεϊϑάοπι πὶ} ὁ 
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Απιϊοδτῖϑυ (δοπρ. 18. χἰ τι. 22 ; Ἱνὶϊ. 21 ; Ἰχνὶ. 
24). Τὸ οοπιρμίε ἰ 6 πυ πιθοῦ οὗ ([ἰ6 Βοδϑί τ 6808, 
τιογείογα, ἴἰὸ ἀοριογιαίπα ἰδ6 διδηὴ την ἢ 
Απιϊοπτίθε ἰῃ δοοσοογάδησο τὶ ἢ (Π6 δίδι ΟΠ ΑΥΥ͂ 
δηὰ τονυοαϊθα ἰταϊ(8 οὗ (6 ἀσπιοηὶδ Ὡδίυγο οἴ 
Απιϊοῦτῖβί, νίῖἢ (6 υαπηἀογδιϑπαϊηςᾳ οὗ νυἱβάοηι 
ποὲ 186 υπάἀοτϑιαπάϊηρ οὗ ἃ ῥγγίης δυὰ οδίου- 
εἴης; σἰγιοαῖγ).Ἐ 
Βεῖνοθα [89 ΖΘΌΘΓΑΙ ἴογαι οὗ Δησἢτἰβι Δ ΌΪΥ 

δοιὰ ἰ18 βυμιπιὶη ᾧρ ἴῃ ἰδ6 881 ΑπιἰοϊιΓὶδί, 
8 ΕΥ̓ΚΉΪΥ δ᾽ συϊδοληΐ δοπϑί γι ΐὶοη ρτϑβοηίβ 186]. 
Θπε 97 ἰἦε ἀεαάς οἵ 6 δοαβί Ἄἄρρϑδτϑ 88 τοουμησοά 
ίο ἀεαίὰ ; Ὀὰϊ ἴμ6 ἀθδ}γ νουπὰ Ὀθοοπιοθβ ὙΠοΪ6 
δξϑῖπ. οι ἃ ψουπαάϊηρ σου]ὰ ῥτοσθοά Ομ 
ἔγοπε Οἢ γιβιϊδηῖγ. ῃ,6 πηυδί, ΠΟ ΘΥΘΡ, οδγοία ἢν 
ἀἰϊδιϊ χα ΐϑὰ 86 ἔδοὶ, ἐἰδαὶ Οἱ τῖϑὶ Ηἰτ86] 7, ἴῃ 1.16 
κἰπχάοτα οἵ δβρίγιϊ, 8.8 Ὀγυϊδοὰ (9 βογρϑηί 8 
Βοοὰ (116 |ἰ6- ργϊποῖρ]9 οὔ 186 βουὴ ἢ 6ι.8)---- 
ἔτοτα ἴμ 6 ἔδοί (δὶ εἰδιογῖο ΟΠ γ διδοῖ γ ἱπῆϊοιδ 8 
ἀφδγν ποι ὕροῦ (6 ΔΑπιϊοἢ γί βιϊδὴ πουὶά- 
Ῥονοσ ἴῃ [6 αἰδιϊποὶ μοδὰ οὐὔὐἠ (6 μδρϑῃ- 
Βοτῶδῃ νον] - ΠἸΟΏΔΙΟΟΥ,---ἃα σουπὰ ππϊοῖ, ἴῃ 
(18 φγοϑοῆΐ που 8 Βἰβίοσυυ, οδὴ Ὧθ Λεαίδα. 
ΤΒῖα ἰΐθπι οοἰποί 68 ρτθο ον τὶ} [86 Δρραγοηὶ 
τδι ϊδηιθϑηΐ οὗ ἰμ6 Βεαϑι (δὶ νγ͵ἃ8 δηὰ ἰβ ποὶ δηὰ 
ΒΏ8}} Ὀ6, 88 Γοργϑϑθηϊθά ὈΥ ἰδ φαφεπίλ  Βοδὰ (οἷ. 
χυὶΐ. 8-10.---::ο06. 7πί., ΡΡ. 28 84ᾳ.). ϑδίηπσο (δαὶ 
Βοδιῖαρ, αἰὲ ἐὴς Βατγίὰ Δ5. Ὀθοη τοοπάεγίη αὐ εν 
86 Βεωϑί. βίγσοο νι ΟΕ νβιϊδηϊγ ἐϊ86} δὴ 
Απτ ἢ γι βι δ ΡΟΥΘ 88 ὉΠ] ἀρ ἴῃ πϑην δηὰ 
ἀΐνευδα ἔογηβ, πανί ηρς οὐϑη ρατΐα!γ πεαϊωγεά ἰἰα 
ῬγίποῖΡΙ 65, (86 ΠΟΏΘΓΔΙ Υ οὔ πθΏ, ΘΒ ροοΐ Υ 800} 
88 ατο βδηζοῦβ οἢ οὔ λυ (ΠΟΥ ἀ ἰουέ »τίζ, ἴδτο Ὀ6- 
δοῖο δοσπβιοπκοὰ ἰο ἀἰνί ἀθ ἰμοῖν Βοαρίϑ, δῃηὰ δί (09 
Τυρίυγο οὗὨ ᾿ρῃυ [τὰ] 8δηὰ ἐαἰβομοοά, σγἰρμὶ 
δὰ πιϊχει, πὶῖϊ δι ρογδι ἰοη δὰ οοπατγαϊΐοο ἰὸ 
ῬΡδΥ ποίπαρο (0 (86 ᾿γΥγἔιηβ ΡονΟΥ, τπαβκίηρ, ἴον (9 
τηοδὶ ρδτί, οὐἿΪΥ δυο 168] ΥΟΥΘΥΘΏΘΘΟΒ ἴο ΟἿ γ᾿ 8- 
ἰδεῖιγ. ΤῊΪΒ 8 τοογελίρρηισ ἐλὲ Βεαεί, διὰ ἰὰ 
5 αἶθο, ἱηαϊγοσι ϊγ, ἃ δι 0110 ἀ 6 γ}}-Βου Υ1660---ἃ χοῦ- 
δι ρΡρΡίης οὐ ἴ6 ὥγασοπ. Ἐὸτν (με σοι 888 
εοπνογίοα ϑελίδη ἰθϊο δὴ ΑΒτὶπδ, Δ ονἱ]] ἀοὶ(γ, 
ἴον δ τηϑῃ, ἰΒ ἰμ6 δοί (μαὺ 56 88 σίσεπ Ῥοῖῦοῦ 
ἰο ἐμὸ Βοιδαι; ἰ(ἢἷβ ἢ6 [88 δοδοιῃρ] θὰ ὈΥ͂ 
ΤΩΘ65 οὗ δὴ ἰπιρίοιιβ ΡΟ] ΪΟΥ οὗ ογδαΐϊξ δηὰ ντἱο- 
Ἰοη66---ἃ ΡΟΪ ΟΥ̓ τ ἰσῦ, βίδγιϊηρ ἔγοπι ΠΑ} Θ8ρ6- 
εἶδ}! ν, διϊδὶ ποὰ δυοῖν ἔοδγίαϊ ἰογγογίβιῖϊο ἀθυθὶορ- 
τηδοϊ ἰπ ἰθ9 ΜίΙάἀάϊο Αμο8. [1π τοίογθηοθ ἰοὸ ἐδ 6 
Ὅτακοι, {πὸ ψουβῆϊρ Οοάΐοθβ ῥυϊμοὶ ρ]68; ἴῃ 
τοΐδγθηοο ἴο (6 Βοϑαβδί, {Π6 7 ὙΟΣΒΕΪΡ ἷ8 Ἰπσοτ- 
ῬΝΥΔΌΪΘ 688 δηἀ ἰγγοβιβι ὈΓ ΠῚ γ. ψωβί ρορ δηὰ 
᾿ποχ ον δῦ ΡΠ 688 σΟΤΏΡΟΒΘ (06 Βοοἷ8)] σοιηθηΐ 
ψ δὶς ἢ, ΟΥΟΥ ΠΠΟΥΘ δη(ὦ τηοχο, ἐμ ροαΐθῃβ ἰο σοῃηγογὲ 
{|| χη Δ,ΟΓΙΥ οΥἨὨ τοῦ ἰηίο Δ 1468-6859, Δι: -ἰἀ68] 
[558---ἰμο πιο μοά ν᾿ οι σουϊὰ βυσοοοα ἴῃ κὶν- 
ἔς τοδηκίηἀὰ δὴ δηΐτ8) ἰγαϊηΐηβ, 6 γθ 1 ποί 
ἴδε ἰτ Βα 8 Ὀἰνίης Κουποὶ Ὀοΐοτο τ] οἢ δ} ἐΠ 6 
Σηϊκχιί οΥ̓ δαΐδη ταιϑὺ Ὁθ σουϊοιηἀοα. 8.0 Βοοῦγθ 
8 θ᾽ νῖηο τον ἄθηοθ ἰῃ ἔδοθ οὔ 0 Βοαϑί, ἐ]ιδὺ 1 
Εἰτεβ ἷπιὶ α πιομίλ ἴοΥὐ 41} Ὀοδβίϊης δηι ὀέαδ- 

4 Ἴμο τοτγὺ [ψηφίζειν] πιοϑὴϑ πβοὲ πιοσ ον ἰὼ ξοοκοη, πὶ 
αἷδο ἴο ῥπάκο βοηΐϑιοο), ἀοοί6, δα σο. οὸ Πανο 
εαἱτοϑγ το ππαγιηθοίίοαι, τοῦς Ὀδυδὶ, Βγμοίμοιίθ 
αἵ ἂἱ ΒΏΠΙΌΟΓ. δας; δὴ πγροίὶδοοίν ἴα 116 ἰ0 σϑοοκ- 
πῖδο δ σγιπθοϊίοαὶ Ἑμδγηοίος οὗ 9 Αροσδῖγρε. [ὲ: 5 δῇ 
ἰδεροδαί ὉΠ} τἴμδὲ πὸ ὅθοτ δῃουἹὰ ἔδυ ρνοχεγάρά ἰξ δ ἃ 
πααεῖκ οἵ ΟἩτίοιίλη νι ράοτα, δοιὰ ἔπδέ ἰὰ δὰ οχίγδογ πη ΣῪ 
ὥσορστοι, εἰἴπΠοῖ ἴ0 Ῥτοροδὸ οἵ ἴο ἀσοίρῃοῦ σης} 8 Ὠηπιοτίο 
Ῥαεκῖεο. [1 οἷ. χυίὶ, 9 "Ἰκουνσίθο, τεϊϑοιη Ὑ0}}} ἀρρτουθ ἰϊδ6}, 
»οζ 5. τοδοστηοηῦ" οὗ οδἹεπϊδιίυη, Ὀυ ἴα ἃ τοὶ χἱ οῃ δ. Τα] 
ἐπάκταεοι, ὐάοὰ ὉΥ ἃ γαοΐοχοιιοϑ ὑὸ Ο]ὰ Ἰοδίδιηθηξςξ δγπι- 
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Ῥλέμαν, ἴ. 6.. ἴον 8}} βοὶϊ [-οχαϊ δίϊοη δη ἀογ βίου 
οὗ θϑινίπο ἰγαΐῃ, οἵ Ο τ ἰβιίδη ῥυϊ οὶ ρ] 5. ον 
Ῥτϑο βου {}}}8 5 ἐμ Ὠϊνίηο τποίποὰ οΥ̓͂ δι (τῷ, 88 
ΘχὈ164 ἰῃ (6 ΒἰϑίοτΥ οὗ 6 ποτὶὰ : (8 (09 
οἱεσὶ πϑὲ Ὀθοοῖλο πηϑηϊ69ι, απ ὰ μ9 (6 ΟΠ Δ 
τη Ὀ6 Βοραγαϊθὰ ἤγουν ἴμ6 ννϑαί. Το (1118 οῃᾺ, 
τοτοίογο, αμέῤλογν ἰΒ σίνοη ἰο Ὠἷπι, ΡΟΤΟΡ ἰὸ 
ἀο νμβαΐ βϑϑιμβ ζοοα (ἰο ᾿εἷπιὶ (ὉΥ Μογίψ-ἴ00 πιοη(Ὺδ. 
Τιιῖα, ἀρϑίη, 18 (6 νι δοὶθ ἰἰπ0 οὗ (86 ΟΠ τοῦ οὗ 
[ἢ9 ὁΓ0ο088-- ποῖ, Βοινονονῦ, ἰὴ {86 ον οὗ ἰΐπιθ8 ΟΥ 
οὗ ἄδγβ, Ὀχὺ ἰὰ 11:6 ἔογαι οΥ͂ πιοπέλε [Ἰη00}8]7, 
1|.0 86 ΔΟΔΠἀοππιθηὶ οἵ {μ6 ουΐοῦ σουγί ἰο (ἢ 9 
ἀοπι}168 (6. χὶ. 2); (8 ρτοαίοδι υἱοϊϑϑί 68 
δηα βΒυοίυδιϊοη89 (μι8 Ὀοϊησ ἰηαϊοαίοὰ, Μοδη- 
νν 8116, (Πἷ6 ΑἸ το τ ἰβυ δηἰ 18 Ρονθοιηρ (86 ] 7 
διφοϊηϑί ἐμ οηὰ. ΕἾΠΑ, ἐμ 6 Γ6 18 δἢ ΟΡΘὴη τηϑηΐ- 
[οϑιδιίου οὗἉ διιάδοίϊυ ; ὑπ6 Βοαϑὶ δέασρλεπιοᾳ Οοα, 
δηἀ ἐπα ἴῃ ὁ (μγοοΐοϊ ἃ ηϑπηοῦ : Π6 ὈΪΔΒΡΒΘΙΏ6Β 
Ηἰ8 παπιδθ, οὐ σουθα]ϑὰ σχοϊϊίοη: Ηἰβ ἑαδεγηαοσίδ, 
οΥ Ηἰδβ νἱια], βίπι 16, αθδάοσηθὰ μαστοὶ ; δηὰ 
Ηἰδ8 ελίάτεπ, (6 πιθὴ οἵὕἨ 86 βρίγϊ [ογ τηϑῃ οἴ 
ΒΡΙῚΓΪ, ὦ, 6.,) Βρ᾽ γἰ ἰ8}}γ-τηῖϊ πάθα τλθῃ], νῃο αἰρείϊ 
ἴθ Ἡεαυεπ: ἴῃ ἶδ ὈΪΔΒΡΒοἷης δραίπϑὶ (ποῖα 
ἐμδὶ ἀν9}} ἰῃ Ηθαυθῃ, 8 ὈΪΔΒΡΙΘΙΙΥ͂ δρδϊηβὶ [ἢ 9 
ΟΡΘ οὗ ἃ Βουθδίτου 18 ἰηνοῖνθα, [ΐ{ 18 δ]80 ρίυϑῃ 
δἰπὶ ούθῃ ἐοπάζχε σαν υἱϊὴ (λ6 δαΐπί8 απα ἰο οὐυετγοοπια 
ἐλοσπι ΒῸΡ (Π0 Θοιηθαὶ ἰβ οοηἀυοίοα Ὀορίοτο (89 
απ αἀἰδοογπίηρσ, ΔΡΡροδυδΌσθ- βοοκίβ δηπὰ ραγίγ- 
Βρί γἱιϊθὰ πογὶ ἃ, δηὰ Βοσγθ, δἰταοϑὶ ἱωνα νυ Δ Ό]Υ, ἰξ 
8 ἐδο ϑιοπίον τοΐθθ, ἀγγοβδῆσδο δηὰ ἔμ͵89 ραΐβοϑ 
δὲ ἀδοϊάο: δηὰ {πὸ σοδυϊὶ 15 δὶ [0}8 ΠΟΓΟ 06Γ- 
ἰδ β'ῃ60 ΟΧί ΓΔΟΓ Ἶ ΠΑΡῪ τηδρὶθι] δηὰ ἰοΥσοῦ 8.10 
δἰὰβ ἃγθ οἱ (})0 βί4 8 οὗἩ ἐν 6 Βοαϑί, οχί οπάϊηρ ϑύϑθῃ 
ἰο 811 ἰθύΓοΟΥΒ οὗ νἱοϊθῃσο δηὰ ἐὑσίοκβ οἵ οὐδίϊ. 
ΤῊῸΒ ἔμογὸ 18 νουομββαίθα πἷπὶ δὴ οχίθπβίου οὗ 
ΔΌΛΟΥ ΟΥ̓́ΘΣ ἐὐότῳ ἐγίδε, απὰ ρεορῖε, απὰ ἰοπφιια, 
απ παίϊοη. ΝΟῪ ἰὰ 8. δὴ Ὁπτη ἰδία 8 ]6 δος 
[πδὺ {818 491} πηϊϊουδ ταϊσῦ μ68 δἰ ἐμ οτίο, ἰῃ 
118 δοίυ8] ὀχογοΐδθ, Ὀθθῃ ΟὨΪΥ͂ Δρρσγοσί δον 
ππίίουβ, δἰ βουσῃ (16 ΡΒθποιηθηδ οὗἉ τἰλ0 χγϑάυ δ] 
Τοδ] ἰσϑίίοη οὗ βυσἢ 8 ὉΒΙΓΥ ΟσΟΘΒΙ ΟΏΔΙΪΥ ΘΡΡΘΑΓΣ 
ἷπ ἐογιαϊ ἀδ ]9 ρονοσα. Βυΐ ψῖ(ἢ ἰμ0 ἀσνοῖορ- 
ΙΑΘηἰβ οὗἩ ἐμ9 Απιϊομνιβίϊδη τὶ, ΘΟΥοθροπ 8 
(9 Βοιιδῴο οἵἁ 411} τολο ἀιοσεἰϊξ ὡροη ἐδε εατίλ, (89 
ἔγιθ βίανοβ οὔ ἔθ οἱὰ ογάϊῃμῃοοβ δηὰ ἴμ9 οἱὰ 
ΘΑΡΙΉ, ΤΌΣ ΠΟΡ οπαγδοίοσίκοὰ δ ἰοβὸ νΐοθθ 
παπιδδ αγὰ οί γεν ἅθ ἰλ6 Βοοῖ φ Ζύ ο7) ιλ6 
απὸ εἰαίπ ἥγοτι ἰλδ Τομπάαίίοη ο ἐλ6 «τοοτγίά, 

ΤῈ πιοδΐης οὗ {μ18 18--Π Ἰδοὶς 1.6 Ὀϊνὶηθ 
ἰγαὶϊϊ οὗ ἃ Ὀε]ϊονίης δριϊϊυάθ ΤῸ βυβογίης, οὗ 
ἈΝ αι με ἰο βυον ἴον 6 ἐγ, ἴο ΒΒῸΣ ΣᾺ 
σὶϑὲ, ἡ 
ΤῊὴο ΒΙΧΒΙΥ δἰσηϊδοδηῖς ποτὰ ποῦν ζ0] ον ίης, 

ἰα ψΒὶοὶ (110 δτουϑίης ΘΔ] οηρο 18 ργοῆχοα, “1 
ΔΗΥ͂ Δ Βδ(ἢ δὴ ΘΑΡ, ἰοΐ πἷπὶ ΒΟΟΣ, ̓  ΙΩΔΥῪ ῥχὶ- 
ΤΑΔΤΙΥ οομάπο66 ἰο (Π9 οοτηζοτί οΥ̓͂ ὈΘ] ΟΥ̓́ΘΥΒ 8πιϊ4 
186 Ῥογβθοι 108 Μ ΐΪσΒ 1}0Ὸ Βοαδί ῬγΥΟραγῸ8 [ῸΡ 
ἴθ. Τιιο ΟἹὰ Τοβιαπιοηὶ αν ΟΥ̓ (μΠ6 Βιἰγὶοίοϑι 
τειν δυϊίοη, ἰῃ δρίιο οὗ (αὶ τιἰδαυπἀδταίδηάϊης 
νι ΒΙ ἢ ΓΟΖΑΓ 8 ἰΐ 88 δυγοχδοίε πῃ (Π6 80014] δἵ- 
ζαὶτβ οὗὨ 1186, Ὀθσδαδο ἰὰ 18 ὑδὺ8 δοτοζαίθα, ΒΓ 8 
σον αν, ἱπ ἰμῃ6 Κίηχάοιμ οὗ ,ογο, οὗ Ῥογβοῃδὶ 
Το] 008, ΓΘΟΒΡΡΟΔΥΒ δὖὺ ἰδ6 ο08660 οἵ ἴ6 ΝΟΥ 
Τοβίαπιθηΐ ἴῃ 8}} (5 ἔγθϑῇ 688, ὩΔΥ, ἰῃ ΒΙΔΤΡΟΡ 
οὐ] 68 (δὴ Ὀοίοτο. 0 ΤΟΐῈΓ ΟΣ Τοδάοσα (0 
1π6 οΥἿ κ᾽ π8] ἰοχὺ δὰ ἐδο αδἰϊοπιρὶ οὗὨ (Π: ἐγ 8]8- 
(ἴοὴ ἰο τοργοάυοο 11. Τὴο τχοίγι Ὀυϊΐου Μ1]}} 
δογγοϑροηά ἐπ θοῦ 0489 ἐο [86 ἔπλιϊι. 
ὩὩπΦ--π-π πἰππ πππ πππππ π ὐ  πα“ππο-- τ ἰ:ἰπἰἰππππππππππ.ν ὐοκσίο, 

" [ΤΊκα ἰγαπηϊδτίω οὔ [διηκθ ἰδ: “ Ῥέη )επιαπι! εἶπα ὥοΐαη. 
ϑέμόλα ἢ Ὀλίγοι, ες ἐνετὰέ δἰολ ἐπ αἱἰς Ος (ἀπρεκμεολαι 
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Βεϊΐονοῦϑ δῦ (ο σουηΐοτὶ (Βπιϑοῖνοϑ τε ἢ {π| 686 
ὙΟΓΤᾺΒ ἰὴ {ΠΟΙ ΒΟΥΓοΟν8. Τί τν͵ογὶθϑ δτγο, δἷ580, 
Βονοτονῦ, ἀοδί χποά ἔον ἰμοὶν Ἰηϑγυοίί ο, 0 οΟΥ̓́ΘΏ 
γὙ6]1-τϑδηΐης, ΡΊο.18 Σθ] 189, ἰὴ τηϑηϊίο]ὰ ΤΙ ΥΒ, 
Υἱοϊδίοα ἰδ6 ἸΔῈ οὗ {ἠδ ραίίεποϑ ἐφομρ ραν 4 
ἐλε δαἰπί4. Οἴϊθη τὸ (6 βι. ἰῃ 58 οΥ̓͂ ἃ ἰαίο Ὁ 
Ομ βιΐδη σοηογαίίοη οχρίδίΐοηβ οἵ δηοίδηῦ ὑγΓ68- 
ῬΆ5565, ΘΟΠΆΠ} 164 ἰὴ 8 ΒΡΊΔΘΥΘ ἴῃ ὙὙ  οἢ (ἢ μαίζίεποα 
[ἐπάμγαποε} δὰ ὑπ 9}αϊ ὁ οὔ {80 βαϊπί8. 8] 0 ῃ9 
πὶῃ (6 Υἱοίοτγ. Ηργθ δρβϑᾶγα ἰδ Υἱιδ] δῖ 
ὙΠ ΟὮ 1168 δἱ (})}86 Τουπἀαἰΐοη οὗὨ (88 ρείΐοπο9 δπὰ 
ἔαϊι ἢ οὗ τΠ6 δαϊηῖϊ8. Τ6 ποῦ ῬΓΟΙ ΪΏΘΠΟΘ ἐδ 
εἶνϑη ἰο ἐ}118 1ᾶνν, ἰδ σἢ 88 υ5ὲ [ἢ 656 ΘΧΟΟ 5868 
οὗ ρίοιϑ :θὰ] ἰὸ ψμϊο ὙΠ πᾶγνθ ΧοίοΓΥΘα, Δ .0 
οοπποοίοα τὶ ἢ (Π6 σοηίταϑί ψ ἰ σ ἢ ΠΟΥ ΘΟΠΊ68 ἴ0 
Υἱὸν τὶΐὰ {Π6 δρροᾶγαποθ οἵ ἰδ 8 δεοοπα δεαεί, 
ἐμαὶ δυ18368 ἔγοπι (6 εαγίλ. ἸΤμηΐ8 2εαδὲ ἥγοπι 
ἐλε εατίλ, (6 ΒρΡΡΘΠη6 5819 οὗἨ {86 βρίτιϊ οὗ δοῦ- 
τυρὶ ἐμποοογαισ δαϊμογὶν, (16 δρίγιίαδὶ οσχίγδοι 
οὗὨ {80 α] 1] πη ΒΙΟΥΔΥΘὮΥ, 18. 8 8(1}} τόσο δαϊοζαϊ 
ΤΩ Ομδίον (πη (10 Βοιβὺὶ ουἱ οἵ 9 Βοα. ἢο ἰ9 
Ῥοτβοηΐϊδοά ὈλΒΘΏΘΒΒ, Ὁ ΒΘ ἀθηΐοδ εἶ οὐἱ σίη, ἐλ 6 
εοπεοογαίεα ἐαγίἠ οὗ Οοἅ. 116 18 ρογβουϊδοι ἀψρο- 
ογίση, ἴου Ὧθ 845 ἐτσο ἄογπα {6 α ἰαπιδ, κιλὰ ἮθΘ 
ἐρεαζε {κε α ἄγαγοπ; Ἀ6 ἷἰΒ, {Ποτϑύουθ, 80}}} ὑγοῦβθ 
ἐπ 8ὴ ἰ86 ΠΒραδὲὶ ουὖἱ οὗ (ἢ βρ6, ἴῃ βείοπίὶο ἤμ186- 
685, ἴῃ βαίδηϊο μδῖθ. Ἠς ἰἴ8, ̓ ἰἰκονγῖβθ, ροσβοηϊδοά 
λοίδοισπεδα, ἰὼ αὶ 6 Ὀορίπϑ ἴο ἱπιϊίαἰθ (6 ἀοοίϑ 
οὔ ἰμ6 ἢτϑι Βοαδί. ΕἸηαγ, Β6 ἷβ Ρογβοιϊβοὰ 
φερτούαον, ἴῃ ὑμ8ὺ 86 ὈΘΟΟΠΊ68 8ῃ ΟΥ6- Βογυδηὶ οὗ 
{μ9 ἢτϑι Βοαβί, οῃδηκίης ἔγοιι 8 ργορμοί οἵ Θοά 
ἰηῖο ἃ Ῥγορ νοὶ οὔἩ Απιϊοῃγίϑι, Το ῥτοιοίγρο οὗ 
ΒΧΟΝ “ΓΟ ἰ. Το 68᾽᾽ ΜγὃὋ9 ὑμάας, ψ ο ἢθ Ὧθ- 
οἂηθ Βυκογγϊοὶ (0 (89 Θηδπιῖοϑ οἵ ΟἈ Γαι, μἴτα- 
Βο] ὀχοο! πρ (ἰὸπὶ ἰὰ ἀορτανυῖγ.Ὲ Ἐγϑῃ ἴῃ 
ΘΑΡ] ον Φυἀαηΐϑαηι ΒῈ6} ἰγαϊίοτβ πιδὰθ ἐμ ῖν Δρρθδγ- 
8066, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ἴῃ {16 (ἰπ10 οΥ̓͂ ἰϊο Μδσορῦθοδ, 
ψθη δίηοη, δδοη, Μοποῖδυβ ἀπά ἐμ6 ἰκΚο δρ- 
γοὰ (2 λίαοο. ἱν.). [Ι͂ΐ γϑϑ]ίγ, Οδίαρμαβ, ἴῃ 
ἷ5 τοϊδίϊοη ἰο ἐδ Βοπιϑη, θαϊοηρ8 ἰο {18 61858. 
ΤὨτνουσῃοιί ἐμ ΟὨ γϑι ϊδὴ δχοὸβ σασὶ ρογβαϊο 
δδῦο ὈσΘη τορολίθ: ἱμὸγ0 ὼ8 8 σαῖς στον 
οἴ ἰθπὶ ἰῃ (Π9 ΕἾΓαποῖ γουοϊα(οἢ ἰῃ ματι συϊαν. 
Ἐνοη οὐγ ον (ἰτη0 ὈΘΙΓΑΥΒ 8 ροου ἑν ἀἰϑροδίιϊοα 
ἴο {80 ρῬτοάιοίΐοα οὗ βυοι δυδ᾽]θοῖθ. ΤῈο δΡ- 
ῬΓΡΟΔΟΣ ἰο (6 Ὀτίάσο οὗὨ ἰγϑαϑοῦ 'β, ΒΟΎΘΥΟΡ, 
ΥἱΒ1 Ὁ190 δὶ αὐ {ἰπ|68 ἰῷ βυυο ἰθμἀθηοΐθθ 858. βϑοὶς 
ἰο οὐἸϊέογαίο, ἃ8 [8. ἃ58 ροβϑϑὶ ὉΪ6, ἐμ σοῃίγαβὺ Ὀ6- 
ἔσοθὴ αοἀ δῃᾷ ἰδ6 νου]Ἱᾶ, βἷῃ δηὰ ρσγδδθ, ἰη- 
τϑγάποθ8 δηὰ ουὐἰνανὰ βῃονγ. Βιὶ δὺ 41} ουθηΐβ, 
(1:0 ΤαΔ βίον οΥ̓͂ [186 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἷδ8 γοί (0 6οπ|6---ἰ ἢ 6 
υἱοο- ΑὨΕΙ στ ἰϑί, δοιηςς 88 {86 ἀσρυίγ [ϑολέγσε] 
οὗ ἴΠ6 Βοδὰ Δα σιν ϑῦ, Δ βοοκίπρς ἴ0 88γν6 αἵ 
Ἰεαβὺ 1}}8 (ἰτῖ ν᾽ οἱ ΘΟΌ5 οὗ βίον οαἱ οὗ (9 ὙΤΟΟΙ 
οὗ ͵ἷ8 ἕοτιποῦ βυβίθῃῃ, Τπυ5, ἱμογοίοτγα, ἰθ Ζαΐδε 
Ῥγορὴιθέ ΘἈΪΟΓΒ {116 Βουυΐο9 οὗἩ Απιϊ σι τὶβί; 818 οἵ- 
ἤοοα, μοησοίογι,, 8 ἰοὸ χαΐπ δάμογθηίβ ἔοῦ 15 
πιλϑίοσ. ἢο ἰΐ 18 Ψψῇῆο αἷβο ργθραγοβ {06 δαγίλ 
ἴῸΓ δροβίβϑυ. Αὶ βρθοΐδὶ τηοίΐνο ννΐοῖι ΒΘ Γκ65 

Ἀέπείπ. ρεπη ἡ»ηαηὰ πνέ ἀδα βολιοοεγί ἰδάΐδη π|}], 00» 
ποῖ δεῖδεν (Δο)ι"»Ὲ} ταῖὲ ἀδῆα Βολισεγί σε! δα σέ, δεἰῃ ;" ᾿ Ὠϊσῆ 
ΤΑΥ͂ ἰδ ὈΘ τοπί τοὶ: “ΤΥ ΔῺΥ οὔθ αγίνείδ, ἃ οαρεν ἐγ, ἢθ 
ἀγίνϑι ΠΙτΆ 5610 ἰμῖο ςαριϊνιγ. 17 ΔΩΥ οὔὐο εσἱΐ Κὶϊ πῖ ἢ [ἢ 9 
διυογὰ, Ὧ6 τπιθὺ δἰ τη66}Γ (818 ὙΘΟΡΥ 8017) ὃὕὉ6 Κι!Ποἡ πίτ τδ9 
βΒηοτ."--. Ε. 6.] 

4Ἡδρτο γγ͵'οὸΟ λιγθ 8 δέ κίης Φοβδηθοδη γα. Νοῖ οὔθ 
ἴῃ ὕο εἶτοῖθ οὗ τ9 ἀϊδοὶ ρ] 65 οὗ 9 6815 ρμοῃοίγαϊθα δὸ ΘΆΓΥ 
δὰ δ0 ἀθϑρὶν ἴῃ:6 ἀοιποῃίο πο] δι ου ἴσο ἘΓΟΒΒΟῺ 88 Φο]η, 
Απὰ τπι|5, ἀοηυ01658, διιάα.4 ὈΘΟΔΙΩΘ [ῸΓ ἶπὶ [9 ἴγρ9 οἵ [ἢ 9 
Ἑαϊοο Ριορῃοῖ, ὙΠῸ ΨΑΥ [ἢ ἈΝ ὨϊςὮ ἢ6 δου ΓΒ] πηθη βίγί κοι 
ἘΡΟΠΊΙΣ ἰάδα οἵ τρακίὶπρ ἦτο 41} ἴχγοιῃ ροδυθῃ, ἰϑ "Π|κοντἰϑο 

(ογ  ϑιίο οὗ ἴπ6 βοὴ οὗ Τμαπάοσ, 

ἰο ἱπάποθ τῆοπ ἰο Ὀδοοῖηθ ἩΟΥΞΕΙ ΡΟΥΘ οὗ (86 
Βοαϑί, 158 ἐμο ἔμλεὶ (παὶ ἀ ἀεαά᾽ψ τἸσομηὰ ὦ λεαϊεὰ,. 
ΤῊ 15, ἴῃ 819 8686, βίη! 65 {121 (ἢ. ορογαίϊου οὗ 
ΟὨτϑιϊδηΐϊγ 15 ὀχ παῦϑί οἀ---ἰ μαι ΟὨ τ δι. ἸΔΏΪ 888 
οαἰ να 150]1---Β.Ό}1 64], ρτίδιϊ πο ΟὈ τ ΒΔ Ὠ 19 
ἃ δὴ οπὰ. Τϊ8 ἔδ᾽86, σοιιαιονίοι: ἰαπὸ ἀο65 
ϑτγεαί διίσηδι δὰ πουϊὰ ϑύθη, πῃ δρρθδσζδθποῦ, 
ἰπυἰ ἰδὲ {86 ἔοταὸν ΟΠ γοἢ -Ὀλὴ ὈΥ 8. Ὁλῃ οἵ η8- 
ἴᾳΓ6, 8η4 τὴ 9 ἥγ6 7α1} [γοπὶ Ζεαυεπ. Ἦρτο, εβρ6- 
οἰδ}ν, ννὸ ρογσοῖγθ {86 ΒΘΔΥΘΩΪΥ ἐπί ΣΎ Υ οὔ (86 
ἴοτπιο βου οἵὐ ΤὨιηδονῦ, γῇ οὔσο ἀοβιτοὶ ἴὸ 
πλκοὸ ἤγο ζα 1} ἤγοθΒ Ἠοαϑθη ὈΡΟῺ 8 ϑυπιλτι λα 
οἰίγ. Ηθ ποῦν Κπονϑ ἰὸ ψὶιδί δυσὶ ἃ Ῥγοοδοῆϊην 
σουϊὰ Ἰοδὰ, δὰ Κπονϑ {ἰἰδὶ οὐ πὰς τεβοστϑὶ 
ο Ηἰπιβοὶύ ἰδ τσὶ σαὶ ἰη ἰδ 9 ὅδ] υσραθηι (ο οὶ 
ἢτο [411 ἔγοπι δανϑθη οὰ ἰδ 6 ϑ'διδηΐο τηοῦ (δ, 
χχ.). ἘΤδ6 βἰρῃϑ, Βουσουοῦ, τὶς ἢ ι}ν6 [8156 ἸΑΤῸὉ 
ΓΟ οσθουίθ8, (ο {89 Βοἀιοίίου οὗὨ τιθῇ, Μ|}} Ὁθ 
Ἰγίης βίζηῃβ, ἰκοὸ ὑμ6 σδ8θ 1 ἢ ἢ ΒΕΓΥΘΒ--ΟΥ, 
αὖ 4}}1 ονϑηίβ, ζγδηάϊοθθ τοᾶρῖσ8] ατίβ. ὃ ΤᾺ 
τοαίοϑί βἰζῃ ἰβ ὑμ6 ἰπέαϊαλιϊοη οὗὨ τηοη ἴηῖο 
τίη 8ὴ ὕπσσο ἴο (6 Βοδεί---τἰο (6 Βοδβι, 
ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 89 ρτοβθη(ίης (ἢ 6 ΤἸΔΟΟΚΟΥΥ͂ οὗ ΟΠ ΓΙ5ι 8 
ΤΟΒΕΓΓΘΟίΙοη, 85 μανπας Ὀ66 νγουπάρά ἰο ἀεδίὰ, 
δηα 88 δβανίπρ χουν δζαὶῃ---ἰ, 6., ἴο ἰδ ἰΒγ]η- 
οἱ Ὁ19, ἐπιμογίαὶ Βεδϑί. [|ἐ 13 ἃ β] 1ρδὶ τοιοῦ 
οὗ ἰηο βἷα οὗὨἩ Ααγου, τὺ ἐδ τοῖλ τηυϑὲὶ Δ Κ8 
(89 ἴπηαχο, αὶ ἐμο Εα]86 Ῥγοροὶ πἰτηβεὶί σίτε ὶΐ 
ἢ ἐρίγιί, 8ὸ ἰδὲ (η6 ἴδ ρο οὗ 1.6 Βιεαδβίὶ σϑδὴ ἡρέαξ. 
ΤιυΒ, ἰὰ ὅπηθ, ἰμδ6 ἰΒΘΟΓΎ, δεοΐθῃμςθ, Ῥοείγυ, δυᾶ 
αν οὔ Αι οὨσίβι ἸΔ Υ ϑρθαὶς }8ὺ 88 ἀοε8 (δὶς 
Βοϑβὶ ἈἰπηϑοὶΓ ἴὴ ὲβ ργδοι σα] ΒΏαρο, ΤῊ ἀθοϊδγα- 
ἰοὺ ἐμαὶ (μ6 ἰΘ μι ἀΘΠΟΥ͂ οὗ 1Π6 ᾿τδ Χ6 νᾶ (0 64.390 
(μαΐ 4}} ψῆο ψουϊά ποὺ πογβιῖϊρ 6 Βοδϑί ἐπου]ὰ 
Ὀο αἰ εα, ἰ6 ἀοιι Ὀ11658 ἰο Ὀ6 ἰβ Κοῖ 88 χοίογγὶηζ 
ἰο ϑοοὶδὶ ἀδαὶῃ : δηὰ τηδίίογ Θύθ δισῖτο δἱ διὰ 
ἃ Ῥᾶ88 ἰδαΐ ἰμοδα ψΠ0 γϑέι89 ὑμοῖν σοι ΟΠ 8}08 
ἰο ἐμβο Βειδϑὲ ἃγϑ, ὈΥ μὶϑ σοάϊθθβ σουγυρδῃῦ, πθῸ 
δδνο δἀορίθα δὴ δβοϊαιϊ θῖν δῃι]-ϑυτηδοϊ οἱ] ἐγπν- 
δοίωπι, δορί οἰ Υ Θϑχοϊυάοα ἔγοια βοοὶϊδὶ ἱπίετ- 
ΘΟΌΓΒΘ, 88 ἰηαἀϊοδιοαὰ ὈΥ δωγίησ ἀπὰ δοϊϊίηφ. Τὰ 
ἰβῦο ἰβ δίγοδαὺῦ ρῥγοραγϑάὰ, ὈῪ ἐβμὸ ποιῦϊά, {δὶ 
βορηγαίίου Ὑϊοῦ ΟἸιγίδι, αἱ ΗΠ15 σοχιϊης, δμ]ὶ 
ὁ ϊοῖαἸΥ δοηβυταηλδῖο, 

ΓΑΒΒΤΒΑΟΥ ΟΥ̓ ΥΙΒΉΒ, ἘΤΟ.] 
Ἀν (δε Απιεγίεαπ Ἑαϊΐον. 

[Ετίτοττ: Το ἀοὐθοίοὰ ὥγαγοη (ϑαῖδη) Ῥεῖ- 
Βοσυί68 (86 Ἡοππαπ ((λ ἰτως, μτιπαϊίοε, οτγίἀοίοξ, 
εαἰλοϊιεῖν ἐπί εα ΟἼωτγολ), αἰδὸ δ᾽} 6 ἢ ἔγομι Ἠθδτοῦ 
(λὲν ἤγδὶ σωγεά δίαίς ὁ εἰευαίέοπ απαὰ σίοτῳ), ὉΥ͂ 
ἱποϊ(ίης δραϊηδὶ μὸν (1) Αἀγίαπ οιηρογοσβ ((68- 
δἰδηϊίαθ, Α. Ὦ. 887-801] ; Ὑάα]οε8, Α. Ὁ. 804-818): 
(2) ἰοιρίαἰϊοηϑ ἰο δυρεγείιϊοα: (8) ἔα γίαης 
Ῥαγαπ αοἰπίο Βοοά (866 ὈεΪον). πὸ σλί ἰπίο 
ἐλε ιοἱϊάεγπεδα Ἰῃμαϊοαῖο 5 ἃ ὀβηβα, ποῖ οἵ ρίδοι, 
δυὺ οὗὨ δίαίε; ἰὰ ἱπὴρ] 168 “186 7αἰξλίμί ΟΒΌΤΟδ᾽ 8 
(ται 4}) 1088 οὗὨ 18 ῥγονίοιιβ οἰιασδοίοσς οἵ (ὺ- 
ἰλοίϊεῖίψ οὐ ζῦᾳιυενγεαζιίψ, ἰὶθ ἐπυϊδιδεδέίῳ ἴὰ τοδρϑοὶ 
οὗ ἐγμε Ολτγιίδιίαη ρμωδίϊο φοογϑλϊρ απαὶ αἀδαιπἰέοπ οἱ 
αἱλ οταϊΐϊπατν πιεαπα οὗ πρὶ τἰϊυ δὶ σδυδίεπαποε.᾽" (ὸΡ 
89 μετῖοά οἵ ἴ0 ἩΠ]ΔΘΓ 688-ϑἰαῖθ, οἷι. χὶϊ. 14, 
8660 ὈΘΙΟῪ 11} οἷν. χὶϊ!. 8.) Ὑ6 ἔῖσο τοίηε οἵ 
ἐλ ργεαί δοσίε, 86 δδϑιϑιϊηρ δηὰ ρῥγοιίθοιίης ἰῃ- 
ἤαθπορ οὗ [6 Εδδίθγῃ δηὰ Ἰἤθδίθση αἰνϑίουβ οὗ 
(86 στοαί, δασίδ-ἐγπιδοίισοά, Βοιὰπ Εαυρὶτα ποϊϊεὰ 
ἀηᾶον ΤὨοοἀοβίυβ (6 ἀτγοαῖ; ἰδ Θ5θ υϊῶρε "εΓῸ 
φίυεπ ἰο ἦεν: Τποοάοδί 5 γγὴ8 τιοῦ ΟὨἿΥ δ Ομυτεὶ- 
τρΘ 6τ, Ὀαΐ ΔΡΡΘΆΓΒ ὁ Δ Υ9 ὈΘΘῚ ἃ {ΓῸΪΥ ῥὶοαβ 

"Φ [βοο ΑΔᾶ, σοαιτιααῖ σα οἱ. ται 18, ». 21. -Ξ ΕΟ] 



ΟΠΆΑΡ. ΧΙΠ. 18---ΧΤΤΙ, 18, 259 

δ. Τῇο ἤοοά οαεὶ ομέ οΓ ἰδέ εεγρεηζε τπουϊᾷ, 
(9 Αὐίδη-Ῥαρὰθῃ αοιδίο ᾿ηαγδδίουϑ (8 ἀοι Ὁ] 
ἴάθ8 βυζχεδίρα : (1) τλδὶ ὅοννβ ἤγοια 89 ππουίλ 
5 ἀ εἰγίπε, κοοὰ οὐ δα, ῬτοΥ. χυϊϊΐ. 4: χυ. 28; 
3) Ποοάᾳ ᾶτθ ἃ δΘοπβίδωϊ οτὶ ρίυγο πηϑίδρ ον ζον 

κι6 ἱπνασίοπ οὗ Κοδίΐΐ6 μαίΐοπς, 138. Υἱὶϊϊ. 7; 6. 
χὶνὶ, 7; Εσοϊς. χχυνὶ. 8, Ναιυπὶ ἱ. 8, εἴο. ; 866 
4130, πὶ 1η6 ἀοα Ὁ}]9 Βοῆβο, Ῥβ. οχῖϊν. 7); βῦοια 
ὯΑΒ (80 ΓΥΥ οὗἨ (19 Ποοὰ 88 ““ἴ0 ΒΎΘΟΡ ἃ ὙΔΥ͂ 
δἰ] 86 ροΙ (σαὶ θα] γα κ8 οὐὗὨἨ (86 Βοιηϑὰ δυίμο- 
ΤΙ Βοίοτο ἰδ: δὰ ἐμπ5 ταὶ χῦ τω} ἢδγθ Ὀθθη, 
ἀεεπιεὰ δα Ποἱοπὲ [9 ΒΊΎΘΘΡ ΔΙΤΑΥ͂ 8130 (8 6 ΟἸ τίβ- 
ἔδη ΟματοΒ δηὰ Ομγίβι βη 17 (5617, (89 Ἀγο- 
ζεε804 τοὶ χίοπ οὗἩ (86 Εαιρὶτθ.᾽ Τὴε εατίλ λεϊρεά, 
εἰς. : “Ἰὰ ἴο86 σοηϊἱπαουβ δηὰ ὈΪοΟΟαΥ͂ αγΒ οὗ 
σὰ οὰ (86 ἩΤοΒέοτη ποτὶ ἃ δὰ Ὀθοὰ ἰλ6 ἰμοαΐγο, 
(89 ὈΔτθαγοῦθ ἱηνδαϊηρ Ῥορυϊαϊΐοη νγῶθ 80 
(δἰπηοα, 80 ΔΌϑογὈ64, 48 ἰὲξ ψγοῦο, ἱπίο {86 ἰαπά 
[867 Βαά ἱηνγαάοά, ἐμαὺ ἰξ ποοάθα ἐβεῖν ἵποοῦρο- 
Ταϊϊοη 89 ὁπ0 Ρ600]9 ψιίιἢ (Π9 Θοπαυογϑα (ὁ πη κ6 
ὮΡ ἰδ ὨΘΟΟΘΘΆΡΥ ΘΟΠΒΟΪ ΘΏΟΥ οὗ Κιηγάοπιβ. 
Απά ἴα (18 ἱποογροτγαίΐοη, ποὺ ΟὨΥ͂ ψγχὋ8 πο 
οἵ πεῖν οὐσία] ἰπϑι τ 0η8, οἰιϑίοι!5 δὰ ἰδη- 
ζαλξεβ Δυβοτθθά, Ὀπὲ ἐἰ16 1} τοὶ σίοι δ᾽ οχοίμ 6. 
«ον, 80 (86 Αγίαπίδηι οὐ ἰδ6 ἱπναάδίης βοοά, 45 
πρὶ] 28 1.5 Ῥαζβηΐβαηι, 188 Β6Θἢ ὯῸ ΙΏΟΓΟ. [ὑ γῦ}8 
δυο, 89 ἰΐ τότγο, ἰπίο {πο 8οὶ], δηὰ δαὰ ἀΪ9- 
δρροδγο." ἸΤμὸ δεαδέ ἤγοπε (6 δεα (ΘἈ. χὶϊ!. 1) 
9 οα6 ὙΠῈῊ (1) (6 βεαδί ἤγοτα (δε Αὐψδε (οἈ. 
ΧΥΪ,. 8); (2) 16 ἐἐμεἰ8 ἔοτγπ οἵ θη 15 γοωτγίἢ 
κἰἰ4 Βεαεί (απ. υἱὶ. 7, 8, 19-24); (8) 8ι. Ῥαυ]'Β 
Χαπ οΓ εἰς (2 Τ 685. 1]. 1-12); ( ) δι. Φομη᾿Β 
Αἀλιϊελγί δέ ( δοδη ἰἰ. 18-22; ἵν. ὃ; 2 72οὴ 7), 
δηἀ Βγ2) 0 0112659 {1.6 ῬΑΡΑΙ, ΕΜΡΙΒΕ (80 δέα ΤΕΡ- 
Τοβοηιηφ 80 ἡοοά 9 ἐπυαάϊησ αοἰῪῆὴ: ἴἰλ9 δεύυοπ 
ἀεαάς δἰ ραϊγ (1) φευεπ αἰ (οὔ Βοτμ6), οἈ. χυ]ϊ. 
9; (2) “1δ6 υτπῦον οὗ ἀϊέγεηί διιοσοδδίυθ φουέγη- 
ἱπα λεαάς οΥ͂ δεδίϊαί σλαγαοείεν--- τ πι8 οΓΓ σουεγηπιεηΐ 
-- πιο (ποὲ αἀποίδεν βεαδί οὐ Ἐπερίγα, κα.) ἐλά 
ἑάπ ἱπαϊυἱάμαΐ δεσεη- ἰπεὰ οπιαπ Απρῖτε πουϊὰ 
δ0 υπάοτ ἔγοτα ὅτϑί (ο Ἰαβί, ἔγοπι 118 θαυ]ν ογὶρία 
(ο 19 ὅπαὶ ἀεδβίταοίζοη ;; ἐμοῦ Ὀοίης πότ ῥγο- 
τηϊβοά, ΒΟΎΘΥΟΘΣ, .. . ἐπδύ (ἢ δευσπίλ πΠοδὰ υἱβί 19 
οα (06 Αροσαὶ γρίϊο Βοαϑὶ νουἹὰ θ6, 'ἴπ ογδῦ οὗ 
ἐχϊδίεποε, ἰὶ8 εἰσλίλ (οι. χυὶϊ. 11), 7 (Π600} ()ν6 

4 [ἡ Υῇῆγεξ, τὸ Ηἶπι (ΤἸοοἄοαί 5), αἴοπο οἵ Βοτιδη ἘΠ ρόγοῦθ 
το Οσπεϊδητ πο ἴο ΟΒαγδυιασηο, [π 8 {{{10 πα 4 δίϊμοῃδθά--- 
ἀεντιοάϊν δἰϊλς χοᾶ, ἴο τ᾽)κ9 αἰ θοὨ 5 ὀχργοϑαίοη---οὔ " ΤΗδΟ- 
Ῥοδῦδ τη 5 ἀπεατ.᾽ Νοχί ἰξ ψὯϑ 8δ΄ῖ59 Ἰοῖ, αἴοπο οὗ Βοδῃ 
Ἐπαρεζοτο τον 8 Ὀϊρατεϊ ἤοη Ὁ γαϊοοϊίίδη, ἴο πηϊῖο ἐδθ 
ἔνο ὀϊγίβοπ οὐ Εμὸ Ἐτηρῖτο, [ἢ 6 Ἐδδίοση ἀπά [Π6 ἘΝ οδίοτγῃ, 
ν᾿ Ὁ ποῦν [δὲ [δ θ6 ποῖοά, [ἢ (ἢ ὙΘΥῪ οοἰπαρθ οἵ τῃὴ6 Επι-» 
Ρὶ(9 βεοιπεὰ ἢ Ὀ6 δριτοὰ δα Ἰτοίπσε, ποῦ ἰδ ΟὟ ΒΧΑν. 
Ῥατῖδεγ, [᾿ σὰδ ᾿γρ οιαἰ πομεἶγ ἰδ οἰατασίος [0 Ὧ86 811 {Πΐδ, 
δ ἐμ θγίαὶ ρόῦσοσ, ϑυςοοδα δηὰ κγοαδίποθδ, ἃ8 ἃ ᾿γοΐθοϊοῦ 
δινὶ ἡατείης ἰδῖμοτ (0 ἴΠ9 ογίβοάοχ ΟΝ ατοῖ οὐ ΟἸτίδι. ΑΚ 
ΟἸθθοΩ δαυα, ὁ ΕΟΥΥ Υἱο ΌΓΥ οἵ δ΄᾽6 σοηίτΡηίοῦ ἐο (86 ἐγί- 
ππιρὰ οὗ (8 ΟἸ τ ϑτίδο αὐ οαἰῃοὶίς [αἰ ἢ. Ἰπάορα, ποῖ ἰδ 6 
Ῥγυίε) στίχος Οπεγοΐ, αἰοῦο (οοη γα βε ποϊ γον ἴο (ἢ 9 
«γἱαᾺ)} τηὶρῆδξ οἷαί πι Τοοάοπίηα 88 δ ζγίοη ἃ δηὰ ῥτοίθοϊογ; 
Βαϊ (τίει Ὁ στο ΟΒυγον αἴκο, ἰποϊαδὰ ἰπ το ἔοσταογ. ἘῸΓ 
Βοηο, ᾧ 1ΠΠῺΚ, δὰ τοδὶ ἷ8. ᾿ἰδίοτυ τϊμβοῦΐ ἘΠ 6 ἱπιργοδδίοη 
οἵ Πἴᾳ γρα] ρουποῦβὶ ρἱοῖγ. 8.66 15 σμασβδοίοσ δ σἰκοίομοὰ ὈΥῪ 
ἈΠῚπος,"-ΊΣΟΤΥ, Ψοί. 1πτῆ;͵. ῬΡΡ. δ5 . 

ραίδηξ οδ͵οεϊίοη ἰο 44 ς προνίτίϑ ἰ6. ἰδέ [1 16 Π- 
(Εἰ  ἰο ὁοποδίνο Ὦον (ὃ ἰηὔποησο οὗ Τποοάοοσίπϑ σου] ἃ ἤανο 
ϑιϊεὰ (ἢο δίκης οἵ ἴΠ9 σατο ὑπέο ἐδε εοἰζάεγηαεξ δα ἴπλὶ 
ἀγα δοὶ 5 οχρίδιηοὰ ἣν ΒΙΠοίε: ἰε του]Ἱὰ δοϑῖὰ δα ποῦκῃ 
Ἐξ ΦῊ ΥΊΝ τουκῖ ταῖπον ἤδτο ᾿Ἰϑηάδαά 0 δῇ ἐϑοαρα ὕγοις {ϊ. 

Ἐ(ΠΗἰ (εἶ ΑἸ ρο}9) τη οδηΐης ἴθ ἐπί8 (χυΐ!. 11) [6 δα δὶ ν 
βεεη, ἰὉ δὸ ἔπ δα ἴο ευὐπιῦοϊ [801 18 οοῃοογηοά, ὈΥ͂ ΓΘΙΡΓΘΏΟΘ 
ὃ ἴδ δἰδίοτοοπὶ..,. οἵ οἷ. χί!!. 3. ἐδαεὲ οὔθ οὗ δὲβ μοϑᾶβ ἂρ- 
Ρραγεοὰ ἴο παν ὕϑοι: Ἰτγοτο ἴϑὰ ἴοὸ ἀθαζὰ ὮΥ α δι'γογὰ, ὑὈὉυὲ ἰδ δὲ 
8᾽9 ἀρα ποιιηά πῶ ᾿ιϑαϊοᾶ. Βὸγ ἃ ἤγοθῃ Ὠοδᾶ ππὰ ου- 

Υ Ἔργουϊοὰ ἂρ ἴῃ ρἷδοθ οὔ [Π6 ρῬγοοϑάϊΐης ὁπ9 οπέ ἀονη-- 
Β πεῖν ἰδ υἱδοθ οὗ ὥχο οὐ φουθο ἢ : νὸ [δὲ ἴδιο Ἰωδὲ 

Βανὶπς [Α1|190 δὐ ἰῃ9 ἰΐπηθ οὗἨ (ὴ9 ΑΡοδαῖγ 86, 
ΧΥΪ;, 10) τορτοβοπὶ (α) Κίηρϑ, (ὁ) Οοηβιιᾳ, (ς) 
Ὠ᾽οίδίοτβ, (4) Πϑσθπινίνϑ, (6) Μ|ῚΠ ΡΥ Τυὶ θλη68, 
(.υ) 89 στέφανος οτονγηοὰ Εἰπιρογοσβ δορίηπίης 
σι Ἀπὺπραδίαβ (89 μοϑἀ ἔμ ϑὴ οχἰϑιϊη ), (σ) ἐδ 9 
διάδημα ἘΡοΤοΥα Ὀορίπηϊης ψῖι ὈϊοοϊοιίΔη,Ἐ 
(818 οδὰ γοσοϊνϑα 18 ἀδαάίψ τοομηά ἴὰ {8.6 οιἷϊοὶ 
οὔ ἸἘμοοαοβίυ8, βυαρργοβδίης Ραβρδὴ τουβεΐρ, 
ὙΥἱο οαϊοί, δοσοράϊης ἰο αἰ οη, οἷ. χχνυὶϊ!., 
“ἰηῇιοίοθα α ἀδααϊψν τοομπὰ οὐ Ῥαραηΐβηι,᾽" δαϊ 
ΥοΥΪγΘα οΥ Βργουϊοα δρδὶπ 88 δὴ σίσἠίλ Βοαά, υἱΖ.:) 
(λ} 186 Ῥορθάοῃμ!---Ὀγοΐθβ59.}} Οἰ νἰβίϊαη, δὶ 
6880} 18}}7 Βοαί θη: [89 ἐεη λογῆς γοργοβοηΐ (ἢ 9 
ἰοπ Κἰηχάοτηβ ἱπίο νυιΐϊοῦ (6 εβίαση Επωρὶγθ 
νγ3 αἀἰν: θα (ἀπὰ νιιϊο σατο ποῖ Ῥόνγοῦ δηὰ 
ΒίΓΘΉ ἢ υηΐοὸ ἰδ6 Βεδδὶ, 6... χνὶΐ. 12, 13), υἱΖ,, 
1) (89 Απρίο-ϑαχου, (2) πὸ ΕὙΔΉΚΕΒ οὗ Οσεηίγαὶ 
Γϑηοθο, (8) ΑἸ]Θ 8 -ΕὙΔΏΚΒ οὗ Ελβίθγη ΕγδΏσο, 
4) ἰμὸ Βατγρυπαϊΐο τα κΚθ οὗ Ξουϊ(᾿-οαβίθγη 
ΓΔΏΟΘ, (δ) ἐδ Υἱ᾽δίφοί5, (6) ἔμ βαϑυΐ, (7) {Π 8 
μά 8]5, (8) (π6 Οδίγο- οἱ ἰπ [ἰα]γ, (9) (89 
Βαγαγίδηϑ, (10) ἐμ9 ἵοπιθδαγάβ; (στ σμληβοϑ, 
“[Π9 ὩυΠΙΌΘΡ ἐεπ Ὑ|11 ὈῸ9 Τουῃὰ ἰο Βαῦο Ὀθθη οὐ- 
ΒΟΡΥΘα οἡ ἔτγοπι ἰΐηθ ἰο ἰΐηο, 88 ἐμαὶ οὗ (9 
Ἡεβίθγσῃ Βοθῆδη ΟΥ Ῥαραὶ Κιηράοιῃβ᾽)): ἰδ6 
Βεαϑὶ δηὰ {86 ἴθ ΠΟΓΏΒ σοσοῖυθ ὑδποὶν ῬΟΤΘΡ δὲ 
ὁπ απά ἰδὲ δαπιὸ {ἐπι6 (μίαν ὥραν, οὨ. χνὶϊ. 13), 
ὦ. 6., ἴτοιι δϑουῤ Α. Ὁ. 480-δ80: ἐῪγε6 λογη8 
Ῥ᾽ ποθ ἂρ Ὀοΐοτο (86 Βοδϑὲ (Ὀδῃ. γίϊ. 8), {89 
8 7 ϑοίξου οὗ (6 7 απ 1]5, Θβϑίσοζοιῆβ δηὰ [1 οτὰ- 
θαγὰβ ἰο {80 ἰδ ροΟΓαὶ ΡΟΤΟΡ οὗ ἰ(ἰ Ρορο (Α. Ὁ. 
δ88-7δὅ, ἴῃ νι αΐσὰ Ἰαϑὺ γοᾶῦ 88 Ῥορίη᾽ Β ἀοπαίϊοη 
οΥ̓͂ (80 Εἰχαγοδβδὶθ οὗ Ἀδυθπηα---ἃ ἀοπαίΐοη 60η- 
Βτιηϑὰ δηά ϑηϊαγροὰ ὃν Οδαγϊοωασηο, Α. Ὁ. 774, 
γι} σοι ο]ο 9 δεέεγ᾽ς Ῥαίτγίπιοπν) ; διαϑρὴεπιΐεδ, 
85 ΟἸνἾ80᾽8 ὙΊΘΑΡ δδϑυαταΐης 81} 8 οὔ οϑ ἃ8 Ῥσο- 
Ρἰιοί, Ρυϊοϑδίύ δπὰ Κίης ; τογελίρρεά (οὮ. χὶϊ!, 4, 
Θορ. 2 ΤΉ 688. ἰΐ. 4), (9 ῬοΟρο βοαὶβ δἰ πι86] 
“08 89 ἀδΔγ οὗ Εἶθ σοηϑϑογαί!οη ὩρΡοὴ ὟΟἷοά᾽ ὁ λίσλ 
Αἰαν ἀπάον ἰμὸ ἀοπιο οὗ δι. Ῥοίοτ᾽ 8, ἔμ ουο ἰο Τ- 
οοἶτο 86 δαογαίϊου οὗ ἷὶβ8 Οαγάϊ πα}8,᾽" δηὰ “1 
(16 οἱ σϑηΐαγυ ἰὰ 88 ΟΥ̓ΟΚΌΤΥ (86 δοοοηά᾽ 5 
Ὀοδδβὶ ἰο (86 ατοοῖς ἘΠ ΡΟΓοΡ, “ΑἹ] ἐἰ 6 Κἰπρ8 οἴ 
{8 Ἦ οδϑ γούθγθῆσθ (9 ΡΟΡΘ α8 8 (04 οη Εδνι μ᾽ 

Ἰδλά Ὑἱβὶ ὉΓ0 οὐ ἰδ9 Βορδί, ἐβουκχὃ οὐεέδῖν ἰδ δεσεηίλ, ττδβ, ἴῃ 
»οἷης οἵ οσπγοποϊοκίοδὶ βυοοοαδίοη. ἰὸ εἰσλέλ. Τὶ ͵αϑ (δ. 
ἰηπάοορά, ἐμαὶ 189 Βοροῖ, υπάοτ ἰδ ηον ἀηὰ ἰαδὲ οδ΄, Ὀόσδ 19 
πῇ αΐ ἔΠ6 Ληχοὶ σα] θὰ ᾿ξ, “ηο Βοδλοῖ ἴδ 'τνῶϑ, δὰ ἰβ Ὡοξ, 
δῃὰ γοῖ [6᾽ (καὶ σται“«Αηα 9Π8}} Ὀ6 ργϑβοη[), οἢ. υἱΐ. 8. 
ἐξ Βανίπς ὮΥ τ ἀορ γΥ πουπὰ ὕὈθόη δηηἰἰϊαϊοα ἰη ἰἴ8 [π- 
το ϊαῦο!ν ργοοθάϊηρ ἀγαοομπὲο ἴοττῃ ; δπὰ Γ[Ὠγου ἢ [116 ὑγοΒἢ- 
δρτγουϊθά ποιά, τουϊνοὰ [ἢ 118 ον οὐ ἐδηελογπεα δοείίαὶ ἴοτπι. 
Ι καιὰ ἴπὸο πεχὲ ἵπσ ἀγταοσϑηΐϊς ἴοττη, ὈοοδΌδο ἰΐ [6 δἰδίθα, 
τῃδι ἐλ4 νασοῖ νἱεϊαφα ἰο {ξ (ἰλε Βεαεὶ), οὐ ἰἴϑ ΘΠ γβο ἢ 08 
ἔγοῖὰ ἐπ 868," Βίδ ΡΟΊΝΟΣΙ αηὰ ἀὲξ ἐλγοηδ δὰ ρστοδὶ δι πογίιγ. 
ὅο τπδὶ ἐδ ἐγαηδίτἰοη ἔγοτι ἴπ0 αἀγαοσοπίο κῖαῖο οὐ οπηο πὰ 
[2 οιορίτο ἰο πὸ ἐεπ- λογηεα δεδίίαϊ τα8 αἰγεοί, ἀπὰ πιῖποὺς 
ΔΠΥ͂ οἴμον ἔοττῃ οὐ μποδά ἐπἰογγυθηΐηκ, δοοογ Ὡς το (86 πω 
ἰγρείο τορτγοδοηϊδείου." Β11ἸΟΥτ, νοὶ. 11|., Ρ..115.--1Ὁ. ΒΗ. Ὁ.] 

{ΕἸΠοἵἱξ σ4}}6 δἰἰοπείοι ἴο ἐμὸ ἔμοῖ, [πὸ δἰ που ρἢ [ἢ 
ἐ{ 4 οἵ το ϑονογοίκη γοπιαί πο ἐπ 6 βϑῦιο, ὑπ Ὡδίατο οἵ Ἦΐφ 
οἴδοθ τδϑ ΘΌΓ ΓΟ οἰδηρκοά αἴον Ὀἱοοϊοιίδη. Ηο ντίοδ: “0 α 
τατηΐηρ ἴο αἸΌθΟΣ .... πὰ κἰαποίος δὲ ἴ[πΠ0 [πἄὸχ οἵ (οη- 
τοηΐ8, οἷ. χἕ!!., .... ὈοΓὮ 86 ζαοέ ἀαπὰ [6 ἐνηνεδοῖ [μδὶ τὸ 500} 
διτγοϑὲ ἐἢ6 ογο σοῃποοίθαϊ νυ, τὴ δ8 [{:ρ]αοθα ἴἢϑγο (0 [9 
ὙΘΥΥ͂ ΡΌτροαδο οὗ {ΠΠ ποίη Πρ [Π0 Α Ἰγρίίο ϑοΐχιμα : " Ὠίο- 
οἸοϊίηη αἀϑεπιηὲ ἐδλε αἰαάεια, δυὰ ἰηἰτοάυοοα ἰδἢ6 ἤεγείαπ 
σογοησχοηΐαὶ. Νρισ ζόγηι οὗ αὐἀνπείπιείναξίοη.᾽ - [8 οί οο ἢ 9 
ΒΌΠΙΏΔΕΪΥ κίνοη [8 οχρίαἰποὰ δηὰ ϑηϊδγροᾶ οἡ ἰπ {πὲ ὨἰαΊΟΤΥ 
(ςεἢ. χ ἢ. ὙΠῸ ἐγαπδίείοα οἵ πὸ πουπιδη Επιρίγο ἔγοπλ [8 
ἐπερενίαὶ οΥ εἰσί, ᾿αδκᾶ, ἰαἰγοάδισοα ὑγ Αὐρπϑίυς, τὸ ἃ ΠΟῪ 



200 Ἶ ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 90ΗΝ. 

Οἰδδοπ; 8060 εἷκο βοσουΐεν δηὰ οο. Ηἰβίον 65). 
Βο ἐισο-λογποα Βεαδί τορτοβοηΐ (6 Ῥαραΐ Οἴετον 

πὑπϊί 64 ππάογ ἴμ6 ῬΟΡο ἰπ 18 Θοοϊ οβἰ αϑιϊσαὶ οἰα- 
ΤΔΟΙΟΥ 88 Ἡ οδίοσῃ Ραίγίδγος, δηὰ δοίἱπηρ 80 88 ἰὺ 
Βυρροτί 78 ἀϑαγρδίΐοη 88 γ᾽ ον οὗὨ Οπγίβε: (1) 
λὲ λα48 ἀογηδ {κε α ἰαπιδ, απὰ Φρεαΐζε αὁ α ἄγαφοη, 
ἑ. 6. ἀηον ρῥυϑίοηοσο οὗὨἨ φρυγοδοδβίης (π6 0806], Β9 
οἰ Ὀογϑίοβ ἃ ἀθηΐαὶ οΥ͂ ΟἸ γιϑὶ ; (2) Ὺδ εχογοίδες αἱὲ 
ἐλε Ῥοισεγ απᾶ αμίλοτίίψ οΓ (δὲ ἤγεί Βεαεί δείοτϑ 
(ἡ. ὁ. 88 τοβροηβί]ο ἰο)ὴ ἀπε, 16 κτδπὰ οβδσδο- 
(ον ϑι16 (4598 :64) ῥόον οὗ μβὸ Ῥορο---ἰΒὰῖ οἵ 
{λε Κομ5---οῖΒ ἀοϊοραϊοα ἴο ἐδ ΟἸΘΥΩῪΥ ; (8) δσπδ, 
δ6 αϑϑυρίΐϊοι ὉΥ ὑπ 9 οἴΘΥΩΥ οὗ (89 ῬΟΥΘΥ ἴο 
γροΟΥἰς ΤΊ ΓΒΟΪ 68; (4) σσμδίης ἰδεπι ἰλαὲ ἀιοεῖ οπ ἐδα 
Ἐπγιλ ἰο ῳοογδλΐρ, ἰὴ απιΐγο ἱπῆυσποθ οὗ (ἢ 
ΟἰΟΥΩῪ οχογοϊδοα (ὁ διρρογί ἰδ υϑυτροά ο] δ᾽ τη9 
οὔίμο Ῥορθο. Τὴδ 7πιασό οὗ ἐλ6 Βεαεί Βγταῦ τ: 68 
(Π6 Τωραΐ Θεηογαὶ Οοωποῖϊα, τ ϊο υἱτί αΑ}}Ὁ σέρ- 
τεϑοηί ὦ ἰπ6 Ηοδά οὗὨ Απἰοτϑίθηάοι,"Ἐ (1) ἰἰ 
τλ59 (86 {σο-λογπεά Βεαβί ([6 ραραῖϊ οἱογΥ) ἐπὶ 
Βαϊᾷ ἰοὸ (θπὶ ψίο ἀνγοὶϊὲ οα ἐἰδο Βοδη Εδγιἢ, 
{μαῦ ὑπ 6  βῃουϊὰ πιαζδ {λδ ἱπιασα (οοῃδέλιαἰθ 6 
αοπογαὶ Οουποὶ]); (2) ἐξ τοας σίυεπ ἰο ἐλ βεαδί 
7) σίυε δγεαίὴ ἰο δ ἵπιασε, εἰο.-τοῖὶ τὰϑ ἰμ9 ρΡθουῦ- 
ἸἸΑΥΥ οὔ ἐμ 6 αθηθταὶ Οουηοὶ5 ἐμαὶ οα "παζίεγ8 
ἐσοἰφεϊαδίἰεαὶ ἰὮ 6 ΟἸΘΟΥΡῪ δμουϊὰ αἴοπα Ὦλτθ τυοΐοο ; 
() ἐλὲ [πα786 τοαϑ πιαε ἰο δὲ «τογελῖ!ρρεά---ἰ 680 
οὐπο1}5 οἰαἰπηοά ἐσ Ῥγοποῦποο ἐπ αἰϊδὶν οα αὰ.68- 

(ἴοπ8 οὗ γοϊ σίου δηά ζδ!ἢ ; (1) (Π 9 Πρὸ οδυϑεὰ 
8.9 ἸΩΘΗΥ͂ 86 Μουϊὰ ποΐ ὙΟΥΒΩΪΡ ἰΐ 9 δὲ ρείΐ 0 
ἀεραίλ---ἰῆο Οουποὶβ δηλ θαι ζοὰ δηὰ ϑχοοῖὰ- 
πιαἰοαίοα 4}} ψῆο σψουϊὰ ποὶ πδυδοηλϊ ἰο ἱμοῖν 
ἄδογθοβ. Τὴ πάπα ἷδ, 86 ΟὯΘ δβυσροθίοα ΤΥ 
Ιγχαπθθυθ, Λατεινός----ἰἢ06 πωπιοτίοαΐ υαἰωδ οὗ (ἢ 6 
οοπϑίϊπϑπηὶ Ἰοιῖοτβ οὗ ψ ἰοἢ ἰ8 (λ, 80 - α, 1 -Ἡ 
τ, 800 -- εἰ ὅ -,10 -Ἐ ν͵, δ0 - ὁ,.10 - ς, 200 
--Ξ) 606; τΠ0 ἱπιροδίηρ ὁῃ τηϑῇ (ἢ πιαγζ, δἴδ., 18 
σδυϑίης ἰ.6 ἱπηδὈϊ ϑηῖβ οὗὨἨ ἐμ9 Βοδη Ἐδρὶ ἰο 
ἀονοίο ἐποιηβοῖνοθ ἰο (86 Ῥαραὶ Αὐιο τί, δά 
(18 Ὀοΐὰ ἴῃ φγοίοδδίοβ (Του θδὰ) δηὰ σείέΐϊοπ 
(᾿8η4, ούϑθῃ 88 δοίαϊεγε ἰο {ποὶν ὀπΙρόΤΟΥ, δίἰαυθδ 
ἴο ἱποῖν πιαδίεν, ἀευοίεεα ἰο 8.61} σοα.----Τ 9 ρεγίοά 
ΟΥΓῇ (λὲ δεαει᾽ 4 οοπίϊπμαάηος 85 ἃ Ῥοτβϑουϊ η ΡΟΊΤΘΥ, 
οἷν. χὶϊ!. δ, δπὰ οΥ͂ {π0 τοἱϊεγηδπ5-4ίαί6 οὗ ἰῃο 
Οδαγοῖ, οἰ. χὶϊ. 6, 18 ὑνοῖνο Βυπάτγοὰ δηᾶ εἰχὶγ 
Ῥιορμοίΐο ἄδγβ ΟΥ̓ ΤΣ: (86 ργίπιατψ ἱοτταΐϊηι8 
α χυο οὗὨ (8 }5 ρογίοα 8 ἐλ6 »τοπιμίσαίἑοπ ὁ υιμί,» 
ῃίαη᾽ 4 Οοαδἐ απὰ Πεοτγείαὶ Ἐρίδίϊα ἰο λε Ῥορε, Α. Ὦ. 
629-838: 116 δεοοπάαγῳ ΘΡΟΟὮ 8 (9 Ὠθοχθο οἔ 
Ῥμισοδβ, ἃ. Ὁ. 604-608 ; ἐμ9 »γέπιαγψ δοποϊαάὶηρ 
ἰοτταΐηα8, Α. Ὁ. 1789-1793, “186 Θροοῖὶ ὉΥ νι! ἢ 
ἃ ὈΪΟῪ γᾶ ἀθα]ὺ ἰο {π 8 Ῥαραὶ βου ἔγοιῃ τ ΒΘ 
ἐν 885 ΠΟΥΟΡ Τοοούογοα.᾽, (1 χοΐϑσθησθ ἴἰο ἰδθ 
δοσοπάατῳ οΘοποϊαάϊης ἰοττηΐϊηυϑ, ΕΠ]1οἔ ο8}}8 δἱ- 
ἰοπίίοη ἰο {86 ἦδοί, ὑμδὲὶὲ θαπίοὶ ἘΡ 11, 12) 
ἔονοί 6118 ἃ ΒυρΡΡΙομαθηϊδὶ ρογοὰ οὗ δευοπίψ- συ 
γοδσβ ΜΠιϊοῦ ἢΘ 0 Ὲ ἷπ Α. Ὁ. 1861) 8βιρ- 
κοβίθα ψγ8ἃ5 ῬΥγΟΌΔΟΌΪΥ ἰο Ὀ6 δἀἀοὰ ἰο (ἰἰαὲ ἰοττϊ- 
πᾶ θὰ Α, Ὁ. 18604-..2. Ὑγτίπς ἴα Α. Ὁ. 1808 
(Ροϑίϑοτὶ ρί ἰο Ῥτοΐδοθ, 70]. 1.}, 6 οἰαἰτη8 (μα 
19 Β.]] οὗ {89 Ῥορο ἔον ἐϊο σοπνοσαίΐοη οΥ̓͂ 8ῃ 
(ξουπιοηΐοαὶ Οουποῖ!, ἰδδαϑὰ ἱπ ἐμαὺ γοαρ, ἴῃ 
ἰπαι 1 ἀοοθ8 ποὶ ἰηνίίο βογογοΐχηβ ἰο βἷΐ ἴῃ (δαὶ 
Οουπο]]}, 8 “δὴ δαάμπηίββίοι οὔ ἰδ 6 οοπιρίείοὦ ἐπά- 

« (ΑΚ ἴο πο ἥδγινδὲ οὐἨ ἴπο συτιῦοὶ (εἴκων), ἘΠ|οΙἐ ττίϊο8: 
“ΤΏο ἤσαγθ Βα 8 ὈΘοΘΏ ΔρΡ61 ἴο 16 οἰίοῦ οχοιριῆς 09 
{πηι ΗἰβΌΡΥ ΟΠοτα οὗ παῤίοπαὶ 4 ολωλέλοί, ἐῷρς ὈγΥ ὡρριέο,, 
βΒο Ἔ. σ. οὔ ἴπο Βτι εἰ Ῥατ θη. Βα γε Βτίκο: “ἤηι6 Υἱγίυο, 
δρίτὶ ἢ δπὰ ϑαθθῆοο οὗἵ ἃ Πομες Οὐπη ΟΣ ΟΝ δ86 ἰῃ ἰϊ8 
Βοίπρ ὧδλ6 τ οὔ ἴδο οἔ ἃ πδιίζοη, " δἰ(.-- 
ἘΡΟ] ᾽ " ἐῶ: 

ἴη7 οὕ ἰδὲ ροτὶοα οΓ ἰδ κίησε 9, Ῥοείεγπ ΟἈτὶεἰξη- 
ἄοπε δρι γι μαἱἷν φιδ)εοίπσ ἐδ Ῥοιοοτ οὗἨ ἰλεὶγ ζὶη7- 
ἄοιπδ ἰο ἀπε; ἰΠαι ἷ8, οὗ [Π6 σοτηρϊοϊοὰ οαάϊηξ 
οὗ ἔπνοῖτο υπατοὰ δηά δἰχίν γοδγβ. Τὶ ρχγές- 
δεπί 6 τορδγὰβ 848 ἰπ9 διρρίειπεπίαὶ! γετὶοά, ἰο 
οἷοβο δου Α. Ὁ. 1948. 

ΒαΑΒν εκ: ((ι. χὶὶ. 18-17). βεαῖδη (αἴεν εἷς 
ἔδϊϊατο ἰο ἀοδβίγου ὑμὸ Ομυτοι ἱμτοῦυσὰ Ῥασλη 
Ῥουϑοου([0η8, 560 Ρ. 240), ““ ρυίβ ζογί Εἰ ΡΟΤΕΣ 
δηὰ τηληϊοϑὶ8 ἷ8 Βοδί ΠΥ ἰὼ δοοί 6 Ὁ ἴοτο.--- 
(μαι οὐ ἐ!ο Ῥάρδογ. .. Το σπυτγοῖι 5, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
δαΐα ἴγοιῃ ἐλαέ αἰἐθπιρί ἰ0 ἀδϑίγου ἱΐ, ἴον (16 "7 0- 
"πᾶαπ ἰθΒ τοργοβοηίθα 88 θοϊπα ἰο {6 ἩΠάΘγηθεΒ 
(δοπιο ρἷδδο οὗ τοΐιμο---ῬΟΒΘ Ὁ] ἐμ τεϊγεδίβ οἵ 
(86 δ᾽ άθηδοβ, ἀοϑογίβ, πηοηβϑίουιοθ, εἰς.), δ8- 
γοπὰ ἰπ6 βονοῦ οὗ {6 ΘΠΟΠΙΥ͂, δηά ἰδ ὑμογα Κορὲ 
αἰϊνο. 5.11}1 8᾽|19οὰ στ ταρο, ἐπουρι ἰποαρδϊδ 
οΥ̓͂ ἀ"δἰγογίπς ἰδ9 σὰ Ομ υγο 1.86], Β9 ἰᾳΓᾺ8 
᾽ι18 ταί, υπᾶἂον {Π6 ἔοττα οὗὨ ῬΑΡδὶ Ῥογϑοουτ οη8, 
δααὶϊπδί ἰηαἰνιἀυ4] Οἰ τὶ βιϊδηβ.᾽᾿ ---((}. χὶ!.) ΤῊ 
βεϑὶ Βοιλδὶ ἰθ {89 οὔθ (βθουϊαυ) ΒοιμλῺ ῬΟΥ͂ΕΡ 
οοηἰθπρίαἰοἃὰ 85 τωδὰθ ἂρ οὗ ἔθη θυδοτγάϊπείδ 
κΚιησάοταα, οβ “Ἅδομϊποὰ ῃ λίιδοὶῖ δ]} (86 
οἰοιηθηὶβ οὗ ἐπ ἰογγὶ Ὁ]Ϊ0 δῃά ἐπ Τρργεβϑίτθ, 
ν ἰοῦ δὰ οχἰβιοὰ ἱπ 9 δρρτομβδίο ἴὴ [86 Οἴδοῦ 
κτοδὶ οιαρῖγοδ ἰμαὲ ργοοοάοὰ ἱ(.᾽ 80 δρροπά 
Βεδϑὶ ἰβ8 (9 ῬΔΡΘΟΥ͂ οοπδίἀογοα 88 ἃ βρί γἰϊυ δὶ 
Ρρονοῦ, ρυϊεῖης οἢ (π9 Δρραγζϑηϊ σι] 6 8685 οὗ [88 

5. ΓΕΙΙΙοἐὲ δὲ Ἐπ ]5 ροϊηςφ (νοὶ. {}}., Ῥ. 280 ρα.) Ῥ"εβεο 5 δὰ 
οἰδδογαῖο ἀγριιυθαῖ, οὗ το ἢ ἴδ0 ΤΟ] οὐσίοςς 8 Δ δὐδίσοῖ, 
δεξευϊηθὶ [86 βάν αν, διὰ ἰῃ ἕδυοσ οἵ ταὶ ἢὨΘ δὲγ]εα 

ΤῊΣ ὙΕΔΕΞ-ΌΛΥ ῬΕΓΚΟΙΡΙ,Σ. 

Ι. ΤῊΘ υγοδηταρεϊνο ἃ ὑγίογί οὐ ἀθῆςο. 
Ἱ. Βτοιῃ ἐλ παίμγα 4" ἰο γουιδοῖε. Το Αρουδγρῶσ 

ῬΤΟΡδοίοα, ἰο Ὑ ἰσ (ἢ 8 ΘΟΠΙΓΟΥΟΓΕΥ ΓΟ] δ΄ σοη ξεν 
δϑυνεδοῖίς ρτορηθοὶθθ ἡνὰδς (παὲ οἵὁ 0 Ὑπο Ὑπό αιοε, πεϊςὰ 
ϑοτηθ οοῃίσῃά ἴο Ὀθ ἰἰζοτα]). [π δασἢ Ῥτορδοοῖοβ (π ἰον 81 
Ῥίοίαγοα ἰῃ τ ἰδῖΓ6), ἰξ ἰα ΓΟΘϑοηδῦΐο ἰο Ἔχροοῖ [Πὰξ ἃ Ἀτὺ" 
Ρογιίοῃ οὔ 8.419 πὶ! "6 οὐβογυοὰ οι σοϑη ἐλο ἐψπεδοί δυιὶ ἐὰε 
ἐλίῃρ ἐγνιδοϊίχεα, ἴθ ἐΐναα δα ὍΟἸΪ 86 ἴῃ οἴου τοθροςία. 

ῷ, Ἐτοῦὰ Οοά 5 ἀοο]ατοὰ ΡΌΓΡοδΟ οἵ ΠΘΕΊΡΕ, {88 ὨΡῸΙ δ» 
ΡῬτοδοῦ οὗ ἴδο σοπδυτϊητηδίίοη οΥἱάθμς δὲ (86 ἴσα οἵ ἰδ 
ΔΡΡσοδοβίημ: χοῖ, {{1]] ἐθΘΏ, δο ἰδἄοη; δὲ ἕο δι]ον οἵ Ομ» 
εἰδὴ δ νσαγο ὀχροοϊϊς 1ὲ. ΤΉ βοοῖὴϑ ἴὸ γοαηΐτο ἴδει, τῦεΒ 
ΕΟΡΊΘΤΙΟΕ οοησογπίῃᾳς ἐἰτασα, α ολγοποζοσίοαϊ ΕΥ̓ΡΆΕΥ ἐἩνουὰ 

γ0 ὕθθῃ ϑηρίογοά, 
8, τοι [ἢ 9 ΒΡΟΘΑ ΠΗ κε (εἶσ ΟΨΡἾΕΡ πτταϊὰ ὃδ Δ ὅαγ 

ἴοτ ἃ ψεαῦγ. Ὑγ70 δηὰ πὲτα δῦ σΥρθοτα ϑεηρ] ογοὰ ἤδη. ἰΣ. 3- 
21 (ΕἸ! οἱ ὲ οοιίθαάδ μὲ .)1})}2, [πὰ τΘ παϑακίηβ Ἀεδάασαιδε, 

θη, ὉΥ ᾿ἰδο], αἴ τσαγαὰ τοϑδῆξ ἃ ἰσοηῖ:--δονθῃ ἀδγβὶ; Εσοϊ. ἰτ. 
1-6: ἡ πν ἡπῷ Ναπι. χίν. 58: [ου. χσυ. 2.4, ᾿ 

Π. Τα αἰγεοί εὐΐάεηοά. 
ΤῊ αχίϑοο ἔγοτὰ ἔμο δος, (πδὲ ἰδ μοσίοδ οὔ δὸ τοδϑν γπὺ- 

Ῥ ιθοίοθ Ἰηξογργοϊθα ου [06 Ἐδδι.ς δ Ῥτί μοῖρ! αν ρτοτοὶ 
σοττοοῖ. ΜΠ γοίδυβ ἕο ἷ8 ἑἰῃηἰογρεοιϊδίίοε οὗ ἴδο μεγίοίβ οἵ 
6 δαγκοθηΐο σοϑ, Ρ. 201: ἐδο ΤΌτγκΙε πτοϑ. Ὁ. 201; ἐδ 
Ὑ ΠΏσοδοδ, Ρ. 228: ἔῆο οιδλπ ἐσ να ἰσ ἐὰ Ὀἱτίν, Ρ. 248, 
δηὰ δοϊουτηίης ἰη ἴπο Ἐ Ιάοτηοδα, Ὁ. 260; ἐδιο τεσ οτυρὰ 
Βδαδί δ ἐἰπια οὔ ἢ της, ν. 260. 
ς ηόύο, ἋΪΥ 119 ΣΟΓῸ Ῥτγοϊιίθοηξ υὐἱ! Ὅδ πιεΏ» 
οποά, 
Ἰ. ΤῊΘ δ᾽΄'Ἱοροὰ οἵ ἰο μτί πεῖρ]ο δ 986 ποίχπονα ͵ 

89 ΟΠΏΤΟΝ ἴτοῖαὰ ἴμ9 ἄδγα οἵ θαπίοι ἔο ἴμοσο οἵ ἘΠΊ ΟΝ δε. 
ΑἈειοον : ΤῊ 6 ἰκοῖ ἰδ ποῖ 86 εαἰϊοζοὰ. τοι ἴ8ο ἀπγο οἵ 
Ογρτστίδη, {πίω ὑγίποὶρ!θ ἰῃ τοίθγθωοθ ἴο δϑοιθδ Ὀγορδδοίεδ δὰ 
Ὀθθη δήορίρά, 

4, ΤΊιο αἰομοά ἀϊφοτορηποίοδ δηὰ ἀπβδεϊοίβοίοσίησαε οἵ 
ΑΡοολιγρίίο οχροδίτ  οὴ8 ο ἴα ῥγίθοΐμ]ο. πιθοῦ: 
Ὕτοης δρρ)οδίίομδ οὗ 8 Ῥγίηςοὶ ᾽ 6, γοδι! τς ἴῃ ἀϊδοσθμδη» 
οἷοϑ, ποῖ τ Πἰαῖθ δχαίπσε (86 Ῥτγίησί ρ)])6 {5610 {7 18 ὃ 
ἐορροτδα (8 τιῖΐο (6, 8δὲο ρος 11.) Ὁ τοιαπίζοδι οοἰδο 
ΘΏΟΘΒ. 
8. ἘΠο δ᾽ οἰζοῦ πϑοϑάδαῦυ ραγι!οἰραϊίου οἵ ΑΙ] πὶ σαι ποίσα 

αἰτὸ το ΟΠ ατοῖ οΥ̓ Βοῖῖθ [Ὠτουρδουΐϊ ἔποῖτο μηπάτοᾶ αδδὰ 
αἰ ΧΊΥ γϑλτ (ΠπιΘΥ οὗ πολ Μ͵ὸ λτο γϑηδόη ἴο δοϊϊετο ΜῈ 
ἔγυο ΟἸτίντΔΏ5) [ἢ τ. 9 οὔγθο δηᾶ ρμογὰἀϊείοη οὗ Βδθγ οι α ϑεὲ 
[οτὶ οἷ. χίν. 9-11. Ἄπξιρεν : ΤῺ ΘΠ τοπο]ορκίοδι ροσδϊτίοι οὗ 
9 Μψαγπίης πιϊοἢ σορίδ! δ ἔδο ἐπ τοδιοοίης οὗὨ τοῦ [6 δἱ ἴδ 9 
ΥΟΥΥ οηή οὕ [ἢ » ρμοτοὐ οἵ ἔποῖνο ηπάτοί δ αἰ ΧΤΥ Ὑορζε, 
δῇιον [8ο 7411 οὔ Βα γΙου (χίν. 8), μὰ ἐμογοίοσο δἷνος ἰδο οδἱὲ 
οἴ οἷ. χΧΥ͂ΣΡΙ, 4,-.-.ἃ, ΒΗ. 0.] 
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Ἰδπιῦ, Ὀυὶ δὲ ἐπα βαταϑ {ἴτηϑ ροβδδοβδβϑίηρ (80 βρὶ τὶν 
οἵ ἰο Ὀγάροη. Τὴ αἀεααϊν «τοουπά οὔ ἴμ0 ἔγϑι 
Βεδδὲ ἱπάϊοδίθβ ἐμαὶ (86 Βοτιδη οἷ ἢ] απ ἃ ΒΘοῦ 8 Ὁ 
ῬΟΝῸΡ Ν͵ὶὰϑ 80 τϑηΐηφ (Ϊπ σοπβοαιθηοοῦ οἴ (Π6 ἰη- 
γαδίου οὗ [19 Νονγίοτη Βογἀ65) 88 ἰὁο ὃθ ἰῃ ἀδλη- 
κεῖ οἵ οχιϊποιΐοπ ; {86 ἀσαξίπσ ΒΥ πιὉ011208 (86 Το6- 
διογαι τ δπὰ ργοβογναίίτο ἰηδαθηοο οὗ μ6 Ομ ΓΟ 
οἵ Κοπο ἀροῖ (δ 6 Βοου αν δααρὶτθ. 710 δεσμίαν 
ρόνοῦ (08 ρτοβογυοὰ ἴθ ἰο οοηἰίπαθ 1200 ῥγο- 
Ῥδοιϊο ἀδΥ8 οΥ γϑιγϑ---ίαδρλεπείπσ (ὉΥ 118 (1) 
διτοζλπὶ οἰδίδ, (2) δβδβαϊηθὰ δυϊβου Υ ἴῃ πχϑ.- 
ἰ6γ8 οὗ σοηϑοΐοησο, (3) δΒοι(ΐηρ δεϊἀθ Ὠινίηθ δὰ- 
(δοτνῖίγ, (,) ἐπρίοηϑ9 ἀθοϊαταιί'οὴ5 θὰ ἀοτγοχδίϊοα 
οἵ [86 Ὀἰνίπα οἱαὶπι3):; ρμεγϑεοζίπ (ε. 4., 89 
ἩδΙάομθο8, ΑἸΘῚ σε η 868, εἰς.), αὶ δἱ 1Δ8ὲ β.4}} (1) 
99 ὑπίο εαρ(ἰοϊίν, Ὲ (2) δοπιθ ἰο δὴ πὰ ἴῃ ὈΪοοά. 
-τἸὸ ἑιασε 97 (6 Βεαεί πγταθο]Σ6 5 ἐμ6 οἰνὶϊ ρσο- 
νοσηπιοηὶ σίγοησίν τοβοιθ]ης (89 οΪὰ Πομλῃ 
ἀοιαϊπΐου, νιϊοι ἐπ δβρὶ 88] ρόσοῦ οὗ {86 Ῥὰ- 
ῬΔΟ οδυδοὰ ἰο οχίϑί, ἀοροπάϊηρ ἴον ἰ(8 Υἱίδὶ 
ΘΠΟΓΑῪ οἡ ἰμ8 ῬΆΡΔΟΥ͂, διὰ ἴη ἐΐ8 ἰατη, ἰοπάϊηρ 
ἢι8 διὰ ἰο δαρροτί (8 Ῥαρβϑου. ---τἶα τοΐίθγθησδθ (0 
(86 παπιὸ δηὰ πιαγξ οὗ (89 Βοδβί, βδῦτιθδ δθγ608 
ψἰ8 ΕΠ]Ποί, 
βτύαδτ: (Οἷι. χίϊ.). Ὑπὸ ἥγοέ Βοιλβὲ βγιι- 

δο 268 (9 Ῥασαηπ Βοιαδὰ Εταρίτο; ἐμ δεοοπά, {89 
Ῥαζδὴ Ῥγἰοδίμβοοά : {89 ἀεααΐν τοουπαᾶ οὗ οπο οὗ 
(16 μεδάβ, ἰὴ ἀϑδὶβ οἵ Νοσζο, οπθ οὗἉ ἰμθ δέῦεπ 
Κίηξ8 οἵ Ο. χυϊϊ. 10, 11; [λ6 τορίογαίίοπ, {119 
δοϊ εἶ οὗὨἨ αὶ τοδρροιδγαδαποῦ οὗ ἰβμαΐ ϑιρϑσγου (1) 7 
(9 ἡπμασε, 9 βέδίιιδ ογοοίθά ἰο ἷπι 88 ἃ ψοὰ: 
(86 “είψείιοο πποπίλε, (86 Ροτγὶοά οὗἉ ἱμὸ Νογοῃΐο 
Ῥογβοσπί οι (ἔγοτα Νουθπιῦοσ, Α. Ὁ. 04 ἰο ὅιηο, 

8 [“ 7ἢ!ς [6 γοῖ, ἴπι ἃ κτολὲ πιραδῦτο, ἰο Ὀ6 {Π|Δ]16 ἃ ; ἀπά δ8 
Τ πρδοτεϊδινά ἐξ, ἐξ ἀλοοϊοθοα ἐπ 6 Ἰηδποῦ ἰα προ ἢ [δ9 Ῥαραὶ 
δια μονοῖ πΪΠ οοῖο ἴο δῷ ὦ. [{ “1}} 6 ὉΥ Ὀοΐῃς δ0Ὁ- 
ἀποά, δο ἰδὲ [ξ τοϊχξ δέόν ἴο ὑθ οηἀθ ΘΡΏΤΥο, δηὰ 16 ΟΠ ὮΥ 
δοῦν νἱεϊογίουβ ἢοϑέ. ἘοΠπλο ΟΝ ἰ6 ὑγδοιῖοδεΥ ᾿ο]ὰ ἰὴ δβυὺῦ- 
δρεῦου Ὁ Ἰογείκ δστηδ, δεινὰ 88 ῃὸ ἔστι ἱπάδοροπάθηοΤο: 
Ῥεῆλρδ ἐἷσ ψ1}11} ὍΘ ΙΏΟΣΤΘ δηὰ Ιγ01Ὸ 80 δὲ [8 Ὁ] εἰπηηῖο [α] 
πο πον ΒΑΒΣΕΒ. (ΤΊ τῶ τὶ θη Α. Ὦ. 1851.}-8. 

0] 
Ὁ [Βασποϑ δα τπ0 (ΟἹ ΔΙΊΙ τος οὗὅὨἨ [814 Θγτοδοὶ 1 [86 τοὸ- 

αὐἰλδικητηοπιὶ οὗἉ 6 Βοδη ΕΚ ρῖτο πηάοτ Οδογὶομδρηο. 
Ηο φποῖεφ τ1πΠ6 (]ον ης ἵγοιι Οἰδνοη, σἢ. χΧΙ͂Χ.: κ ΤῊδ εἰ119 
οἵ ραϊγίοἰδη τ ἰνοῖονν ἴη6 τηοτὶς δηὰ ρτιοαΐπεδε οὗ ΟὨαγῖο- 
πᾶσι δπὰ {{οα οπἰν ὃν τευϊσίησ (λὲ Ἡεείεγ επερίτγε τι 
(87 εου]ὰ ραν τοὶ Οὐ καξίσπδ, οὐ κεσατο τΠοΐτ Θοί  Ὀ] δ - 
τορος, Βγ {}}2}16ὲ ἀδοίαλγο τοϑϑϑηγο ΠΟΥ που]ὰ ΕΠ8}Υ ογαάϊοβῖθ 
ἔϊνα οἰαίτας οὗ ἴο τϑοῖκε ; ὕσοπι ἐμ6 ἀοαδοπιθηξ οὗ ἃ ργου ἢ- 
εἰδὶ πη (πὸ παδ͵εεῖγ οὗ Βοιηθ ψοῃ]ὰ 6 τοδιοσχοῆ: [9 
Ἰδιίο στ φείδια πόουϊά ἢὸ πηθα ὩπήοΥ 8 ΒυρτΓοιηο Ὠρϑᾶ ἰῃ 
μκὶς δυοίοῃς ταϑέγοροϊ κα: ανὰ ἐλε οοπχιογογα ο ἕἐλς Ἡδεεί 
τονιίά γεσεῖοῦ ἕλεν ΟΥ̓ΟΊΟΝ, ἐδα διοοεβεον 07) δέ. Ῥεῖεν. 
Τῖω οσιοι, Οκωσεὶ τοοι]ὰ ἀρψωμῖγα α ετραΐρμς απὰ γεερεοίαδια 
δόφεαζαξε; δε, πον 1Π6 δῃκάυν οἵ [πὸ Οκτ] ον πσίδη βονοῦ, 
16 Ὀυἱδῖον τηῖρμε οὁχογοίσο, ψἱὮ ὈΟΠΟΥΓ δὰ δϑαΐδίυ, [86 μὸ- 
τογυπιδηῖϊ οἵ {ἶἴπ οἰϊγ." Τὸ τπὶ6 Βὸ οὐδ ἔπ 90]] ον ΣῸ- 
ἸηδΙκ : “Α1} εΐα ϑοοσδ 86 [7 ἰὑ τἯοτΘ α ὐεσίρη σα ςΟΙ ΘΠ ΔΓ 
Οὗ διοἢ ὀχρτεοδαίουθ 88 ἐππ029 ; ᾿Αηὰ ἢἣθ δχογοίβδοι ἢ 81} 16 
Ῥόνοῦ οἵ [6 ὅγοϊ Βοαεί,..... ϑαυίπς ἰο Ποιὰ τ|ιδὲ ἀν 6}1} οα 
ἴδο εὐτίἢ ἰδὲ ἐπ οΥ βου ὰ ταλῖτο δὰ ἰτηλχ9 ἴο ἐπο βοδδὶ νυ εἰ οὮ 
Ἰαδὶ 1.6 που ΌΥ ἃ σπνοτά δωὰ αἱ} 1ἰνο ; δρά πο δὰ βΟΟΓ 
ἴο κἶτο {9 ποῖο ἔα ἰπθκο οὗ ἰἸιοὸ Βοαροί, "ε6. ἘΦ α]50 διιὺ» 
"ἱ πο οογοηδξέου οὐ οὗ ἐἰὴ9 πη ρΘΓΟΡ ἵτοιῃ βέχοη 8 : 
“1, ἰδ ΕΏΡΘΤΟΣ, ἄο δηξαρὸ δηὰ ρῥγοπιῖδθ, ἢ (ἢ9 παδῖηθ οἵ 
Ομ, Ὀοΐοτα σοά κηὰ ἔἶπ6 Ὀϊοαφοῦ Αροδὲ]ο Ῥοίογ, {Π4}1 πὶ} 
ΠῚ τ δά ἀυίδηδοῦ οὔ πἰπ ΠΟΙΥ ΟΠ υτοῦ οἵ Βοπιο, ἰῃ 
411 {πίηκε νι δογείη ἢ δ ὑὕο πβοζᾺ} ἴ0 ἐξ, 80 ΔΓ δα δίνην δο- 
ἰείληοο 9.21} ρῇδ υἷθ ἘΡἘΟΣ 80 ὧς δὲ Τὐ Κιονὶθᾶκο δηὰ 
Ρυσεγ οαἢ τοθοὶ."--Ε. ΒΕ. Ο.] 

Σ Γβίπατί ἀονοῖδα κα ἴοης Βχούτδι ἴο {ἢ 9 66 ΔΌ δ τηθηΐ οὗἁ 
εδίο ορίηίοῆ. Ηὸο σίου : κ1 60 ποί δαΥ ἴδδὲὶ ΦοΒ τηϑϑηῖΐϊ ἰο 
ΘΟΏΨΟΥ ἴδιο Πηρτγοδείοη τδὶ Νότο ποῦ ὰ δοῖΉ}}} γουΐνϑ, δαὰ 
ΤΡΑρυβασ οἡ ἴἢ6 αἴδρο οὗ βοίίοῃ . [70 {π|8 ᾧ ἀο πυὶ Ὀσ᾽ογΥθ. 
Βαϊ (ππφιαπο 1 δὰ οομῃροί] δα το ᾿ο]ίόνο,... ῆπι᾽, Φο 
δ τὸ τεοχπίλθα, δηὰ ἐπίοθδδ ἴ[πδί Οἴποτθ βῃουϊὰ ΓΘΟΟβΉΪΖΘ, 
Ντο, ὉΥ ροϊπέίης ἴο δὴ ἱπαϊ υἱάπ8] τοσροοϊίίηρς ττοτὰ τϑρογίβ 
Ψ601Ὸ ἘΥΟΤΥΤΟΤΟ ΟΌΓΓΙΟΘΩΣΪ, ΘΌΟΝ 88 ιδῦϑθ ὑθ. ἢ οχὨλυϊ οά 
βίονταο." --Ἐ Β 6.1] 

οΥ̓͂ ἰὴο 7νο Τοβίδιμθηίβ: .. 
οἱ ὑμῖν Ρἰηΐοἢ 8 ἴῃ ΠΟΥ τ 55] ΟΠΔΡΥ͂ ΘΟ Γ80 ἰΒγου ἢ 
(η9 τοίάφγηεδε ο7 ἰλὶ8 τοοτί αἱ ΤῈΟ 
λοῖρ οὗ {λε εαγίὰ, ἈῸ ἰηϊοτγρτΓοὶβ 85 ΕἸ] οί .---(ὉἈ. 
χἸ.) Ηδ αρτθοὸβ τὶῖὰ ΕἸ]Ϊοὶὶ ἴῃ (16 Θχροβίτϊοα 
οὗ {15 ομαρίον, τὶν (ἢ 6 Το] ον ἰὴ Θχσορί] 088 : 
ΒΥ 86 δόυεπ ἀεαάβ Ἀθ6 υηἀοτϑίδη 8 (68. χΥΪΐ!. 10, 
11) “18ὸ Κἰηφάοτῃηβ πιο ἢ} γοτΘ διισοΟΒβΊ γ Ο] } 8ΔῸ- 
Βογθοὰ πὶ δῖ 86 οἱ οῖὶο οὗ ἰΒο Βοηδη Ετηρίτο, 
«ν΄. ὅ80 (1) Βενγ]οπίλη, (929) Μοιο-Ρογβίδη, (8) 
ατοοκ, (4) ϑιγγίδη, (δ) 
Ηοϑδίμϑῃ ἱπηρογΐα].... (7) Παρογὶδὶ ρον ον οἵ αοΥ- 
ΤΑΘΗΥ͂.᾽ 
᾿παροτὶδὶ ρον ἴῃ ἐμ6 δοαϊσδιίϊου οὐ Αυριπίαϊαϑ 
--οὀπ᾽ἰς ἰ5 ποί βαϊὰ ἰμαὶ (0 Πεαά τῶβ γοϑιοτοά, Ὀαΐ 
τὲ {50 ποπηᾶ οἵ ἰμ9 Βεαδέ νγᾶ8 6816 (γον. 12), 
16 Βοαϑί Ἰϊνοὰ οἡ ἴῃ (16 ῬΆρδουῦ. ΒΥ (19 ἐπιασά, 
“(10 »εγδοηζβοαίίοη, οὗ ἰῃ0 ῬΑΡΔΟΥ, ἴῃ Π6 νἱβὶ Ὁ]6 
ἴον οΥ͂ ἰλ6 Ῥομι ΠΗ ῸΥ (.)6 ἰ(ἰτππ6 Ὀοϊηᾳ.᾽᾽ 

Α. Ὁ. 68); μ6 παπιθ, ἽΟΡ, 1), (86 Ιοἰίοτβ οὗ 

ψ ἰσὰ στο (ἢ 86 πα θο 660. 
ὙΟΚΟΒΉΎΟΒΤΗ: “Τδο 700 Ἡδ᾽πσε το ΘΙ Ὁ]6 118 

. 6 Οδυγοῦ 8168 

"οοά 5ηὰ (6 

εΥρίΐδη, (60) Βοιδῃ 

ΒΥ ἰδο τηοιμπαάϊηγ, υἶἰλὸ σοαβίης οὗἩ 186 

Αὐροδὺ: (6Β. χὶϊ. 18-18.) Το ἄχυτο οὗ (Ἀ9 
τοίπσε 18 ἴα κοῦ ἔγοιῃ Οἷα Τοβίδηθην χρυ ΘΒ βΙ ΟἢΒ 
ἴῃ γοίδγθῃοο ἰο (9 σαί οὗ [ϑγδϑὶ ἴγσγοιῃ Εσυρί 
(Εχ. χίχ. 4; Ῥουί. χχχὶϊΐ. 11). 
υπἀογβίδηὰ (Ὀγ) 
βρ᾽γπαὶ Ομυτοὶ οὗ ΟΕ γΥίϑί, βοὸς (Ὀγ) μον ἤϊσλὲ 
ἱπίο (λε εἱϊάογηδεε, ἰὯ6 τὶ πάγαναιὶ οἵ αοὐ᾽β ἰγὰθ 
ΒΟΓΥΔΩἰΒ ἔγοπι {8.6 Ογ98 οὗ (6 ποιϊά. . . 1 ονη 
δὶ οομϑί ον ρ [8 6 ΔῃΔ]ορίο5 δηά ἐπ ἰδηρσιδρθ 
υϑ94ἃ (ἴπ τοΐίοτοηοο (0 [9γ86] ἱπ ὑπὸ ἀοδβοτὶ), 1 δὰ 

“ 5 τουβϑὶ ποὺ 
ἰὴ0ο ἤδοπιαπ, ἰἕὯ6 ἰηνΥ β᾽ Ὁ]6 

τ Οἢ ΓΠΟΤΘ αἰδροβοα (ὁ ἱπίεγρτοὶ (6 ρεγδεομίϊοη 
ΟΥ̓ (λε Ῥροπιαπ ὉΥ ἰ86 γδάρου, οὗ {86 ψασγίοιιβ ροὺ- 
ϑοσυίίοηθ Ὁ 6 νγ8 ψ οἷ ἔοϊ] ονγοὰ {16 ΑϑοθῃβΙοΏ, 
διὰ δον ἤίσλὲ ἱπίο (λ6 κοἰϊάετηαδα, οὗ {6 στγϑάιαὶ 
αἰ ἀτανίης οὗ πῃ Ομυτοῖῦ ἀπα Β6Ρ δΚΘΠΟΥ͂ 
ἔτοτι Ζαγιιβαίοια δηἀ δ υἀ68, ἤΠ8}}}7 σοηδβυτηιηδίοα 
ὉγΥ (Π0 δίκῃ ἰο (86 τηωουπίδί δ ου (6 ΔρΡρτοδο- 
ἰηκ βίεξθ. . , Απά ἰποα ἰδ τγίυογ... . προ ὉΘ 
ΥΔΓΪΟΟΒΙΥ͂ πηαἀογϑιοοα--οὗ (ῃΠ6 Βοτηδη δυο 8 
σοὶ {πτοία 0 ΒΊΓΘΟΡ ΔΙΥΔΥ͂ ΟἸ τ βί ᾿ἸΔΠ 1 --- 
οὗ οὔ {μ6 ρογβοου ἴοὴδ τ οι ζΖο]1ὸ νἀ (16 ΟΠ τοὶ 
ἱπίο μοῦ γοϊγοδίβ, Ὀπὶ ϑυθηί δ! Ὀθολπθ δὺ- 
βου εα ἘΥΓ ἐδ6 οἷν! ρόνοῦ τἀτηὶης ΟΠ γἰβιϊ  ἢ- τοῦ 
οΥ̓͂ (9 Φονίδη παίϊοη ἰἰβοϊῖ, Ὀδηάοά ἰοροίῃοῦ 
διαδίϊηδι Ομ σι βιϊδηϊγ τ ότοῦον ὁ ἀρροδγοὰ, δαί 
οὐ ΑΙ ἰ(86 1 οσοιαΐπᾳ ΡΟΥΘ 688 ἀσϑίηδβί ἰΐ 
ὉΥ (8 ἀϊβρογείου διιὰ γαΐϊῃ-- τοῦ, δραΐη, οὗ {π6 ἰῃ- 
βυχ οὗ Βεγοιἷςϑ] ορὶ πίοηβ ὕγοπι (ἢ 9 Ῥαρδῃ ρ.110- 
ΒΟΡΒῖθβ Ὑπιϊσ ἰθηἀοὰ ἰο δυϑὰρ ἰμ6 ἰσχὰθ ἔδυ, 
1 οοηῃέρϑββ ὑπαὶ ποὶ ὁπο οὗ (Π.}086 Β6ΘΙΩΒ ἴ0 Π|6 Β8(18- 
ΤαοιοΣἽΥ ἴ0 ΔΏΒΥΟΡ {Π6 ΟΠ ἰ ΓΙ 0ηΒ; 5ΟῸΓ ἀο τ 
υΐϊῃ ΔΗ ἰδίηρς ὈΥ {πο ῖν σοιμδἰπαίϊοη.... Α8. (0 
{|ι9Ὸ ἐέπι ἱπαϊοδίοὰ ὈΥ (6 1200 ἄδαγβ, οὐ 8} 
γοδτϑ, ὑπὸ ηἰογργοίδι 088 σίτοη μᾶτθ ποὺ Ὀ66Π 
ΘΟΗΥΪ ΠΟΙ Πρ, ΠΟΙ αὐδῇ βρθοίοιιϑ." ὅθ α͵80 ἰδ9 
οχίγδοὶ ἤγοιι ΑἸἰΐογσὰ οἱ ἢ. 212. Ηο οοποϊυάο8 
ἷ8 βοοϊΐοη σῇ {6 τογὰβ: ““Τ}}}8 Ἰἰδίον ρδασγὲ 
οΥ̓͂ ἰιο νυἱϑίοῃ γοὶ νγαὶἱβ 1.8 οἰδδυίηςς ὑρ." --ΟἸνδΡ. 
χὶϊ..) 76 ἢχεί Βεαεί ἰΒ οὔθ νι ῖι ἢ 86 ἤοιιν Βολϑὶϑ 
οΥὔ Ῥδηΐοὶ δηὰ (δαὶ οὗ οἷ. χνὶϊ. ; Ἀ6 ΒΥ̓ΠΙΌΟΙ 298 
186 δαατοραίο οΥ̓͂ [6 δπρὶτ 65 οὗ {1115 του] 88 ὁρ- 
Ῥοθθά ἰο Οἰιτῖβὲ δπὰ Ηΐβ Κίηράοπι; {0 δεν θη λεααβ 
δῖ (1) Επγρὶ, (2) Νίηονοι, (8) Βαῦγν οι, (4) Ροτ- 
ϑἷα, (8) ατοϑοΐα, (6) Βοπιο, (1) 1.λ6 Ολγέείαη ΕἸπρῖτα 
Ὀερσὶπηΐϊης τ τ Οοηϑίβηις πο ; [89 τοουπάτπρ (αὶ ἢ 
Αὐυδενίεη), ἰιι6 οοπϑεγδῖοπ οὔ (ἢ 9 διηρὶτο ἰο Οἰγ18- 
εἰδηϊίγ, ὈΥ τἰγίαθ οὗ πορΐϊοθ {86 Βοδδὺ ἴῃ δῖ9 
ῬΓΟΡΟΣ ὁ586866, ἰπ ἐδ {11.688 οὗ 18 Ορροοϊ(οὩ 
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ἰο Θοὰ δηά Ηἰΐ5 βαϊηΐβ, ὁ688695 (0 6; ἐπ ἩΤΟΥΒΕΪΡ, 
εἰς., “Δ΄Ὸ ἃ βογί οὗ ὑῬδύοάγ οὔ δϑογί ρίϊοῃβ οἵ 
Ῥτγδίβο ἰοὸ αοἀ (ἔχ. χυ. 1] ; Ῥβ. χσχυ. 10; Ἰχχὶ. 
19; 18. χὶ. 18,20 , χὶνΐ. ὃ, εἰ0.}: {ΠΟΥ͂ Τοργοβϑηὶ 
ἴο 8 (86 Γ6]4 086 ἰπίο 8}} 6 δυὈϑίδη 18] 6] πιο ηΐ8 
οἵ Ῥαραῃίβηι οὗ ὑμὸ γοβυβοἰϊἰδιθὰ διωρίγθ: "᾿ 189 
7Πογίψ-ίισο νυοηιὴδ, 86 υγϑ] }-ἰκηοννῃ ροτγὶοα οὗ {86 
ΒΖΘΠΟΥ οὗ Δηιο νοὶ. Το δεοοπά Βεασί, Ἰἀοηὶϊ- 
οδὶ νἱτἢ 1Π9 6139 χοροὶ οὗ οἷν. σὶχ. 20, 18 [36 
ΤοΥΐτοῦ δηἀ υρθοῖϊάον οὗ (86 3γδί; ἴῃ ΓΘίθυθῃοο 
ἴο {16 ὅτεί, 6 18. (1) ἐἀομεοαὶ 88 ἴο βοδυθ, (2) 
ἀἴνετϑο ἰὰ οτὶ σι, (3) ϑωδδιάϊατῃ ἰὼ 68] δπὰ δοίϊοῃ ; 
ἢ6 ΒΥΠΌΟἾ 2:8 ἴΠ6 δϑαςεγαοίαί μεγϑεσωζη »οίοῦν, 
Ῥαχζλη δηά ΟἸ νι βιδη, νυν ἴσῃ, χζοπίὶο ἴῃ 115 ἀϑρϑοὶ 
δη( ργοίεβϑίοηβ, 8 γοὶ οσγιιϑὶ ἴῃ ἰἰ8 δοί! 008. 
Το ἤηαγε, ἰῃ6 βίϑίιθ οἵ ὑπ Εταρογον, νυ 16} 
ΘΥΘΓΥ͂ ὙΏΘΓΘ 6 ὙΘΓΘ Ἰη8Δ60 ἰο ὙΟΓΒΏΪΡ : ““ἰΐ ἷ8 
ποῖ 80 ΘΑΒΥ (0 8581 8 τηθϑηΐηρ (0 (ἰ10 σίνίπσ ἐϊ 
απά ἐρεεοὴ ἰο ἰὸ ἰππᾶρο.. . ΤῈ δ᾽] υδίοη ρτοῦδ- 
ΠΥ ἰ8 ἰο βοῦ!ὸ ᾿γίηςξ ποπάθτβ ρογιἰ 64 ἰο {86 
Ῥαχδῃ ῥσγίθϑίβ ἰὸ (ΣῪ ἰδ ἔδίι ἢ οὗὁἨ Οοἀ᾽ 8 Ρ6ογ]θ. 
ἯΤΟ σαπποὺ δεῖρ, 88 ν͵ὸ τοδά, {ἰἰηἰκίης οὗἨ (80 
ταουΐϊης ἰᾶρο8, Δηα νἱηκίης δηαὰ βροδικίησ μῥἷο- 
ἔπ γο8, 80 Οἴζθῃ ϑιλρὶ ογοᾶ ἴον ρυνροβϑοϑ οὗ ἱπρο8- 
ἴυγο ΟΥ̓ πον ἴὼγ 1058 ΘΧΟΘΌΒ84016 Ῥδρδ] βδι0- 
66580Γ8.᾽᾽ τ. 16, 17 ροϊῃϊ ἰο 80 δοηγπιογοΐαὶ 
δὰ δρί για] ᾿ηιογαϊοίβ Ὑ σὰ ὨδΥο, ὈοΐΒ ὉΥ 
Ῥαχζϑὴ δηὰ ΌΥ Ῥάρβϑὶ ρῬογβοουΐογβ, Ὀθθ ἰδ ὰ οἢ 
ΠΟΠ-ΟΟὨ ΟΥ̓ Υ. ΟὈΠοοΓί ἢ (06 πσηι δη ἃ πεπηι- 
δὲν, Ἦθ ὙΓΣΙ(68 πη ἰ6 ῬΓοϊοροιηθηδ, 2ῦ, 80: “1 
(Λατεινός) ἰΒ Ὀογομ αιοδβιϊοη ἰἰθ Ὀδβὶ βοϊαί οῦ 
{πδὺ 858 Ὀδ6ὴ ραίνθη; Ὀὰὺῦ ἰμαὶ ἰΐ 186 ποὺ {λ4 8ο- 
Ἰαϊΐοα, 1 ᾶγθ ἃ ρογϑυδϑίου διρουηί πη ἰο ἃ 66 Υ- 
(αἰ ηἰγ.᾽ (8.69 αἶδ8ο ἐπ ἰσο. 
Τ05ὴ : (Οἱ. χὶϊ. Ἰ17 “1 ὥγαφοη τἦο 

]οἰοιρεά (ὁ6 Ἡονιαη, ΒγτηὈ 1685 {᾿|ὸ Ρασδη Ῥγίϑβίθ 
δηὰ {μ60 1] δυοίίοῦϑ; .. ἐμοὶν “2οἐοιοὶ 7 αὐ δὲν 
ἀοηοίοϑ μοὶν αἰἰθιηρὶ ἰο ἡοῖῃ ΒΟΥ Βοοίθιῦ ὉΥ͂ α 
Ρτοίοββίου οὗ Ομυἰβιϊδηϊγ.᾽"" 4 71ὴ6 ϑδεογρεπέ. .. 
ἍΜ85 πο (110 Ὠ6Υ}} ψο ἔου σης. ψὶ ἢ Μίσπδοὶ, Ὀὰΐ 
(86 Μοηϑίον Ὀγδζοῦ οὗ βούϑη μοϑδὰβ (860 Ρ. 242), 
. 0. 1 τορτγοβοηῖβ [89 ΓΌ]6 15 οἵ 6 Βοδη Ἐτ- 
Ηἶτο ἔτοιρ (89 οἰογαίίου οἵ Οοπδβίβηι πο." Τ0 
εἰ ἰο 86 Ῥμοιηδη οὗ ἐλ τοῖησα, ἀθησίο8 (Βδ. δβυ- 
ῬοΥηδίυγαὶ οἱάβ ογ0 σγδηίθα ὨΟΓ, υἱΖ.: σγασεδ 
(αὶ ἤογιωθα 8 μαζὶ οἵ Βουϑϑὶ; 86 γίυδγ, 1.0 
βοοὰ οὗὨ ἔαϊβο ἀοοσιγί 98 δηὰ βιυρογϑιι ουβ Υἱ᾿ 65 
ἰοϊγοάυμοοα ὈΥ Οοπϑίδη(ἰϊ ηθ δῃηὰ ἢ18 διισοΟ ΒΒ Υ8: 
{86 εαγίλ, {1} 0 ῬΘΟ0Ρ1]9 σΘΏΘΓΔΙΥ͂, τὸ ΘΒ ΟΥΙΥ οι;- 
Ὀτδσοά (86 δά υἱἱογαιθα το]  κἴοη, πη γῆ ὉΥ (μοῦ 
οχυϊιΐης Γθοθρίοα οὗὉὨ ἰξ 8ο οσσυρὶ θὰ ἰδ αἰἰϑηίος 
οΥ̓ (9 ΓυΪΐΪΟΥ8 88 (0 δΔ)᾽| ὁ0ὁ  ἴἢ9 αἰδββοηϊ θηίβ [0 
ΘΒΟΔΡΘ; {Π6 γοίγεαί ὕγοτα ἰδλδ ἔαοθ οΓ ἰλὲ δεγρεηί, 
{89 Ν᾽ κὺ οὗ ἐμ ἰγσὰο Ομ ΣΟ ἰο 8 ρἷδοθ ὑπ κηογη 
((Π6 δ! θηβ68, δίς.) ; (89 ἀησεέγ 97 ἐλ6 δεγρεηί, (ἢ}9 
οοπίϊηυοα αἰββῥοθί(ἰοη ἰο ἀθΒίγου : (86 τπαλίησ 
τα, ιοἱίλ (λ6 τοπιπαπί, (86 ρογβασυίίοη οὗ ἰδοϊαϊοα 
ἀἰββοῃι θηὶϑ; 86 ἐΐπιθ, ἐΐγιεδ, απ λαΐ α (ἰπιο, 
ὑνοῖνο μυπᾶγοθὰ δηὰ εδἰχί γ6878.---(Ο. χὶϊὶ.) 
Το γεί βεαδέ βυτιθοϊσοθ “«ἰμ6 Οοίμΐσ τὰ] γΒ 
0 ΘΒ Δ Ὁ] 864 σονγογημηθηΐβ ἰῃ (86 Ἦ δίθγἢ 
Εταρίγο ἀυτὶης (6 ΕἸΠΕ ἢ ΟΠ ΌΓΥ, πὰ (μοἷν βυο- 
ΟΘΒΒΘΟΓΒ δηα Βι} 0768 ἰο (80 ρτγοϑϑῃΐ ἐΐπιθ :᾽ (6 
ΒΥΤΩὈΟΪΒ οὗ 86 γδί ρματγί οΥΓ τεν. 2, ᾿αὶ (818 σο- 
γογητθηὺ ὉΠπΠ|.65 ἱπ ἰἰβοὶδ ἐμ δαὶ 7 οὗ (Π9 
ἱεοραγά, ἰ. 6 Βιγοηρ οὗ (Π9 ὅδαγ, δηὰ [μ6 τηογοὶ- 
1658} 685 δηἁ γογΆ ΟΥ̓ οὗἉὨ ὑπο ἐΐοπ; (6 Βοδὰ σο- 
οοἰνίηρς (6 πουηδ ψὰ8 (Π6 ]η5[---ἰ 9 τσοιρη πη 
ἀϑῃοίοϑ [9 βἰλυ σὨΟΣ οὗἩὨ 4}}1 Ομ γι βιΐδη Ποῖσϑ τὸ 
ὑπο ἱβσοόπο δὰ {..}6 Δοσθαϑίοι οὗ δ] δὴ (110 Δρο08- 

ἰδία : ἐ!6 γϑοονετν, ἰἰὸ Τοβίογδίϊοη οὗ ἰδο ΘΟ τὶ8- 
ἰδ δβιυοσθβδίου ἴῃ ΦΨογΐδη : )6 φογδλίῦ, εἰε., οἵ 
078. 8, 4, ἐμαὶ (89 Ρορυΐδοο (1) οδβίιεσίιδιποὰ ἴον 
ἐποὶγ ταϊογθ 6 δὰ δατηϊγϑιδοι, (2) βιὰ, τὸ- 
ξιτνάϊηρς δ 6 πὶ 88 ΒΑΥ Ως δοαυϊτοεά (6 χὶρίι8 οὗ 
ι..6 οἰὰ Βοιηδῃ Επρθγουσβ, δόαυϊ οβοθὰ ἰὴ {πεῖν 88- 
ΒΌΠΙΡ(ΙΟἢΒ ἱπ τηδίΐοσγϑ οὗ χοϊ σι; [88 σγεσί 
ἐλίηισο δὰ δίιαερλειαν, ἀβαγρδϑιΐϊοοβ οἵ δυϊδοσὶν 
οΥ̓́Ρ Ὠίτιο εἰ ιίβ, ἰαν 8, εἰσ. ; σοῦ. 7, ἰ06 Ρεγδο- 
ουἱίουδ οὗ ἴμο ΑἸ ίζοηθεθ, Ἡ αἰ ἀθ 868, εἰς.; ΤΟΙ. 
9, 10 ρῥγαάϊος ἐδ βἰδιυχθίον δηὰ ταϑδδ]δίεα οἵ 4]} 
0.0 Βουϊά δἰίοιαρί ἰο ἀοί σον ἰδ οίβϑοτοϑ ἴγοαι 
ΤΟΙ σίουθ ΕΥ̓ΤΔΏΩΥ ὈΥ ἴογοθ (οχοιωρ  δοὰ ἰὼ (δ 
ὈΙΒΊΟΓΥ οὗ 8}} ρογβοσυϊθα Ῥ6ΟΡ]63); (δ9 ἤογίγ- 
ἑισὸ τροπὴ ἀθηοίοβ 1260 γοδτβ οὗ ἀοπιϊπιδι1ο08 (19 
ἱεγημῆε α συο Ὀεδΐης δου Α. Ὦ. 5897 οΥ δοῖε- 
Πα ἰαίον). Τὴο δεοοπά Βεαδὶ ἱπάϊοσδίοδ (89 
“ ΒΙΘΥΔΙΟΒΥ͂ οὗὐ ἰδ6 [16] 1δὴ Οδιδβοῖὶϊοο Ομυτοὶ 
Ὑ101ὴ ἰλ6 Ῥδρδ] ἀοιϊῃΐοπβ; πο δαγίλ πβ6π68 
9 σϑιηθ, (86 ρορυϊδίίου οὗ 1.9 ΘΙΡΙΤΘ Ὀπάοῦ ἃ 
βοιι]οὰ σονοσγηϊηθῃΐ: ἰμ6 ἐερο ἄογηξ, ἱποίοϊ χυὶθ 
(οἶνὶ} δηὰ πα ἰ}}18γ)---ἰαπεδ-} Ἰςθ (ΔΡΡΔΓΟΒΙΥ [ῸΣ 
ογηδιθηὶ δηὰ ἀοίθη09), ἄγασον-}}κ6 (ἀρ ργοϑεῖτο, 
ἴΏ88{180}6, τ ΘΓ οἱ 685); γϑν. 12 (τϑὲ ρδγί), [88 ἰΐ 
ΘΧΘΓΟδ08 ἐδ 9 ΒΔΠΔΟ ΡΟΥΤΟΥ (οἰ Υ]]) δ πα το} 6 τ 7) 8880 
ἢτβι Βϑαβί, δῃηἃ δου οπι ΡΟΣ ΔΏΘΟΙΒΙΥ (15βυ πῇ δοιὰ 
θχϑουίίηρ, ἀθΟΥθ68, ΤΩ ΕΪῺΡ Ὑ6Γ, εἰε.): ΥῈΓ. 1. (86 
οοῃά ραν). (10 οδαϊηρσ οὗ ΡΟρυ]δοε ἰοδυῦπ0 
ὈΪΑΘΡ ΒοιλοῦΒ υδυγρδίλουβ οὗ (Δ) ΘΙΆΡΘΙΟΓΒ; γεγᾶ. 
18, 14, (89 ρῥγοιϑηῃ δὰ τηΐγϑο]68 οὗ (6 Ῥεϊθδι βοοά. 
Το ηιασε δγτοῦο]}Σ68 ἰδ Ῥαραὶ Χίπσάουι πο ϊολ 
Π6 Ῥυϊοϑίβοοά ΘϑδὈ]} υι6ἀ---“ [6 πηίοη οἵ [δεῖν 
ΒΟοψ ΟΣ] παϊἱοπαὶ συ ΓΟ 698. η.0 ἃ δ᾽ ἢ ρ᾽ο ΒΙ ΘΓΑΓΟὮΥ, 
δηὰ 5] οἰίοη οὗ θη ἰο (6 ῬΟΡΘ 88 {διεὶν βα- 
Ῥγϑῖι Ἰορίϑἰαιίνο δηὰ Ἰυάϊοϊα} μοδὰ, οἶον 109 
τηοἂοθὶ οὗ [89 δποϊθηὶ οὗν! Εταρῖγο υπάος Οοη- 
δίἰδηἰΐπο,᾽ εἰς. Το Ναιο ἰ8Β Λατεινός, ᾿ οθ9 ἰεἰ- 
ἴοτϑ κῖνο ἐμ6 πμηιδεῦ 0606. εγϑ. 106, 18 ἱμαϊοδίθ 
οχοοιμτημἰοαίίοη δἃμὰ ΟΟΚἸΙΔΥΓΣΥ͂ ΓῸΣ Ποη Ὅση- 
ον Υ. 

απάβαου: (ἢ. χὶΐ. 18-18.) ον. 138. μοι 
ϑβαίλη σου] ποῖ ῥτονυοηΐ (16 Ἔχίθση δὶ ῬγοδρΈΓ 
οὔ ὁ Οατοῖι, Βο ἀϊβυπεὰ (}γ80 γῬοΐδοῃ οὗ ᾿θΓασΥ. 
γον. 14. ΤῊο δεοοπα Βίρσις οὗ ἐἸὸ ἤοτηδῃ : (8 
στεαὶ εασίε ἰΒ ἰὩ6 Τουγι Ζῶα οὗ οἴΔΡ. ἱγ :ὖ (δ9 
Βιχὶ ἰο {86 ἀδδεγέ ἱπάϊοαίο8 ἐαραΐγίαίοπ (ἰ [80 
γ4}1}60γ8 οὗ Ρί οἀπηοηί, εἰς.}; [Π6 ἐΐ;πέ, εἰς., (86 ῥΓῸ- 
Ριοσ ρογϊοά οὗ 1200 γϑλτβ (Ὀορσιμοΐπρ δῦσαι 
Α. Ὁ. 607). Ὑγόονγβ. 16-17, δ ΕΠ οί ε.-- (Ὁ. χιῖ.) 

4 [1γἀ 5 ἘΕΣΡΟΒΙΤΊΟΝ 88 ΡπΠῸ δ ο ἰὴ 184].-ἘΠ8Ρ.0] 
{ [ΟἸηδονν τϑοοχοΐξοα ἰὴ ἴδ9 Ζῶα “" Το οἴἶδοϊεὶ δὴ γοῦν 

δοῃςδείγο τυ! ηἰδίγαηϊ δϑθηοίοθ σοτηταϊκαίοηφὶ ὉΥ 189 ἱοπὶ ἐε- 
808: διὰ σΟΙΡΓΘΒΟΏΘἰΥΘΙΥ ΑἸ] ΣΠ 3 Ῥϑορῖο, ὙΓμδο δομγεὶγ 
δοτνίης Ἠίΐαι ὧν (80 χοοὰ οὗ πιδῃ." Αοςσογάϊος ἢ0 δἶπι, Ὁ 
Ζίοη βυταθο] Σθ6 “ἰδδὲ κὸ Φηΐδῃ οἵ οἱὰ πὸ }} ὕὉο 186 ΟἈσὶδ- 
εἰδὴ Ῥϑόρῖο οἵ 186 Θοδροὶ δῴϑ, γϑὶπῷ Ῥδιπαοῦοὲ ἴο αϑὰ εῦ- 
δοΐης το πδιίοιια οὗ ἴ οαγί ἢ : ἴη 6 ὅσ, ἴδ το ἰ αἰκῦετι 
διὰ ρῥϑορὶθ οὗ 9648" )ὴ (1) “δηδοτοτα οὗ ρογβεοιέου, (2) 
δὐὔοππάίης ἰ “πογῖίκα οἵ [αἰ ἢ δηὰ Ἰαῦνουπ οἵ ἴονο : ἴμο Ὁ 
977, α Μαῆ, ἴδιο " Ῥ6ΟΡ]ο οἵ Θοὰ κ5 Ὀθασίηρ [ἢ ἔσλαζο οὗ Ομτεῖ 
--οαρϑοία " τ] ἢ δέθιη ; [π9 ΕἸνγίηρ Ἐαρΐο, “ ἔτος στεαὶ βυχδε 
του] ποὰ ἰπ ἴδ 6 δρϑηοΐθθ οι! οΥϑ ὈΥ «}9906 ἰπ Ηἰἶ (Βαιτὰ: 
(1) 186 πηδδὴβ δῃὰ μοῦγοσ χίνϑη ἔπϑπι οἵ διοαρίτς ἴγοια ἴδ9 
Ταζο οὔ (ποὶτ δοστίημκ οποιοΐθα ; (3) τοί τηονοιβοῦὶ ἴὸ 
ἀἰοϊπηϊ γίποθϑ ἰὼ υθαγίως [δ 6 ζοεροὶ Ὧἢ ; (8) ἐπιοὶν δἴτν 
οὔ ἴδ ῥγορϑοΐδβ, δη [Βοὶν ενίης “Ἰποὶν 1ἰ 76 μιὰ νεῖτὰ (πεῖ, 
186 Κοοῖς οὗ Α..6."-Κ, Β.0.] 
1 [ΟἸμδχονν σϑιηαυκϑ: “1 ἰ6 πΟΓὮΥ οὗὁἨ Ὀεΐξα πβοιοὰ ἱμδὶ 

[Πότ 8 ἰπ Δ} εἶνοδθ, ὧδ ἴῃ Ῥγορδμοείο διῖοθ ΚϑΏΘγα  Υ, 8 πιϑ" 
αἷη οἵ ἴπγθ6 οὐ ΤΨΤᾺΟΏΣ, δοϊμϑεῖτθδ 89 ΤΘΔΗΥ 88 ΒΕΥΟΊ, γόδῦδ, 
νγὶ τ} ΒΟ Ἰδὲ κῃ ϑνεϊ ἸΏΔΥ ὈΘ γοοκοι θᾶ βοῖῃο ἔδυ γεθῦν 
ΘΑ ΟΓ ΟΥ δῖον. (Ηο παῖς α8ὸ ᾿δνθ 08}}: ὦ δἱ'δοτίοε 
1.6 ὕμοῖ 1παΐ διτὴθ ῥγορ;᾽;ϑοὶοα ἴδ γο ἃ ἀου6---ὴ ἐδ 1:4] δπὰ 
ουμδϑιιπιπηδ6---οὐδοῖίνο, δηἀ ΓΟ ΠΡΏΓΥ ὑεῖ θλτὸ ἃ ἴ50- 
Το ἃ δοριπηΐηρ δὰ ρας δ᾽ Ἧο ὑὈσίημϑ ἰομοῖδοῦ ϑοῶθοῦε8 δ 
Ὠϊαϊ ανο ἔοσ ᾿λοὶν ρμοσὲ ΥΟΔΣΒ, 86 ον: 
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Τηἰδ 5 ποὺ ἃ. ὩὨΘῪ Υἱβίοῃυ, Ὀᾳὶ 8. οοηἰἱπυδίϊου οὗὨ 
(86 ῥτοοδαϊηρ---ἰ 9 γάχοι ὑπαὶ βαὴκ ἀονη ἴῃ 
(δ9 868 (6... χὶϊ. 18) ϑβουοβ ἢ ἃ ὨΘῪ ἴογῃι δηᾶ 
ὙΠῚ ἃ ὩΘῊ ΠΑϊηθ; (μὶϊθ Βοωδὶ (860 Ρ. 242) 
ΘΠΙΟΣ 68 ἤγοτλ {8} 462, ἑ. 6., “οὗ (89 Ατίδη οὐ 8 
δοὰ ποτίβοσῃ Ρασϑιδ, δπὰ γοπιδηθηΐ Ραρσάῃβ οὗ 
εἰι9 Βιαιρὶγ6.᾽ Εοτ δ οχροβίτἴοηδ οὗὨ ἰμ9 λεαάδ, 
8ε0 ἢ. 242; ἰῃ δα ἰαϊογργοίδίίΐίου οὗ (86 λογηδ ἢ9 
ἀρτοοβ ὙΠῸ Β᾽]Ἰοι, Ρ. 289. Τὸ Ὡουπαϊΐπρ ἀο- 
ποίο5 (9 [8}} οὗἁὨ ἐμ ἤδοδιογῃ ΕπηρῖΓΘ, ραυυα}} 
ἰδ Α. Ὁ. 476, αὐ τροτὸ οομπρίοἰοὶν Α. Ὁ. 498--- 
(18 ἔ8}} ἀϊὰ οὶ ἱτρ})γ δ ἰοίδὶ] οοϑβϑαιϊΐοη οὗ 9 
ἱηροτὶδὶ ΡΟ ΟΡ ; ἴμο ἱπρογία] Ἰα8 δὰ Ῥγη 51- 
ὈΙ65 0 γ0 80 δαορίοἀ ὈΥ Κ6 θὈατθαγίδη οομααθγ- 
ΟΥ5 ἰδδὶ αἰ(ἰπιδίο Υ 8 δον Βοϊηδη ΕἸ ΡΙΓΟ βρύδης 
ἴο Πἴ6 ὕγοπι (16 οοῃϊαποά μοδὰ οὗ ἰμ)Ὸ οἱὰ (9 
γοείογαί 05). ΤῈ6 ὑγϑηδίϊίοη οὗ (86 Βοαδβὶ ἔγοιι 
()6 εδχζου-ἴογ πὶ βρϑππθὰ ΟΥΘΥ ἴδ9 {1πλ0 ἔσοπι 
Οὐπδίδηϊ πὸ ἰο Ψυδιϊπΐδῃ ; (6 Μογίψείιοο πιοπίδε 
ΤΟΤῸ αἰ]οίίοα ἰο πἷτα δου (9 Βοδ]ης οὗἩὨ 6 
τουδὶ βίγοκθ, δηὰ ἐμοὶ Ὀορσίπηΐηρ (Α. Ὁ. δ29- 
882) ν88 ταδυϊεεά Ὀγ ("6 ἰηϑιϊιαἰΐοη οὗ ἐἰμ6 Βαμ6- 
ἀϊοιίϊο Οτά ον, δπὰ ἰἰὸ ραυὈ)]οδίίοα οἵ ἰδ6 Οοάδα 
οἵ υδιϊηἶδη. 76 δεοοπά εαδὲ ἰΒ ἰῇ0 ῬΔΡΑ] 
ΒΙΘΡΆΓΟΒΥ (φεπεταϊΐψ οὐ ἰμὶθ δυ θοῦ ἢθ δῴζγθοθ 
πὶ ΕἸ]Ἰοἱι). 186 Πραρο--(δἰο)-ττος (18 τὸ δἱ 
Οπ66 τοσορηΐϊξο ἴῃ ἰἰ6 ὑθιιροῦαὶ ῬΟΥΘΡ οὗ ἰδ9 
Ῥορο, δὰ (μ9 ἰοτυὶ ΟΣ οδ] θα Ῥοίοτ᾽ β Ῥαιγὶ ΠΠΟΏΥ, 
ξτδηί(εἀ Ὁγ Ρεορία ἰὰ Α. ἢ. 784: ἴο δῖοι τ ΔΥ͂ 
06 δι ἰο ἐμ ὸ οτοδίϊοη οὗ δαγάϊ 8}5, 0 το αἱ 
0508 ὈΥΐθϑίβ δῃὰ ἴθιῃροΟταὶ ἸοΓ 8: ((μἷ8. ἱπιαξθ 
οὔ ἰμ6 τἸηοηδίοῦ' 888 ποὶ ἰδθ ἰογηὶ οὗ 1260 ρμτο- 
Ρδεῖίο ἀαΥ8 δϑεϊρπθά.ἴο ἰὰ ; (86 σέυσέπσ οΓ δρίγιὶ ἰο 
ἴδ νὰ ὑυ 16 ὦ ἴῃ ἰδ9 δυϊαημοπίηρ οὗἠἨ Ἧ δβίθγῃ 
ΟουποὶὶΞ---Ὅγ (Π686 10 ὈοΓἢ Βροῖτ9 αὐ δοίοά, ΤῈ9 
δαπο δπὰ πεπιδαρ, Λατεινός, ἰα οπε, ἰΒουρσὰ ποί 
{89 “οἰε, Βοϊα(ίΐ οη οὗ {μ6 ρῥγοδίθιω. (9 ργϑβϑῃίβ 
(89 Το] ἢ, 4}} Ὀοατίηρς οη 189 [διίη ΟΒατοὶ : 
Βενεδικτός, ᾿ΙἸταλικὴ ἐκκλησία, Εὑπορία, Παράδοσις, 

Ἕσπερος ἀββᾶ, ἼΠΙΡ Ὁ», Ψιδατγίως ῬΠΙῚ Θεὶ, 
Ῥίματίυε σεπεταἰϊε δεὶ ἐπ ἰεγτὶδ, εἰς.). 
ΑΥΒΕΒΙΕΝ: (0 Β. χἱϊ.) Τοῖθ τυ ον ἴῃ Δ ῊΥ 

Ῥοϊηίβ ἀρτδοβ στ} ΕἸΠἸοὐέ, δηὰ μἾ8 υἱϑῦνϑ δυο ἰῸ 
ἃ ΟΟΠΒ᾽ ἀδγδὉ]6 οχίθης Ὀθθῃ δάἀορίθὰ ὉΥ ΑἸοτά, 
ΟἸδδζον δηὰ οἱμβοσβ. Δοοογτάϊΐης ἰο Ηἰπι : ΤῈ6 
γεε Βεαεί γτορτοβοπὶθ ὑμ6 πουὶ ἀ-ρόνγοῦ; (6 
δενεπ ἀεαάε, (1) Ἐᾳγρί, (2) Αβεγτία, (8) ΒαΌγ]οη, 
4) Μοάσ-Ροτβῖδ, (δ) ατγϑθοο, (6) Βοπιο, (7) ἐμὁ 
τηιδηϊο-ϑοϊδυοηιο Επηρίτο; (ἢ0 τοομηπάϊηψ, (86 

οοπτογβίοη ἰο ΟΠ τι δι ἰδηΐ οὔ ὑπὸ δαυεπίλ Βοδβὰ :" 

[Α. Ὁ.67.-1960..1377 ἔγουι 89 Τ οὔμδη Ομ ὑπάδὺ Νοότγο, 
Ὅπ|1} 150 δοϊξίηα πρ οἵ α τγἰνταὶ Ῥορο ὈΥῪΥ 1 ουΐη οἵ ΒανασίαἊ, 
πρίοῖϊ κετὸ 8 πηδῶ ϑητ9 οἵ Γ6119]--- ΠΟ ὨΓοΟΏΟυδ ΜΠ] ἐμ6 ὈἰσχΊ ἢ 
οἵ ΗΚ Ο, δῆ ἃ ἴπο τίϑο οὗ Μαγε !ΐθ οἵ Ῥαάμα. 

[4. Ὁ. 254-[1260.-.1614. ἔγοια ἐδὼ πἡφυγραίίου οχογοίθοα ὉΥῪ 
Τδαιμαιότοῦ Βίαθθορ οἵ βοτῶο, ἰο ἴδ9 ἀδαίῃ οὗ ἐδο Ἢ ἰδ 6508 
80 Ρ. . .Φ 

ΓΑ. Ὁ. 292: 1260..16δ2, ὕροπι ἐδ Ὀοχίηπίης οἵ ἔδο Οδ᾽οτίδη 
(οι ἴο εμὸ δαοο οὗ Ῥαδαδ διὰ [9 66: δ δ᾽ οῃς οὗ 

τ τοδϑάοπι. 
[Α. Ὁ. 311-.:12900..161], ἔγοπι ἔπιο οἹοσείου οὗ σους!) 9. δϑ 

Βιεδορ οὗ σανγίμακο Ἰοοάΐος ἴο πο Ἐτωαδείαη ἰπίογίογθηοθ οἴ 
86 ΕἸδροσζοσγ, ἴο (η8 μγαπιίίος οἵ δι υογν οἵ σοπδοΐθμοθ ἴοὸ 

16 ἰη ταησο, δηὰ η6 Ῥορϑ᾽ϑ ὀχοοιππιυηϊτδίίοη οὗἁ 
ὅδ Ρτοίεοαίδηϊ Ββοτεγοίκχῃ οἵ Βηρίαπά. 

[4. Ὁ. 6290-.-:]1260.-«1789. ἔγοπι τη ἰοφξατίοη οὗ (ΒὨ9 ΒΘη6- 
ἀϊειπο Μοηκ9. δᾶ [η6 μυδ!οδιίοπ οἵ Ζαδεϊπίαπ᾽ Β οοάο, ἰο 
ἴδε Ὀοαϊηοίης οἵ ἴΠο ΒΥΘΠΟΣ Βονοϊπείοῃ. 

[Α, Β. ΜΠ ΕἸ ΣΟ Ε5ΕῚ (8), ἕγοιι [80 ἀδόσοφ οὗ Ῥἤοοδη, ἴἰο 
ἴδο ϑραηΐεη Ἐδνοϊατοπ, ἩΒΙΟΝ Ὀτουκμὲ ἄτη 1.9 ᾿δεῖ οὗ ἴδιο 
(δῦ ποτη8.---Ἑ, Κα. Ο.] 
 [κ8ε. Ζοδη θεοὶ " οοο οὗὨ ἐῆθ Βραϑε 5 ποϑβ, 88 ἰξ '᾿τότθ 

δ ἢ ὑπίο ἀαδὲδ, πὰ [πὸ υοπηὰ οἵ Ηἰᾳ ἀραὶ ᾿δ8 μιοαϊοὰ ' 
(1|},. 3. 12, 14. ὙΗΐϊ6 ἀοδγ πουιὰ οἵ οὔθ οὗ μ6 ποτὶ ὰ- 
κιηξάοτμε τοι πᾶ ὃν οἵὗὁἨὨ χ᾽ Βι;ΐοὶ αν (Ὀαῃ, γἱ!. 4) πιὰ 

89 λεαζίησ, ἰΒ9 δροβίειἰ χης οΥ̓͂ 186 Ομ γτἰβιϊ δ 
Βοϑὰ (μῖ8 ἰδ 89 εἰσλίλ ἰιοδὰ οὗὨ οἷν. χτῇὶὶ. 11, (89 
«Απηιιελγἰίαη Κιπσάοπι ἰὼ ἴμ6 βίγίσὶ δθῆ89 : ῥγο- 
ὈΔΌΪ ὁ6. ρέγδοη 7); 9 ἐέπ λογπε ἀϑηοίθ ἰδ 

τοκεγὰ (ὁ (80 Κίης οἵ ΒΑΌΥΪΟΠ: 51 Ὀομο]ὰ 1Π]1 τῆο τίηρα 
τπογϑοῦ (οἵ [89 0) ψψοτο μ] οἰκο, ἀπά ἴΠ 9 Κτηρ γϑοοϊνοὰ [ἢ 9 
Ὠρτγίχεν Ρομίυτθ ἀπά 10 Ὠδαγί οὔδ πιῆ. {0 Κηον ἴμδαὲ 
ΒΟΓΘΌΥ ἴπ9 πε Πδὲίοη οἵὗἠἨ ἁ ΝοΟΡΟυσΒΔἀ ΟΣ ΖΑΓ ΒΒ ἢ ς}}-δοϑτίηις 
Βδυμἰη688 ἰΒ πα οαίοα, δῃὰ ἷ 8. δβιιυεοηυοηΐ σοη. ϑγαίοῃ ἴο 
Ὧὸ νης οὐ. Α αἰτη αν μαι ζο μΆβδεὲβ ΟΥ̓ΘΥ Ο16 οΟΥ̓͂[ἢθ 
᾿Αροςαϊγρίίς Βοδὰ9ᾳ οὗ ἔὸ Βοδεῖ, [Ὁ ἰδ. ποῖ ἙἽμπαμιρμοὰ ἰπίο ἃ 
Ὠυϊηδῃ μοι, Ὀπὶ ἰξ Γοοοῖνοθ 8 πουπαὰ ἴο ἀοδῖϊ, δηὰ 8 ἐπ 
τοπὺπαθγοὶ ἰπποσπουδ. Το Κἰηράοιι οὗ [8 νον! α, τοτ ψ Ὠοἢ 
της ϑιὰ βίληαδ, ἀοο8 ποῖ ἐγΏΪΥ ἴυγῃ ἴο ἐπο νίηκ Θοά, δὸ 
1παὶ 16 υεδεϊ-πρέιτο ἰ8 σι δηροα ἰπίο 8 Πα πιθ ΟἢΘ, ἃ8 ὙᾺ5 
ὅπὸ 859 νγιτ ΝΟΌΠΟΠΔαποζααν; ναϊ [ἃ ἀο65. Ὠοΐ ἀεσνοίορο ἰἰπ 
Ὀοδδί- ἰκο, ὕυταίαὶ, (οἱ ορροδοὰ οπαγαςίοσ, βὸ ΓΙ ΠΥ ΔΒ ἴ}}6 πὶχ 
ΟἾὮΟΓΒ; [0Γ ὃ (ἴπιο ἰὑ ἀἰτοδῖδ ἐϊ861 οἵ 8 αὐ ΟἸ γα ΟΠ 8» 
Τασίογ. 1 ρρϑαγο ὡς ἐσφαγμένον, κ5 ἵΓ δἰαίη : δῃηὰ {Πδ᾿ Γυ- 
διεὶς 89 ὕϑοι 080} 6, τα {ηἰὰ ὀχργοδϑίοη ἰβ σΠΌΟΒΘ ἢ 
ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ, ἰὴ οΥογ ἴὸ ροίηξ οιὖἱ ἡ ουϊναγὰ τοβοιι "]δησο ᾿6- 
ἔπ θῃ (δ6 Βοαβὲ δῃὰ 150 Ἰζϑτηῦ, τ σἢ ΦΟ.α ὈΘΠΟ] 48 (οἢ. γ. 6), 
ἩΠκουνΐδθ ὡς ἐσφαγμένον. ΤΏ δΒροοπὰ Βολβδὲ ψεβ ᾿ἶἰκὸ [6 
᾿δτλΌ, Ὀδοδῦθο ἰΐ πδὰ ἔντο Πογηϑ [{Ππ ἃ Ια παὉ (χ , 11. [9 δ τοὶ 
ἰ6 Πκὸ 186 διὰ ἰῇ πανΐηρς 6 ἀθαν ουπὰ. Ἠόοηςο νν δὲ 
Ὠοΐ οχροςοῖ, ὄυοῖ οὗ [1:6 Βοαδϑδί, οἵ ἰὴ ὑχοῦγὶ ἀ ρον ον τε ΙΓ, {παξ 
ἐ8. ἀονοϊορτηθηΐ ἴο 86 οῃὰ Μ| Ὀ6 ἰῃ δὴ ὀχο  υβίν εν θῶ» 
πο δ ἕόγαηι; ἰΐ ἰ6 ἐο Ὀ6 (γίδε απ γοά ΟΧχίογμ ἢ Ὁ ; ΔΎ, ἴογ 8 
τἴπγο, ἐῖ ΜΠ} ΔΡΡοδν ἴο "6 Δ] βρόμος ἄἀθι, δὰ ἴω ἢν μακλερα 
οὔἱϊ οἵ οχιδοίοῃςο; δοά γοῖ ἃ Ὑ{Π1 ὕο ἰὴ οχἰβίθηνθ, απ ποῖ 
δδῪϑ οδδδοὰ ἴἰο Ὀὸ Βεαςί." ΑΥΒΕΒΙΕΝ, Ρ. 291.--Ε, ΚΗ. Ο.} 

“ [Το ἀορὰϊγ πουηὰ ἰδ (8 Ποαϊοὰ : ΤΏΘ ΠΒιβεῖ ψὩΪΟΣ 
τοοοίνοα ἰΐ γοσονοῦ ᾿ἰ0 δῃὰ ΣοςΌΓΗΒ, ναὶ ΠΟῪ ποῖ ΟὨΪῪ ἴτοῦλ 
[Π9 568, Ὀυὲ οιιἱ οὗ ἴ86 ΑὈγδδ, πόῆοο δ ἀγὲνν π6Ν Απι.,- 
οἰσίϑἐἰαῃ δίγοηρίῃ οἵ Ηδ6]1] (χ!!!. 8, 12, 14; χνυὶ! 8; χί. 7). 
Το Τοτῇ “9 66η9 1188 ΟΧΡΓ (89 δῖ ρῃγοκγοδδίοη (Μεδέ. 
ΧΙ. 453-45). ΤῸ ΟὨγίετἰδὴ Οεγηδηΐς ποτα ὠμοϑίμεϊζο 
ἕγουι ΟΠ τ βεί ΠΥ ; {Πτὸ οά, Θοἀ-ορροδεά, ατνὰ δος" γἰ δε ἢ 
ὈοαδίπαοίαΓο ϑεδογίβ (θοῦ ἘΠῊ ΠΟῪ ΡΟΥΟΥ δαὶ σαΐϊπα [89 
ΘΕΡΟΘΠΘΒΠΟΥ͂ ; 8 ὨΘῊῪ ὨδαϊΠοηἰδι) Ὀτγοαῖκα ἐπ Ὡροὴ 1}|ὸ ΟΠ για 
ποτὶ. Α Ππορίδοη δι τ ΟΝ ἰδ ΤΤΟΓΒΟ, ΠΟΘ ἀδπηγοιὶς. ΠΤ] ΟΓΘ 
οὔ 10 παΐυγο οἵ ἴῃ ὑοϊζοιη θα οἷς, τὴ ἴἢ6. δη ὁ ΟἿ. 
ἴον ἰϊ, 826. σοργοδοηϊοά Ὀγ ἴῃ 6 ἢγϑὶ Ὠδϑδβ οὗ ἴδ6 Πριαβδῖ, νγὰδ 
ΟὨΪΥ δῇ ἀροδίδδυ ἴγοσῃ {116 ΧΟΏΘΤΒΙ τονοϊαἰϊοη οὐ αΟοὰ ἰῃ ἠῶ» 
ἴητο δηά οοπϑοίθηςο (Ἐοτ. ἱ. δῃὰ [|. 14), τΠοτοδδ {5 δ δ- 
{Ππρη18πὶ 186 δὴ ΔΡΟΔίΔΔΥ ἴγοτη {πὸ (}} τονοϊαϊίοη οὗ Ὠἰν 9 
Ἰονο ἰ8 [Ὧ0 ἥοῃ (σοιιρ. Μαϊι. χὶ. 41. 421; 1 ἰ6 τοβησά, ἰητοηβὶ- 
βιὰ Ὠρειορηίδια, ἴο πΠἰοἢ 106 νογάμ βἢ4}} ὈῸὸ δὐάαΓοββοί : 
“ ἈοΙΘΙΩ ΘΓ ἴσο ἩὮθΠποΘ ἴδου ατί (4]]6ὴ [᾿ (οὮ. ἰϊ. δ). Τμ ἰδ 
ῬΓΟΡΌΟΟΥ ἰ5 ποῖ σοῃβθηρα ἰο [δ Βοτοίδιίοη : ἰξ ἰθ {Π|6 Βδσὴθ 
ΔρΟΘίΔΔΥ (ἀποστασία) οὗ Ἡϊιΐοδ 8... Ῥαὺ} βροακϑ ἰῃ 2 Τίι6 58. {ἰ, 
3. δη ὙΒΙΟὮ Π6 8668 οὐ ηδίθ ἰὼ Απιϊοηγὶ-ἴ, 1.6 Δίαη οὗ 
Εἴη, 11:8 δοῃ οἵ γμογάϊπίοη. Αρὰ ἰπ ἀροογι υἱηρ πὸ δνὶ} εἰπιοθ 
οὔ ἴΠο Ἰαδὶ ἀδγα (2 Τίπι. {{..1 8ᾳ4.}. ἴπὸ Αροβι]θ ἀὉ] } ποαῖθα ἴῃ 9 
ἙΠδγδοίογ οὔ ἴπο τηθ ἭΔΒΟ 8}}4}} Ἰΐγο {π6, 1 8 ΤΠΒΏΠΘΓ 
ὙΠ|ὼΣ τοι πὰδ τι οὗὨ ᾿ἷβ σμαγποίου δ οὐ 116 δ ΠΘῊἢϑ 
(Βοπι. ἱ. 29): [ἢ πὸ πὸ ονοδαν ἃ πον Πορἐ ποι θη: τ 11 Π]1η ΟΠ τὶθ- 
ἰοπάοῃῃ. Εον ἰδ ἰβ ουἱάοηξ ἔπηῖ 86 βρῆκα οὗ (γί -ἰοηάομ ; 
Ηἷα ὀχρτγϑβαίοπα--αροείασν, 2 ΤΠι6886. ἰΪ. ὃ; φοπες δυαὶϊ αἀνραγέ 
7 γοναε ἰδὲ 7αΐλ, 1 Τίπι. ἱν. 1 (οον. 2 Τίπι. [{}. δ: ἵν. 8, εἰς.}.-- 
Μ»]Α ΠΥ βρὸν ἢ. αὶ ἰδ ΒΡΟΥ͂ΤΕ ἴω τῦ6 ΑΡΟΟ ΔΊΣ Ρθο ἰδ [89 
ΕἸΘΩΓ ἢ αὶ εροοιείοα οἵ ἴ:0 Ἠδτιῖοῖ ἀπ ἴπ 6 τοϊατγηΐηςς Βοϑδῖ. 
Το τὰ 2 6508 (Δίδιι. χχίν. 4, δ, 11, 23-20) δῃὰ "6 ἀροβῖ!θθ 
ΘΡροδῖ οἵ ἴδ]δε ἀοοῖΐηο, βοἀ ῃοι]Οἢ,, ρΟΑίϑ ΠΥ, ΤΏΟΓΘ [ἢ ΒΌΠΟΓΑΙ 
ἴογτηθ, Ἡ ΒοΙ'Θα8 ἢ ΑΡοΟΟΔΙΎΡδο ἀ! δε ηκοΐδυ Ὀοίνόθπ ἢν Ὸ 
κίηα οἵ δροδίωοδίϑα, 9 ονν δ δηὰ Ποα θη βῃ, οἵ [89 ΟὨΗγοὰ 
Δ εὐ 10 ποτά: [Π6 »κδουδάο-(Ὠγίδι μην οὐ ἴἢ9 Ἡκτὶοῖ, 
διὰ 1Π9 διε - Ομ τ δι ὩΓΥ οἱ ἴπ 6 τοιϊυγηίης Βορλῖ. ΤΟ ἸαἰίοΓ 
ἰβΒ (9 ποτ) ὰ ἀινϑείοα οἵ 411 ΟἹ τίδιίμπΥ ἢ [86 ἔὐτιπογ, ἐμ9. 
νογὶα, βάορτίης ΟὨ γιέ Ὑ, οὐ Ομ γι ΠΥ δόδρίίης 1 
561 ἰο {86 ποῦ]. ΑΥΒΕΕΙΕΝ, ΡΡ. 800 5η.--Ε. Β. Ο.] 
{ ᾿Ν Τὶ σβλῃποὶ 6 Ρτονοὰ ν ἢ δυϑοϊ υἷο σογ Δί (Π δι Δ 67» 

Ὡομαὶ ΑἸ οἢτίκι {1 δίαπὰ δὲ [π6 Πορὰ οἵ {πὸ Αἢς ἢ γί βείδα 
ΚΙηκάοπι, ἔυν ἰδ 14 Ροβδὶ Ὁ]6 τπὰς (π0 οἰκ (ἢ. Κι π΄ ῬΓΘΟΘ» 
ἀϊπρ δούθῃ πρηάμ, ἀθαϊχηδῖοι αὶ εἰ πράου, δ Ῥόνοῦ, αμὰ ποῖ 8 
Ῥοόγϑοη, δῃὰ [πὸ δ π|6 ΠΙΑΥῪ ὕῸ δα σοησ της ἴδ6 ΑἸ ΓΟ σίδ- 
ἐδ Ὠογῃ ἀοϑεγί υ64 Ὀγ Ὀβηΐϊοῖ, αι μβοὴ σοῃρδτιεῖ νἴ{Πὶ [86 08 
Ἰογηδ. Βυϊ το Ἰγρο οὗ Απίίοοδυβ ΕρΡίμ ἤδη. 8 18 οἵὁἨ ἀθοίβίγθ 
Ππροξίβηοθ, ἴοῦ Επ|4 ρουθοπαὶ ΘΏΘΤΙΥ οἵ θοά δ Εἰηράοχῃ 15 
ἀοπκογι θά ἰῃ ἴπ6 οἰκμε ΟΝ αρῖον οὔ ᾿δηίοὶ, 88 ἃ Π{|1|Ὸ, στ» 
ΔΙ ἰπογοαοίης Βογη, υ8ὲ δα. Αὐτἰο  τίδε 8. δροίικοὴ οὗ ἴῃ [ἢ 
βουύοῃῖῃ. Απά [δὶς ἰα οοττοῦοταιθα ΨΥ ἔπ Αροϑέϊο ῥϑηὶ (2 
τῆσδ. 11.}. το ἀοϑονὍθ5 Απεοηγιοῖ (γοΥ. 4) [ἢ ΟΟ]ΟΥΒ δυ)}- 
ἀοΕΙΥ ἑαγηϊδῃοὰ Ὀγ Ῥϑηίο! 8 αἰκοῖο οὐ ΑπεοσμυΑ, πὰ ψ1}10Ὸ 
64}1}6 Ὠΐπι, πιογθόνογ, ἔπ απ οὗ δίη, [8ὸ ὅοη οὗ ροτγὰα ἰοη, 
ψὨ]οῦ, {{ ὀχ] αἰ θὰ πΑΙΌΓΑΙγ, πὐιδὲ ΤΟΙΣ ἴ΄0 δῇ πα νἰάυαὶ 
ΟΡ. Φοῖη χυϊΐ. 12, τβογο [Π9 δδ26 ΘΧὈγϑαβίοη, ὁ νιὸς τῆς 
πωλείας, ἰδ υδοὰ οὔ Φἀμ4). [π ἴΆΤΟΓΙ οἵ {116 ΒΑ1η6 ΥἱΘῪ ἸΏΘΥ͂ 

Ὅ6 κἀάιιοοά, Κοτίδο. Απδ οκίθϑ ἰῺ ἴΠ|ὸ ὨΪδίοτυ οὗ ἴΠ6 ψοσ]ὰ ; 
Ἂο γτουίουϑ σοῦ  ἀ- κίοκάἀοτην Ὠδ4 ΘΧΈΓΒΟΓΟΙ ΠΑΓΥ͂ ῬΘΙΦΟΠΒ 88 
ἐμοῖς ποιὰν, ΝΟ ἀποᾶξαγ, Οὐγα, ΑἸοχαμάοσ ἴμ6 αγοδξ, 



264 ΤῊΕ ΒΕΨΕΓΑΤΊΙΟΝ ΟΡ 851. ΟΗΝ. 

Κίπράοτῃβ ἰηίο τη ϊοῦ {86 1Δ5ὲ ποδὰ 18 ἰο ὃ6 ἀϊ- 
υἱάοὰ ((δΐ5 αἰνίβίοη ἐδ 8ι}}} Τα αγο)ὴ. ΤῊΘ δεοοπᾶ 
Βεαϑί 18. ἰάοηι 68] τ ῖι 16 Κ᾽ αίϑε Ῥγορλεί οἵ οἷ. 
ΣΧῖχ. 20, 8δη νι} ἐμ 6 δωπιαη ὀψέ οὗ (Π6 ἐι{16 λογη 
οἴ Ὅλη. υἱἱ, 8; (9 βγεί Μεαφὶ 18 ἃ ρλγηεοίοαὶ, ροἰϊ- 
ἐἰεπἰ---ἰλὶ ἃ δριγ μα Ῥόοσον, (Π6 ρόνγοῦ οὗὨ ἀοο- 
ἰσὶηϑ δηὰ Κηον)οίσο, οὗ ἱπ 6] δοιαὶ] συ! ἰνδίΐοι, 
οΥ̓͂ ἰάοπα: 86 διῖβοβ ἔγοια {8 δαγίἢ, ἐ, 6., 18:9 οἷγν]- 
Ἰχζοά, σοηβϑοϊ! ἀαἰοά, οὐ οΥἿΥ νγουϊὰ ; ἢ6 δοτηθ8 ἴῃ 
ἃ Ομ τἰϑιίδη ρατῦ δπὰ ἤδη, ἐλ6 λογη οΓ ἰλ6 ἰαπιὸ, 
θυΐϊ τι (ἢ. Βρίγιῖ δὰ βρϑϑοῖ οὔ ἱμΠ6 Ὠγαροη 
(οορ. Μαίϊ. τἱΐ. 18); 86 7παγεὲ Ὑ ποῖ (89 
Ἐα196 Ῥγορβοὶ οδ.868 ἴο ὈΘ ηϑᾶο (1[.)}6 ἰϑίοτ ς 8) 
βαδ5ιγαίαα οὗ νι ϊο ἰδ ἰη ἰῃ9 ἐηασο ἴῃ Ὠλη. 11]., 
δηρὰ ἐμὸ κἰαίι!οβ οὗ ἰ Βοιιδὴ Ἐπιρογοῦθ, ἰο 
Μοὶ αἰνίηθ ΜΟΡΒΏΙΡ 89 Ῥαϊ4), ἀοηοίοβ [6 
ἀοϊδοάϊϊοα οΥ̓͂ [29 νου δηὰ {16 τοῦ] - ρογου -- 
(πΐ8 ἰ8 {πΠ9 πον Ὀθδί μϑη βίῃ, β᾽ πἰκίης; Ὀδοῖς ἰηἰο [86 
ἀοϊδοδιίοῦ οὗ παίατο δὰ μυπηδηίΥ, οὗ τ ΐοῖι 1 
οδηηοὶ Ὀ6 ρῥτοάἀϊοίοαὰ ναὶ ἴοτπιϑ οὗὐἨ 70} δηὰ 
Ὀοβι ΑΕ (Βοαι. ἱ. 22 84ᾳ.} ἰΐ β.4}} γοῦ δϑϑαπιο; 
πὶι ἢ (815 Θηδηοοιηοπὲ οὗ ἱἀοἸδίγΥ, βθοπὶ ἰο Ὀ6 
δοπηροίοα ΠΟΤ ἀοιῃοηΐο τα ἢ Υ Ορογδίί οΏ8, δο- 
οογάϊηρ ἰο τον. 16. γόοτβ. 1δ-17 οδοηίδίη 8 ὕτο- 
Ῥ᾽ΙΘΟΥ̓͂ (πδὺ 41} ΡυὉ]16 ἱπίογσουγ δ Ὑ11}} Ὀ0 ὁπ δοη- 
αἀϊίοη οὗ τϑοοϊ νης {19 πιαγᾷ οΓ (λ6 2δεαεὶ (π ϊοὶ 
δ βἰ η  βοδη 7 σοπίταϑίϑα πὶ (9 δεαΐ οἴ 186 
βοτυηπηίβ οὗ ἀοά, οἿ. Υἱὶ. 8 844.), ἀπά ἐμαὶ ἔγωφ 
δεϊϊευεγα Ἡὶϊ θ6 ρσίνθῃ ἱπίο (6 Βαηὰ οΥ Αηιϊΐ- 
ΟὨτὶϑὺ ἴῸ Ρογβοσαιΐ οῃ, 85 15 ἰηἰἸπιαίθα, θ6η. Υἱΐ. 
21, 25; Μαῖιὶ. χχὶν. 9.5-Ε.ὄ ΒΚ. 6. 

ΤῊ δρίτίτπ] ἀπ πηΐνοῦπαὶ σΒΑγαοίοῦ ἄοοφ οἱ οὁχοϊπάο ἐηά!- 
γίάυ! μογβομδὶ σχϑρτοβοαϊατγοθ. ἘΝΟΓΥ δρί τἰξυαῖ ἐοηἄθπου 
Ἦἣδ8 ἰΐα αἰμ(σαϊδιοὰ τοργοβοηίδίίγοα, δηὰ Ὑΐϑηὴ ἰξ ἢ 
Τονο πο 18 μογίδοϊίοη, ργοάυσοθ [9 τοργοδοηϊδέϊῖγο κατ᾽ 
ἐξοχήν. Ἡοποθ Αππ -ΟὨτίϑιΠ.ἢ ἰοηάἀθηςίο6 ργοάποο ἀἰ ἤδγοος 
Απεὶςἢτιδίϑ; δηά 1τ ἰα 8 δοῦον Βἰδίοσίοθι νον, το (Ὠγί- 
εἰδηὶ Υ ταδί δι ηβ [Ὁ (Π 680 δοραγαῖθ ΑΓ ο γί βία 84}, δοῖῃθ 
ζαϊυτο ἀλγ, δηὰ ἐιοῖς σοηδυπιηδέίου ἰῃ δὴ ἐπαϊ ἀμ], ἕατ 
ΘΧοΘΙ ης (ἢ δπὶ ἴῃ ἴ..6 ἐπ ΘΠ ΤΥ οὗὨ μὶβ οΥἵἹ σΒΑΓΔΟ ΟΣ ([δῶμκϑ 
1. ο. 3141). ΑΥΒΕΒΙ ΕΝ, ΡΡ. 801 5η.--ΑΕὶ, ΒΕ. Ο.] 

4 [Ασουτήϊηρς ἴο Ααὔογϑη 116 λοαξέησ 47 δε Ανεί Βεαεὶ 
δη {Πιθὸ οχογοὶηθ οὗ (80 δρϑοΐδὶ ροινογ οὔ (9 ϑεοσοπά, Βοξ ἑογί ἢ 
ἴῃ σοῦ, 12. ανο δ γον θύσῃ. 116 πτίϊοι : “ ΤὨο γχοίυτγη οἵ 
εἰ Βοιδὲ [8 το γοβϑη θα, οὐ αἱ Ἰοαπὲ μτορηγοὰ [ἢ ἐμδῖ ρείηοί- 
ἴα, ψ οι, βίηοο Α. Ὁ. 1789. 64. τὴα εἰΓονῖϑα {{π 61 ἢ Ὀ6εδὶ- 
ἱκο οπτῦτοαῖζα, δὴ ἃ ἢκ5 βίηοο ΤΠ Ὀφοη ἀθνυοϊοροᾶ ὈοΐΉ 6χ- 
ἰοπβ ΟΥ δηὰ ἰηϊθηδίγοὶγ,. Τὴ ῥτίης! ρ]86. 5 ὠρροηγοά ἴῃ 
γαγίοιϑ ΖΟΓΤΩΗ͂, ἰῃ ἴη9 Βογο]ίοπ ; ἰῃ Νοροίοσῃ, ἄθϑβροι τὴ 
δαποιοηΐηκς τουοϊυτίἊοη, Ρτουίΐηρ, δ 6 δα πιθ ᾿ἰπιο, δας (ἢ 9 

. Βοαδβῖ, ουοῖ ἰῇ 18 δ 0) 9, (Δ ΟΙΥΤΎ ἴμοὸ Ηδτϊῖοῖ; ἶη Βοοίεα!- 

ἴδιαι δηὰ Οοταπιπηΐθα. ἰδυΐϊ 16 ΠΙΑΥ͂ Ἔν οχρθοῖ οἴου τηδηΐ- 
[οδιαϊίοησ." 1 τὶ1} οὐ Ὅ6 ἀσεϊοὰ ΟΥ̓́ ΘΠΥ οὔ ἢυ Υἱοῖνθ 
[06 ουοπίβ οὗ [9 ἴνο ἰδδὲ σρῃηΐυγίοβ ὙΠ ΘΗ κθηθά ογιο, 
τπαὶ αἴδὸ {116 υτοαϊοσιίου οἵ [ἢ [8156 ὈΣΌΡΠΟΟΥ δδ88 Ὀορτη ἴο 
Ὅο Τ01811οὁἡ, Ὁ ποοπγνογίοα ιυχκηίοπι ραπποά ΟΥ̓ΟΣ ὈῪ ἀ6; γος 
πο ἐπ σμυτ ἢ ἀπτίηκ ἴΠ9 τος οοπτυσίθα, πὰ ἔπι πιίχίης 
οὗ Ομτίατἰλη πὰ Ῥαρκιὴ οἱοαοηΐα ργοδποοάῦ Ἐουμηδη Ομέδο}}. 
οἶϑαι. ΤὭθη οεπὶθ 1116 Εδίογτγηλιίοη, ἀϊθδο! τίς {π|18 {ΠΠοκὶ εἰ- 
τηδίῖϑ ππίοῃ, δηὰ γοδίοτί πρὶ ΡΌΓΘ ΟἾ ΓΙ» ΕἸΆΏΠΥ; δὰ Βθῆοθ, ἐξ 
7066 Ὠλταγη, τπδὲ ἱπ 16 ϑυαιοθοήίπρ σοῃζιτγί δ, ΠΟΔΊ ΘΏ “Τὴ 
δΘουἹἱὰ ᾿ἢ ον δο ΘΡΡΘαῦ πιοτὸ πακοὰ, παι ίθοά, απὰ ἀὁ- 
εἰάφάὰ, πὰ δῃου]ὰ δἰίδοις Ομ γε βηΠΥ δραΐη, Ὀυ{ δὲ Ὦτδε οὴἹ 
ψἰτἢ δρὶ γα] ποδροῦθ. ΤῊθ ΑἸ ΕΟ γί πε ΐαη οἸοτμοηΐξ, τ Ε1ς 
δοίυτο 'τῶδ πηδοῦ 8 ΟὨΒ γί (ἰδ ρυΐδθ, ΠΟῪ σα ἤοσσασγά τ] ῸῊ 
ἐπογολβίηδ' Ορθηηθδα, δα τηδηϊδαϊοά ἐϊ56]{ 46 ἔμο ζδἴδθ ὕτοὸ- 
ἩΘΟΥ͂, 88 ἴ,150 ἀοοίΓ[ 6, 86 ἐ1ὁὸ ὠρί γ 8] Ῥονγογ οὗὨ δοἀποὶηα 
ἄδα5, νι ἢ ἂγο Ὀπδοά ἢ 8 υἱοῦ οἵ (Π9 τοῦ! ἃ, σδάϊοα !ν 186 
δ ορροβοῦ ἰο θοὰ, πε ὙΠΙΓἢ ϑργορά δηὰ δας 88 8 ὅδΔΏ ΚΟΥ, 
Ὁπᾶογ ἐπ ΠΆΠπ10 οὗ ΡΠ ΠΟΚΛΟΡὮΥ., ΘΠ χϊθηταθηξ, αὐ ὰ εἰν 5 4.- 
εἴοη (2 11π|.}. 17). 1ὲ [6 ἃ μος, [δὲ {πὸ Βοδεί᾽Β οοπηίης ἴο 
18 δραΐῃ. δηὰ [18 ΠΟῪ ρόνοτ, Ἡπογοοῦ ψὸ δροῖκο δὺ ιγοὸ, ἕἰ8 
οι! ]οὰ ἰογί, δοσοιῃρδηίοα πά βίγϑη μι ϑηοά ὈΥ {9 1 δθηοο 
οἴ ἔδο Ἐδ᾽99 Ῥσορῆδς Ὄχδςῖν δα ἐἐ ἰα ἀοδογὶ οὰ ἴῃ Βον, χίϊὶ. 
12 564. 11 15. ουϊάοπς δπὰ μα ρδῦϊο, [αὐ {Π6 ΔΙ οδορΡ ἢ ο 
Ῥυϊηοὶρῖο οὗ 80 δῃίοποιιῦ οἵ πο ὨθπΔη δρίτ ἢ, δὰ ἐπ 
οοττοαροπάϊης ἐΠΒΟΙΘΕΚΕΙ Ῥγϊηοίρῖο οἵ Βδιίομ δ) δπὶ, ἴῃς 
1λο δ} [61 δὰ Μαίογί δ τι, Ὠϑίδτα, Ραητηϑίσῃ, ἀπ Αἰποϑίδτῃ, 
δῖο 8}} 1160 ὑγχοήυσίδ οὔ [ἢ9 δδῆ)οὸ σρί τὶ, τ δδϑϑῆσθ οὗ πῃ ἰδ ἃ 
46 ΔΡΟΘΙΔΒΥ ἴγοτῃ ἰ6 Δι Δδιηδηία) Ὀγίποὶ ρ᾽θ6 οὗ Ομ εἰδεϊδ  ν, 
διἰοπδιίου ἤγοι ἴδ Ἰἱνίης δηὰ ὨΟΙ͂Υ ἀεοϊδοαίίου οὗ ἴπο 
ΟΓοαί του, ἰ6 ΟΧΔΟΙΙΥ ται 15 τηϑδὴΐβ ἰῃ ἴδ6 ΑΡΟΘΆΪΥΡ:9 ὮΥ 

ἘΧΡΥΙΑΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΘΈΤΑΠ, 

σι. ΧΙΙ. 18. ἘΠ6 Ροσαϑοουιθα ἴδθ νγοϊδῃ. 
--ΕΑἸτϑι Β6 ρεγβοουϊοὰ δον Οὐ, 6 Βοὶγ ΟἸτίδὲ 
ΗΟ]; ὩΟ ἢ Ρογϑθουίθ8 ἴ0)6 Ἠγοηίσπ, 189 
ἰπβιἑιαιοπ οὔΒο Κιησάοπι οὔ (οα : 5Βαυβοαιοηί!γ, 
πσθοη ἰμ6 οιηδη 45, ἰῃ γοϑρϑοὶ οὗ μοῦ ουϊπαγὰ 
δΡΡΘΟΒΓΒΏΟΟ, 8116 ἃ ΒΟΡΒΟΙΓ πὶ ἢ ἐλε φαγί, Ὦθ μοῖ- 
Βοσαί68 ΒΟΓ ἵππον οϑϑϑης}1γ---ἰὨδὶ ν ϊοῖ ἰδ 
Ἰαίθγ ἰο ΔΡρϑδσ δ58 {πὸ Βυίἀθ--ἰη ΠΟΥ γεπαξπίη 
εὐλὲ]άγεη. Ἰθδὶ ἐμ εαγίλ πευϑὶ, δαυλ} σὶῖ (δ9 
εἰ εγῆδδα, ὈΘ ΒΥ ὈΟ] ΘΔ ἀρρτγοθοηάοά, 8 Γο- 
φυϊγοὰ ὈΥ (8 σΟὨ 8 ΒΙΘΠΟΥ οὗ ὑπο ἀδβονγίριΐοπ, 

γον. 4. Το ἴντο τί κα.---ΤῊο βαυϊης ὑτὸ- 
νἱ άθηοθ οὗ ἀοἂ ἰ5 γορτγοδεηίοα, ἴῃ δαγ᾽ε- ἶξο ἤἶἰλι; 
ἐπ 8 ΟἸ ΛΝ Ἠ45 80 ἰπιἰπηδίο Υ ΔρΡρτορτίδιοὰ ἰδ 15 
Ῥγουΐάθηοο, ἐμδι ἐΐ Ἰλὰγ Ὀ6 Βαϊ ἃ {μδἱ (8 δαγίε-ἰσίηφι 
ΔΥῸ σίσεπ ΒΟΥ, Βοπι, Υἱἱ. 28-37. Αϑὲ}6 ἀδ. Ἰτογληδ8 
ὁἢ. ΘΚ 68᾽ νη ρϑ9, ἰπίο {16 νυνὶ ἀθΥτι 6858, 19 Βα ζεδιϊτο 
οἴ 7εγαοῖ 9 ἀοἸἰγοσδποθ, 80, δἰϑο, 8 θη γλΏ06 ἰδῖ9 
τ 6 ΠοδΥΘΩΪΥ Οαπααπ ὶβ ἰῃ Υἱοῦ ; ποί, ΒΟΎΘΥΘΓ, (86 
7υάαϊζίηρ ρῥγοβροϑοὶ οὗ (Π6 δχίδι 8] ϑδά θτβδὶρ οὗ 
ἃ δον 88} Ομυγοὶ δὲ ἐμ οῃὰ οὔ 9 νου]. 

ὍΜΠ6Γ1Θ 8589 ἰα Ὠοτ τί 8 6ά. ---Το Ὀορὶπηϊησ 
οὔ {18 ἔδοὶ δὰ αγεϊτοὰ ϑνυθῃ ἴῃ ἐμ9 δποίθηι ἀδγ8 
οἵ Φοδη---σἴῖ ἐπ διχὶ ἐο Ῥ61]α. ῬὉ8μ8 ἰγρίοιὶ 
οἰθιηθαὶ ἴῃ [δ 6 ταϊγδουϊοῦβ που ΒΒ πηοῶὶ οἵ [8γβοὶ 
ἵπ {16 ΘΓ 688 18 ΘΓ ἰουσῃοὰ πἀροη. βδ.ι6 ἰ8 
πουγίβηθὰ (οηὰ (8 ρτοβογυοὰ) ἔσοπι τ 209 
οὗ [09 δοερϑῃῖ (ϑηροὶ, Εν] ἃ, δ αἰ.). Τιιεὶ 
{89 τοίάεγπεῖς ἴθ ἰο Ὀ6 Δρρυθηϑη θὰ ἴῃ ἃ βυταθοὶ!- 
68] Β6ΏΒΟ, 18 τηϑηϊοδὶ ὕγομι ἐς 6 ἔδοί ὑπ αλ τὴ 6 Ἡἢ οπιδα, 
πἘ}180 ἴῃ ἰὐ, 15 ἀδί(α 1 8 0]6 [Ὁ Βαίδη, δἰ ιπουσὰ 
ΘΙΘΘΉΒΟΓΟ ΘΑΡΓΒῚΥ Ἡ]]ΔΘΥΏΘΗΘ65 ΔΙῸ ἀπ χηλί οὐ 88 
ἃ ανονὶίθ δϑοάθ οὗ οὐἱϊ βρίγὶίβ.0 Τ89 ϑβγρϑαί, 
ἰΠθΓοίοτθ, βοπ δ ἃ δίγεα 07 Ἰτοαίεγ' ομί 97 δὲ πιουιϊὰ 
δι οΥ (6 οδολρϑὰ ὕοιηδη. 

ογβ. 16,16. Ὁ αῖοσ 85 ἃ χίνοσ.--- δὲ ἰ5, 
ἦπ (89 ἴοτγιὰ οὔ δὴ δρρδγϑηιν ἰηοοβϑδῃς σατγτοηί. 
δι ὐϑιοταϊοοὶς γα ἸΔΌΟΤΒ (0 ἣχ ὑροὴ {δὰ ἰηίεῖ- 
Ῥτοίαἰίου οὗὨ ἐμ ἰογγϑηὶ οἵ τραΐξέγ 88 8 ἰογτγϑηὶ οἵ 
παίζοπδ 8Ὰ ΔἸ σον δι οματδοίου. [{ 18 ἐμ δἷπη 
Ρἷὶς δἰβίοσ σο- ἢ] οΪορσίοαὶ οχρὶ αρδίϊοι οἵ 8 τοῦ 
Ῥγοπουποοὰ δ]]οζονίςϑὶ ἄσυατο: νι 115ὲ, οα 186 
οἶμον δαπά, ἐδ ζΘΏΘΓΣΔΙ δρρ!ἰοδιΐοη οὗ ἰμε ὅκατο 
ἰο »γεδδὶπο ἀαηρεγδ, ΟΥ (6 οἰϊαιῖου οὗἨ ΒΊΠΙοτΒ αἵ 
ἀφϑι δὰ βίγοδιηϑ οὗ ἀδβίγαοίϊοη (Ὀ 8. χυϊὶ. 4), 
ἰ8 τηοδϑηΐῃ 685 ἰπ (Νῖ8 οοπηοοίίοη, 1ὲ δοΐης (89 
ζαϊοπιίοη οὗ Ξαΐδῃ ποὺ ἰο ἀὐΐξ {89 τοπηδὴ ουΐγιζὶὶ, 
Ὀυΐ ἰο οὐδο ΠοΣ ἴο ὈΘ οδετὶθᾶ αὙΤΩΥ οὗ 80 
εἰν θ 1--Ρ ΒΘ Ὁ, ΟὨΪΥῪ (0 σδ80 ΟΡ ““ἴ0 ἤοδὶ πιὰ 
116 συγγοηί (ποταμοφόρητον. Το ἀϊνοτγᾷϑαὶ 
ΒρΘοὶΔ σαι οὗ ἐ110 δβίζοϑδιο οὗ παιϊοβ ἀο0, 18- 
ἀφοά, τοϑὺ ὑροὰ 111-8α γ]86 πὰ ΔΡΌΪΕΓΑΥΥ Κπ689- 
σοσὶς, ρυδοί ἰϑοὰ ἴῃ ΘΟὨ ΟΣ ἴο 86 ἐϑοῦν οὗ 
ΟΒυγο-ϑιοσὶοαὶ ρΡοαϊο( 005 (ρογβθοιιίογδ; Μ10Κ- 
οὐ πὸ δηᾷ οὐδὶ ἀδθιηοῃ3: δογοίῖοβ: δ υϑοϑῃβ; 

ψοτδηϊρρίπς ἴη9 Βοαδέ. Ἰηάοοϑά, ουεέῃ ἴῃ ἃ δἰΐθταὶ κοῖθα, ἕἰα 
[Π6 ῬὈτοδοὴξ ἀλδυ, " δεείίαζεῖίν ἐξ ἰλὲ ἰάραΐϊ 9} ἐλύνλενε" Βαὶῖ 
ΟΥ̓́Θ ὙΓΏΟΓΟ 15 οχίγϑιῃϑθ ρμοϊπί δ848 ποῖ γοῖ ὕῬδϑῆ τοϑυμοά, ἔν 
Ἑαϊδὸ Ῥτορδοὲ ἰδ ρονοσγίηϊ οοουρ. ὙῬδαῖ ἐδ Ὀσίησίης ἴθοῦ- 
Βδὴ ἀκ9 ἔγοπλ ΟἾ τί «-ἰἰ ΛΠ γ, δὰ ργογοηζίης οἴ οσα Τγοπὶ σοι δῇ 
ἴο αὶ Ὀο] οἵ ἴπ 8 [1] δὰ ἴσιο ΟὨγ  ἰλπΥ, ἰδ ποιμίης οἱϑο 
ναϊ γοδρεσῖ ἴοτ [689 ἐη1011]90 [8] μΡΟΎΟΣΩ Ὑ Δὶς Ὦἢ ΤᾺ] ἔα {080 
ἀ1γ8, ἴον πιοίίογη δείθησθ δὰ Οαϊίατο." (ΤΏοθο ᾳποίδελτοϑ 
δΎθ Ὀ6οῃ τηδὰθ ἤγουν [ἢ 5 1᾿ἰῸ Ὀυγκ Ττδης. οἵ Ἐ80 γει οἷν 
τοη οὔ Αὐθον] πη, ΡΡ. 30έ, 311 864.}-Ε. Ἀ. Ο.] 
4[1π δυοογάδῃοοσ Ὑτ ἢ 18 γον (δαὶ [ἷ9 ψίαϊοι, τοϊδίοθ [9 

ἴπδὲ Ὑ]οἢ 18 40}}} αίΐατο (ϑ09 Αὖν. ΝΟτξ, μρ. 250 κ4ᾳ.), 
Ατὰ. Ἐκ]. γοζαγὰ9 ἐπὶ ἀοδηΐ ὁ δυπιθοὶ ((Ὺλ6 ἔπτὸ πίρρε οἵ (δδ 
τὐλρον Θασὶθ) δϑ Βαυϊ ςΖζ Γοΐογθοοο ἴο πη οὐ͵οος ἔλδὲ ςδηθοῖ ΠΟΥ͂ 

ἰάθη! δοά. Ἑὸτ πΐ9 Υἱϑτσα οοποογηίπς ἴο τού ΣΉ ΣΣ, δὲ 
οοποϊαάδίηςς ρα ζΓαΡ οἱ ". 291.--Ε. Β. Ὁ) 
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Ἐπνα]ά: ἃ Β0ΥῸ 671} τωϑηδοΐηρ (πο ζυρὶ ἐἶνα ΟἸιτ  5- 
ιἴδηϑ ὉΥ (86 Φοτάδῃ! 8.6 Ὀϑίογάϊοο]ς). Ὠ18- 
ἐοτα οο κ᾿ 8 οὐ͵θοοϊίοηθ δραϊηβὶ (16 ζοηογαὶ χοΐο- 
Τοῦο0 οὗἩ [86 νγϑίογ-ϑίγθαπι (0 βί γοδ πιῖη Πα 08 
(ρ. 418) ἂγϑ θ886α ΡΟΝ 8 σοῃ Πι10118 τὰ ΒΑΡ ΤΟ] .θη- 
δίοη οἵ αἰϊοσογῖοαϊ ποθ οὔ ὀχργο"βίοῃ. Ηθ 881κ8: 
“0 δη ἴ( Ὀ6 βεϊά ἰδὲ {Π 6 ἀγα ἢ} 0 ῬΘΟΡ168 δΆπιο, 
1κὸ 8 ἤοοά, ουἱ οὔ ἰμ6 ἦανγβ οἵ βεαίδῃ, δηὰ σγότθ 
δι} ΠἸοσο αῷ ὈΥ ἴμ9 φαντί Τ᾽ [0 ΤΠΘΥ], αβϑυγθαΐγ, 
ῦο δοβυτπιο ἰμδὲὶ 'π 6 ἅτβί τηοίϊΐοηβ οὗ (16 τηὶϊ- 
κιλιϊοπβ οὐὗὨἩ Ὠδίϊ 8, οβροοία! ἷγ ἴῃ (μ6 κεἰς οἴ 
(80 ἤππ5, ἀουχοηΐο ἱπιρυἷθ68 Ὑ6ΓΘ δἰ ὉΪαΥ ; δηὰ, 
δ᾽ ἸΔΥΎ, ᾿ῦ πιΔὺ ὍΘ δϑδϑοτί θα ἐπὶ (89 Τ]οοσγϑίὶσ 
οτον οὗὐ (Π9 Μίοάϊξοναὶ Οοοϊάφηϊ ονὐογοϑίο ἰἰ6 
8οβ1}16 ἰογγϑηὶ οὗἁὨ ὈδνὈδΥ Δ 8. 
Απᾶ [δηρ6: Β5}] 89 ΘατιὮ.---Ν οὶ ν (ἢ 

δρρ ἰοδίιου οὗὨ 818 ἤρατο ἰο 9 σαϊαγοὰ Βοτηδη 
ποῦ (ΑΘΓ 6) ΟΥ̓ ἴ0 δηοί ον Ορροϑίῃρ νον] ἷγ 
ΡΟΤΟΥ {ΘΠ ΕΡ ΠΡ ΒΤΕῚ; ΟΡ ἰδ Τοΐοροποθ οὗ ἰΐ 
ἴο (89 οἰοανίης Μουηῦ οὗ ΟἸΐτνο8 (Ζε6}. χὶγ, 4), ἰπ 
δοοογάλησο ψὶ(ὶι 86 ορὶ που τὺ τ[86 ἥπαὶ Αηιΐ- 
οἰ τ διϊδη ἀἰπι9 8 90 ΘΧΟΙ αΒΊΥΘΙΥ͂ ΒρΡοΪκοη οὗ (ΕὉ- 
ΣΑΡ), ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΒ ἰο ἰ89 ΟΧΡΙϊοἱῦ σμαγδοίον οὗ 
ι815 ΟἸὰ Τ' οϑἰδπιθο ἰγρ6. 

γον. 17. Απᾶἃ 186 ἄσαβζοι;:. νγαὰβ στοῖῇ.--- 
δίποθ ἐβ6 Ὠγάξοῃ 88 δ᾽ γοδὰν Ὀθθὴ ὑσοῖ ἢ ἀρσαῖ πϑί 
(9 Ἠοτιδη, δ ἱπόσθαϑθ οὗὕ ψγαίὰν ἷἱβ ΠΟΓΘ 6χ- 
Ῥτοβδοά, ἀονοϊοροὰ ἴπ ἰ6 δοπῆϊοὶ ὙΠ ἐπ 6 Γ7ο- 
δὴ. Ηδσδηοθ ἐΠ0 χοβάϊηρς : ἐπί ἰῃ σοπΐυποίϊοη 
ὙΠῸῈ τῇ γυναικέ ἰθ δἰ σηϊδοδηί. Τὴ9 ρῥγοροβί(: ἢ 
ἐπί πὶτὰ (Π6 ἀαίῖνο τοᾶν, ἱπάοοά, 5 πιΡῚΥ ἀσποὶθ 
ἰδ οὐὐοοὶ οΥ̓͂ 8 δοϊΐοη, θὰᾳϊ ἰξ οἵἴϊθη βἰρηΐβοβ: 
ἐοπεεγηΐπ, ὁπ ασοομηΐ οὗ, αδομέ, διὰ 118 8. τηοϑὲ 
ἰτοφαθΌ ΠΥ [10 6486 ΜΔ του ὺβ ἐμπδὺ ἱπα οαῖθ δῇ 
ἐαιοιΐοη οὔ 86 τηἱπά (48 μογθ)ὴ. ϑαίδη Ὀδοοϊηθϑ8 
80 ἰῃοοῃηβο σοποόγηῖη ἰδὲ οοπιδαΐ τ ὶ(ἢ ἰμ0 Τ οἴη ἢ 
(δὲ δ6 Ὡονν ἀορατγίϑ, εἰς, 
ὙΠ τἴ.6 τϑυηδηῖ.---00 ΔΡοΥο. Α 6ο- 

Ῥίουβ ἰγεδί 99 οὔ 1}}}18 ροΐηΐ 860 ἴῃ Ὠ ἰϑίογαΐοοῖ, 
80, ΒΟΤΘΟΥ͂ΘΡ, ΟΥ̓ [0689 γτέπιαϊπίησ οπδδ ἈΡΡΓΟ- 
βεηάς, ψ τι ΖΙ}1. (89 Ζίοπ (68 (7) οα θαγί ἢ. 

γεν. 18. Απᾶ Β6 πιἰοοᾶ.---[8.0 ΤΈΧΤ. ΑΧῸ 
θπαν., Νοίθ 7.-ΕὉ. Β. 6.1] Αδοοτάϊης ἰο 9 
οι δῃὰ ἸΘῪ ΟἴποΓθ, (Π6 τοδάϊηρ ἐστάϑη ἰ5 
ὀχ ζει οδ!ν ἱτπυροπϑὶῦ]θ. [Ι͂π ΤΟΑΙΥ, ΠΟΤ ΘΥΟΓ, 
(0 τεδάϊηρς οὗ ἴι0 Βοοορία, ἐστάϑην, ἴον το ἢ 
ἴβογα 8 1058 διι ΒΟΥ, ἰ8 ΓᾺΡ 1688 ῬΟΒΒ᾽ Ὁ]6. 8460 
δῦοτθ. βίποθ 8 ἀθιποηΐο ὀροσδίϊοη ὩροΩ ἰῃ9 δ6α 
οΥ παίίοπδ ἴθ ἴῃ αποϑίϊοι, δαίδη ἰδ |ς68 ᾿νἷ8 βία(ΐοη 
ρου τ{ὸ δαπάψ 5801, ἃ ρίδοθ ΏΘΣΟ ὑμ6 θα ἢ 18 
βαιδιυὰ 6 568 δλαϊίοισ. ΑδΟΠιΘΙΩΡΟΓΑΏΘΟΙΒ 
ΔΡΡΟΔΓΘΩςΘ οὗ ἴμ6 ἤγασοπ, οη ἴῃ9 βϑδῃὰ, δηὰ ἐμ 8 
Βεαδί, ΔΌοΥΘ (6 ὙΘΔΥΘΒ ΟΥ̓ ἐπ 6 ΟΟΘΔΏ, ἰ8Β πο ἀδ6- 
οἰδσοὰ; (06 Ὀιγασοῦ τδηΐβὶι98 89 ἐπ Βοαδβὶ ἰῃ- 
δρὶτοὰ ὈῪ ᾿ἷπὰ πη 68 πὶ8 ΔΡΡΘΆΣΔΠΟΘ. 

ΘΒ. ΧΙΠ. 1.1 Αδοϑυ δίῃ οἂϊ οὗ 189 666.--- 
866 (86 ἠπίγοάμείίοη. Οαἱ οὗὨ (μ0 868 οὗ παιΐοηϑ: 
Μδηγ ἰδ ογρτοῖοτβ ίγοα Ὑ᾽οίονϊηυϑ ἀοτπ. Οαυἱ 
οὔ Βυγορο ὑ Βεηκο}); ουαἱ οἴ ἰδ [4114 ᾿ϑα ΑΓ 
κίηχάοι (Ἐ τα] 4). Τὸ 8ο8 8 {Πῃ9 βοα διὰ πο- 
ἰδῆς πιοσο, Ὀ βίον ϊ οἷς ἀθοΐδσοβ, ιιϑὲ 88 (819 
δατί} ἰ8 16 ᾿ ἐ678] οδτίἢ--- 7, ἰμθη, δγο ποὶ 
8δ'6ο (8:0 Βεδϑβίβ 16 Γ8] Ὀθαϑίβ ἢ ; 
Α νὶϊᾶἃ.-Όθ651.--- οι Ὀ.1685, οὐ ἰδ Οοἄά- 

ὀρροδβοά, Απι ον βεῖδη νου] ἀ-ῬΟΤῈΡ σαπ ΡΥἱτα8- 

5 [ΒΥ {πὸ γενεναηΐξ δ Απ|ι. ἘΔ. ππάογεϊδηδη ἴΠοθ9 ἰού οἢ 
φοσι ἢ, καδήοεῖϊ ἰο [Π0 αλαβδη δ οὗ ἐὺ Ὀταροη δηά ἢΐδ ἰῃ- 
βιταιϑρη 5, αὔβεῦ [6 γϑῦλοναὶ οὗ (Π6 ἀπαρχή (8690 [". 251 δηὰ 
ραξισῖ..---π ν 
1 [999 18ὸ ΟΈΒ, Ρῃ. Ἤ2ιεη.-Ἑ. Β. 0] 

ΤΙ 6 ἱπίοῃἀοα---6βο 8 (01 αἰ οΑ ΠΥ οοποοηίταιθα 
δηα τηοα 864, Βούγονονῦ (Αὐ οτίοη, Πα βίο ὈοΥρ). 
Οπο-βἰἀοὰ, ἐπογοίοτο, 15 [η6 ἰπί ογργοιδίίοη οὗ ἐμ 8 
Βεαβὶ 88 ρασαη Ἀοπιθ (ἔγοτι ΥἹ᾽Ἱοίογίπυβ το ΒΙ 66 Κ 
διηα ἸΠΔΗΥ͂ ΟΠ 6Υ8); δη4 ΘαΌΔ}Υ ομθ-ϑ᾽ ἀοὰ 15 {6 
᾿δΡΡΙοδυΐοη οὗ 1 ἰο ραραὶ Ομγιϑεϊδῃ βοὰθ (Υ᾽- 
ἰγίηα, Βοηροὶ, οἱ αἰ.). ΤὙ86 ἱπιρογί οὔ σιν, 
ὉΠἀΔουιΘαΪΥ, ἀοοβ ποὺ ρτγανιδῖο Ὀδοκταταὰ ἰοὸ 
Βοδίμοη Βοιθ, Ὀαὲὶ, ἰὰ δοσοτάδποο σι (8 68- 
οἰιαίοϊ ς᾽ 68] ̓ Θ ΠΑ ΘΠΟΥ͂, ἕοτ γαγὰ ἰοὸ ΟΠ Υἰβιϊδη Βοπιθ. 
Ηοδίμθη Βοιλθ σαῃ ὯΘ Ὀὰὶ νἱϑὶ Ὁ] 6 ἔθ ο.6 οὗ [6 
δουεη λεαάδ; διὰ ἰδ6 ἰἰκ ἰ8 ἰγσὰθ οὗ ΘΟ γι βιϊ ἢ 
Ἐοπιθ, οὗ, γί μϑν, ὑμ0 Θοο]οβί αϑίϊ60- ΡΟ] 161] ΒΩ. Θ 
οὗ ([8ὸ Μιάά]ο Αμκοβ. Τ|ι6 Βεαβὶ 185 ἀναβαῖνον 
{τοῦ ρ ἃ Ἰοὴς ρογίοὰά. ὙΊΛΒ (86 οἰγουτμβίαδησθ 
πὲ ὑπὸ ἰογγοδίσὶ αὶ οσοϑὴ ΘΙΔΌΓΘΟΘΒ ἴΠ6 Θδϑτγίϊ, 
ὑπὸ ἔδοί ἐμαὶ (6 Βεαεί ὕγοπι ἰλ6 εατίἡ ἀοθβ ποί δρ- 
ῬΘΔΡ 88 οο-τοζοηὺ πὶ} (6 Μβδεαεδί ομὲ οΥ ἰδὲ δα, 
θυΐ 88 18 γα Β888], τηϑὲ πο Ὀ6 οοηουπάοά, 85 ἰὴ 
Ὀ ἰϑίοτα 6 ο]ς.--Ἴὸ Βοαδϑί, 88 ϑηρίον, ἰϑ ἴἰο Ὀ6 ἀϊ8- 
{χα ϊθηοὰ ἤγοτα ζῶον; ἰ9 ψογὰ 18 ἱπαϊσαϊῖνθ 
οὗ 8 Ὀθβι ΠΥ ἐοτοοίουϑ παίαγθ, 860 δῇ. ΥἹἱὶ, 1. 
ΤῺ ΒΟΣΏΒ. ---866 [80 πίγοαμοίϊοῃ, 
Βονθῃ 6886. ---[ἰογργοϊοὰ 45 βούϑῃ ψουἹἀ- 

Ῥοσγίοάβ; οὗ ϑϑύθῆ ρογβϑαουιΐοηβ οὗ Ὁ τὶ ϑἐἰδη8; ΟΥ̓ 
βόύϑῃ Ἀπ ον βίη νου] ἀ- ρον οσβ. Ἡοηρϑίοροτς 
ἀοῆπθβ ἰμο80 ΡΟΥΘ 68 ζ]]ογ8 (ἰἰ. 13): ΤῊΘ 
Ομ ΑἸ άθδη, Μοάο-Ρογείδη, ἀστοῖς δὰ Ποιηδη Κίηρ- 
ἄοπι8. Τὰ ἄτι δηά βοσοηὰ Βοδιβ 6 Ἰοοκ8 70 
Δἃ8 οχ᾽ ϑίΐϊπρ Ὀοίογο ἰδ 6 Βα] ἄθδῃ ϑιρῖτο. Ουη- 
ΒΟαυΘηἑγ, “ΟὨΪ γυρί δὰ Αδεγγία οδϑὰ Ὁθ 
ἱπουσιὶ οὗ" ἘΤ|ι6 δίχι ἢ Κἰηράἄομι, πα Δ τ Πη5, 9 
(δαὶ οὗ Βοταθ, ἱπ δοοουάδποο τὶ οἷ. χυὶϊ. 10» 
[86 βογϑηΐνὶ) οη τ Γ605, 85 0 Ὀ6] θνοβ, ἀπ0}] (ἢ) 9 668- 
βαϊϊου οὗ (9 Θοἀ-ορροβοά ρονοῦ, δῃ!α Ρ85865 ἰῃίο 
(89 ἐεπ λογηδ ΟΥ ἀοἀ-ορροβοὰ Κίηρβθ. 6 μανθ 
ἰακοὰ ἐμ ᾿ἸΌΘΥΥ͂ οὗ δρρυϑβομάϊηρ δ βούϑθῃ 
μοδὰβ οὐ ΠΟΥ 186 (Ρ. 26 84.). ἴῶ {86 ἢτϑί ρίδοο, ἰΐ 
6, 1π 8}} ΡΓΟΡΔΌΙΠΠΥ, ἰο Ὀ6 ἰδ ὴ ἴον σταηϊοα (δδὲ 
1860 ΑΡοσαϊγρίϊβὶ σοϊαἷ πη ἰδ 6 ΤΟ πον] -Ἰ 08 8 - 
οἰ νἶ65 οὗ θδπῖθ]. [ἴῖπ δοοογίάδηοο τὰν ἢ 18 ΤΩΔΏΠΟΡ 
οἵ οοπδίγυοίΐης ἰδ δεῦεπ, Ἀ6 ἱμθῃ ἤο ον 5 ἀρ {86 
Ῥτο- ΟἸτἰ βίϊαδα φυαίογπατῳ πὶ 8 ἑότπατυ. Ὀορσὶ πίη 
ψὶ ἢ (6 Ομ βιϊδη ἐγα. Φόοθὴ που]Ἱὰ 6 πηοτὸ δρὺ 
ἰο ἱποϊαἂθ ἰμ6 Ηοτοιΐαα Κιηχάοιῃ ἴῃ ἢ}8 87γ85- 
ἰοπι οὗἨ Βοδὰβ δὴ Εχγρὶ οὐ Αβϑϑυγίβ. ὙῈ 
ΟΠ τ β δ Ὁ, ῬΓοΟποῦησο ΑἸ ΘΒ ΥΙβι δ Υ ἢγδὲ 
Ὀορϑη --- Ὀδρᾶὴ ΣΙ ΑΥΪΪΥ, ἰὰ τῃ96 Ἡεγοάΐδῃ 
ἤοτπιϑ, δὰ οοπίϊπυαθὰ ἴῃ (88 ΠΟῪ Ῥἢ)886 οὗὨ [86 
ΟΒγἱδί-ορροβθὰ οπιδὴ ἐπιρίγε, 88 ἀϊβιϊποῖ ἔγοια 
(9 Ὠδῃΐ6}1ο υἱδίοη οὔ ἐμ 6 Βοιηδῃ σορμδίο. Ὑ1Ὲ 
89 δρρ!ϊοβιΐοη οὗ (86 Βεοδϑβὶ ἰο ρασαπ ἤοτμο, ἃ πιὰ- 
ὩἸ0] ἃ ὀχ ρΙαπδίΐοη οὔ ἐμ δευοη ἀδαάε ᾿Δ8 ὈΘΟἢ ὁ0Ὁ- 
ποοἰρα (6 βούϑῃ ἷ}}8 πιὰ ἔθη Κίηρβ, βούθῃ 61" 
ῬΟΓΟΥδ ψἱ8 ἔθη Ῥτοΐεοίϑ). ΠῚ (Πὸ Γαΐου θησθ 
οὔ (μ0 Βοδϑὶ ἰο ραραΐ Βοπμο, γι τη χα οοπλοϊηοα 
8η Θησπογλίΐου οὗ βουύθ ῬΥΪΠοΙραὶ Του η8 οὗ μο- 
τω8 ζονογηπθηΐ, ἔγοπὶ ἰεὶπ 38 δὰ Θοηδ0}5 (0 (89 
ῬΟΡΘ; ἈὈΥ͂ ἴΠ9 ἐεπ λοσγπδ ἢθ υπἀοτβίοοα ἰοη Κίηρ- 
ἀοτβ βυιϑοσγυϊθηΐ ἰο (86 ΡΒΡΒΟΥ, ἔγοια 6 ΕὙΘΩΘΣᾺ 
κΚίπράοιι ἐο ὑπὸ Ῥο] 8} (869 Ὁ Ῥδἰογά 69 Κ). Ῥατ- 
βυδηΐ ἰ0 {10 ἸηἰοΓΡρχοίδιοὴ οὗἩ (16 Βοββϑὶ 88 {9 
Ρασδῃ ἘΒομγηὰη οπιρίτο, Ὀδιογάΐοοκ, ἰῃ δοσογά- 
869 ὙΠ οἰμβοτδ (860 ΒΙΘΟΙΚ, Ρ. 826), τιδ]ζθβ οἴ 
(89 ἐεπ λογῆδ το ἱεπ σσοιρὴδ ἴθ ἘἈοιηδὴ ΘΠ1ρ6- 
ΤΟΥ͂Β; 1. Αὐυρχυδίυβ; 2. ΤΙδονίυδ; 8, Οδ]ρα]α; 4. 
ΟἸαυάϊῃβ : ὅ. Νονο: 6. ααἷθα:; ἤ. Οἰδο; 8. Υὶ- 
(6111ὰ8; 9. γεδραδίδη; 10. Τιῖϊα8, Τὰ ἱεηίλ, 

Φ 78)" τορασάν [86 οἰκί Κίηρν δὸ Βἀοσλ εἰδῇ ῥγίη θα, 
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σογγοϑροπάδϊης ἰο (ἰ6 δενεπίδ ᾿ἀεαά, ἴθ, Ὦθ ἀὁ6- 
Οἷαγοθ, 81}}} ἕαίατο [10 1μ0 667] Ηϊΐβ εχ- 
Ῥοϑβιίΐου οὗ {10 τοϊαϊο Ὀορίπθθ (86 θὰ ΠΟΓΏΒ 
δηὰ βονϑῇ [6808 ΠΙΑΥ͂ Ὀ0 ἴουπα Ρ. 482. Το 
γγοἾ6, {ΠοΓΟΐοτο, δοσογιϊ ϊης ἰ0 ἷΒ ΥἹ ον, 8 ἃ ει (γ 
τοροί(τἰο οὗἨ (116 ΒἰδίοτΥ οὗὨ {Π9 ἰΐπιθ, οἰοι δά, 
ἷῃ δὴ {ΠΠΒΘΟΥΥ͂ ΠἸΒΠΏΘΡ, ἴῃ ῬγΟρί οἰ Ἰσο0- πὶ 0110 
ἔοτῃβ. [}ὖ ἰβ. πο ἰο Ὀ60 ἀοηϊοὰ ἰμδὲ (Π6 586]1- 
ἀεἰβοιλίίοηβ οὗ Βοδη ϑιθρογοσβ (Ὀ δίθγαϊ θοῖ, 
Ῥασο 88) ΨΟΥΘ ἴγρεθ οἵ Αμπιοτίδεῖδη ὃὉ]}65- 
Ρἱι 6 πι|168. 

ἸΜδιβθϑ οὗ ὈΪΑΒΡΈΏΘΙΩΥ ---ἰ 18 6 (ΠΤ ΔΕΒ τηΔ- 
ὉΪ6, τυ ΖΆΠΕ, {πὰὺ 1μ6 ἱπάϊνιά δ᾽ θὰ ὈΟΓΘ 
{γοηιϊοῖα, οα οι σἢ οΥἩἨΤ Εἰσὰι ν᾽ 8 ἰηβορὶ Ὀ6α οπο]οίίοσ, 
6 ποῖ 6 Γ λα Ἰκιηρ ἰοζούμ ον ἐδ 6 ἰδοῦ ρί 108: 

[9.0 ΑΓ, (αἸΒου χἢ {86 δο  Βο[16 ΣΟίθγΘ 66 (0 

186 ἔγοηι]οὺ οὗὨ 89 ΗἸρῃ Ῥείοϑι, Ηοἰἑμθβα ἰοὸ 796- 
Βουλῃ, 8 σοΥί δ Υ ἰηζοπὶοι.8)- ΠΟΥ ἰδὲ ἀροὴ 
ΟΥΟΥΥ δΒολὰ ὑδθ βδῖ8 ὈΪΔθριθηλουβ ὨΔμθ '᾽88 
“τὶς 6, δοοσοτάϊης ἰο δι ιϑιογάϊοοὶς δηαὰ Οὐ ΒΘΓΒ. 
ὝΠΥ βιουϊὰ ποὶ 8 βουεηίοί ἁ ἕογπι οὔ Απιΐογὶ8- 
(ἴλη βο] -ἀοϊ δοιίίοπ, σογγοϑροηάϊης ἰοὸ ἰῃ6 βανυθῃ 
ποτὶ -ρόνγογϑ, Ὀ09 ἰίοπἀοα ἢ 646 γοΐουϑβϑ ἰο {Π6 
βίη Αὐχαβία9; Βδηρο] δοπ)οοίαγοὰ (ἰμαὶ 186 
Ὠδηθ Ῥᾶρα γ͵γα8 ἰηἰοπάοα ; Ηφηρββιθ στε; δυρ- 

Κοβία {π πδ16 οὗ Ομεῖϑι, οἷν. χὶσ. 16. 
γεν. 2. Αυᾶἃ τἴδ9 ννἱὶὴ ἅ-Ὀδαδὶ τπαὶ 1 δαὺν 

τσ ἐκ, εἰο.---ΤΊὸ Βοιϑὶ ἰθ ἃ δοιηροιηά οἴ (ἢ 6 
ἴουγν απίοἰὶο Βοιλβὶ8, θδη. Υἱὶ. 4; διροῦρϑιὶ {{|686, 
Βονότον, 6 γοργὰ ἰδ6 ἔουγι ἢ Βοαϑὶ 88 {πὸ 
Βοιιδη νοῦ] -ἰη χάοαι, βιηο9 ἰΒ6 ἰμἰγὰ Βοαβί (6}. 

γὶϊ. 6) π88 ὑπ6 βόπι|θ Βα ΔΌΟΡ 89 ἰ86 ατγοοὶς πουὶα- 
κίηχάοπι (οι. Υἱἱ!, 8)---ἰίοαῦ στ η β8, ἴουγ ποαάς, 
ἴουν δογῆβ. [{ Ὸ ἰβΒ δου ΓΟ ἱποογγθοῖ, οα ἰδ 9 
οἰμοῦ Ὠδπὰ, ἰο ἰάθη Υ {110 Θβοδδιοϊοχίσαὶ δοί(ὶ- 
(οοσγαιὶσ ον (οἰι. τὶϊ. 8) πὶ (89 ῬΥΘΟΓΒΟΡΥ 
δηϊϊ-ἰμοοογαιΐο Βογὴ (οἷν. νἱϊ. 8. Βο ᾿'ΐὶ οὔ- 
βουυοά, βονόνον, ἰῃ (μἰ8 σοπῃροίίϊοι, δαί [ἢ 8 
ἔοατιι Βοαϑῦ ἰῃ Ὠαδπηὶοὶ, 48 [86 Γθ8] ϑβομδιο]ορὶ δὶ 
Βοαβϑί, θη γασοΒ, ἰοχοῖμον τ (ἢ (86 τἱβίοη οὗὨ (86 
Βομδῃ κἰηχάοπιν, ἢ 6 ΘὨτ1Γ0 56 Γ108 οὗ τ οὐ] ἀ- ΡΟ ΘΓΒ, 
85 οοἰποϊάἀϊηρ, ἰπ ρογβϑρθοίνθ, τ ἢ τπδὲ Κι σά οι. 
ΤῊ φτουπά- οἷον οὗἨ ἁ ἀἴπ9 Αροοσεαϊγρίΐο Βοαϑί ἰβ 
υατὶοχαίεα, 45 Ἠ8.5 ΤΟΥΤΙΔΘΥΙΥ ἰἢ9 6010 οἴ ἴδ 9 ατοοῖς 
Κηράοαι ἱπ ἰἰ8 αἀἰνίϑῖίοα,. 789 ἴδοι ὑπαὶ, σι ἢ 
Φσδη, ἰμ6 ἔου Κἰηράοιιϑ ὮδΥο Ὀθσοῖλθ οΠ6 Κἰηρ- 
ἄσπι, τοϑίϑ ἀροῦ ἐμὸ ἀσριὶὰ οὗ ἰπἰαϊ 0 ὉΥ͂ τ Ἰοἃ 
86 88 ρογοοϊγϑά (ῃ6 υπϊίουϑ ἀθπιουΐο ουπααίΐοη 
οὗ ἰλ)0 νον] ἀ-Κίηχάομηϑ. Τ86 οαἱγουταϑίδηοο [αἱ 
186 ἰδ ΒοτῃΒ οὗ ἰδ ἴουγί ἃ Ὀδηϊοϊΐο Βοϑεὶ δηὰ 
ἐμοὶν Ῥδυδὶ οὶ ἰὰ 6 θη Βογηδ οὗ ἰῃ 6 Αροοσε- 
Ἰγρίὶς Βραϑί, ψ ἢ δ ἢ ΘΠ ὉΓ8ΟΘΒ 4}} {86 τοῦ] ἀ- Κι ς- 
ἀοτηϑ, ΓΡΟβ68 ὉΡΟΏ 80 δοΟΙΠ ΠΟ ΒΥΤΌΟ] 8 οὗ 
(86 ὨυΠΌΘΡ ἐέη 8)ηἃ ἐπ λογπϑ, ὈΥ̓͂ Ὑ οὶ 8. Ρ6Γ- 
Τοουν ἀογνοϊορθαὰ δηὰ ογϑη θα! σα θα πνοῦ]ά-. 
ΡΟΥΘ 18 ὀοχργοδϑϑοὰ. Απηοηρδὶ {πο ἀϊ Πἔογϑθηί ἰη- 
ἰοτρτοίαδιοηβ οὗ {86 ἱπαϊνίἀ δὶ Ὀδδ8ι}4] ἴοτπηϑ, 
(αὶ οὗὁἨ Οοοσοίᾳ8 18 ρῥδγι συν ἰηϊθγοβίΐηρ : 

, αγὶξ οοἰογδ. Αα ἀαπὸ δεείϊαπε οηὶπι ρετίπεηί 
Ολτνιδεϊαπὶ ϑετυΐεπίεα ορίδεορίδ εἰ αἰωα ρμγιίποὶρίμπι 
ἢαεὶ οοπϑιμαη 68, ἰ(6π|ὶ Αγίαπί, ΜἝοωεδωϊπαηπὶ, 
Θίσ. 

Διεᾶ ἴ86 Ὁτγδθοῦ Κανθ ἰΏ), εἰο.---ΑἸΟΣ {818 
ἱπδυχαγαίΐίοη, (6 ὈΓΑρΟῚ ΒθοῖὴΒ (0 χοὶΐγθ ἔγοτη 
ιἴθ βδοθοῆθ. ΗΪ8 γοργοβθηίδιίνθ ΠΟῪ σΘΌ0168 [ὉΓ- 
ψιγὰ, ΤῈ Π6Υ}} ΠΔ8 τὙϑηΐϊβμοα ἔγοταῃ { ΘΟΪΟΩΥ, 
Ῥ ἢ] ΟΒΟΡ ΠΥ, δ ἃ ρΡοΟρυ]ΔΥ σομβοϊουβῃ 688, Ὀυΐ Απιΐ- 
ΘΟ γἶδι 18 ργθϑοηί, ἱπ νυν ΒοΙὴ (ἢ 6 ΚΘΏΪΕΒ ΟΥ̓ (δ ΤΟΥ̓ΠῚ ΟΥ 
ΒΘΟΤΟΙῪ ᾿ἰγθϑ οῦ, Τ0 δ ιΐπι ἰ8 ἐγδηβίοστοα, ὅχεί, 

(ὴ6 ἀεποηπὶς ῬΟνΤΘσ, ἰδ 6 ἔσθ τοί μοά οἵ ὁοτῶ- 
Ὀϊηΐης ἰδἰϑθρ!οοά, μδιγοά, δηὰ [3186 Ὀτγοδί ἢ οἵ 
ἀθδῖα ἰηΐο 8 τπᾶχὶσα] δἤοῆογ. Τθθη Βα Π25, 86- 
δΟΒΪγ, ἰΒ6 ἀεποηπῖς ἘΏΣΤΟΏΘ, ἐ. 6., (Ὦ6ΥΟ 15 Βεποδ- 
ἴοτι ἢ 4 ὀθηίγο οὗὨ ἀἱδΌο 68] οἱ] ἐπ (8. Ῥσδβθηὶ 
νοῦ]. ΤὨΪΡΑΙΥ, στοαὶ ἀδπιοπὶς ΘΌΒΟΣΙΕΥ ἰδ 
οοιμτα δα ἰο πἷπι ; 6 "88 ἀθβροῖὶσ δηὰ διδγοὶὶ- 
6] ΟΥζϑ 8 Θηου ἢ. 

γον. 8. ΟὨθ6 ἔσο διβοηβ, πὶβ θδαδ 88 
{ πδιαὶῃ [[}δηχο: νγοῦη 98). --- Τιδι (86 
ΑΡοοδὶ γρίϊϑι δου] δϑοῦῖθο (6 σοιηάϊηρ (ο ἀοδι8 
οὗ ἃ δοδὰ οἵ ἰδ Απἰογϑιϊδῃ ῬΟνΤαΓ ΟἿΪΥ ἰο 
(}6 ορογδίϊου οὗ Ομ γὶβϑι᾿ δ υἱοσίοσγυ, οὐ ἴο Ο( γ]8- 
ΟΕἸΘΏΪΥ ἴη 19 αϑϑυτηριίοη οὗ 1.5 νἱβ1 0150 μἷδος ἰἢ 
δἰ βίονΥ (Η θη βίο ηθονρ), Ὀὰΐ ποὲ ἰο ἐξὸ ταϊστγδιίοῃ 
οὗ παι οη8 (δὶον., Αὐδογίοη, 06 Βουχοπιοηῖ. δέ 
αἰ.), ουχθῦ το Ὀ9 υπάογϑίοοά νὶιουὶ ἔα γί μον ἀϊθ- 
βοτίιϊοη. Νοιίδίηρ βάν (ἰλοὸ ὡς σου]ὰ Ἰερά 8 ἰο 
ἀουδι ὑμδὲ βιοῖι 88 (86 ἴδοι, δ (πδὲ ΟἿΥ ἰΐ 
(86 ποτὰ ὃὈ6 τοζαγάρα δ ἱπάϊοδίϊνο Ὄχοὶιβι το 
οὗ ἸΏΟΥΘ ΟΙὨΡ(Υ͂ ΔΡΡοδγϑῆοθ. 786 οσργοβϑίος, 
ΠΟΎΟΥΘΓ, ἀοοθ οὶ πιοδῇ ἰδὲ {6 νουηά ἰἰ56} 
88 ΙΏ6Γ6 ΒΟ ὈΪ]Δη66, θυὶ ἰδὲ 6 ῬΓΟΌΔΌΙΙΙΥ οἵ 
1.8 Ἰηδιοιἑης ἀθαὶ ρου (88 μοδα, δηὰ δο, ἱπάϊ- 
ΓΟΟΙΥ, ὉΡροῦ ἐμ 6 Βεοαϑῖ, βοοιηθὰ ἰο Ὅ6 ποτα 8εῖ- 
ὈΪαπσ6. 786 νουπὰ νγ8β8, ἀου Ὀ{1688, Ρτὶ ποῖ δ} Ὺ 
ΠΠΟΓ(Ά} (88 8 οὐ ἀθῃὶ ἔγοιαὰ (6 ΘΧ ΡΤ 58:00 : ἡ πληγῇ 
τοῦ ϑανάτου αὑτοῦ, γνοτϑ. 8 Δῃὰ 12-- Ὁ 0} (ἰπλ6 ΓΘ- 
ἐογγίης ἰο 9 Βοαβὲ 1.86}{}, Ὀαΐ, 80 ΖΔΓ 88 ουΐ- 
ΑΓ ΔΡΡΟΆΤΑΠΟΘ γγἃ8 σΟΠΟΟΓΠΘΩ, 1ἰ βοοιηοὰ δβοοῦ 
ΔΙΟΡ ἰο Ὀ6 ιοα]θὰ, ἐᾷ ΑπιοΒτιϑεϊδη ΡΟΣ οὗ 
(18 Βοδὰ γουϊνίος. ΝΟΥ 8118 ἰδ6 δαοϊοπὶ 
Ῥνοιοβίβδηϊ οσχοβοβὶβ χοίογγοά {18 ῬΟΎΘΓ, οχοία- 
Αἰγογ, ἰο ΒοΙμθ (866 Οδου., Οοςοσοία5, ΝΙΚοΪαῖ, 
γιιίηρα, Βοηκοὶ, ἰὰ  δίοταΐοθοϊ, Ρ. 498), θ5- 
ἰογάϊοαὶς τηαϊηϊα᾽ 8 (86 ᾿ἰπι! ἰδιϊοι οΥἩ 16 βούθῃ 
μ68ά8 ἰο βεουθῆ Βοιιδη Κίηρδ. Α φωΐά »τὸ χπο, 
80 ἀθροΐαγοβθ, ἰβ δϑοουϊδοὰ ἰο ἐμ Αροσαϊγρπ 
ἩΘῺ ἰἰ 18 δδβογίοὰ δἰ ““ ἢ ΓΘΡΓΘΒΟ (8 (Π6 ΒΟΪΥ͂ 
Βοιιδη Επιρὶγ 88 (8)6 γον νϑα τ ον] -ἰησάοι οὗ 
Ραζϑη Εοηιο :᾿᾿ δυοῖν δὴ δεβογιΐοῃ, ἢ9 βἰδίϑβ, 5 
ἱησοιαραίὶ 016 οἰἰ πὸ τ 0 ἰδίοτ 4] ἔγιι [ἢ οτ τι 
ἃ Βοη οοῃορορίΐοη οὗἁ Β.Ὀ]164] Ῥσόρβοου. 9 
οογίδί ΕΪῪ δγὸ ποὶ τ [Πρ ἰο σοποϊυάο, νι Αα- 
Βογίϑη δηὰ οἰδοσα, ἔγοι ὡς ἐσφαγμ., ἰδὲ δὴ αρ- 
Ῥαγεπιὶν ΟὨτὶβιΐδη 19 δ ἃ 669 Δ’Ὸ δϑογί δϑὰ (0 
186 ΒοΔΙΘαῈ μοδα, Τμο οχρδηδίϊοπ οἵ Ηδορ- 
βίϑηοτς 18 88 ἰο] ονγα : ὡς ἐσῴ., 89 ἴῃ 86 6856 οὗ 
89 [δ Ὁ, πη 6818 ἰδ δὶ {Π|6 Β᾽ αΥϊης 'Ῥγῶ5 δοοοῖρδ- 
εἶθ ὈΥ Γ6Ὰ] ἀοδίἃ, Ὀὰὺ τἋϑ ΠΟῪ ρῬογοοριὶε ΟΒΙΥ͂ 
ὉΥ (δ βΒοδσ, (9 Βοδϑδί Βανί ὈΘοοῦλ6 8}}ν8 δζεὶα; 
--͵᾿Ἰλὶῳ ἱπιογργοίδιίοη, 8180, πιᾶὺ ὯὍθ ἀιοραϊοδεὰ 
τὶς 86 γοΙηδὶ τμαὺ ἰπ0γ6 18 8 ψ ὶἂδ ἀἰ ογοσοΘ 
Ὀοίτοθι {86 τίδοα Ομ νὶϑὶ δὰ (86 δρράσγρῆι σοὸ- 
βιοτδίϊΐοη οἵ (89 Αὐν οι τὶ βιϊδη Βοϑϑὶ. '͵Ὸ ΏΘΔΥ͂ 
ΒΊΟΥ ἰοαγο 1.10 ““ λοΐν Βοπιδὴ Βαυιρίγο ᾽᾽ 115 Ἰωθ8- 
ΒΌΓΡΟ οὗ δο] 685, ψὶποαΐϊ, Ο (6 Οἢ6 δΒἰάο, πῖιἢ 
Βοίδο, γοχατάΐϊης ἰμ9 Ομ Υἰβιΐίδη διδθ δ5 186 Βεὶξ 
οΥ̓͂ ἰἐμ9 ροοάβ οὔ ἰ.)σο Ομυγοῦ, ΟΥ τὶ Ηθαβοῖθη- 
ότι, Ἰοσαίϊης [6 Μ|Ρ]ΘηηΔὶ Κιοράοια ἰὼ ἴθ 
ΜΙάά]ο Ακοδ; Ὀυΐ 8160 τὶϊϊβουῖ, ὁπ 1.6 ΟΥΒΟΡ 
Βδηά, βλαιη ΟΟΥ ΘΥ68 ἰὸ ἰδ 9 ἴϑοὲ ἰμδἱὶ (86 π|ὸ- 
ἀϊοοναὶ δγβίοια οὗ μουθγημπθηΐ, ἰὼ δἰβ8 τ ΘΟΌΥ 10, 
Θσοἰοπἰαβίί οο- ΡΟ  {ἰ681] οἰδυδοίοσ, δυδηἀοπεὰ ἱἰ- 
ϑοϊ[ Ἰοτο δηὰ τοτο, ἰῃ δ σοπδίγαϊηϊς πδιοῖ ἱἰ 

4 [}[6Σληζ0 δοϑίαθ ὮθΓΘ (0 πηϊδδρργοβοη ἃ Αὐθεγίθ. 1ὲ Βα ὃ 
6 τυομπδεα Ἰοπα ἐἰχαῖ 1η9 το αϑογί δ δῇ δρρμαάσζϑῶὺῖ ΟΒείο- 
εἰδὴ 6; (9 πουπαΐῃρ οοὨδίοῖα ἰῃ [86 ἀουϊτοεῖοαδ 
οἵ το τὴ Ὠδίασο. 66 Αβροίγδαοιῖδ οἵ Δπθοσίθο, ὑ. 8398. 
-  Ἀ. 
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ὀχογοϊθοὰ ΟΥ̓ΘΤ Τη6 ἰῇ τηλίίοτϑ οὗ δ ἢ, ἰὼ (ἢ 9 
Ἰυφᾳυϊϑιιΐϊοι, ἴῃ ΜΟΙ ΔΥΘ] 8, ἴῃ Ῥθρ βίο πὰ ἀ6- 
δροίϊο ον πι8 οὗ που] ἀ- οιηρίσο, ἴο απροάϊγ, νοτ]άϊν, 
δὰ ἀδιμομπῖο Ὀγϊποῖρ]εβ. ἴπ ἰὴ ἤαοο οὗ (88 
εἐτοαὶ ἴδοί, Ὁ ὑβιογ ᾿θοῖς ἀγυῖ τ 5 αὐ ἐμ 701] 0 νης 
ἰηϊογρτοίδιϊοη : “ΤῈ ἀεαίλ-ιδομπαὰ 88 ρσίνϑθῃ ἰοὸ 
80 (Δ [77) Βοαὰ Ὀγ 180 ἀθδβίῃ οὗ Νοσο δῃὰ {116 
ἐπ πιθαϊδίο  ν [0] ὁσίης ἰμίογσορησα, εἰ. Τ8θ0 
λεαϊησ οὗ (ἰμδὲ ἀοραί-ππουηἀ ἴοοῖκ ρἷδοθ νΐθῃ 
Ὑοδραβίϑδη, 8.6 ου 6 Ὁ οὔ ἃ ΠΟῪ ΥὙ806 οὗ ΘΏρ9- 
ΣΟΙ͂ΞΒ, ΓΟΒιοΟΥΘα [Π9 Θπιρὶ ΓΘ, 88 1.8 δοί 8] ρῬοϑδΒοββου, 
ἰο ἐἰδβι αποϊθηὶ διγθησί βηα γἱ(δ! γ.᾽ Εδν Ὀο ἰἰ 
ἤγοιην 08 ἰ0 ἀθὴγ ᾿μπὺ Ὠδιοταϊ οἷς 885 ροτογιημδαᾶ 
ἃ του ϊἹογουβ δοΐ ἰῃ σοξυηρς ἰδὲ τη ΒΟ ΓΔ Ὁ]6 1η- 
νοη(οῃ---ὅγϑι ρροαγίηρ ἴῃ 86 ΟὈΒΟΌΣΘ ΒΡΊΘΓΘ 
οὗ ΥἹοϊογὶ π}8--ὶὰν ἰσὰ τοχαγὰθ [86 8.Ὁ]6 ΘΟ σογη- 
ἰὴ ἰμ0 τίϑοη ΝΟΤΟ ἃ8 ΠΥ ἰγϑηβίοσμηθα ἰπῖο Δ 
ΑΡοσδΙ υρίϊο ΡτόΡΒοοΥ (860 Ὀϑίοτά,, ». 489 βα4.); 
δ9 88, Βουζουοῦ, ποὺ δοοοιρ] διοὰ ἰδ 6 χοΐαία- 
τίου Ἡϊίπουΐ Ἰηδοηϑίϑέθῃμου, ΓῸΡ 1 (86 Αροοσϑ- 
Ἰγρίϊο χίπσ Ὀθ ΟὨΪῪ ἃ Ἰἰίοσαὶ Κίηρ, {μ9 τοομπα οδἢ 
ποῖ Ὀο Βἰίπαίθ ἰῃ Νάτο, δῃὰ ἰμ6 ἀδαέΐπσ, οὰ ἐδ 6 
οἴονῦ δῃὰ, ἴῃ γοθραβίδη. ΟοΡ. ἰμ6 Ταἰγοάμο- 
(ἴοι ἰο {μῖ8 ΟομπιτηθῃίδυΥ, ρΡ. 26 δὰ 60. Ἐχ- 
ΡΙδηδιϊοῃβ Ε΄ αγοιυβ δὰ Ζ.ΠΕΙς, βεα ἰὴ Ὀὕδίον- 
ἀϊθοῖς, Ρ. 4839, 88 8180 8. ϑρϑοϊδὶ γϑίύϑυθῃοϑθ ἰὸ {0 
Ῥορϑοϑθ, ὉΥ Υἱίγίη κα, ἰῃ ἰμ9 ποίθ ου Ὁ. 4388. βαηΐδοσ 
ΠῚ ΚΒ (89 ψουπάρὰ Βοαϑὲ ἰδ ΟΥ̓ΖΟΥΥ ΥἹΙΙ. 
ατάθον, ΤΟΡΟ ΔΡΡυορυϊδίου, γοζασὰθ (π 6 ψουπά- 
ἴῃ 858 ἰ9 ΒΚοίοτιηδίϊοη ; ἰῃ ἃ οοτίαϊ πα ἀοχγθο, (ἢ 9 
Βοίοτπιδίϊΐοῃ ἀοθϑ ρεγίδίη ἰο ἰμ9 ἀθϑί ῃ-ϑίγοϊο 
ὙΔΙΟ (16 Βροαβίὶ τοσεϊγοα δὐ 16 ϑηΐγδηοο οὗ 
Οδσ  βιϊδηι  ἱπίο ἐμ6 που]ὰ. 

ἈΑπᾶ τἴ89 νγ8ο]9 ϑασῖδ νγου ἄϑσϑάἄ. Ἐ--- Τ ἷθ 
ΔΡΡ 165 ἰο {8 ᾿ΠΟΓΘΑΒΙΏΔΙΥ ΘΠ ΘΥΑΙ ἀσϑραὶν 85 ἰὸ 
ἐμο ἰχαιῃ οὗὨ (80 Υἱοίογγ οἵ Οἰιγὶϑὶ δὰ 86 Ο}γΥ]8- 
(δὴ ΡὈυἰποὶρὶθ-- τα ἀδβραὶς νιϊο 18 σοηΐγοηίοα 
ΌΥ 8 βονογοϊμηὶν δπὰ δὴ δχίθγῃα) ΘΊΟΣΥ οὗ {6 
ΟΣ ἀ- ρον τ ἶσον ΘΟΠ ΣΠΔΙΪΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ΙΏΟΓΘ 
ἱσηροβίπζ. 170 (μ᾽8 πσοηδογιλοπὶ δπα δαπιϊγαιϊοη 
811 οοηγοτίβ οὗ ἀοδβροίϊδ) δηὰ Ῥανίϊου τὶν οἵ 
16 ΕΊΟΥΔΥΟΘΔΥ, πο θδν6 ἰπγηθαὰ {Π6 Ὁ ὈΔΟΚΗ οἢ 
ΟἸ σι βιϊδηὶ, ΒΡΘΟΙ ΑΙ ἰθβι ἶγ. 

γον. 4. Αρᾶἃ τἘδΣὸὲὸγὺ Ὑοιδὶρροᾶ ἴδ6 ἅτε- 
ξοι.---ΤῊ9 ΒΙΒίΟΥΥ οὗ ργῇοβθ δῃηὰ β00{1}}6 ἀθ071}- 
ΒΟΙΎΪΟΘ ΠΟΓΘ ΔΡΓΙΥΟΘ δί 118 του  ἀΐϊδη. Μοβί οθυ- 
ἰδίην (Π0 Θὁχοϊδιηδίίοη: Ὗ ΒΟ ἐβ 1}1|ς9 ππο ἴ89 
υυ]]ᾶ-Ὀοαοῖ, ἀμ δο ἰα 80]6 ἴο νῶν τ ἢ 
ΔΐπὸΔ 2 ἀοο5 ὈθΔΥ (ἢ 6 ΔΌΡΘΘΓΔΏΟΘ οὗ ἃ ᾿ἰἰυΣΩῪ οὗ 
18᾽1|5 ΠΟΤ ἀσιηομΐο οὠἐέωσ, οὗ “84. ὈΪΔΒΡΌΘΙΟΙ8 
Ῥδιοὰυν οὗ ἰδ ῥγαΐβο υἱτ τοῦ {πο ΟἹὰ Τοδβίδ- 
τορπὶ οσοηβτοχαίίοη οοἰὈγαιθα (μ9 ἱποΟΙ ΡΔΡΔὈὉΪ6 
κἰοτίουϑη685 οὗ {Π6 Ἰἰνίπρ αοἀ (σοπιρΡ. 18. χὶ. 26; 
Χ]ῖν. 7, οἰο.). ὈυκΒΤΈΒΡΙΕΟΚ. 186 ΘοΟΙΏΠΙ6ῃ- 
ἑδίου ἴγουσι νῇοπὶ ἯὙ7)ὺ δαγο αὐοίοα Βθ6 18, μοτ- 
δνογ, ἰο δρρτοβοπὰ ουοσγιΐηρ ἐμαὶ 18 8814 ἴῃ Γθ- 
Κατὰ (ἰο 8 Ῥγουβῃὶΐρ οἵ {16 671}, γδίθμ ον Ἰἐΐο ΓΑ] ; 
θπ60 ΒΘ οϑῃῃοί ΔΡΡτΟΥΘ οὗ ἰδ υὐἱοσϑη608 οὗ 
Οοσοοΐαβ, δοοογαϊηρ ἴο τ οπιὶ Β0}) ἩΟΥΒΕΪρΡ ΤΩΔΥῪ 
6 οἴἶεγτεοὰ ὉΥΓ ἴδ6 δάπογοηίβ οὗὨ ὑῃ6 ὕϑρδου. Βυὶ 
πρὶ ἰθ ἴἰ ἰο οὔδν ἐμ τηοϑὺ ἀοοϊ θὰ Ῥθγδοῃ 8] 
οουΥοιίου (ο ἃ νου ἶγ Δρραγθοὶ ΡΟΣ, ἰθὶ ἐμαὶ 
ἀρνὶ Ὀ68 οἵ ὁ ΒΙΘΓΑΓΟ ἶσα] ΟΥ 8 ρο] (ἴσ8] πδίαγο ἢ 

ΟΥ̓́ΟΓΥ Υἱ|]ασὸ ΏΘΣΘ ἀοιλοηΐο ΥὙἱ ΔΙ ΕΥ̓͂ 888 Ὀθ- 
ΘΟΙ6 δ 6 8. ΡΟΎΤΘΥ ὑμδὲὶ ΩῸ 006 ἀΔΓῸΒ ΔΌΏΥ ΙΔΟΓΘ 
Βιδπὰ ὉΡ ΤῸΡ τίσι δηὰ ἰγυὶῃ δραϊηδί ἰὑ, [Π6 0 
8. ΒΌ(119 ἀ6ν1]- βου υο9 Τοΐϊρηδ, ὁσοη ἰπουρὶ (89 

« Θοττηδὴ ποσὰ (δεισμ  ἜΥΉ) ἰποϊυαθ6 ἔμο ἰάοα οἵ 
υἱοί ταξίοη.--Τὰ.] 

ῥϑορίο ἢ ἰπάυϊχζο ἴῃ ἐὐ ΠΙΔΥ 8.}}} ἔγοαποηΐ ἐμ 9 
ο0.89 οὗ Θοά. 
[Τ0}2ὸ υϑτὺ προσκυνέω 15 (ἢ 9 059 688 ὙΏΘΓΘ Θχη- 

Ρ]ογοὰ ἰο ἀθῃοὶθ {}ὸ ουϊνατὰ νγοΥϑαΐρ {μδ. 
Βῃοιϊὰ Ὀ6 οὔογοά οδὶγ ἰο Θαοὦ. 8,66 οἷ. ἐν. 10 ; 
τ. 14. γἱὶ. 11]; χίν. 7; χυ. 4: χίχ. 4, 10; χχὶϊ. 
8, 9 (οὮ. 111. 9 ἸΔῪ δοϑῖὰ ἰὸ 0 8 Θχοορρίίϊοη ἰὸ 
9 ζΟΏΘΓΡΔ] γυ]ο; Ὀυΐ οὐθὰ ἰθοτο (86 Τοΐθγθ 69 
8 ἰο 8 σγουείζηφ ἱπ ἰδὲ ἀμδί 88 ὈθίοΓΟ ἃ 80ρ6- 
τον Ὀοϊηρσ). Τὸ τοΐεγθηοθ βοσθ, δϑηὰ ἱπ Υογ8. 
8, 12, 1δ: χὶν. 9, 11; χνὶ. 2; χὶίχ. 20: χχ. 4, 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἷἱβ ἰο ἐδ 6 ῬΡεαγπιοπὶ οὗ Ὀίν!ηθ ΒΟΠΟΥΙΒ. 
ῬΠ686 ῬΤΟΡ θοὶθ8 δᾶνο δἰτλοϑὲ οοσίϑ  ΑΪΥ Ὀθθη 
[]Δ]}1 9, οἰ] 10 ὑΥΡΙΟΔΙΥ͂ ΟΥ̓ σΟπϑιπτηλί οἷν, ἰη 
[80 τσογδλί οὔοτοα ἰο μ6 Ῥορο.--Ε. ΚΒ. Ο.] 

γον. δ. Απᾶἃ ἴποτθ νγ88 κίνϑη πηΐϊο Ἀἰμ. 
--Αἰ δοίι 8] σίυίησ, ἴθ 86 ΟΥΑΙΊΛΘΑΓΥ Β6η80 οὗ [6 
ἴθται, 8 ποὺ ἰηἰοη 64, διὸ ἃ ρογίοοὶ ἀδαπαοηπιοηί, 
88 8 Ῥοκδίίίγο Ὠἰνίηο ἀοϑιϊηαϊΐοη ἰο Ἰυσριιοηί. 
Τῆι στόμα οὗ (μ6 Βεδεί, ΘΡ] οΥ θὰ ὈΥ Εἷπι ἴογ Ὁ] 8- 
ῬΏΘΏΩΥ, 8 ουὐϑῃ ἰἰβοὶῦ ἰο Ὀ6 Τεβραγαθαὰ 88 6 ῥγο- 
ἀυοὶ οὗ πον] -ἰδίοτ 41] ουϊίαγθ. Τὴ δβρϑοὶᾶ- 
ΟΑΠΥ͂ στοαί ΣΔΟΌΓὮ ΤΔΥ, ἱῃ 8 ΤΟΥ δὶ δβροοὶ, ὈΘ 
οοποαοὶγοὰ οὗ 88 Δ δσχοθββι ον ουἰ ἱναϊοα του ἢ, 
ῬΣαοιϊβοὰ ἰπ (ἢ γῃοίογίο οὔ ἀθοοὶί(. [{8 τηϑῃϊἴοδίδ- 
ἐἰοι ἴῃ δρϑϑϊείηβ σιθαῖ τ᾿ 655, νοτὰβ οὗ ουὐ- 
ΥΤδζθοΟῦϑ δυτόράηοσ, οὗἉὨ Βα] -ᾳ]οσὶ Βοδιίου (2 1685. 
11.), 15. 1 οἷοϑθ Θοσγοθροπάδῃοο ψ1{}} 1ἰι8 Ὀ1]ΘΒΡΒΘ- 
ταΪθα. ἴῃ δἱἱ σγοδαὶ νου] ἀ- Κι πράοιῃβ, ρΡοὶὶ ἰοαὶ 
δηὰ ΒἰοΥΡ ἢἷοα], ἰμΐ8 ῬοϊαυΥ οὗἨ μοῦ] 58} 688 
ἌΡΡΘαγβ. ΤΩ ρτοδί γογὰβ οὔ (6 Κὶηρ οὗ ΒαΌυ]οη 
(866 [5. χὶγ.) γογο 0] ονγοα Ὁγ {6 στγοδὶ πνοσὰϑ οὗ 
(89 βΒυσοθββουϑ οὗ Ογγαβ; ἰμ680, ὈΥ π6 8ε]ἐ-ἀεἰ- 
οδίΐοθ οὗ ΑἸἰοχϑδηᾶοσς δηὰ ἰδ δηί-ἰΒοοογαίὶο 
Ταδ οἰ πδίϊοηβ οὗὅὨἩ Απίϊοοδυβ ΕΡΙΡδη68. Το {89 
ἰαβί, βηΔΕΥ, ϑυοοροάοα 9 νδὶη-ρίοτίουϑ ναυῃΐ8 
διηὰ δΔροίμοοβοθ οὗ βαρὺ (800 βίοτος, Ῥ. 
68) δῃὰ πιραΐεοναὶ σταθ, ὑμ9 δοοῈ8 οὐ Μ}}1086 
Ἰαβὲ. οτὰ δγὸ δύϑθῃ γοὶ στοβουπαϊηρ ἴῃ 4}} ἐδ9 
ΘὨΓΟΙ 65 δηἃ οἡ 8}1 ἰδο ἰὈΓΟΏΘ68 οὗ Ευτορο. ΤῈ6 
ἰγρὶοθ) Ἔχργοβδϑίοῃ οὗὨ ἐ}18 δαί οὐ ὈΪΔΒΡ 168 18 
Τουπὰ ἱπ θη. τἱιῖ. 20 αὐὰ 2ὅ. Ἴὸ (τὴ 10 ἢ 
8 μοῦ βγϑδηίϑα ἰο {89 δέ Κίηρ [0 ἷ8Β Ὁ]88- 
ῬΠΘΙΩΥ ἰδ ἀεοβηοὰ ἰῃ (106 ἔογια : 8 ἰΐπηθ, ὑνὸ 
{ἶϊπη65, ἃ 8} ἰΐτωο. Ηοτγο, (π6 δυιποΥ Υ οὗὨἨ (89 
Βοδβί σοπιΐηθ68 ἴον ΤΟΣ ΌΥ -ἔἴννοὸ οἴ 85. ΤΉΘδΒ0 
Ῥουϊοαβ τὸ ποὶ ἴο Ὀ6 σΒγοθοΪοβ ΘΔ} ν οδ᾽ουϊκίοα ; 
8.11} 1688 ΔΥΘ ἐμοῦ (ὁ Ὀ6 δοηπξογηχθα ἰο ΘΔ 6} ΟἴΠ6Υ; 
(86 ἀϊδιϊποιίοη 1168 ἰῃ ἐμ οσμοΐοο οὗ ἴογῃ. ΤῈθ 
7οτίνεισο πιποπίδὲ οουδυϊία!θ ἃ οἰδηροῖα] ἐΐπιο οὗ 
ἰγι θυ]αιοη, ἰὼ το (16 ΠΌΠΌΘΣΥ οὗ Ταϑὺ δὰ 
0Υ 18 Θοπ ΒΔ ογοβϑϑαὰ ὈΥ ἐμ 6 ΠΌΠΙΌΘΥ οὗ ἰο]] 
δηὰ ἀϊδίτοββ (7 χχζ 6). 

γον. 6. σεῖο ὈΙΑΒρΒ θα αραϊῃδὶ αοᾶ. 
--Τθ ὈΪΑΒΡΒΘΙἾἑ68 ποιϊσοά ἰῃ ΥΟΥ. δ δ΄Ὸ Π6ΓΘ 
ΤΟΥ͂Θ ῬΑΥ συ ΥΥ ΘΧρ]δϊηθά, δπὰ ἐμαὶ νῖ}} ὁχ- 
οϑοάϊηρ Ῥογ 6066. 

Το ὈΙΘΒΡθΘ (ἢτνϑι) ἘΠῚ5 Π816.---Ἰὴ ἐδ 9 
[ΔΟΓΘ σΘΏΘΓΔΙ 8686, ΤΟΙ  ΖΊΟῺ ἰἰ50]ὕ; ἴῃ (86 τιοτθ 
Βρ6οἶα] β86η86, ΗΒ Τονο]δίΐοη, ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ Ηἰ8 
οοπιρ οί γονο]αιΐοη ἴῃ Ομ νἰβιϊδηϊίγ. ΤιῸ Βοδϑί 
γοίαϊπβ 8 τοιηηδηὶ οὐἉ σοὶ] ρίουβ Ἰάοθα βυδιοϊθηϊ ἰο 
τη ἃ σοα οἴ Εἰ π)50]7 (ΔΕ ον σαὶ γξξρβουάο- 
Ογὶβ ἰδ ἐγ). 

(βϑϑοομα]γ) ἘΓὶ5 ἔΒΌΘΙΏΔΟ]Θ.--ΤῊδὶ ἴδ, (ἢ 
ΟΒυτοὶ οὗἩ Οοά, 6 ἰγο, ᾿ἰνίηρς ΟΒυγΟΝ, τηοη- 
(ἰοποὰ ἴῃ Απιοϑ, οἷ. ἰχ. 11, 12, 8388 06 Πουδ οὗ 
(οὰ οὗ ἢ ο λοιποί ουἱ οὗ ΑἸ} παίΐοηβ, ἴῃ 881 6818 
ἴο ἰὴ βροηάϊά οἀϊῆο6 οὗ ἐ!0 Τοπρ]θ6. Αοοογχά- 
ἰῃν ἰο Ὀὐδίθτάϊοοκ, Ηθαυθα ἰ8 τιθϑπί: Βυὶ ΒΟῪ 

͵ 
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Βιου]ὰ Ηθανυθῃ. 88 ἀἰδιϊποὶ ἔγοα αἀοα δηὰ ὕγουι 
(μο86 ψὶιο ἀτν6}} ἰῃ ἤοανοη, Ὀ6 8 οὐ]οαοὶ οὗ ἰγγα- 
Ἰρίουϑ παίοῦ ῬῬοβϑί ὈΪΥ ἰὰ τπαϊσπζ 6 ἰμὺ8 οοη- 
οοἰνοά οὗ ὈΥ ἰἰο86 βγϑίθιῃβ ἩΔΙΟδ τερατὰ ἰδ6 
Ἑλτίὰ δ᾽οῃθ 88 8 ρίδοο οὗ δβδρὶ γί] 116, δῃὰ ἰὸ 
ΨὨ σὰ (6 1.168. οὗ ἰπ δίϑυνβ 88 ΒΥΧΏ00]8 οὗ ἃ 1068] 
οχ βίθησο Ὀδγοπα ἐμὶ8 11{6 6 τορυχηδηί. 

Τὴ6 {μπϊτὰ ὈΪΑΒΡΘΟΙΥ 8, ΒΟ ΟΥΘΡ, ἰἰβ6] Γ {μ6 
ὈΠΑΒΡΏΘΙΩΥ δραίηϑι ἐμ 10 Ὀογομὰ. ΤΠ} ἸΟσΘ 
Ὅ80 ἵΔΌΘΙΣΙΔΟ]6 ἐπ ἴδ Βϑάνϑθῃ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἰ5 
αοὐ᾽ 5 πορκ οὗ σγδοθ ἴῃ Ομ γί ϑιϊδηδ ὙΠῸ δ γϑὶ ἰῇ 
ἐμὶ8 ποῦϊὰ ὈΪΔΒρθιμοα, 48 ἃ τοοοζηϊξοα γρδ! γ, 
Ὀαυΐ 1.)6 Βα ὈΙ Δη18 οὗ [89 νον] Ὀογοηα 8Γο (Βθιη- 
βαῖνε, ᾿ἰἰκονν 86, ὈΪΔε ρου θα 868 γδῖῃ ΜΒδἀ 0078, ΟΥ 
88 τὴϑη ὝΠΟ, ἴὉΓ ἃ ρῃ:δηΐοτιλ ΒΟρΡΘ, 479 δβδογίοϑὰ 
(πο οῖγν Ῥσγοί θπϑίοπβ ἰὸ (18 ργοδϑηῦ 176. 

ΑΒ, ἰο {πὸ δαπιε οὗ αο(, {μ6 Βοδϑί ὀρροβϑδ [18 
οὕ 8βοϊ7[-ἀεἰβοδιίοο, 8ο, ἴο ἰ 6 7 αδεγπαοῖε οἵ αοά, 
86 Ορροβο8 οὐ’ 5 ἀοθοογηίοά Τορ]ο (2 ΤΠ1688. 
1ϊ. 4), δηὰ 8ο, δηλ, ἴο (6 τὶ 4] “Ζραυεπ οὗ (89 
Ὀϊοϑβοὰ σατο οὗ Ομτίδὲ δηὰ ἰο (9 ΠΟορ9 οὗ (μπδὶ 
Ηδανοη, 6 ΟΡΡρΟΘ698 ἰμ6 ρῥγοδβοηΐί σου, πιδᾶθ 
ΘΙΩΏΡΙΥ δα οἴ ὯὩ0 δοοουηὶ ὈΥ͂ δι μιϑβπι δηὰ οοῖι- 
τηση  Βῃ. ᾿ 

γεν. 7. ἴο τῶδῖζο ὑτὰσ Ὑἱτ [86 πδδίηϊδ, 
αι ἃ ἴο οοσιαῦθιε ὈΒΘΙΣΩ.---ΟΌβοττο [86 στϑηὰ 
ἐπιοχτῖ! δηὰ Ὀοϊάπαβ8 οὗ (89 υἱδίοῃ. 186 νἱο- 
(ΟΥΥ νὶ]}, ἰπάθοά, ὍΘ ΟὨΪΥ͂ δὰ Δρραγϑῃΐ Υἱοίοῦυ, 
ἴον Ὀοΐοτο αοὰ ἰΐ 8 (86 Βαϊ ι8 80 884}} Γοπιδί ἢ 
νἱοΐοτβ (οἰ. χὶϊ. 11); 10 ἰἴθ πού ὨΘΟΘΒΑΥΥ (0 60Ώ- 
ουὰο ἔγοαι ἐδ ΐ5, ΒΟΥ͂Σ, πὸ (6 Βοιϑὶ ψ|}} 
ΘΟΉΦΌΘΡ ἰΒ6 Τὴ ἸὩΘΓΟΙΥ͂ ὈΥ ΤΨΙΟΪΘΏΟΘ, ὈΥ͂ ἐπ ρτίβου- 
χηθϑηΐ, 6ΧἾ]6, ἀοαι, δῃὰ 81} δογὶβ οὗ ϑλέίψις (Ὀἄϑι.: 
δ᾽ ΠΙΑΡΙΥ )ὸ εϊϊο δὰ οἰμοῦθ) ῃο αὐυοδίΐου 
ὙΒΟΙΒΟΓ (086 δγθ {89 τηοίοαϑ οΥ̓͂ ἰσϊαπιρὰ οἵ 
Ασομ βιδηϊν ἴῃ {πὸ 188ι. ἀαυθ. Αἱ 411} ουθηίβ, 
ἀἰδησ 18 τοὶ βροϊζοῃ οὗἁἨ ῥγουίουβ ἰο γοῦὶ 16. [1 
0 νγὰσ οὗ πογάβ, 4190, δηὰ {μ9 σοῃβίοί οὗ ορὶ- 
Αἱοῦϑ, (89 Βοαδϑὶ 18 δΌΪθ ἴοὸ δοηαιοῦ {110 δα πίϑ8, 
Ὀοήοτο δὴ δυάϊίονυ ἔν σίτοη οὐον (ὁ (Π 6 δρίτγιϊ 
οἴ (88 ἐἰπιοϑ. Ενϑῃ 186 γοϊϊ ζίουβ ἀϊϑραίαιίοηβ οὗ 
{86 (ἴπη9 οὔ{86 Βοίοτγπιδίϊ ἢ ἸΠΔΥ̓ σῖνθ 05 8 ὈΓΘ] 1 )}- 
ὭΒΥΥ ἰάοδ οἴ (89 τηαρὶο οἵ ὑμ6 Ἰουιἀοθί γοΐοο8, οἴ 
ὈοΪα δϑϑυγδηοσοβ, οὗ ἀϊαρυίδιίουβ δγίβϑ, πῃ ὑΓΘ- 
ΒΘ6ΏΟΘ οὗ Δ Βγμαρδιἰσίηρς δυάϊΐθησθ. Νοῖ πιϑτοὶ 
(86 δυνατὰ υἱϊοταηοοβ οὗ δὴ υπσϑ]]οὰ ρῥίουϑ 
508], Ὀμΐ 4180 τὶρϑ ἐἰθβιϊπηοπΐθθ ἰ0 {16 γα ἢ, ΠΥ, 
ἷῃ σγοδὺ τπιοάδϑρῃ που] -οἱγοῖὶθθ, ὍΘ Ββοϑυγίηρὶν 
ἀοπιο  ἰϑηθὰ ὈΥ 580-68|1ὁ Δ ΜΓ ο8ι85. Βαὶ 
Ἡθθη, ἰῃ (ῃ6 ἕαΐϊυγο, ΡῬαῦδ]Ϊα ορίηΐοη, {ἐδ 
ῬΓΘ5Β, (Π:8 ΓΒ οὗὨ τηθη(8] ἰηίογσουγβο ἴῃ ζΘΏ6- 
ΤΑῚ, 58.8}1} ἰαρ89 τοῦ δηὰ πλοτθ ἰηΐο πὶ ΤΩΛΔΥ͂ 0 
ἐμὸ υπροάϊγ ἰϑπάσδηου οὔ (86 ἀδν, {μ6 ἰοπι168 οὗὮ 
ἔσαῖ ἢ δηὰ οὗ Ἰοτο, οὔ τηθ δηὰ δῆροϊβ, τι, ἴῃ 
{80 οῃὰ, Ὀ6 ἀγονηθϑὰ ὈΥ̓͂ Δἢ ἱτπηρίουβ τ] ΟΥ̓ οὗ 
γοΐϊοθθ. μα οἷοοὶ, οὗ δσουγδο, ἯΠο 8.6 οὗ (86 
ἰγυῖ, Ὑἢ1}1, ἀουθι]ο88, δ᾽ 8 τοοοζηΐσθ (80 
γοΐοο οἵ (συ ἢ. 
ΔΟϊδοΥ τ τοῦ αἰνϑὴ ΗΐΠ ΟΥΘΙ ΘΥΘΣΥ͂ 

ἘΣΙΌΘ, σοίο.---Ἰ σοπποοίίου ψνἱ ποτὰ υπΐγοσ- 
δα ἰδ, 8 που Ὀϊὰ ρῥατγιϊσυϊατίϑια, οὐ (86 οἴ 
Βδπᾶ, 8 ἀοτοϊορεὰ ; (89 ρῥυγὶηοῖρ]ο οὗἉ παιἱοη δ] ἱίν, 
ὙΌϊ16}., ἰπ (8 δηοίθηϊ ποῦ δὰ ἔοτπι, ῥτγοίογγοά 
(16 Ἰϑοϊαἰΐοη οὗὨ (.}Ὸ Ὠθϑί θα πδίϊουβ ἰο [86 ρῥγίη- 
οἷρὶο οὗ δυπιδηϊῦ, ΔΡΡΟΑΓΒ δρδῖη ἰῇ 8 ΤΟ] ΘΓῚ 
ΤΔΟΡὈΪὰ οτηλ; ἰπ {πἰ8 αι 6 Ὁ ἤοτι, ὉΥ {86 Ἔχοθβ- 
δἷγθ βύγοϑα ὙΠ 16 10 ΔΒ ὑρο ἐγίδοσ, ἰὰ αἀἰδὶπίθ- 
δταίοϑ (6 πδίιϊου δηὰ [868 βίδιθ; ὉΥ δῃ θχο]βῖνο 
Βίγοβϑβ ὑροῖ ἰμ9 »ευρίς (ἴοΥ ἰπβίδποο, 6 [ἰ8]]1.88 
ΟΣ (89 Βιυδδῖ8δη), ἰξ ἀνδίμίορτδίοβ (9 ΟΒυΓΟΣ ; 

ΤῊΞ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΗΑ. 5ΦΟΗΝ. 

δά ἱΐ γοβϑυϊὶϑ ἴῃ λας οὗ (9 σομρῆϊοί οὗ ἰα5"» 
συασεε ( ἈΟ86 σΟμ 05 ποίΐ0η8 ΔΓΘ ᾿ΠΟΓΘΒΑΪΡΙΥ 
ἀφδηΐθα) δὴ δϑοβδίο]ορὶσαὶ Βαδοὶ, πὰ, ὈὉΥ (δ ἴδ ηδ- 
ιἶσδὶ Ὀάι16 οὗ γασες [παίΐοπ4}, ρυΐ8 δὰ οπὰ ἰο (86 
σομδίοι Ὀοίποθη 1ῃ6 Κίηχάοι, οὗ αοἀ δπὲ (89 
κΚιηχάοιι οὗ ἀαγίκηοδα. Τὰ το]δίτο δυι Βογισαίϊοα 
οὔ ἰμ9 ῥγίμοῖρ]θ οὔ παιϊοῃδϊν ἴῃ 6 Κιηχάοπι 
οἱ αοἀ 88 Ὀ66ῃ ΘΑ Ὁ] 16 Ὁ ΟΧΡΓοδ86α ἴῃ (116 Αροῦλ- 
ἴγρ86 (ο}. νυ. 9; δἰ8ο, ἰΐ 18 ῬγοῦδὈ]6, οἰι. χὶ. 9). 
Το ἄχϑαηθ859 οὗ {Π9 ἴουγ ἔοσγιι8 (φυλῇ, εἰς. ; 890 
σἂ. χὶν. 6) υϑηϊΐοϑίθ, δὶ (89 βϑβίια (ἰαιθ, ἐπεὶ 
δυϊπονϊΣαϊΐοη. ἤθηοο ψὸ ΒαγΘ ΔΓ ΓΙΘΌΪΔΓΙΥ ἰο 
σΟΏΒΙἀ6Γ μ6 αἰϑιϊπείϊοη οὗ λαός (Ὁ σοαυϊιατοῦ 
ΡΘορΪδθ, ρυϊπιδγν [5τ86}} δπὰ ἐθνος (ἿΔ αὶ παιϊοη- 
Δ] 1γ, πδιΐοη ΟἹ σᾶθθ). Αἱ (86 1δϑέ, ἐμῖ8 οἷα ββὶ - 
οδίΐου ἰδ ρογίυτοα, 88 0 Δρροθατδ, ὈΥ 186 ΔΙΘΠΟΥ͂ 
οὔ Απιϊο τὶ β δἰ (ο6]ι. χΥὶϊ. δ). 

γον. 8. Δηᾶ τδὶ ἅν 611 πρόὰ ἴδ 
ΘΑΣ .--- ΤΠ) ἀιοει πσ οα εατίλ ἴθ ἴμ!6 δοιποῃ 
ομδγδοίογι διΐϊο οὐ ὑπὸ αἰγὶ τοοάοτῃ οδίμοη- 
ἀοτῃδ: 8]}}1 ψβο αν τηδὰθ ἐμϑιίηβοὶγαβ δ Βοπ1Θ 
ἰπ ἐλϊδ του] ἃ δἰ ΡΥ δηᾶὰ ὀχοϊυθίγοϊγ. [Τ|ν6 ἐσ- 
ρΡγοϑδίου: “ἐμὸν ὑπαὶ ἀπο] ὑροῦ 186 Εδυίὰ" 
οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς) ἈδτΘ, δΔηἀ εἰ5οΊΈ ΒΘ ΓΘ 
Ἂἢ 1. 10; νἱ. 10; υἱἷῖἝδ, 18; χὶ. 10 δὲὲ; χὶῖϊ. 13; 
χΧ !. 8, 12, 14 δέ; χὶν. 6; χυῖϊἹ. 2, 8) πιϊσὶ ὃ8 
ἰΡδηβ] αἰ οὰ τοογίαϊέπσε, [Ιὲ ἀοδί ηδίθβ βιοὶ 83 8.0 
ἴῃ δου μοδὶ8 ἰο ἰ8080 ὙΝΟΒΘ δοπυεγδαίολ ἐδ τῇ 
Ἠδεσυεη, τῦο ᾿ἰνὸ 88 ρὲ στίπες απὰ δογοώγπετε ΤΟ. 
--Ε Β. Ὁ. 

Ε. 851} σόοσδδ!ρ δἷτα (προσκυνήσουσιν) --- Αὐτόν 
ἰα ΧΙ τοΐοσγοὰ ὃν Ὀὕπιίοτάϊςοκ,---ἀσαϊηςὶ 
ΗδηρβίοθοΥς, 0 υπἀογβίδη β Ὁγ ἰΐ (Πο Κίηρ, 
οἰ. χυὶὶ. 1] -τίο (πΠ9 σοῦ δυῦ]θοὶ ὁ δράκων, πιῖδ 
[6 τϑυγχαγὶς μα (6 ζαΐατο ΤΌΤ ΘΟΤΓΟΒροπ 5 
ψγὶ ἢ ϑ0}} ἃ τοΐογθησθ [“(6οπΡ., οἡ 86 οἶον 
Βδηά, τον. 4): 88 {|ὸ δοιἰυἱυ οὗὁἨὨ (86 Βεαβί, ἰῃ 
Γοβροοσὶ οὗὁὨ 18 ἀοοίΐβῖνο ραγί, 18 811}} ἴὴ (6 ζαΐϊαγο 
(σοιαρ. τον. 7, Ὑθοτο ἴἰ 15 θτϑὲὶ θ᾿ νΊ 6} Ὁ αίταη (0 
ἰὸ Βοδϑὺ υπαοαΐ ἴξ 88.8}} ἀο), 80 δἷβο ἰβ (μ6 "Ὸ7- 
ΒΡ οὔ ἐδ Ὀγαροῦ ὑβογ ΌΥ ἱπάπιοοα 5.1}} ἔπία τα." 
ἘΠ ΕΕΤΕΕΓΙΕΕ ΙΕ ΤΏΘΥΘ σοπ Δ ΔΙΠΥ͂ ἀογτο- 
Ἰορ8 ΠΟΣΘ δηὰτηογθ ἔα}}Υ, δίους τ ἱτἢ [86 δαί μα- 
δἰδϑίΐο τϑπογαιΐοη οὐ 186 Δοςο Υἰδιῖδη ῬΟΤΟΥ, Δ 
οοηδοίουϑ Ὀοπίης οὗἩὨ (86 ῶθο Ὀοίοτθ ὑμ6 ϑαίανες 
Ρυϊποῖρ] 68 σι ϑΐομ 1160 δἱ (86 ἔουπάδίζοη οὗ ἰδδὲ 
ῬΟΥΟΣ (βδπᾶθν, πιυγάον, δὈβοϊαϊθ οζοΐβπ) διὰ 
Ὀθίοτο ἐδ 6 ὥγαφοη ὨἰταΒο] . 

ΕἸΥΘΙΥ ΟὔΘ ἜὮΟδΘ Σ 8126, εἰε. ---ΤΠῸἙ ἃ σ00- 
ἰγαδὶ ἰ8 ἐουηά--ταοῦ ΠΊΘΓΟΙΥ ἴῃ Δ ΖΟΏΘΓΔΙ ὙΓΔΥ͂, 
Ὀυϊ Ὀοιτὶχι τῇδ δηᾶ τηδη---ὈοΘ ΘΟ πὸ σοῦ- 
ΒΕΪΡΡΟΓΒ οὔ (80 Ὀταζοῦ δηὰ ἰμο896 056 Πδπιοβ 
ΔΙῸ Ἡχγὶζθη ἰῃ 16 Ὀοοῖς οὗ ἴδ. Τ]}}8 πογεϊη 
μοτθ ἀβδηοίοβ ἐμαὶ βϑουσὶγ οὗ 1:6 ρθορ]ο οἵ Θοὰ 
τ ἱοῖ '6 ΟΧργυοϑβϑα ἴῃ ὁἈ. Υἱΐ. ὈῪ {πὸ δεσέπσ. πὰ 
πον (8:6 ἕο] ον ίης ἀυθβίϊοι δτίβ68--- 8 }}8}} νέο τεδά: 
υυιϊτίϑθη ἴῃ τδ6 ὈοοΙς οὗ 6 οὗ ἴ86 Τιδπιῦ 
τιδῖ Βαῖῃ Ὀδ661 δ] απ ἔγοσα ἴΠ6 Του π ἄδβιου 
οὔ ἴἢ86 ντοσϊᾶ {(ὕυ]ς., Βοάο, εἰς.}), 88 80 ἱπιω!θ- 
ἀϊδίο τούϑγθησα οὗ {86 οἱοδὶπςς ψογὰβ [ἀπὸ κατὰ- 
βολῆς κόσμου] βαρῖῃβ ἰο ἀομδη, οΥ: νυε δ 
ἥἄοτα ἴδ ἰουπηδεαϊίουῃ οὗ ἴπ6 οι] ἰῃ 
186 Ὀοοϊς οὗ ᾿ἐΐδ οὗ ἴ86 ᾿ίδι τμδὶ πιδῖδ 
ὈΘΘε δἰδίῃ (ἀτσγοίϊυ8, Βοηροὶ, θη ρδιθηὈεΓξ, 
Ὀαπιοταϊοοϊκ, δέ αἰ.), 88 δοϑῖηβ ἰο Ὀ6 ἀθφοϊ ΕΟ 
ἱπάϊοαιθὰ ὉΥ (πὸ Ῥδδβϑαζο, οἰ. χυϊ!. δῖ ἴΐ 688" 
ποί, Βογανον, 6 ἀφδηϊοα ἐμαὶ 1 Ῥοὶ. ἑ. }9, 20, 
ΒΌΡΡοτΥί8 {86 ΤΌΠΟΥ δηὰ ΤΟΥ δηοΐθηΐ ΔρΡρτθ- 
Βοπαίοη, 88 ἀοοθα αἷβο ἰ6 Φουϑδῆποδῃ ἰξογϑηοθ 
ἐᾷ ἐμ αοδβρ9ὶ οὗ Φοδῃ, 6}. ΧΥ͂, 24. Βοὶδ δ» 
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ῬγοΒ δ᾽ 008 οὗ ἰΠ 6 ρΡδϑ5δᾷο σοῃίθι ρ]δίο (86 ὅτϑί, 
δ} ἴ'θῃ66 1116 ἰαΒί, 6188 οὗ ἴ86 δοουνίΥ οὗ αο(᾽8 
Ῥεορίο ἰὰ ἐμαὶ οἰθοϊΐοι τσ ἰοοὶς ρΪ86θ ὈΘΙΌΓΘ 
ἐδ [ουπἀ δου οὗ (6 ψοΥ]ά, δηα τὺ ινΐσ 88 ἰμοσο- 
ἴοϊο ΡῬγευδὶ θα βίῃοθ [Π9 Τουπάδίϊου οὗ ἰδ πουῦ]ά. 
Βυὶ 49 (8 ΡΓΟ-δρροϊπίιηθηι οὗ (6 σίοτγ οὗἉ Οδνίδὶ 
9 δὲ ἰῃ 6 88126 {1Π|0 ἃ ῬΓΟ-ΔρΡΡοϊηιησηί οὗ Ηἰ8 
ἀοαιὶ, δηὰ γγαβ σοῃάϊἰοποά, ἰπ 1.8 τηϑη δ δίΐ ο, 
ὈγΥ ἴδ [ογονίον οὗ Η 8 ΒΟΙΥ σοπάυοί, 8ο {μι 6166- 
ἰἴου οὗ Ὀ6Θ] ΘΥΘΓΙΒ, ἐπ ἐἰ5 πιαηὐεείαίίοπ, ᾽6 οοπαϊιοηοα 
7 μοῖρ ΓΑ 10 Ὁ] 688, ᾿ὰ Ἀοσογάϑησο εῖυἢ οἷ. χχ. 
12 (κατὰ τὰ ἔργα αὑτῶν). Ἧ͵ο, ἱΒογοΐογθ, μᾶΥθ ἴ0 
ἀο τ 6 τγϑίογουβ δυο  μθϑὶ8 οὗ δίϑυῦπδὶ ρδ- 
8088] Τουπίδίιοη δηὰ ἀἰϊδρουλίΐοι δὰ ἃ τροτ }Υ 
ἔτος γογ βοαϊίοη [οὗ βεὶὰ Τοιπηἀδιΐοη δηὰ ἀἰδροδϑὶ- 
{108 --τθ 6 18 18} ΟὯ6 8]0Π6, ἰῃ 8 ρῥτϑάοβιϊ- 
πδυΐδη 80η86, ΠΟΙ ΓΔ (δ 6 ΟΥΒΟΡ Θχοϊ υδίυ γ, ἴῃ 
δὰ Ατιηϊπίδη Β6η306θ. ἘΒΟΓΟ ἰ8 ἃ ἀοοϊἀ δὰ Ἰαοῖὶς οἴ 
αἰδδυηο 85 ἰὰ (89 ζο]]οτίης ἀοἰγοσδησο οἵ Ηθηρ- 
βιθηδοτς : “δου ἰθιηρίϑιϊοα 888 δίίδϊποὰ 118 
δέχίιοϑὶ ἀορστοθ, ποι ίπρ μοὶ 48 οαΐ δζαϊηϑι 1 βᾶ 9 
1ὴ8 οἴ ΡΏ8) ο]οοίΐου δαδεα ὠροη ἐλά αἰοπεημεηί ἴῃ 
Ολνμί."" ϑίποθ Ὀοὶμ Οχρίϑηδίΐοηβ δΓΘ, πηδίογὶ- 
817, δα Δ} πδιυγδηϊθα, (86 ΤΏΟΓο ΟὈΥΟυ8 ΘΟ Γ86 
ἷδ ᾽ὸ Ρτϑίον εἶα οἱ ἀν δχροθὶ(ΐοθ. Απὰ νψμδὶ 8}}84}} 
πὸ κιϊη ὉΣ 8ο ἀοϊηρῖ ΤΠΟΒΟ ἮὮΙΟ 8.6 Ὑχὶ τ 6ἢ 
ἷα 186 ὈοΟΚ οὗὨ 116 [δ (πδὲ 'τ᾽68 8]δἴη ὕγόυι ἢ 6 
ἰουπδιίοη οὗἩ μὲ νοῦ, 8γΘ βυοἢ 85 ἔογπὶ ἃ δοη- 
γαϑί, ἰῃ σοβρϑοὶ οὔ (δοὶν ἀϊδροβίιϊοη δὰ οοηἀαοί, 
ἰο ἴο86 πιο ἀγεαά απὰ δωπ δι εγίπο; ἴοὺν ὉΥ 8 
ἀτοδά οἵ βυοντίηρ, (6 στοαίοθι χζϑηΐυϑ ἰΠ δ΄ τη η- 
κιρά 88 οΥ̓δὺ' 8060 ΤΩΔΥ͂ [8086 ἰ010 δ. Ὀι1}6 οο ναγά- 
το, δι} ἐΠ8 741} ὑπ 6 Ὁ {86 ἀοταϊπίου οὗ (ἢ 6 πον]ὰ 
δὰ ΑἸι ἢ γι ϑιἰφηϊίγ. Οορ. Βοηι. Υἱ. 8. Τὸ 
ἐϑηίγα] ροϊπὶ οὗ ἰΒοΒὸ 0 8.6 γέασν 707 δι ϑετγίη-- 
(86 τρδυῖ τ, σγῦο, ὈΥΘΟΐΒ6ΙΥ 88 ϑι6 8}, 816 ἰηυ]ηοῖ- 
δ]16---ἶθ Τογπιϑὶ ὈΥ ἴμ 9 ΖΣαπιὸ, Ἧο τῊλβϑ πηγϑίϊς}}ν 
εἰαῖα 7γοπὶ (λὲ ἡουπαάαἰίοη οΥ᾽ (δῪ6 τσογία, δὰ 80, 
τοῖὰ {10 ΥΟΥΥ͂ [δΔοὺ οὗ ΗἶδΒ Ὀοΐης (μ}8 Β]αΐϊη, 8. (80 
Ῥγΐησο οὗ Ἰ᾿ἰζο, νυ 0}  πο586 νἱοίοτγ ἴδ 1468], οοΓ- 
24] δοοῖ ο ἐΐ8 18 δοϊι]σοα. 

“Τμο586 ἰ65. ψογὰ 9 (τ καταβολῆς κόσμου) 8ΙΘ 
Διο σαουϑὶγ ρῥἱασοοά. ΤΉΘΥ ΤΔῪ Ὀδοη οἰ μ6 Γ᾽ 
ἰο γέγραπται, οΥ ἴο ἐσφαγμένου. 7110 ἤογπηοῦ δοη- 
προοιίΐοη 15 ἰδίου Ὁγν Ηδιυμοηά, Βοηροεὶ, Ηοΐητ., 
Βναὶά, ΖΌ]]ϊς, 6 ἤοιϊο, εδηχεί., Ὀ 5ιοτά. Βαὶ 
(6 οἶον 15 ἔδ ἴζοσθ οὐνίουβ δηὰ πδίυγα]: δὰ 
δηὰ ἴὰ ποὶ Ὀδοῃ 70. {π6 δρραγοηὶ αἰ ου] Υ οὗ (π9 
Β6η86 8 δΘουγογοά, ἰμ6 σοϊηςς ὈδΔοΙς Β0 δ 85 (0 
γέγραπται Ὁ ἃ οοῃποοίΐοη πνουϊὰ ὩΘΥΘΡ δύο 
Ὀδει (πουρσδί οὔ. ... Τδο αἰ ου γ, Βονονοτ, ἰδ 
δυϊ δρρδγοηῦ: 1 Ῥοῖ, ἱ. 19, 20, βα 8 ποτθ {}}Ὺ 
(86 βδίιῃθ ἰδίηρ. Τιδὶ ἀοαιἢ οὗ Ογἰὶδὶ ν ἢ ο ἢ ττ88 
[ογοοτάδἰ ρα ἴγομῃ 9 ουπάδιϊοη οὗἩ 6 ποτ]ά, 
8 δδεῖὶά (ὁ Βατε ἑαζεπ ρίαςε ἴῃ 86 σουπ86]8 οὔ Ηΐπὰ 
πὶ ποτα {86 Θηὰ δηὰ {6 Ὀεχίπηΐης τὸ ὁη6.᾿ 
ΑΙροβῦ.-- 6 )ογεογαϊπαίίοπ οὗ δὴ ονὐϑηὶ 9. οἢ 6 
ἰΐη κα, 118 ὀσσμγγεηοα 'ἴ8 δποί μοΡ. ἴῃ {πὸ ΘΠ ΠΘΡ 
88 ἰμ6 δῦογυο, 1 τ χυῦ Ὀ6 δεαϊὰ ἐπαί, δ ἐδ ἀ6- 
διγυοί!ου οὔ ι86 ποῦ ἃ τνὧδϑ [ογοογάα᾽ ποὰ ἤγοτιν [ἢ}6 
Ἰουπάδιΐοη οὗ (6 πουϊὰ, 6 τον] ἢ85 Ὀθοη ἀ6- 
δβίσγογϑὰ ἔσο ἰἰ8 ἑουπάαϊΐοη. ἴη ἰμ0 ῥιάρηορηί 
οὔ (δο Αια. Εά., (6 "παπύζεεί αἰ συ} οὔ 116 θθη89 
θοηγεγοὰ ὈΥ (6 οοπηῃθοίΐοη βαγοοσδίθα ΌὈΥ͂ Οὐγ 
δυο δηὰ ΑἸέογὰ, ἰοχοῖΒοΣ ψῖ ἢ οἷ. χυὶϊὶ. 8, υοἱ 
ΟὨΪ 7ι5:1γ, Ὀπὶ τοαυῖγο, (δ 6 οοπποοίίοη πὶ 8 
γέγρατται.----Ἐ!. Ἀ., Ο.] 

γέετβ. 9, 10. 17 ΔΘ οὔϑ ἰδ ἴοσ οαριϊνιῖν 
[ακοκ: Ἢ ΔΏΥ ομϑ ἄντ σοῖῃ ἃ οαἀριἱνὶἱτγ], 
εἰς.---  οδοΟΥον ἀεαγα {118 ἀθοϊατδιϊου πὶιἢ 189 

τἰσὰὶ οατίης οὗὨ ἔδί ἢ, 18 ρουίθοι Υ σοτηοτίοα 885 
611 ἃ8. Ῥογίθοι "Υ ᾿αγηθὰ. [Ι͂. αοὐβ ψου]ὰ, 8 
Ῥογίοοι βυϑίθια οὗ τοϊγὶ θαιοη οὐιαϊηϑ. “708. 88 
ΘΙΒΟΉΠΘΓΟ ἰῃ6 ἀορίῃ οὗἩἨ {1|ὸ βιιθδογίης δηὰ ἰδ 
ΓΟ -ϑυ ογίηρ οὗ ΟὨγὶϑί 8 τηϑὰα (ἢ 6 τη 80 Γ0 
οὗ Ηἰ8β οχα]ἰδίϊοη, 80 6 ΓΘ ἔθ ργϑϑίῃθββ δηὰ (ἢ 
ἸΏΒΠΏΘΥ ΟὗἨἁ ΨτοΟηρ- ἀοἱῃρ"--- ΟΘρϑοί ἰΥ ἰὼ (μ 6 Απιΐ- 
σαν βί δ ρῥογβασυίίου οὗὁἨ Ὀθὶίονουβ---τασο δοπῃϑδίϊ- 
ἰαϊθὰ {89 τπιϑάϑυτο οὗ ἔπκίατο του ας οηδὶ βυ δον- 
ἷἱπσς. [π|86 ἤοτγιι οὗ {λ6 168] γωδ ἑαϊοηΐκ, {μ18 8 8 
ἱπβογοῦ Ἀν πααιἰογ-οἶοίδοι δηἀ ἱπάοϑίοδβὶ]ο υἱἱδ] 
Ια. 80 πιυοῖ 80, ὑπαὶ {86 ΑΡροβί]θ βρϑδκῷ 6}1}}- 
ΟἸΟΆΠΎ, 88 ᾿ἢ 6 τόσο αὐοίϊῃ ἃ Ρογίδου γ᾽ Δι} 180 
ῬΔΓΑΓΔΡΙ ἴσοι ὑΠ6 8.00: εἰ τίς εἰς αἱχμαλωσίαν, 
εἰς. ΟΚΒΤΕΒΡΙΕΟΚ: “ὙΟΪΚΙΏΔΥ γοβαγὰ8 (ῃ9 
Δγϑαὶ οὔ (89 ϑιϑυοζὰ 88 ἀϊγθοίθα αραϊηϑὶ Νορο. 
ΟΥ εουγδο, ἩὮΘΥα [6 Αροσα]γρίΐο ὅθον ἀδοίαγοϑ 
ἃ Ῥτοίοιηα δηὰ ρσοπογὰ)] Υἱίδ] ἰανν, {Π 6 Γ6--- δὸῪοσογ- 
ἵηρ ἰο γοϊκηασ-- δὴ ὑποδηοηΐοδὶ, Ομ γίδι δ ροοϑῦ 
οὗ {π6 ΡΘΟΡ]9 ΒΙΥΪΥ ἀου ]οθ ὑρ ἷ5 ὅδι αραϊπδβί 
Νορο." Ταΐδ σοι ϊ 8 08 οὗὁἨ {Π6 Ἰκϊ οἰκί ΘΔΥΔΙΣΥ͂ 
ΒΟΥΒΟΒ, οἷν. ἰχ. 19. 

[116 ἀφοϊατγδίϊου βοθβ ἰ0ὼ ὍΘ ἐμ δηποιησθ- 
ταθηί οὗ 8 ζϑΏ6ΓΑ] Ἰδ ἴῃ σοίοτοπος Ὀοιὶ ἰο δαϊη 
δὴ (Π9 πηροάϊΐγ. ἴὴ τοίΐίθγοποο ἰο ἐδ6 ϑαίηϊδ, ἰῦ 
18. ἃ ἀφοϊαγδίίοα (μδὶ 1ἢ (ΠΥ γτοϑὶ δὶ ρογβθοαιίοῃ 
ἢ σΑΥπΑὶ ὙΘΔΡΟΙΒ, (ΠΟΥ 8881} ῬΘΓΙΒἢ ὈΥ͂ (89 
δηοτά. Απάὰ μι8ὰ8 ποῖ ἐμὶ8 Ὀ6οὴ δχϑρὶ οὰ ἴῃ 
(86 βίον οἵ ἐμοὸ ΑἸ ζοῆβ68 δηὰ δ] ἀθη808, δηά 
οἴβοῦθ ψο Ὦδγο ἰαἰζοη ὉΡ (6 δι)υγοτὰ 1 ἐμοῖσ ον ἢ 
ἀοίοηοοῦῖ ἴῃ σοίογοποθ ἰὸ (86 ρογβϑου(ίηῃ ρς ἡγοῦ] α- 
ΡονοΡ, ἰΐ ἰ8 α ἀδοϊδγδίου ἰδδὶ ἱΒου ἢ [ὉΓ ἃ Βο 80} 
ἀν ΠΩΔΥ͂ ῬΓΟΒΡΘΓ, ἴῃ (μὸ ϑηὰ ἰἱ 8}.4}} 6 ἀοβίγογοὰ 
νυῖἊἢ νἱοϊθηθο. Το τϑοορίϊου οὔ (118 γαίῃ, τ ἰοἃ 
ΪἷθΒ Ὀυὺ οὔθ Ῥῆδβο οὗἩ 886 ποῦ ρθηθσαὶ ἰγυ ἢ, 
“Ὑρηροδησ0 18 Μίηο, 1 νὶ}} ΤΟΡΑΥ, βαϊλ (9 
Πονὰ," Βοπι. χὶϊ. 19, τωδηϊΐοδίβ ὑμὸ “αὐ δηὰ 
κὶνοθ δβίγθηρίἢ [0 (86 ἀπάυγαπος οὗ 16 Ξαϊη(8.-α 
Ε. Β. τ: 

Εἴδιο 18 τΠ9 Θη ἀΌΤΘΔΙΟΘ [Γ΄ΑΧΟΕ: Ῥαῖ6506] 
δία. --- 08 ἐ.}18 πιϑδῆ : ἈΘΓΘ πυδὲ ἐμ 9 μϑιίΐθη 69 
δηὰ ἔμί(} οὗὅἨὨ ἰμ9 δβαϊηίβ δοῦν ἰδοηιβοῖνοβ (8 
ΕΥΤΕ), ΟΥΨ δ 6ΓΘ ἰδ Ῥδίΐθῃοο οχἰδίθηϊ ἴθ γθ 
8τὸ {Π6 ζουηἀδίϊοη πὰ (Π0 δουγοο οὗ ἰν᾽ (θσκπ- 
ἹΕΕΡΙΚΟΚῚ ἢ ΤΏΘ ΤἸΘΔΗΪΠ ΙὩΔΥ͂ 8180 Ὅθ, ΒοῪ- 
ΟΥ̓́Θ᾽ : ΠΕΙῸ ἰδ ἴπΠ9 οΟὈ͵οοίϊγο τηδτὶς οὗὁἨ {μ6 δβαϊηιβ, 
86 νἱίδὶ ἴὰνν πΐοι 88 Ὀθοοπθ οι θοαϊοά ᾿π 
(βο. Τμ6 βυβδογίηρ οὐὗὐἠ πγοὴς πὶϊμουΐ ἀοϊης 
τη, ἴῃ ὑΠ6 ΘΘΒΌΓΔΩΟΘΟ (μδὶ τ 9 τγοηρ-ἀοἰηρ 
το ηἀ8 ἀροὴ ἰΐ8β δυίδον, ἢ δοσοτάδῃοο ἩΠῚῈ 
80 ἴα οὗ τοϊγὶ Ὀυϊ 1 οἢ---8}.18 απ γοναὶ οτάϊ δὴ 69 
δβί Ὁ] 8 οα ὃγ αοὰ ἱπ ἰΒὲ8 που ἃ, ΔΡΌΘΑΓΒ ῥυϊηοὶ- 
ῬΙΔΙῚΥ ἴῃ ὑμ6 οΓο088 οὗ ΟἸσὶβέ δηὰ ἰ8 ΘΟ Ἰ πι18}}7 
ἤαγ ΠΟΥ τη ηἰοϑἰθὰ ἴῃ ἰΠ9 ἐπάμγαηοε δὰ ,ατὴλ οὗ 
1.60 δϑαϊηί8βι Τδυδ, ὁδοδδίοϊ οσ 68] τοίδάοπι ΔΡΌΘΔΓΒ 
ἴα (πὸ γἱχιυὶ υπάἀοτείδηαϊης οὗ [86 πα πιθοῦ οὗὨ [86 
Βοδϑί, τον. 17, διὰ 8 16 ῬΙ86 Πη8ὴ᾽Β ὉΠ(ΘΓ- 
βιδπάϊορς οὗ Ἵϑοδβδίοϊοχί σαὶ βυμθο] δῖ, ἱπ ρατίὶ- 
συΐαν, 15 ον ἀθηὶ ἰὴ ἐμ6 τσὶ υπἀογείδηάϊης οὗ 
ι}6 δεύεη λδαάδ οἵ ἰὸ Βοαϑβί, οἷ". χυὶ!. 9.-“Ησογο 18 
186 δομγοθ ΟΥ̓ Τουπίαϊῃ:---Ἐ818 που]ὰ Ὀ6 βαγίηρς ἰοῸ 
τοῖο, ἰμϑϑιησοῦ 8δ8 ΟΠ γἰϑδὶ ἰδ (μη Γουπηίδίη, ΠΟ, 
ὙοΥΪγ, 888 ἀγα νη Ηἰδ Θομβίδηο ἔγομι (86 ἀορΡΒ5 
οὗ ἰμδὲὶ Ὀἰνίπο ἰᾶὰσ. Οἱ {μ6 οΟἱὸῦ μαηὰ, [89 
οὨ ΔΙ ]ΊΘη 6 : Βοχο ἰοὺ ἐμ Ραἰΐθησο δῃὰ (δι οἵ (ῃ9 
88 ηἰ5 χζίνο ουΐάθῃοο οὗ {βοιιβοῖγοδ, τγου]ὰ ὈΘ Βα Υ- 
ἰῃς ἰοο 1116. Ηδτο, {μου ογΘ, ἈΡΡΘΆΓΒ ἐλα ἰάδα 
Ἡ ΠΙΘἢ 15 τοδὶ πο ἴῃ {86 ᾿ἰἴ6 οἵ [116 Βδ᾽ η(8. 

4 Ρα '᾿κποὉ παοὶλ Ῥοΐκπιαν εἶπ ὡπκαποπέτολεν ολγίε ον» 
Ῥοϊκεάίολίεν ρέθον ἀδν ΝΈΤο εἶπα Ἑαμεί ἐν ἀεν Ταεολε.] 
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γον. 11. Αποῖδβοσν τνἱ ἅ -Ὀθδαῖ."---ΤῊ ὁ Ζαἶδε 
Ῥρκορλεί, δοοογἀΐης (ὁ 6.8. χτὶϊ. 18; χὶχ. 20: χχ. 
10; ἴτγοη. ν. 28, (2). Ασοσοτάϊηρ ἰο 9.3: ἐρά  6οἸς 
δηὰ ΤΔΔΩΥ 0 ῥτγοοοάφα δἷπῃ (ΥἹοϊογίπυϑ, ατο- 
εἶα8, 6 δεῖ! 6, Ηοη βίο θο γα), ἰΒ 6 ραζλη Βοπιδῃ 
Ῥτορϑιβοοά 19. Βετὸ ἰηϊθαάθὰ -ἰαὶ ῬΑΙΓΥ 8γ85- 
ἴαπι οὔ δυζίιγθ. “18 ΠΙΔΏΥ ΓΟίδγο 908 ἴ0 ρΡΔΡ8] 
Βοπιθ (Οοσδοίι8, Οδϊον., Υἱιγίη κα, εἰ αἰ.) δγτθ, 
δοοσογιΐηρς ἰο ὑπ᾽ γα θοῖς, ργθοϊα δα [ὈΥ̓ [86 δρ- 
Ρἰἰσαιίοη οἴ το γϑ. 1-8 ἰο (πΠ6 Βοιδη δ ρῖΓο.--- ΤῈ ]. 
ἘδΠ6 Αὐχυγθ, θη, πδὰ Βγροοσοτγὶ ῖο8}}Υ ἰαιϊίδιοἀ 
{10 ἸδπλὉ-}}|κ6 ΘΔ γϑοίον οὗ Ομ γῖδὶ  [υϑιθτγά! θοὶς 
ἀθηΐοβ ἰπαὶ {6 γ0 18 ΘΗΥ͂ Βρασίδ] γθϑίογθποθ ἰὸ 
Ομ νὶϑὶ δ (6 απιῦ, Ὑδι1δὲ δ6 δά 8 {18ὺ (60 
ΤΏΔΥῪ Ὧθ 8η Δἰ]ιϑίοι (0 ἐμθ ἰάἀ! ΟΟΥΔΘΥ οἵ ρϑϑυ(ο- 
Ῥτγορμϑιβοοά 88 δὶ ἔογι  ἰὰ Μαιΐ. υἱἱ. 1ὅ.-- -τὰ.] 

Ουἱϊ οὗ ἴ89 ΘαΣΙὮ.--ΟΥὨἨ τἷ8, νδγίουϑ ἰηίογ- 
ῬΓΘία 05 πᾶγθ Ὀδθη ρἴγθη, 8}} οἵ σι ϊοῖ το- 
βΑΥἸοΘ} 7. Ρ895 ὉΥ (Πὸ ΟἹἀὰ Ἰ᾿οδίδπιθηι αΥὙη00]- 
ἴϑπι: [86 Αϑἰδιίο σοη(ἰποηΐ (βοηροὶ δηὰ ἔπ δ] ὰ); 
Θγ ἈΠ] 1688 ΟΥ ὑοῦ] ] 6549 (ΗΠ οη Ζϑίθη Ὀ6ΥΩ);; 88 
ΠΟᾺΓ 85 ΠΛΛΥ ὉΘ, ᾿Ἰηϑλ πίη 1685 (Ὀ ἰβιογά θ0Κ); ἐκ 
τῆς γῆς Βἰσαὶϊῆο59 : οαἱ οἴ [μὲ νγ ]ολ “6 ΒᾺ8 δίγοδαν 
Ὀόσοπιο ἄγπι 8011 (ΕὈταγὰ αἴος γιισίηκα δηὰ 
ἨοἊιμδηη). 
πο Βοσῃδ 1{|τ6 ἃ δ: Ὁ.---ἾἿο ἀο ποὶ ἰΓ8ῃ8- 

Ἰαἰο, 1{|κὸ ἐλε δια, 5'π6θ 86 δπιῦ, ἰα {.}0 δα οπὶ 
Β6η89 οὔ [89 ἰοτγαι (οἴ. Υ. θ), ἢ 8.5 ΒΟΥΘἢ ΒΟΡΏΘ; [80 
Ῥγϑοηῦ ἀοϑοτγὶριΐοη, ΒογοΥοΡ, ᾿ἰκ6 ἐΒδὲ απΐαυθ 
[απι Ὁ, Κο68 Ὀδεὶς ἰο (86 ῬΒοαοϊθηοη οὗ (6 ἐαηιδ 
φεποριοαί ἐν σοποηϊογεά; ἴῃ Βοδϑδὺ σουηἰθγζοϊ 8 (ἢ 6 
πλίανα οὔ ἰδ6 ἰδ. 86 ἐνσο λογηδ, ἐπ γοΐοτγο, 
Δτο ποί ἴο Ὀ0 ρἰασοά ἴῃ 116 σαί ΟΥΥ οἵδ ἀοίοοϊ, 
ἰὰ ἀσσοτάδῃσο Μἰιὰ ΕὈγδτα : "πὸ Βορδί (το Ὁ. 11) 
5848 Ὀυϊ ὑνχὸ ΠΟΡΏΒ, δη 8 {μ.5 ἀϊδί χα 816, 88 
8 ποίαν βθσθορ, σοηβηοὰ π| 11 ογοδί τ ὶν 
1᾽ϊ19 κηὦ Ὀοιπιιδτγῖοβ, ἔγοαι ἰδὲ οὐδοῦ [Δ μ}Ὁ.᾽᾽ 
Αοοσοτάϊης ἴο (19. 6 15 ἱπποσθηΐ Θηουχ. Βιυὶ 
δβἰῃσο 6 δρεαζε ἃ8 ἴῃ6 γασοπ, ἈἢΘ6 ἰβ ΒΟδΙΡΟΟΪΥ 41} 
τὶ αιιι, ποὺν ἰϑἰδηαίης ἰ8 ἱνὸ Βοτῃμδ. Ηδσηρς- 
Βίθη γ᾽ 8 οοπ͵θοίαγΓο5 Γοδρθοίίης ἴμδ6 ἔπ ΒΟΓΏΒ, 
860 ἰη Εὐτατὰ. Το ἔογον οοιμπηθηίδίονῦ ]Ἰοοὶ 5 
ὍΡοα (μθ6ὶ 88 ἀοηοιίης (86 Βίἀἀθη τΐχῃί οὗ (ἢ 6 
τὺἰϊϑιίίομι οὗ 1819 σοῦ! ΤῸ δαὶ 88 δὶβ ἱνοὸ 
ΒοΓἢΒ Βὶ ΠΡῚΥ͂ ῸΓ βο] -ἰοίθησθ, δηὰ γοΐ Β8 δρϑδ δ 
86 το Ὠτγάρζοπ, 85 [Πουση 6 Β8ὰ θη οτδ. Ατθ 
(πότ ποῦ βΒιιοῖι ἰδ 53 8.66 Μαίὶ. υἱἱ. 106. Αο- 
οογάϊης ἰο Ὀυ βιοναϊθοῖς, (89 βροακίηρς {πὸ 89 
Ῥγαζοη 8 ἰπμϊοαιῖνο οὔ ()6 ΟΥΔΩΥ͂ ΒΡ6ΘΟἈ οΥ̓͂ (86 
ἀοσοίνοσ πὰ βοιϊασογ, ὅ6η. ἰἰϊ. : Ὀὰ( (6 ὈΓΑΖΟΙ᾿ 8 
ΒΡΘΘΟΒ 18 οί ΠΙΘΓΘΙΪΨΥ͂ ΟΥΔΠΥ, Ἦτο (αὐ οΥ̓͂ [9 ΒοΓ- 
Ῥοηΐ, 88 18 οΥἱἰϑηΐ ἔγοιλ (6 σοῖο οὗ (1}6 ργοβθηὶ 
οδαρίον. 

ϑρεείαὶ ἱπίετρτγοία!οπδ: Ψὶτίηρσα: Τὴ τὸ ΒΟΓΏΒ 
δτοὸ 6 ἔννο πιοπἀϊσαπὶ ογ 6 γ8 οὐγίαγβ. Ηδπποηὰ: 
οι Ὁ16 ρτὶθΒι]Υ ρον 6Γ οὗ πηίγδοὶος δη ῬσΧΟΡΒΘΟΥ͂. 

γεν. 132. Απᾶ 9 ϑχοσζοί οι Ὦ.--- Ποιεῖ. ἴῃ πιη- 
κἰοαὶ »οϑῖψ ἢθ ἱπιϊϊϑἴ6 8 4}} [6 ροντεν οὗ {ἢ ἔτϑβι 
Βοιϑὺ ἐπ Ῥγεδόποῦ οἔΓ (δαί Μδεαδί, (ἰλ8 ργδρδγίης {ἰ9 
Θϑτγίἢ βηὰ [Π6 ἀν 6 } |6Γ5 ᾿ἤθγ θοὸς (0 τοογελίρ (6 ἢτδί 
Βεπϑί, 0596 σοιηὰ ψὰ8 μοδ]ὶοϑὰ. Τῇ ἐνώπιον 
αὑτοῦ διπηοὺ πολ (δαὶ ᾿6 Ὧπ18 ἔγοταηι ἐμ6 ουϊδοί 
γοϊυη αν τοραγά δὰ Εἰ πηΒο] Γ δ5 (ἢ}9 Υ8 588] οὗἉ ἐῃ9 
ἄτϑι βεδβί ; [18 δ} 5 θυ ΘΠΟΥ͂ (0 Εἷπι 'ψγ88 ποί οτὶ- 
Εἰηα}}]γν δουἰεπιρί δἰ οὰ δηὰ ἀοοα Ὀὰϊ στδάυα!} } Γ- 
δαὶ ἔγοια ἰδ) 8 Ορογδίϊοπϑ οὐ ἰ6 βοοοῃὰ Βαδδί. 
Ηἱἰΐβ πιο οὗ δοϊίοη Ὀείηκ ἰογγοβιγὶ δὶ, πη δὲ ουθῆ- 
ἔ 4 }}} ἀθνοῖνθ ὑροη ἐμ ὅτε Βοαβὶ, δηὰ δηδ)ἶγ, 

4 [Β66 ἴδο ΑΡῦ᾽. ΝΌΤΕ, Ὁ. Σ72ᾳ.--Ε. Β, Ο.] 

1ΗῈ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΝ 51, 90ΗΝ. . 

(η9 δοοοῃὰ ἴογπι, 88 8 τηδίυτοαὰ δβεαεί ἤγοιι ἰὰς 
εατίἀ, ὈθοοΙλ68 {μΠ9 δοηδοίουϑ ΕΔ]86 Ργορβοὶ οἵ (86 
8εα- Βεαεί. 

γεαν. 18. τϑαῖ αεἷκπηπ.---Νοὲ Σ68] πιΐγδοϊθα, 
Ὀαὺ οβίφῃ 51 Ὁ]6, Παβῖνο νοπάδσθ. ΤΠ6 ἰομἀεΏΟΥ͂ 
8 (δ Β6 που]ὰ ὄν [βθεῖη 0] ζ28|κ9 σϑ οοπιθ 
ἅἄοντῃ ἔσγοσῃ ἴδ Εἴϑανϑῃ ἐμ τ} 6 ρσϑδθῃοθ οἵ 
ΤΩΘΏ. Τ|ιαί ἴ8, ἰο (9 δοϊςπονοαρτηρηὶ οὗ δροοϊδ- 
ἰογβ. Ἡϊίμουῦι ἀουθι, {8818 8 πὶ διΐου οὗ ΕἸ 188, 
ἴα {89 ϑρθεῦο οἴ (9 βυ ρδγείἑἸου8 Υἱοῦν οἵ τθῃ. 
ΑΠΖΥΘΟΔΌΪΥ ἰο 6 οοηπσαορίίου οὗ δΒυρογϑβιϊτίοι, (9 
ἢγο οὗ (μοὸ [ηαυϊδβίιοη δίδ!κοδβ ἴ6}1 ἥγοιη Ἠρδτεα. 
Α ΘΟΠΙΡΟΥΘΓΒΥ͂ θεοί γ 6 Η ΘΟ ΒΘ ΌοΓΙ δηὰ Ὠύδβίο- 
αἰ θοὶς οα (Π6 βυ)εοὶ οὗ ἶνα, 566 ἐπ 186 Οοιμηθῃ- 
(ΔΡΥ οὗ (89 Ἰαίίον, Ρ. 462. Μιὶβυπάετβιαπάϊηρ οἴ 
56 ραβϑδαρο. [ὑ πυϊρεῖ, ἰπάοεά, Ὀ6 βαιά (παὶ δ 
8 ἰτὰο ΕἸ ΔΒ 3068 Ὀοίογο {86 ἰγὰς ΟἸτὶδί, 80 ὃ 
μβουάο- ΕἸ 88 χοο8 Ὀοίοτθ ἐἰθ ρῥβϑυάο- τὶ δὶ.--- 
Εδ]86 δρρ)ϊοδιΐοηβ ἰο (6 Ῥοπίθοοβίδ) ἔδϑϑι δηὰ ἰο 
βοϊοπιοῃ, 8660 ποίρα ἰὼ Ὀ ἰδιογάϊ οἷς. 

Το ἰογπὶ σημεῖα (800 8180 λῖαίὶ. χχὶν. 24; 
2 ἼΒο68. ἰϊ. 9) 8 (86 88:26 ἰθδιὶ ἰδ ΖΘ ΠΘΟΓΔΙΥ δπὶ- 
ΡΙογϑά ἰο ἀοδϊρῃδία [86 ταΐσγδοῖϊοβ οὐ ΟἾγὶδι. ἴα 
Ῥοὶδ (μ6 δά ϊιλοηδὶ ραδβαβοβ σοζεγγοὰ ἰο. τέρατα 
οοσυγϑ, δηἀ ἰη ()6 βεοοῃὰ δυνάμεις. ΑἩ ἃ ποί ΟὨΪΥ 
8ο, Ὀπὶ (ΠἸὸ δΘοπηθοίΐου οἵ ποιεὲν ψῖἱ σημεῖα 18 
186 ἴοτπι οὗἩ ὀχ ργδβδίοῃ ΘΟ ΠΟΙ͂ ἀδοὰ ὉΥ “οὶιὰ 
ἴο ἀοϑίςπαῖθ ὑπ πογκίης οὔ τοίγϑοὶθβ (866 9088 
ἰϊ,. 11, 28; ἰἱϊ. 2; ἰν. δά; νἱ. 2, εἰς.). [ἢ τνὶεν 
οὗ (1686 ἔδοίβ, ἰοφοίϊοΣ τ ὶῖ 8 σοπειἀϑγαιίοῃ οὗ 
Ὀοῦῦ. χὶϊὶ. 1, 2, (σ θ τὸ ρεπεέπε σημεῖα διὰ τέρατα 
8601} (0 ὮθΘ γοίδγγοα (0) δὰ (Π6 Βοϊθῦλῃῃ ἩΔΙΓΏϊης 
οὗ οὔν 1 οτὰ, Μαίι. χχὶν. 24, 25. ἰἰ βϑϑῖῃβ, ὁ (δ 
Ατὰ. Εὰ., βοᾶῦοθ Ῥοββὶ Ὁ]9 ἰο δυοὶϊὰ (86 δοποϊυδίου 
(μαὺ {πὸ χηϊγδοῖθβ ζογοίοϊ ἃ δῦὸ χζοπυΐηθ. ΤῈ 
ἱπρ]Ἰοαίίοι οὗ Ὠουί. χὶϊ!. 1-δ, Βοοῖοδ ἰο [89 τυσίϊεῦ 
ἰο Ὀ9 ἐδμδὶ πιΐτδο]θ98 αἰοπα δτὸ ποί ουϊάθησο οὗ }]- 
Υἱβὸ Ομ ϊδβδίου, ἰπδὶ αοά ΣΠΔΥ ῬΟΣΙΪ {με ὶγ 
Ὀοίης πτουρ ιῖ Κ0Σ. (6 Ῥᾷτγροκο οὗ ἐεείπφ Ηἰ8 ῥτο- 
{ε880ἃ ΤΟ] ΟΤΟΓα; δηά (δὶ (ἢ ο᾽δὶπιΒ οὔ οὐδ π8Ὸ 
ΟΥ̓ ΓΒ ΤΣ 01 68 88 8 ργοοῦ (μδὶ ἢ 6 Βρδ δῖ ὉΥ Ὠϊτίῃθ 
ΒΒ  γϑίΐοΏ, δ΄ (ὁ Ὀ6 ἔΣΙΒΟΡ ἰοϑίοὰ ὮὉΥ ἐδ δο- 
οογάδησα οὗὨ δὶ ἰεδβοιίηβρδ ἩΐΪ οχίδηι Ἐδτνεὶν 
ἰἰοῦθ. Το ]ἰδεὶ οἰδυβοοῦ 2 ΤΊ 6 ββ. 1ϊ. 9 σδπηοὶ ὃὉθ 
δ1οχζοὰ 88 δὴ οὐεοίΐου ἰο (δ νίον,, δίῃ {86 τές 
ρασι ψεύδους (τὩοοπάεγδ οΥ ζαἰεελοοα ) τῶν νι} ὮΘ 
ἰηἰοΣργοίθα 88 τέρατα ἰἴῃ οοηβτπιδίϊοη οὗ ἐμ6 ψεύ» 
ὅος τιϑιἱομθά ἰη νον. 1].-Ε Β. Ο.] 
Δπᾶ 6 δοάποοι (ον σἱδ] 8 918) .--- σκε- 

ΤΕΒΡΌΙΕΟΚ: “16 ΜΟΠΟΘΙΒ ΔΓΘ Βὴ δου δὶ τηοᾶξιδ, 
(Μδιι. χχίν. 24) :᾽᾽ --ῶὧθ ρονογίαϊ 1168, οὐ Ἰγίος 
ῬοτΟΤΒ, γὸ ποιϊὰ δ4.-- 61} ὴ)κς τδότὰ τδὲ 
ἅἄντο}} οὐ [89 Θασι ἴο Σ28}.6 8 ἱσῆδρο ἴο 89 
νυ] Ὀθ88ι.---ὈΌΚΒΤΕΒΡ.: “ΤΟ ᾿τλδροβ οὗ (89 
ἀςεἰδοά δἴαρογοσθ. δε δβίαίυοβ οὗ Αὐυχυβίυβ δπὰ 
Οδιΐσυϊα ογεοίοα ἰο ἐμθῖὰ ἴῃ (6 σμδτδοίοῦ οὗ 
Κοὴπ.᾽ Το »Κὐϑου 18 ποὺ ϑρϑαϊκίῃς οὗ δὴ ἱπιδῶθ 
ΟΥ̓ [86 ὅγαί Βοδδὶ πῃ (86 δὈὐβίγδοὶ, Ὀὰὶ οἵ 89 
ἰαχο οὔ ἰμδὶ Βεδϑδὶ ἱῃ ἷ8 αὐ δ} οὗἨ πανὶ ἰδ 
πουηὰ ὈΥ ("0 βιπυοτ δηὰ γουϊυϊης. ΤὨἷ8 οδὴ Ὀ6 
ΟὨΪΥ 8ὴ ἰά6α4)1:οὰ, ἐμδοτγεί σαὶ δὰ ροείὶς 4) |1Κ6- 
Π6588 οὗ (Π6 τεβρθηογαίθ ποδί θη ποτ] ὰ ροποῦ---ὦ 
᾿ΠΚοπ 688 ΝΕ οἢ 888 αἰ δυδϑοαὰ [86] 1 (9 ρμαρδ 
ἀοἰβοδίΐοα οὗἨ ῬΟΤΘΓ, ἱπ θγο- ἩΟΥΒΒΪΡ, ἰσιαξο- 
ΜΟΓΒΏΪΡ δηὰ οχίογηλ) ομέΐως δπὰ ρορυϊωσ βυρεῖ- 
διϊ ἰἰοη---ὦ υπίαᾳι8 ἱπαρσο οὗ ἰη6 ῥὑτο- Ὁ υἱδιδα 
σον] ἀ-ΡΟΥ ΟΡ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ἰπιλζοδ. Το ἰηαρβο οὗ [86 
Βεδδὺ ἴβ, ἰβογείογο, ἰἢθ γϑιδρρολγδῆοθ οὗ δ θδ- 
{ποηΐδῖα, ΟΥ [86 ποαίμοπ που ἀ-ροόσσοσ, ἰὼ ἰδ9 
Ομ τ βέϊδη ποσὶ ἀ; δηὰ ἰὰ 18 ἐμο Εδ]δο Ῥσγορδοι το 
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σλ5685 ἰδ ογοοίΐοη οὗὨ ἐπἰβ 30. ΑΥ̓͂, Β6 ουθῇ 
Καονα ΒΟ ἰο δοιππιιηϊσλία 8 δβορὺ οὗ δρραγθηὶ 
᾿ιΐδ ἰο {86 ἰπιαζα οὗ ἰμ6 ἤτγϑι Βοϑαβί. 

γον, 16. Δηᾶ ἐς ντδα κίνϑη ἴο ἰπ ἴο μἰσθ 
ἃ δρίσὶξ, εἰς.---Α κἰπὰ οἵὗἨ 4ριγὲξ δα Δ 01]6 ἰο {6 
κιπὰ οὗὁἩἨ ὑπαχζε; δῇ Θρρϑδῦδῃοα οὗὁἨ ὑπϊϊουβ βρὶτὶι- 
Ἐ{{8, ἴον τούτη Βοδι Β6η θη 88. ἰῃ6 ἱπιαζο οὗ 
δηοϊοοὶ Βραϊ οηἶβαι. [ἐ 8 ἐτ ροββί 516 ὈΥ (818 10 
πὐὐογείδη ἃ (86 οὐ ἰταῖίοι οὗἨ Βυπ)δηἾ8η1ι--- ΚΓ Λο- 
εἰδοὰ ὮὉγ ἰαίον Βυσαη(: ἶδθπι δηὰ 186 Βοιηδηΐϑιι οὗ 
(89 ΒΙΠ 6 η(ἢ δοπίαγΥ,--- 88 (ἢ 6 δοτη9 οὗ (δ οἷν !]}- 
εαιΐου οἵ δῃοϊοηὶ μοαι οἶδα. Το δρο οὔ ἰἢθ 
μοδίῃθη του] -ῬΟν 9 Ὁ ἰ8. βροΐζϑη οἵ-- οἰ τοθθο- 
(ἴση οὔ (μδὲ που] ἀ-ρότον, ἱπ ΘΟΡΥ, τϊι δῖα ΟΠ τὶ 5- 
ἰεθάοῃθ. Τὴ ζαπάδιμθηίαὶ ἔδθαϊατοβ οὐ {18 
πα δο: δοβίγδοϊ δυϊβοῦγ, σοτγοβροπαϊης 
αι δοοίγαοὶ ϑυρογϑιϊ(ἰουβ ἀοτιημοογαί βιι---ἰἢ} ὁ 
ἀεείχη θείης δὈβίτασοὶ αηἰΐοταγ. Αἱ ἤγβί, (86 
κοοοη Βοδϑῖ οἰδἰ πιο 411 {1118 ἕον Ηἰπδοϊ, Ὀαΐ, ἴῃ 
δοοοτάληοσοσ τὶ (6 αίυγο οὔ ἰδ σ486, 89 Μ88 
δῖ 8 {ἶἰπι6 νἱαγίης ἱπίο ἰμ9 Βαπὰβ οἵ {9 ὅγϑβδί 
Βορβί, δῃὰἃὰ 885 ποῖν, ἴῃ (6 ͵δΔδϑὲ οβοϊδίοϊ ορίοδὶ 
{ἶπη6, ΘΓ ΖοηΘ ΟΥ̓́ΣΡ (0 {δ βογυῖοθ οἵ (ἢ6 
Ἰδίϊιου. Τ86 πιοάΐϊιαπι ΟΥ̓ ψ ἱοῖ 119 18 Θομπίθογ- 
(οϊοὰ ἱπ ἰμ6 ἱπιᾶρβὸ ἰβ8. (6 ῬόονΘΡ ἰο Φρεαζ. 
ὩΚρον, 156 τὰυϑὲὶ ποῦ 6 δρργοβοπάρα 885 βἱξηὶϊῇ- 
δδπὶ οἵ 4 “Βρὶ γἰί 8] βροιδκίηρ ᾿ οὗ ρᾶζϑδη ᾿πιαζο8 
οὗ κοὶϑ (ἴὰ ορροβίἰϊου ἴο Ηδηϑίθηθοῦς, 80 το- 
ἸΏΔΓΚ8 [δα᾽ (6 Ὠθαίδοη, ἴῃ ἷ8 ἰῆβθ οὗ 86 μοί, 
δ᾽] οι θ ΪΘ. οὐνὰ ἱπίυϊοπβ [“4πεελαμμηεπ], 
δηά (μαὺ τὶ ἃ ᾿ἰνϑ] η995 ΐϊοσ! αἰ(οβιθα ἱι86} 
ἷπ (6 ΔΙ] σαϊίοηϑ οὗ δοίυ] βϑρϑϑθοῖβ οα ἰδ ρῥϑγὶ 
οἵ ἰιο86. ἰπηα 259) ; {π|8 ὑσαὶΐ οὗ ἰδ ἀοθογι ρίίοη 
ταίθοῦ οοηί αἰ 8 8 βυρρᾳοβίϊοη οὗὨ τῖιαί 15 στορογίοα 
οοποογηΐης ἀἰνὶπο ἰπλᾶρ 68 τ ἾΟἢ 8.9 Βαϊ ἃ ΓΘ} }Υ ἰο 
ἀροαΐς (οοτρ. ΟατοίϊυΒ, Εν αἱὰ 1.0; (86 Ἰαί[ον 8180 
Τοῖογϑ ἰο ἰη6 ἀδοορίίοη οὗὨ {1|6 ΡΘΟΡ]6 ὈΥ͂ πιθ8}8 οἴ 
(δἰκίης ᾿πᾶχοβ οὗ {119 ᾽γρῖη) ; δὰ Φοβῃ δβθθπι8 
(ο ἰδ κ6 [Ὁ σγδηίοά {86 ΓΘΆ] ΠΥ οὗ βίο ἀθηη}16 
ΜΠ ογΒ᾽᾿ (ὈΟΕΒΤΕΒΡΟΙΕΟΚ). Ὀἰδβγορατὰ οὗ (89 
δ τη 0168] 688 οὗὨ ἐἶἰΘ οχρυϑβϑϑίου ἰοδὰὰ8 ἰο β16 ἢ 
8 Δδθιπρίΐϊ ον 88 (ἴ6 δόονο, Μΐοῖ υἱγίι}} Ὁ 
ομδῦχοϑ Φο πῖτ βαροτβιϊοη. Τ89 ἱπηαρο οὗ 
(86 Ἰδοαβὶ δσϑπ γϑα}γ δρεαζ. Βαϊ 88 {6 ἱπιαρθ 
᾿ἰβοι 15. ἃ ΤΣ πἀδηνθηῖ!Υ ἔα186, πον- ΘΔ ἢ 6 η 58, 
ΤΟΙΏΔπίΐο δγϑίθπι, 80 (8 δρεαζὶπ 18 (9 ἀτ7ί οὗἁ 1}}0 
Τππἀαπηδηια! ἔν [8186 δηὰ δ: ΡΒΓΑΒΘΟΪΟΔΥ͂ 
πὶ οἢ 15 ἰη ἢ Βογνΐοο οὔ δαὶ δυϑίθῃι. 
Απῃᾶ οαυδο τμδὶ 88 ΤΙΘΩΥ 65 Βῃομ)]ᾶ ποῖ 

ἩΟΙΒΕΪΡ ἴ:6 ἰπαρθ οὐ ἴμ!6 τἱ]ὶ) ἅ-Ὀθαδῖὶ 
Βῃουἃ ὈΘ δ᾽δὲῃ.---ἴἷ ὁ υπάἀοτβίαπα {μἷ8 φίανίησ 
ἰδ αη ὁβομαίοϊομὶς8) Βθη86, δῃὰ τοραγὰ ἰὺ 88 βὶρ- 
Αἰἰγίης βοσῖὶδὶ δηπ!!] αι Ὁ ---ρτυἰναιίοη οὐἨὨ οτα], 
χα], βοοῖαὶ [ἴπ (86 τρογο γοβίγι οἰ θὰ βθὴ80 οὗ (86 
ἴεττῃ} "16 [-Ξει πῆ οποθ, οΒΠοίθμοΥ]. ΤΠ ΔΔΙΟ 168 
αἰφοογογα 6 ἴῃ [86 66. θῃ πηοαθ ΟΥ͂ ργοσοάυτθ 
δροϊηδὲ Οἢ γἰβιϊδηΐϊγ ( ΈΒΤΒΕΡ., Ρ. 458---ἰοίίον οὗ 
ΡΙγ ἰο ΤγαἾαπ: ᾿ΟΓΒὮΪΡ οὗ (Π9 προ Γὶ4]) ἱπιαρα ), 
οϑῃπἰδίίηρς ἰπ {||6 ἰδ οὐ οῺ οὗὨ δαρὶϊαὶ ρυπἰβ᾽πηϑπί, 
ῬΔΥ ὕα γο Βουυϑά 88 (})}0 βιατί ἢ ρ- ροϊηῖ οὔ (πο ἰοχί. 
Το ὅτδὶ ρστγοαῦ ἰγρὸ οΥ͂ (ὴ9 υηϊξογτϊ Υ-᾿πιᾶρθ 
ὙΔ5 ἰ)6 ἰονοῦ οὗ Βαῦοὶ. Τὴ ἤγβθι ἰτηαρο 
ὙΠΟ ἢ 6 ΜΟΓΟ σομῃπηϑη θά, οη ῥϑδίη οὗ ἀφδί, 
ἴο πογϑΐρ, ἴδ 89 βυπροὶ οὗ ὑπὸ γβί Βδαί θη 
ποτ] ρονον---ἰῃο χοϊάθη ἰηδρο οὗ Κίς Νεῦυ- 
ΘΒδάποζζην, δὶ Βαυίοη (0) 4η. ἰἰ1.). 

Ὕεγβ. 16, 17. Διηᾶ 6 τ ]ς Θ᾽ 41].---ΤῊο 
ἘΔ1866 Ῥγορβοῖ ὀοροσζαῖθβ ὉΡου 8}}. Τ ἷ8 ἔδλοί οὗὨ δἰ8 
πηϊΐϊνογδαὶ οροτδιὶοι 8 ΘΙ ΡΠ ΔΙΪΟΘΑΙΪΥ δεῖ ἰοτῖ ἢ ὮΥ 
ἃ ἰπγοοίοϊά δοι οδὶ8: [Π6 5181} δῃᾶ ἴδ 

δτιϑαῖ, εἰς. ἸΤὴθ οπὰᾶ ἴον ἰῃΐϊᾳ4 τη ΐγουϑα δοτη- 
ῬΘΗΥ͂ ὑροῦ ΜΓ ϊσ (116 ΕΔ]806 τορι μ88 Ὀθθῃ 
πογκίης, ἰΒ (0 Απισ γι βίη. Βυ ο] δ ; ἐμ Υ 
Δ85Πη6 (.9 ΣΙΔΥΙς ΟΥ̓ ΒΡΡΟΓΓΪΠΘΏΟΥ ἴἰ0 (ὴ6 Βροηβί 
(οι. χίν. 9,11; χνὶ. 2; χίχ. 20: χχ, 4. Τμθ 
(ογγῚ Ὁ]6 Θδτμθδίη 655 δη4 ἀδοίΒΊ 6 688 οὗ (18 86] ἵἴ- 
αϑοϊσοιμθοΐ οὗ πιοὴ (0 (9 Βοαβί, ἀπὰ {πὸ ἀΪ5- 
εἰ ποσί 698 τὶ ἢ τ 1 [6 ΘΟ Γ᾽ ΤΨΟΓΟΒΘΘΒ (818 ΤΌΓΣη8- 
(ἴἰοπ οὗ 8 ρογυογίθα οσοηργομαίϊοη οὗ Απιϊοιτὶβ- 
υἱδ σορίθαβοτθ, ἅτ ουϊάθηῦ ἔγομιλ δὶ8 γθασθπὶ 
ΤΟΘΌΨΓΘΩΘΘ ἰο ἰμἷβ8 ἔδίαϊ δνπιδοίωηπι. ὯὯα δαπηοὶ 
Ῥϑσοῖγθ Ψψὴν Ὀ ϑίοταϊοοὶς δοιὰ γτοσητὰ ἰδο. 
νἱοὸν οὗ Οατοιίία δηὰ οἰμογβ, το τηαϊηἰαίη ἰμαὶ 
{μῖ8 ἰάδθβ 8 οι ἱηϊβοθηῦ οΥ̓ (Π6 ᾿ι6α 1 6 Θυϑίοσῃ 
οὔ 8ιϊὶᾳηγαϊ της βἷανοθ διὰ βο]ϊουβ, δπὰ (πὰ8 
δἰ ζιδ)ϊσίηρς (ποῖν ΘΡρΟΓ ΪΘΏΟΥ ἴἋο0 {πο Τηδϑίο ΓΒ, 
ἃ8 αἱ ναυϊδηοο νὰ ΗΘ ΒΘ ΠΟΥ Β Υἱόν, (μα 
86 χάραγμα ἩΠἃῚἃῚ δο 8 Βροοῖο8. οὗ σδοῃζοβϑίοῃ. 
ΤΠ6 δσχοϊυβῖνο ορογδαιΐοη οὗ [86 ἰοΚϑὴ 18 ΧΡ ΘΒΒΙΥ͂ 
Ὀγουκῆῖ οαἱ. ΗδΓθο, 8180, ἰὑὰ 8. ρου ΟΕ ΟὈγϊουβ 
(αὶ ἴ16 ὅθονρ αἀἱά πο ἱπίοηὰ ἰπαὺ δἷ8 σογὰβ 
ΒΒουϊὰ ὃὈθ θη Ἰ ΘΓ γ. ΕΣ ἰὰ 18 ᾿πηρΟΒ510 16 
ἴ(ο ονουϊοοῖς (πο ἔδοί ἰμπαὺ Ὀοΐῃ (μ6 γογελεαά διὰ 
(6 λαπα ΒΔΥ͂Θ 8 δυο] 6] δι σηϊβοδηοθ ἴῃ ἰδ 9 
Βοτγϊρίαγοθδ. Τὴ ἔγοηϊϊεὶ οὐ (6 δἰρὰ ῥυὶϑβί, 
νεῖ 15 ἱπδοτίρίϊοη; (89 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ : ἔογομοδα 
ἀμοϊηϑὺ ἕοτοιοδ, ΕΖοκ. λἰϊ. 8, 9; οπὰ εἰ} 18 0 
Ῥδϑβδᾶρεβ δήογα βυ ηοϊοπῦ ουϊάθποο ἐμ δὺ {Π6 ΠΥ Κ 
οὐ {μ8 ἤοτομποδὰ ἱπηρογίβ 8 σοῃίοββίου ; νυ Εἰ] 
{8 τι ΓΚ οἡ ἔθ Βαμα 18 0 1688 ΟΧΡτ βδίγο οὗ 8 
ῬῬαοέξοδὶ ἰθρῃηάοπου. 8.660 ΞυΥνορ. ΥἹΕῊ. ΟΟ,δΌΠ)- 
πιδὲρ οὐ γομίουΥ δηα σοηϑι πη παῖ 6 μι υ{} ΟΌ18}}688---- 
Ὀγ [Π686 δίίγΙ 68, {ἢ 6 ΤΠ ΘΠ ὈΘΣΒ οὗ [ἢ 18 ΟΠ ΤΟ ἢ Οὗ 
{9 Βοδϑὲ 8}8}} τοσορῃλζθ ϑδοῦ οἰ ον, δηὰ δοοογά- 
ἸηἿΥ οοηδῖχη ἰο βοσὶὰ] ἀδαί ἢ ἰῃ 0890 Ὑπὸ δ υἢ- 
τδυκοᾶ, ποῦ Βἰ ΠΡῚΥ Ὅσχοοϊατηϊοαίηρς ἰἤότη, Ὀυΐ 
αἶ80 Οὗ ΠΥ οὐϊαπίης ἰμθ. Α ἴβδηδί σαὶ Ῥτο- 
ἰεϑίδην ἱπίογρσγοίδιϊοα οὗ 6 χάραγμα ὈΥ ὍὋο60., 
860 ἰη Ὠϑἰοετά., Ρ». 4δ4. 

γον. 18. Εἴϑιϑ ἰα νυνἱβᾶσῃ.--- Το τι ὶβάσπῃι οἴ 
αοά, Ιἰἶκο {π6 τυϊβϑάοῃ οὗἉἩ πη θη, Γοϊαίθβ ἰο (6 6π 48 
δηᾶ δἰπιβ οὗ ἴθ. Ηδησο ΟΒν βυϊδη γ, ἰοταγὰβ 
ἰ.}.8 οΘῃά οὗἉἩ 6 ψοτϊά, ἰΒ τλογὸ δηά χῃογα 8 γοοδ- 
(Ἰοπ ἰο νίϑάομλ, ἰο {πὸ ἰγγίῃς οὗὁἨ βρίσὶ 8, 68ρ6- 
οἰδιὶγ ἰο ἐδ γτοοοζοϊ οι οὗ {86 δἰ ζηῃβ οὗ {110 Απίῖ- 
οὨνἰϑίϊδη βρὶ γι. ΗἨθγοΐη τ ϊβάοσω τηυϑί βίον 1.86] 
(869 Κ'υχορ. γι). ἩΒάομι, βου ΘΥΟΡ, 18 (0 ὉΘ 
Ἰθαγῃϑὰ ἰῃ Ἰοασῃίηρ ἴο σαἸουϊαίθ 16 πυμῦοῦ οὗ 
(9 Βεϑββεί. Τηδί 118 σᾶπ Ὀ6 ΠΟ ῬΤΟΙ δἰ 64], 
οὨΣἸαϑιϊο τϑοϊκοπίῃρ, ἱπ (86 ἰγὰθ Β6π86 οὗ δι 
ἴοσῦ, ὙΖΘ ΙΠΔΥ͂ τοδὶ δϑδυγοα, ὈΥ ΤοΆΒοη οὗ (86 
οΥὐἱχὶη οἵ (π6 στϑοοιητηοηἀδίϊοπ [“ [οὶ Ὠἶτὰ ἰμδὺ 
Βα υπάογδιδηάϊηρ,᾽" εἰ6.1 πὶ ὑμὸ ϑρὶγιῖ οὗἉ 
ῬΓΟΡΆΏΘΟΥ. 

. αγίουβ Ὄβχρ δηδίΐοῃϑ οὗ {π9 ηατδον 606: 
1. ΑοἌοοραϊης ἰο Ποΐιηδηῃ (ϑελγίΠδεισεῖς, Ἰἰὶ. 2, 

Ῥ. 102), Φοδῆ δἰ πιβϑὶ ᾿γ88 ἱφῃοσχδηὺ οὗ ἰΠ6 χοΐογν- 
6000 Οὗ Π9 Πυ 6 Γ (0 8 ἀ οἰ θυτμδίθ ρΡΟΥΒΟΠΔΙ ΠΥ, 
πανὶπρ ΠΙΘΓΟΙΥ δοὸῃ ὃδπὰ τ τίϊη (Π0 ὨυΠΌΘΡ 
Ἰμρενωδοι Γαϊπδτάΐ, 264 Οἤεπὸ. “ολ., ν». δ8). 
π ΓΟα]ϊίγ, Βονονορ, Ηοΐμιδηῃ ρῥ]οάροθ δ ϊπὶ- 

801] ἰο ὑπὸ ζο]ον ης βοϊυΐίου : [0 πιη}} ὍΘ (89 
Οτὐοοῖκ ΘΙΘΙΥ οἵ 6 ΟἸ]ὰ Τεδίδιηοηΐ ΟμυτΟΒ 
οὗ αοὐ, πο νν]}] τοίυγη ἰο (8 δαγίμ}γ Ἰ16 ἴῃ 
ΟΥΔΟΣ ἰο ἐμ6 ἀδβιγυοίίου οὗἩ ἐμθὸ Νὸνν Τοβίδιπθης 
σμυγοῖ. 

2. Το ἀϊβῆουϊἑ Βοϊαίίοπ οΥ̓͂ (6 ρυ.22190 νν}}]] 6 
ἕουπά ἰη ἰ8ο Ταϊατο ([τοη., Απάγ,, εἰ αἰ.).--- ἢ 
Νοβ. 1 δῃὰ 2, Νο. 8 :8 οοπηθοίθα, ΜΒΐοΒ 8 88 
ἔοἸ] ον : 
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8 ΤῊϑ πυπῦον Πδηοίο8 ἃ ἀϊδίϊμοἱ Βαμλδῃ ᾿πὰ]- 

υἱάυδὶ (Βοάς, ατοιΐ 5, εἰ αἰ.). 
4. Το οχρτεββίοη, ἀριϑμὸς γὰρ ἀνϑρώπου, ἀ9- 

ποίοϑ (δὲ {6 ἰηίογργοίαί ἰοῦ οὗ (μ6 Ἰεἰ ἴον 13 

ἰο Ὀ6 ἀοιοτγπιποὰ ἰπ δοσογάδῃσθ τὶς {μ οἷγ 6οη- 

σοηϊίοηαὶ πυιογίο υαὶὰθ (ὙΠ 1ΘὮ τηαδὺ ὯΘ (ΓΔ Ώ8- 
Ἰδϊοὰ Ὀδοὶς ἱπίο Ἰοίϊθγβ); 89 πα τηυϑὺ ὉΘ 
τοίογγοα, δαυο Δ ὈΪΥ ἰο ΟΥΓΑΙΠΔΤΥ Βυμηδη ουδβίοπι, 

ἰ0 ἃ πδηιὸ (Ῥείβι οἷα, 9 Ἥοιϊο, ΗἩϑηκδέοηθονα, 

Ὀδαιοτάϊ 6οἰς, εἰ αἰ.). “" Ταῦ {18 15. πῸ ΘΔΘΥ͂ ΟΡ6- 
γχαϊίου ἴθ πιδηϊοβιὶ ἤγουι 8.6 Ὠἰδβίουυ οὐ {9 ἰηίοτ- 

Ῥτοίδιϊοι οἵ (ἷ8 ραϑϑδχο, νῃϊσῖ Ἔχ Β 0119 (Θοπιρ. 
ΠΟΙ, Ομτο; Ἠδοϊπνίομβ, ἴχπωγα. υἱ.; Ζ.Πς, Ε- 

ογα,. ἰϊ.) πὰ νοι 9. οΥ̓͂ αἰἰοπιρὶ8 δἱ 8 βοϊυϊίοπ οὗ 
(8.6 ῬγοῦΪΘπι, εἰο.᾽᾿ ( ἀϑἰοτα 66 Κ)Ὶ. 

δ. [ηϊοτργοίαιϊοηβ Ἰοοϊκι ες ΟἹ ἔγοτι 8:9 Ρ67- 
Βοηδὶ γϑίρογοησθ; πιο ρϑὺ ἴμ 986, (8. οὗ Βοηροὶ 
---θ66 γοετ9---ἶθ Βρϑ Δ} }Υ πον οὗ ποιΐοο (Ὀ }8- 
ἰογάϊοοἰκ, Ρ. 451). 

ψιιτίπρα οπὰ Ηθηρϑίθοτα γοΐον (ἢ 6 ΠΌΘΟΥ 
ἰο ἰδο ΗΟΟΌΥΘΥ πο Αἀοπίκααι ((πΠ6 μοτὰ 
ΑΥΪβοι ἃ), Ὀθοῆυβθο (6 Δαάοπίκηπι πιθοι Ομ θὰ ἴῃ 
Ετ:τα ἰὶ. 18 μδ4 606 βοπβ, ΗδημΒβίοηῃῦ. ρὶ τοῦ ἃ Ὀεί- 
ἰθν δἰιογπδίο ἰηϊογργοίδιίίοη, ἰὰ δοσογάδησο τὶ ἢ 
σι ἰσὰ (6 παπιῦον θ0θ0, 48 ἃ, πογὶ  -πυπλῦον, ἴω}}8 
διιογὶ οὔ Ὀϊνίηθ ὨυμὉΘΡ ϑεσόη." [πὶ 18 Β6Π.56, 
Γαιϊπαγάςξ δοηίγαϑίβ {86 πα 606 τι 888, (6 
ΒυΌΟΣ δρροατίης ἰπ 1.16 Βι Ὁ} π6 Ὀοο (ΒΒ 88 {88 
ὨυΠΌΟΡ οὗὨἉ 1ῃ6 πηπι6 οὗ 6818. ΒΥ [89 ΘῃρΊοΥ- 
ταϑηὶ οὗ ἰ8ὸ ατοοκ, (6 Ηοῦτον δηα {μ6 [},μΔ(1ἢ 

δΔιρῃμδθεί, {} 60 πιοϑὲ αἴν θγΒθ ΠΒΠ165 ἢ6ΥΘ ὈΘΘη 81- 
τἰτοὰ αδὐ (Νόγο, ίοοϊοιίδη, [ματ]6Γ, Οαϊνίη, 

Ὠλπιο68 οὗ Ῥοροβ, ἰδ 9 680}18, Ναροΐοου, Βαδίδδω, 
Οιϑϑαν, Βοιμθ, εἰσ., 8600 Ὀ διοτάϊοοὶς, Ρ. 409. ΑΨ 
ἀυδηίίΥ οἵ οἰ] 8ι16 δοπιρυ(διΐϊοῃ οὗ {ἰπ|0 δπά 
οὐδοῦ ἀυδιηιοη8, δ66 ποἰοὰ ἰπ ΕὈτατγά, ρΡῃ. 801], 
89). ὸ ϊειϊίο6, Ρ. 139 5Βᾳᾳ.). ὍΟαῖον., ΕἸσΒ Βοτπ, 
6 είι6, ΕὐὈτατὰ, Ὀϑιογά,, δηὰ οἰ οσβ, Π6}6, 

ΔΊΟΥ Ιγϑῆβϑυβ, ἀθοϊαγοα ὑποιηβοῖυοβ ἰπ ἴανον οὗ 
(29 πδη1θ λατεῖνος. Απὰά (8, δοοοτάϊηρ (ὁ {61}, 

("16 κγϑδὺ πιῦ δίθτΥ Ἀπποι 8, δὕϊον ΑἸ}, ΟΠἸΥ (0 ΒΒ 
ἃ ΖΘΏΘΓΔΙ Υ͂ 88 89 Βοπιδῃ μου] ἀ-Ἰεϊη σά οι. 

ΓΑΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΤῊ ΒΕΟΤΊΟΧ.] 
Βυ ἐδλε Απιεγίσαη άῥον. 

[Εοτ σρᾶβοῦβ ρίνοπ ἴῃ 86 Ῥγοοθάϊηρ Αἀά. 
Νοῖθ (ΡΡ. 260 854.), (6 Ὑυσι ον Τοκϑ τ Β 80 Θμ 1 Ὁ 9 
Βοθῆο ἀοβοτγί δοὰ ἰπ οἷ. χὶϊ., 88 αυΐηρ 18 σοπδιι7η- 
πμιίς Τὰ] Β}Ἰπιθΐς ἴῃ ουθηῖὶβ ὑποῦ 186 Βουύθῃί 
ττγασροί---ἰ9 ὈΙοίης οὗ προ 8 γοί αίατο. 
Τη οσηιϊιϊπθδησθ, δ6 ψουϊὰ τοις ἐπα ἰο ἴα ἰΐ 

ΔΟΘΙΏ5 ΒΟΒΙΟΘΙΥ͂ ροϑβί ὈἷΪο ὑπαὺ (Δοοοτγάϊπρ' ἰο μογὰ) 
(η6 Μισλέ ο ἰλς ξοπιαπ ταθαϊϊοπθὰ ἰπ Ὑον. 6, 
8ϑῃοι!ἃὰ Ὀ9 ἀϊ δοεγοπὶ ἔγυαι ἰμαὶ οὗ γϑγ. 14. Ηϑ βυρ- 
ῬοΒ69 (μδὺ δύιον [89 πιοηϊίοη οΥ̓ [μ6 Β᾽ρβύ ἴῃ γον. 
ὃ, 8ῃ δοσουῃΐ οὗἩ 6 Ὠγαζοῦ 8 κίγοι, Ἡδῖσ ἢ ἴῃ 
γον. 14 τοδοῦῆοϑ (δ 6 Ββδᾶπι9 ἱπεϊάθηί. ἴπ γψοόγα. 16, 
16 δ΄ ἤοτοϊοϊά ϑεαίδη᾽ βΒ δἰϊοπηρί, ἱπηπηθαϊαίον 
ζοϊ]] οτίης πὸ δΒίραι, ἰο ἀοθβίγου, δα 18 Γγυβίγα- 
τἰοη ; γον. 17 ἀφοΐαγοϑ μὶ8 ϑυθδοαιοηΐς ῬΌΓΡΟΒ09 
οὗ ἀοβιγαοίίοι ; δηὰ ἴῃ οἷν, χὶϊ!. δγὸ ἀεβοτὶ θὰ 
ἐμ6 πίστι θη 8}}{165 ὈῚ ἩὮΙΘΒᾺ ἢ6 Θηάραυοῦβ (0 
δΔΟσΟΙ 18} {ἢ 6806 ΡΌΓΡΟΒΘΒ. 
Τ6 ροβί(οη Β6ΓῸ ἴδκοη, δαὶ ἐδ υἱβίοῃβ οὔ 

(19 βοοίϊου Ὦδνο ἐπιπιεαϊ αΐα γοβροοί (ο ουὐθῃηία βί}]}]} 
Ταίυτα, ἰῃ τ ϊοῖ ΠΟΥ͂ ἀγα ἰο ὍΘ ἐὀοπϑμπηεηιαίεἶν 

4. 866 αἴδο {πο δρρ]οδιίοι οὔ ἐὯὮ6 ὩαΙΩΌΘΓ, ἢ ἐφ ρΡατγέ οἵ 
[16 σοῦ -ἢ {Ποοϊ]οκίαπ Ῥοίτοΐ, ἴο Φοβορῃ βΒηπίτῃ, {Π6 
ζουηᾶον οἵ Μογπηοηΐεπι, 55 ἀἰ οεβρα ΌὈΥ τη)6 'ῃ Νο. 839 οὔ τὴ 9 
Ῥειμεολο Ζεὶ ἡ 7ὰν ολτνίαι, Ἡδδενμολα , 1859. 

1816, 5 οί ἱησοηϑιϑίοηϊ τὰῖτὰ (6 αν ον ἰάοα 
{πᾶ ΠΟΥ͂ ΤΥ ΠΑΥ͂Θ ΔΙΓΟΔΥ Πδὰ δ ἰγρῖοδὶ ὕυ]- 
ΔΙ πθηϊ. Τὰθ οουγϑ οὗ Βἰδίοσυ ἰβ οἵνθη ἃ ἴογϑ- 
δον, (ἤρου ἰοης δχο5, οἵ δαὶ ἴῃ στ Βῖοὶ 
ιν 16. ἰο Ὀ6 ὀοῃϑυιτηπιδίοα : δηὰ, ἰῃ βοῇ 6856, 3 
ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ πιϊοῖ 8865 ἰμμοάϊαῖο τοαροοῖ (ὁ δεῖ 
οοηϑαπιπιδίίοη, Ὑ|1 ἢδνθ 8 δεοοπάύαγῳ (ἰΒουφὰ 
Ῥτουϊουϑ ἔυ}8}164)} τεοϊαἰϊου ἴο [16 ζογεϑμδάον- 
ἴηᾳ οὐϑηίβ. ΜδΗΥ οὗ ἰμοδθ ργορ οοῖοα τ δῖος ἢ 
ἢδὰ δ ἱπηπιοάϊαίο γοβρϑοί ἰο {π6 Μαβαῖδῃ, Τουπὰ 
ἃ ἰγρῖσαὶ (18) οὶ ἴα [δγϑοὶ. 186 ΤΟΥ οοἰῃ- 
οἷάθηοθβ Ὀτουχσμξ ἰο Υἷονν ὉῪ ΕἸ]οῖ δηὰ οἰ βοῦβ, 
Τογυϊὰ ἰδ ᾿πουχῃξ ἐμὲ ἴπ {818 βοοίΐοη ἰἤθγα 18 
ΠῸ Τοίογθησθ ἰο ἰδ9 Οδυτοῖ οἵ Βοιμθ: δυΐ, ο5 
89 οἶον Βδηά, (6 εἰγαυτηβίατμισοϑ οὗ ἢ) νἱδβίοβ, 
ἰοχοίμον πιὰ (1.8 τηδηϊΐοϑὶ ἴδοι ἐπ δὲ ὑδο 7014}}- 
πιθϑηΐ οἰαἰ πο ἴῃ ἢ 8 ραϑι 15 (0 50 ζγοδὶ δὴ οχίδο 
διιδάονΥ πὰ ᾿ῃοΟΙΡ]6Γ6, σοταροὶ (ἢ 6 ΘΟΠοΟΙυΔΊ08 
{πδὺ {πὸ οοπεμπεπιαίε [0] }]πιοηὶ 158 γοί ζαϊυγα. 

Τὴε Βεαείε απὰ {λὲ ὕπασα (οἷι. σχἕ1.). 
ΤΠ6 τιον δάορίβ ὑπ ορὶ πΐοα δαὶ ἐδ ἅτε 

Βοδϑὶ βδυπῦο 269 06 το] ᾿- ρον οΥ, ΟΥ ΥϑίβαΡ 
(δὶ ροτίἴου οὗ (86 που] -ῬΟῦΟ πὶ τ Ἐο80 
ἀοπιαῖὶπ ἰἢ6 ΟΠ ΣΤΟΝ δ685 ᾿δὰ οσίβίοηςο, δβη [8 
δυιδαίαπίϊαϊϊῃ (ἴ. 6.. ΔΆ ἴἰο (86 οὈ͵οσὶ βϑυπιδο] το) 
Ἰάἀθηι σα] πὰ ἐδ9 φίαίμε οΥ̓͂ ῬΔη. ᾿ἱἰ., 16 ΒεοαΞὶ4 
οἵ δῆ. Υἱὶ., δηὰ (86 δοδυῖοῖ Ἵοοἱοτοὰ ἘΒοδαὶ οἵ 
οἷ». χνϊ!. ; {π6 λεαάφ τορτοβοηϊΐως 86 δούϑῃ τηΐὶ- 
ΥΟΡΒΑΪ Ἐ Βονογοιβηίῖο5 ἐπὶ δάτα Ἵχογοϊβοὰ ἐεπ- 
»οταΐ δι βοῦῖ Υ οὐοὸῦ (Π6 ΟἸΌτοΙ, υἱΖ.: (1) ἰ06 
Ἐρκγνίΐδη, (2) [80 Ῥαϊοδίϊ ἴδῃ, οὐ (06 Αϑογσίδη, 
(3) 116 Βαθγ]οπίαδη, (4) ἴδ 6 Ἀ[Γοἀ6- Ῥοτγκίδη, (δ) 
[πὸ Οτθοΐδη (1π6 ὅνο ἔδ|] θη Ὠδδάα, οἷι. χτὶϊ. 10), 
(6) (89 Βοπιδῃ (1: ὁη6 οχ  βίϊης δ᾽ ἰὯ6 ἀδίε οὗ 
(Π9 ΑΡΟΟΘΒΙΥΡΒ6), δηὰ (7) οπο (μαὶ ἷβ νοἱ ἰὸ δυῖβο ἢ" 
Βγ ἰδ τοουπαϊπσ ἴη9 Ἡτῖϊοῦ απ δογβίδηα, οοῖ 

ΟὨΪΥ͂ τὶ τ ἢ Αὐδοτγίοη {89 ποπιΐῃ8)] σοηγογβίου οὗ 
ὁοη9 οὗ (89 οϑ8, Ὀυ( 8180 118 ὁεδασίπφ [09 δὲ ΔΒ Ἀ 
Ὀπΐνοτθ8] Βονογοῖ Ϊ ; δηὰ ὈΥ {ἐπΐβ τουνοα 
λεαδ 6 υπάαογδίλπαδ, ποὺ ἰὴ6 εσοοηία, 35 ἀοδ8 
Αὐδονΐίθη, Ὀὰὺ πὸ δἰζίδ οὐ βουιλῆ. ΤΉ ΠΟΥ 8ΓῸ 
ποίογΐουβ ἔβοίβ. οὔ ἰβίοτυ, (1) (δαὶ {ἢ Βοπιδῃ 
Βοδὰ νὰ σοητοσίοα (δὲ Ἰααϑῦὺ ποι ϊη8}}γ}) ἴα ἰδ 
Ῥουβοῦ οἵ Οοηπβίβδηιἑ θα, διὰ (2) ἐδ αὶ βῃοτ αὶ  δί- 
ἰοῦ {16 ρΡοτὶοὰ οὗ Οοπϑίδηςΐ πο (6 οπε Βοιδη 
ΒΟΥΘΓΟΙΧΏ(Υ οοαϑοὰ ἰοὸ οχίβ. Τὴ ἱπιρογίδὶ 
Ῥονο Ὑ65 αἰνϊἀοα διηοηρδβί ἢ βοῦβ οἵ Οοῃ- 
διδηιίηο, δὰ ἰπουρ δρδὶῃ υτιϊεἀ, 1 τλϑ διζδϊῃ 
αἰνίἀοα, δὰ δη ΑΙ ἴῃ (86 ἀδδὶ οὐ Τμοοαοβίαβ 
ὧς οοοδοὰ ἰο οχὶβϑὶ 88 ἃ Ἐηἰί---δη ἃ ἤτοαι ἐμαί ἀδ 
ἰο ὑδὸ ῥγοβοηΐ ἔμ γὸ 88 θθθῃ Ὧ0 τπϊγεγδαὶ Κ0- 

4 [ηϊνογεαῖ, ἰ, ε., ἴῃ τοήονθηοθ ἴο πεβϑὲ την ὕθ αἰγίοῦ (δ9 
αγρα 7 ἐδ σπλωγοδ. Νὸ Ἠαπιδὴ φΟΥΘΓΏοΉΐ, κέποο {πδὲ οὗ 
Νοδ, μα Ὀδοὴ ὠρύνογϑαζ, ἰπ {δ 6 τοῦτο οχίεηείτο δοῶδε οὗ 

πη ΟἸΏΤΟΝ 5 ὨἰΒίοΓΥ, δηἃ οπιῦτβορ ἴπ6 ἵἴπὸο Ῥογβοσθῦδα 
ῬΟΜΘΓΆ παῖ δᾶ ργοοοάϑά Ὦχδηϊοὶ. ΘἸοαρον, ἰπ δ 6 ἐδεμε δ: 
σατίοη οἵ ἴδ ο Ὠθοδ (906 “οί οίε, ̓ . 242), πνοὴ οδε ἴθο Πα». 
ἐϊπίαη 88 ἴμ6 2εοομαῖ, πὰ ἔπ Αἀενγί Ἢ δ ἐμο ἐλίγά. ΤῊ 
σαπηοὶ Ὀ6 ΟΟΥΣΟςῖ, Δ ἰξϊ που]ᾶ ἱπ|ΠῪ ἐμαὶ εἰς ποδὰδ δα 
ἴα1]6 δἱ πὸ ἀδοῖθ οἵἤἩ (6 Αροςδῖγρδα, ποῖ ἰα αἰ γος 
οουηΐαγ ἴο οἷν. χυί!. 106. ΑὈδοτῖθο οπιὶῖσ τ Ῥαξεεέεπέσπ, κυὰ 
τοοκοῦδ ἴδ Αεευγίαη 88 ἔπ δοοοπα,, οἢ 9 δυϑδοτίγ οἵ 76. 
Ἰ. 11 κα. ἴδ ἰξ ποῖ τοῦτο ργοθαῦϊο ἐπὶ (9 βθοῦ οοπίοτηριοξοά 
19 Αφεννίαη διά Βαὺν 88 οὔο ποδὰ--ἴὰο ἐλ, δοὰ 
1η6 δαϊ]φείίπίαη 8 1ἴη0 δοοοα  ἸΜοδὶ οοτγίλί εν {πα Ροποῖ, 
88 τΡερέ πος ὉΥ ἴα ῬΡΏΠ στ 66 (οἵ το Αὐταὶ ἵπὴ Ὠογάθεὶ π᾿ 
Ἧ6]1 ὑθ τοχογο δον οὔθ οὗἩἉ [86 ρογδϑοοι τίη Βεαδ.--Β ΒΟ) 
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τογηποηῦ τὶ ἴα ἐμ 6 το οὗἉ Ομ γϑίοπάοαι. ΤῈΘ 
Βαρὶγθ θβϑιϑὉ] δθὰ ἴῃ Ομδυϊοπιαζηθ σδῃποί 
08 Τοραγα θα οἰ 88 ἰδ8 οοπίίηυλησθ οὗὨ τἴ89 
δἰχί! βοδα, Οὐ 848 ἐδ Βουθῃίη, βίηοθ ἰΐ ὭΘΥΟΡ 6Χ- 
ἰοπάοα οΥὐοὸνρ ἰμ6 δοϊὰ οὗ (ὁ Εδϑίογηῃ ΟὈ ΓΟ 68, 
δὰ ἰπάοοὰ ποὺ θη ΓΘΙΥ ΟΥ̓́Θ {π8. οὗὁἨ [6 Ἰοβίθγη. 
1Γ 186 βεύθηί μοδὰ 18 ἴῃ ἰΐ8 τἀπὶ υβα ἢ γ 8η8- 
Ἰοφουβϑ ἰο ἐμαὶ οὗ 16 βἷχ ἐμαί ργϑοθάορὰ ἱἱ, γγϑ 
τοσϑὶ ἸοΟῸΚ 70} 1 ἴῃ (88 αΐι 6. 

1ι 18 τὴ οχίγοῖλθ θα ἰδἰίοη ἐμαὶ 6 Ατὶ. Ἐά. 
γοπίυσοϑ ἰο τῦῖΐο ΒΩΥ͂ [δἰ ηρ ΘΟΠ ΘΟ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
88 γοῖ πηι] 81}]0ὰ. Ηδ ἀδΓο8 ποὶ ἀοριηλίϊεο, απ 
.6 ΒΟ Ιν υὙϑηίυτοβ ἰ0 δυρροδὶ Ἡμδὶ κ6 τορατὰ 8 
85 1!6 ῬοΟπ51 ὉΪ6 οὐἰ]ΐη9 οὗ ἐπ ζαΐαΓ 88 ροτίγαγοα 
ἴῃ ἀροσδὶ γρίΐο βυτιῦο]8. 

Ὀιὰ οἰ. χὶ!. βίδπα αἱόοπθ, 86 ῬΡΟΌΔΌΪΟ ἱπίον- 
Ῥτοίδιϊοη υυουϊὰ ὍῸ ἰμδὶ (09 Βοαδί 18 ἰο αὐὶϑθ 
ἤτουυ 86 868 οὔ 6 πδίϊομῃβ τὶ ἰδ βονϑηϊὶ 
μοδὰ ποὺ ΟὨ]Υ ὉΠ Ὺ ἀονοϊοροά, Ὀυὺ δηδ]οχουβ ἴη 
ὕσστη ἰο (Βοϑο ἐμαί ρσχοοράρα ἱἰ, ἐ. 6., ὑπ ον οὴ6 
1} 65 30118 64 δηὰ νἱ᾽βὶ Ὁ]Ϊ9 ἔτ ρου] κονθγῃ- 
πιθπί, (86 ἐδη λόογηα ἱπάϊοαις ἰθπ βυοτγ πα θ 
κΚἰηράοιιβΒ. Α οομρδχίϑου, Βογθγυοσ, οὗ (815 ἢ ρ- 
(ον πὶὶ}ὶ Π8ῃ. υἱῖ. δηά οἷ. χυϊ!. ϑυσχοϑίβ ἃ. ἀϊ- 
ἴοτοπὶ Ὠγροίμοϑίβ. ΜδΥ ἱΐ ποὺ ὍὈ0 ἐπὶ ἴῃ (6 
βγοὶ υϊδῖπς οὗὁἩ (0 Βοδβὺ (6 Βοδα 5 ἰο Ὀθ Τοππὰ 
ἴῃ 8 οὐηαεγαίϊοπ ᾿οὗὁἨ (9 ἰθῃ ΒΟΥΏΒΘ ΟΥ Κίηρϑβ 
((Ὠοτηϑεῖνοβ τοδυίηρ ἰμΠ6 ἀϊαάοτη8), τ ΐσἢ δοῊ- 
ἰρἀογαιΐοι 18 ἴο Ὀ6 Β ΒΘ ΘΠ ΘΗ ΕἾ ἀονοϊοροὰ ἰηΐο 
85 ΘΏΡΙΤΟ ἢ Μαγ ἰΐ πο Ὁθ (μδὲ {πὸ ηριασο, ὙΘΥΒ. 
14, 1δ, 156 ἐ8ὸ ζέιἶ οτγη οὔ Ὅδη. Υἱΐ. 8, 24, 25, 
Ὀοίοτο στ οπὶ ὑὮγ66 οὗ {πὸ οτἰ χίηαὶ λογπδ ΔΓΘ ἰο 
86 ΡΙαςἰκοα ὯΡ. δηα τῶἢο ἷδβ ἰο αἰξδὶ ἃ ἰο ΒΡ ϑτηδοῦ 
ΟΥ̓σ ἐμ 6 οἱ ογβ---ἰμὸ σἰσλίλ οδὰ οὗὨ οἷ. χνὶϊ, 11], 
ἘΠ 15 οὗ {89 Βου6}---ἰπ τυ οτῃ ἐμ ο Βοϑϑϑί 18 ἰο ὈΘ 
βηΔ}}γν δηὰ οοταρίοίοϊν “ οδάθα ὑρ,᾽᾿ δὰ σῆο 18 
(86 Ρογβοῃδὶ Ἀπ ἰσενὶβί, (ἢ Μδῃ οὗ βἴη δῃὰ ὅοπ 
οἵ Ῥεγαϊίοη. Οπ ἐδΐβ Ἀγροίμοβίθ (9 βϑοοῃπὰ 
Βεδοὶ (νοσβ. 11-14), ἐμ9 Εδ]80 Ρσχορβοὺ (οι. χὶχ, 

20) ΤΩΔΥ͂ ΣΘΡΓΟΒθπηΐ 8 6859 οὗὨ ΘΔ ΟΠ ΟΥ5 (ΡΟ ΓΟΉ ΔῊ 69 
δὴ δροϑίαίθ παϊ ΙΒ ΤΥ οὗ Ομ τίϑὶ [σορ. Μαίί. Υἱΐ. 
167. ροββϑ ὉΪῚ ἰο ὍΘ σοηϑαπιπιδίθα ἰπ δὰ ἰπαϊνὶ- 
ἀ}8}} ὑπο ν 086 ἰηθαθποθ λὲς 588}4}} δυὶβο, δηὰ 
ὍΘ δηοϊηθα δπηὰ βυρροτίθα, ἮΒΟ 588}8}} ἀθυϑῖὶορ 
ἰπίο ὑπὸ βουθηίῃ σοπιρ]θίο 68. 

ΟΥ (λ)9 ΡῬΓΟΡΘΟΥ͂ 88 ἱπιογργοίοα δῦουβ, τ 
δῦ δὰ 8 ὑγρίοϑὶ ζ0] ]]πηθαὶ ἴῃ (86 ΒΙΝΙΟΥΥ οὗ 
189 Ῥοϑίθστῃ Εμαρίτο. ΑἸ Βουχ ψουπάρα απο 
ἀραίῃ, (89 Ὀοδϑύὶγ παίυτο οὗὁἩ 09 που] ἀ- βοῦσο 
8848 δοηὐύ πυρὰ ἱπγουρῃουΐ 186 δροθ.0 [ἷῖπ (80 
Ἦοϑι νγὸ πὰ [86 ἐθιηρογαὶ ρόνοῦ οοπίϊηυδᾷ ἴῃ 
ἔθη Κἰηράοπιθ, τ Βΐσι, απ ον {μ6 ᾿πβιἰ σαιϊοη οὗ 
[86 σγϑδὶ δάνογβδγυ, ταϊΐσῃϊ 6 τορατάοα 88 δοῃ- 
7εάεραίε ἴῃ ἰ9 Ἦρργοββίοῃ οὗ {π6 ἰγσὰθ ὈΟΑΥῪ οἵ 
Ομτῖϑι. ὕπάορ πὸ ἱμπῆἥμποποθ οὔ ἐμὸ Βοιΐθἢ 
Ῥυϊοβι οοά, (6 Ῥορε---δὴ ἰπηδροὸ οὗἩ ἴθ οἷά Βο- 
ΙΔ ΘΙΏΡΘΡΟΓΒ---ΘΓΟ890; Ὀσίογτο Εἷτη ἰἴγταθ οὗ ἰδ 6 
οτὶρίπαὶ] ΒΟΥ Β 6ΓῸ ῥ]υοϊκοα ἀρ, δπὰ ἴῃ ῬΥΟΘΟΒΒ᾽ 
οἴ ἐἶπι|6 6 δἰίαἰ θα ἰο ἃ Τ6Ὰ] ΒΙΡΥΘΠΊΑΟΥ ΟΥ̓ΘΥ [89 
ψθοἷο οὗ οδίογη ΟΠ τ ϑίοηἀο (860 ΑὈβίτασί οἴ 
ΕἸ] οὐν, ν. 29). Τηϊ9 ἤπασα οὗ ἰμ 9 οΪά Βοπηδῃ 
Ετηρίὶτθ 8 ΠΟῪ, ἰὐ 18 ἰγὰθ, ΒΒΟΤῚ ΟΥ̓ Β18 ἰΘΙΏΡΟΓΑΪ, 
δηά ἰῃ ρτοδὺ τηθΆ80γ6 ΟὗὁὨ μ͵8 βρ' τ [8], ΒΈΡΓΘ- 
ΤΩΔΟΥ͂ ; Ὀυΐ, ἰὰ σοπο]ιβῖοῃ, 1 ΙΏΔῪ ὍΘ δϑκοὰ 1 ἱὶ 
6 ποὺ ῬΟΒ5810 10 ἐπαὲ 89, ὑπάοτ 86 ἰηπθποο δὰ 
ΒΌΡΡοτί οὗἁὨ δἂῃ δροβίδιὁ στηὶ ἰΒίγΥ, ΤΠΔΥ̓ γεΐ ἀ6- 
γοἷορ ἰπίο ἐμ βουϑηΐῃ δηὰ σοηϑυτητηδίο ἢ θὰ οὗ 
186 Βοδβὲ ({π9 εἰσλίλ οδὰ ὃΥ οἈ. χυὶ!. 11). 
ΑΒ ἰο ἐδ πυηϊδορ οὔ 6 Βοδδί, (8 6 τυ ϊίθν αρτθ68 
τὶ ΑἸοτὰ (8099 Ῥ. 262). Α58 ἰο (9 1260 ἀδλγ8, 
1 ΤΑΥ͂ ὃθ ΤοΠπαΡΚοα ἐἰπδὲ ἱπ (6 ἱἰψρίσαϊ 1]}]]- 
πιοηὺ οὗὨἨ ὑΠ0 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ 1 ἸΔΥ ἰπάϊοαία ἃ ροτὶοά 
οὗ γοϑγβ---ἶἰη (89 σοπβυπηηδίο 20] ] τὰ οηἱ ἃ ρουϊοὰ 
οὗἩὨ ἀΔΥ8, ΟΥ ὙΘΘΚΒ, ΟΥ ηοη 88, ΟΥ̓ γοαγβ. Ρτο- 
ῬΟΥΪΥ {86 δυταῦ0] ἱπάϊσαίεβ 1260 ρμοτγὶσὰβ οὗἉ ἰϊἷπιθ: 
γδὺ (8056 ΤΪΏΟΥ ῬΟΥΪοαΒ 8.6, σδὴ 6 ἀοἰοττιϊη θά 
ΟΠἿΥ Υ (89 ϑυθηΐ, οὐ δἱ 1θϑαϑί ἴῃ ἐμ Ῥογὶοὰ οὗ 
ἔα] 8]}πλϑῃί.---Ε, Β. Ο.] 

ΟΒΕΟΤΊΟΝ ΒΙΧΤΗ. 
(Εἰχϑὶ Ὀἱν δ᾽ οη.) 

Φδο Εἰ ἅ-πᾶρτοθοῖ, ΠΘΏΘΙΩΙ. 6 δυᾶρτιηοηϊ οὐ ΔΏμοΣ. 860 ἔβονϑι 1415 οὗ Δ κοσ. 

Οπλ». ΧΙ͂Λ, 1---ΧΥ͂Ι. 21]. ! ᾿ 

Α.--ἸΗῈ ΙΡΕΑΙ, ἨΕΑΥΕΝΙΥ ὙΟΒΙΡ-ΡΙΟΤΘΒΕ ΟΕ ΤῊΞ [ΙΑΗ͂Ι υ]ΟΜΕΝΊ, 
; ΑΝΟΘΟΕΒ-ΙΑΙΒ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ,. 

᾿ ση. ΧΙ͂Υ. 1---ΧΎ. 8. 

1, Τὰς οοἱεπη Ἐεείοαϊὶ 97 ἰλὲ ΕἸοοί, Τλε Ολυγοὴὶ Τεὶμπιρλαπί λϊσὰ αδοῦε ἰδλά Αηρεν-““υάφηιεπίς ο Ἑανιλ. 

1. Αμπά 1] Ιοοϊοᾶ [880], ἀπά, 1ο [Ὀθ}014], ἃ [{Π|6}} ᾿ωϑῖὰ Ὁ βίοοα [δβίδπαϊηρ]" ὁπ [89 
ταουπηΐ Βἴοη, δηὰ σὶϊῃ πὶ ἃ υπάγοα (ὈΓΥ απ ἴουγ ἐμβουβαπά, δανίπρ [{η8. ΗΒ 

2 Ὡβηι6 854" ἷβ ΕΔ ΒΟΥ Β πδῖὴθ πτϊἐθη ἴῃ {μοὶγ ΤΌγθβοδᾶβ. ἀπά 1 μϑαγὰ 8 υοΐοθ 
ἔγοτα [π8. 186] Βοδύϑῃ, 88 (8:6 [84] γοΐθθ ΟὐὗἨἩ ΤΔΩΥ͂ δίασβ, δῃα 88 {μθ [8] σοΐοθ οὗ ἃ 

ΤΗΕ 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

ἍΨγεν.1. ἴὍ πὲ Ἐδαε, κἴνο τό, ἡ κ)ς. Α. ΒΡ. Ο. ; 18 [5 οαἰεἰοὰ ὈΥ Ῥ. 1, 28, εἴο.---. Ἐ. Ο. 
: » ἐξ. Α. Ο [Ρ. 19] μῖνο ἑστός. [ΒΦ. κῖνοθ ἑστώς .--- 

δος 1. Ηΐ ἀγροϊησὶ [80 Β66. τοδβ αὐτοῦ ἐπίοο, Ὀθπὶ ὄνομα ΟὨΪΥ οὔοο. ΑἸζ, 
αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ στὰ} δῇ. Α. ΒΦ. Ο.; 7, 10, 98, τὰ ΓΔ χν, οτὶδ δ89 δ600Σ 
Βδι,..-ἘῈ. Ἐ. ἿΝ ᾿ 

Β. ΟἹ 
Ττεν ῬΙΟὮ., τοδὰ τὸ ὄνομ 
ἃ νομα; Ῥι 8δη4 1 τεδὰ δ 
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[οπι. 8] στοαῦ ὑπαηοῦ : δηὰ [ἴηϑ. {89 νοΐοϑ ψὩΐ 687" 1 Βοατγα (ἢ 9 γοΐσϑ [οπι. [Π|6 νοΐοβ 
.8 -οἴπϑ. 8 857} οὐὗὁἨ ΒδΓΡΟΙΒ Βαγρίηρ σὶρ (Βοῖγ πᾶῦρθ: Απά {867 ευπρ [5]η67 898 ἰἐ 

ΜΘΓΘ [0η|. 88 1 Μ6Γ6]6 ἃ ΠΟῪ Βοηρ δαίοτο (μ6 ἰἤτοπμθ, δηα Ὀδθίοσγο (Π6 ἴοῸ Ὀοδϑίδ 
{ΠἸντηρ-Ὀοἰηρ8], δηα 186 6] 678 : δη4 πο πϑη [086] οοὐ]Ἱὰ [π͵|ᾶὰ8 8016 10] Ἰοϑϑγῃ (ἢδὲ 
[116] βοηρ; Ὀαῦ [ὁχορρί] {π6 Ἀυπαγοά απα ΤΟΥ͂ απα [ὁηι. απ] ἴουγ ᾿μπουββηά, πἰίοὶ 

4 [{μ4{] τοῦθ γϑάθομηθα [Ὀουρἢ 7} ἔγοπι {86 Θαστίῃ. 1696 ἃγὸ [ΠΥ Ὑ Π]ΟΒ [π|} 0] τχοΓο 
πού ἀ6Ά]οα σι ποπιθη ; ἔογ [ΠΟΥ ἃγὸ σίγοϊηθΒ. Τῶθβο ἀγὸ [αγ6] ΤΠ6Υ ΜΒ ἢ [π|}0] 
ΤΌ]]ον 16 Τζϑιὰ Ὁ ΙΓ ΥΒΟΘΥ ΘΓ μ6 ροσίῃ [πᾶν ρῸ]. Τῆ686 σόγὸ τοἀθοιηθα [δουρὶ] 
ἴγοιῃ διβοης τη6η, δείπσ [86 [οὁπι. δοὶπσ [[ι6--ἴπ8. ἃ] γϑί γαϊ8 [ἢ γϑύ γα} αηΐο (οά 

δ᾽ δῃηά ἰο [οηι. [07] (86 Ιζᾳ.π|ῦὸῸ. ΑΠά ἴῃ {ποῖ του τγὰ8 [ὧη8. πο} ἔοαπα Ὧο [οπι. μ0] 
116 [Ἀ]ΒΘὨο0417: ἴογ {Π6Ὺ ἃγὸ σι πουΐ ἔλα! [Ὁ]4π|6]668}] Ὀοΐογο μ6 ἰπτοπθ οἵ αοἀ 

οπι. Ὀοίοτο {86 ἐμτοηθ οὗ (οα]. 

2. Τλε Τλγεε Ανισεῖβ οὗ ἰδὲ ᾿Αππιριοϊαίίοπ 96 ἰδὲ Εϊπαϊ σμασπιοτιί. 
α. «Απποιποεπιοηΐ 97 (λ6 Κϊπαὶ ὐμάσπιεηξ αδ ἰδὲ Εἰεγπαὶ Οοδρεῖς 

6 Απᾶ] β8Ὁ δηοί μου δηροὶ Ηγ [γ᾿ πρ] ἴῃ [π6 τηἰαάϑὺ οὗ μϑᾶνϑη [τϊἀ- θαυ 1, μανίην 
{π6 [48] Θνθγ βυῦϊηρ᾽ ρΌΒΡΘΙ [,]} ἴο ῥτγϑδοῖ [ἀθοΐαγο ρἰδα (1Δ]ηρ8 (εὐαγγελίσαι)] υπίο᾽ϑ 
[ποτὰ {πὲ ἄν 6}} [810}}} οῃ. {86 οαγίῃ, δηἀ ἴο θύϑσῦ πδίϊοη, δηὰ Κιηαγοα [{γ]06], δηά 

7 ἰοηρῦο, δηα ρθορ]6, δυϊπρ τι ἃ Ἰουα [ρτοαι] νοΐοθ, Εἶδα (οά, δῃᾷ ρῖνϑ ρίοτγ ἰο 
Βἴπι; ἕο {μ6 βοὺγ οὗ "158 Ἰυασπηρηΐ 18 δομο: δῃη4 ὙΟΓΒΕΪΡ Εἷπὶ ἐμαῖ {[νὑ 080] πι849 
[π8. {167 Βοδυθῃ, δῃα [{π8. [86] οατγί, δῃηὰ {162 8608, δῃαὰ (6 [ογι. 86] Τουηίαίπθ. 
οὗ μψαΐϑιβ. 

ὃ. “Δἀππουπεεπιεπὲ ὁ} ἰδὲ Εϊπαϊ ὕιάσηιοηί γον λο Πεείγμοίίοη 9.77 Βαδγνίοπ. 

8 Απά {Π6Γ6 [οπι. (θγο---ὐηδ. δποί 6, θοοοπα δ αηρ6]] Ὁ] Οτϑα δμοῦμοῦ δησοὶ [οηι. 8η- 
οἴποῦ δηρἘ}], βαγίπρ, [π8. ΕΠΘη, ἘἈ]]6η, 185] ΒΑΡ γίου [ὧ58. ἴῃ 6 ρστοδί]"}" 15 1Ἀ]Π|δη, 8 
4 116η, (μ8ὺ στοδῦ ΟἹ [οπι. 18 [8]]6η, 18. ΚΆ]]6ὴ, {πᾶ στοῦ οἰτγ],.2 Ὀϑοδῦϑθ 8.16 [οπ|. 
Βοσδυβο βἢθ---ἰπϑ. ψΠ0]}} τη8Δ49 [ρ8 6} 8}1 [π8. [ῃ6] παϊοῃβ [ὑπ8. 0] ἀτίηκ οὗἉ 186 
ΨΩ οὗ {π6᾽ π ταί [ΔΏΡῸΓ ΟΥ̓ τ 96] οὗἩἉ μδγ ἰογηϊοδίίοῃ. 

6. «ΑΑπηουπεεπιεπί ὁ7 (λὲ ΕἸκαϊ ᾽μάγπιεπί ὡροὴ ἰζς ἩΡΙοχοά, 

9 Απᾶ {δ6 [οπι. {π6---ἴη8. δπούμον, "7 (τὰ δηρσοὶ Π0]οοά {8 6πὶ,}5 ΒΑΥ Ωρ τ Π ἢ 8 Ἰουὰ 
[χτθ8}] γοΐοθ, ΠῚ ΔΗΥ͂ χδη [066] τΟΓΒὮΪΡ [ΟΥΒρροῦ ἢ] [Π6 Ὀδαδὺ [τὑ114- 6851] δπά 
ἢ 15 ἱπηᾶρθ, δπά τϑοοῖνθ [τοοοϊνϑί ἢ] λὲς [7 87 πηϑυὶς 'π [0] 8 ΤΌγθθδά, οὗ ἴῃ [08] 

10 ἰϑ Ββαπὰ, ΤῊ βᾶπιθ [Π16 4130] βῃ4}} ἀσγιη]ς οὗ ἴμ6 ψῖμθ οὗἩ (86 ται [Δῃρογ] οὗ (οά, 
ψ ο ἢ 18 [ἢ 0} θ66η7 Ῥουτγοᾶ ουὖὐ πιΐζμουαΐ ταϊχύαγθ ἰηΐο [0 πιϊηργ! οα ὑπηϊχοᾶ 10] 
{86 οἵρ οὗ Ηἷβ ἐπαϊρηδίίοη [τσ (ὀργή); δινα ΒΘ 588}} Ὀ6 ὑογπιθηιθα πὶ ἤγο δά 
Ὀτιπηϑίοῃθ ἴπ {86 ργοϑθησα οὗἩ [Π6 [οὁπι|. 1116] Ὁ ΠΟΙΥ δηροῖβ, δη Ἶἢ 1Π6 Ῥγθβθησο οὗ [88 

11 Ταῦ: ἀπά {8 βίβοκο οὗ {ποῖν ἰογηχϑηΐ δϑοθηάθίῃ ἃρ [οπη|. Ρ] ἴὉΓ ΘΥ̓ῸΥ δπα δυὐδῦ 
[ἰπΐο δρ65 οὗ 85:65] : δηα {ΠΟΥ πᾶγΘ πο [ηο01] γεβί [ὑπβ, ὈΥ]7 ἀδΥ ποὺ [Δῃὰ ὈΥ7 πἰρδὲ, 
0 σΟΓΘαΪρ ὑπ Ὀοαϑὶ [π|ι14- 0688} Δα ἰι}8 ᾿πηᾶρσθ, δηἀ τ βοϑοθνοῦ [1 ΔΩΥ͂ 08] Γθ- 

4 σου. 2. ΓΑἸΙ, Ττοις., ΤΙοοῖ,, τορὰ καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἥκουσα ὡς τί ἢ κξ. Α. ΒΝ. Ο. : Ῥ. τοοάξ, καὶ φωνὴν ἥκουσα ὡς--Ἐ Β. 6) 
δ γογ, δ. Τδὸ τιδάϊης οἵ δ. ΒΚ. [".], εἰο.; Α. Ο,, εἰδ., τοδὰ ὡς φδήν. [Ἐ1960}ι., Δὸ δ χο, οὐμἶϊο; ΑἸΐ. διιὰ τος. Ὀγδοὶςοῖ.- 

Ἐ.Ὰ. 6, 
6 ΠΝ 4, [[1δημο δυὰ Τιδοῖ. (81 8...) τοωὰ ὑπάγῃ νί( 1ξ. Β5. Ρ.; [δοὩ.. ΑἸΖ, τος. ΤΊΙοοῖ. (1869) ὑπάγει ψὶ 8 ἃ. ΟἽ, 

εἴο.---Ἐ. Β. Ο. 
τ νον, δ. ΤΏ οἴδασο [5 πδητης ἰπ [6 Ὅσας οοὐΐοοα. [80 πιοράδτγῃ Οτὶξ, Β46. πίιτὰ δὲ, Α. Β5. Ο, Ρ.1, ἘΞ ΕΕΟΙ 
ὃ γον. [ὕληχο, Ττος., Τίϑδον,, Γθὰ ἱ ἄλλον ὙΠ} δξοσ, Α, Ο, Ὁ, Λα. εἰο.; 6Ὁ. οὐ τα πὶ δδδ. ΒΡ.; ΑἸ, Ὀσδοκοίδ.- ΒΟΊ 
9 Ψ τ, 6. 6 μοϊητίης ἰφ (π4 οὕ π 6 γη]Ω., ὕτορ., 1.116, εἰς.--Ε. ΒΕ. Ο.] ᾿ 
10 Ψονς. δ. σοαά, Α. Ὁ. [δὲ. Ρ.] κἰνο ἐπί Ὀοΐογο καθημένους. ' 
τι Ψ τ, 6. [Μοάογα Οτἰς. Βα 4. χκίνο καθημένους τί τἢ δ. ΒΦ, Ο. Ρ, Υαἱκ., εἰθ. ΙΔοῖι. (πἰη.}, κατοικοῦντας στὰ Δ.14, αἱς.-- 

ἘΠ.Ο] 
13 ψου. Ἷ, [ΤΊ δοῦ. (8(} ἘΔ.) κἴνον τήν στ δς. Β6.: Ταοῖι. ΑἸΖ, Τρ. ΤΊ κοἢ. (1859) οτος είτὰ Α. Ο. Ῥ. 1, εἰς... Κ. 0] 
ἸΦ τ. 8. [Οτὶς, 44. χἷγο δεύτερος ἰπ δος. ΜΓ Δ] ποσὶ 41] {Π|ὸ Οοἠ4.---Ἐ. Ε, Ο. 

- πολιν 8. [Μοάδγα Οτὶὶ. ά6. γοδὰ Ἕπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη; [δ ἰὨϑογου οἵ ἡ πόλες ἱ8 ψἱΒοαξ Δα ΒΟ ΣΙ Υ.--- 

16 γον, 8, Τὴ δοοοσάβηοθ τ ἢ Α, Ο(. εέσ., ἧ. [Ὅτι [5 χίγϑη οἡἿΥ ὉΥ 1 δηὰ 86.--Ἐ. Κ. Ο.] 
16 ον, 8. [οτ {9 τοηοτίης ἀπ7ν 566 Νοίο 29 ον. [Ὲ 6, Ὠονσονοῦ, Χο ὨΧῪ απροιίοπΑ ὉΪ]Ϊ9 ἩΒΘΌΣΟΣ, Ἦ τεαῖτοῦ 

οὔ ἴ6 ςραπϑοϊίου ψ ἢ τούπε δηὰ ογηίοαλίοη, θυμός Ὧ85 ποῖ, ἰὰ ἰδ! 5 ρἴδοθ, ἃ ρϑυῦ ας ἰἀϊοπιδιίς ἔογοθ, διὰ Ἂδυυϊὰ ποῖ ὃν 
ἐταπδἰδίοα γασὰ. 8306 Νοῖο 29 ποῖον --Ε ΒΕ. Ο.] 

Ἱ Ὑον, 9. πη δοουγήδη ὁ Ὑἱἢ Α. 85. Ο. ΓΡ.7 δα. 
18 γδ", 9. [τίτ. Ἐ44. σΘΠΟΓΑΙΥ γϑϑ αὐτοῖς πὶ σνρν.; [ΔὩσο τον ἶβ αὐτῷ νἱ ἢ Α.--Ἢ Β. 6] 
19 Ψ ον. 10. [79 ΕΒ. Υ΄. Ὀγοδοηὲς [89 ἐἀίοηραέίο, ἐποι κἢ ἠοῖ ἐδ ἱξίεναξ, ἐγα οὶ είου οἵ ἰῃ9 ατϑοῖς. ΑἸοσγὰ γϑιβογῖϑ: " ὅτοαι 

δι δἰ πιοηῖ ππίνοτθ αὶ οαπἴοπι οἵ πα χίηκς νχίπ9 πὶ ἢ παῖϑγ, [6 οοταπινα ἴογπι ἴοτ ργορδγίηξς π|π6, ρυϊείπα αὶ ἰηἴν τ88 εαρ, 
ὁ50 9 εν υθ ἐξρενυῦμι » 4 πὰ δὰ ἐγ ρυνον δύ παν ας ἸᾺ ϑγδ ἀν ἀροως ΕῚ Γ ΟΡ, ὥο; Β5 . 

οὐ, 10. [Ττοκ. δηὴὶ Τιϑοῖ. (8ὲ .) ακἰτο ἀγγέλων ἁγίων (σἰϊμουῦΐ τῶν 2, ὅο.; 84. ὑτεῦχεο τῶν; ΤΩΝ 
(1859), ΑΙ ἐνθι τῶν ἀγγέλων πἰἢ Α.---Ἑ. Β. 6. ( “ 
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12. οοἰνοίῃ ὑπο τρᾶτκ οὗ μἷβ βαηθ. τα 18 (π6 ρϑίϊθῃοο [Πα πτ8η66]7 ΟΥ̓ ([Π6 βαϊηΐβ: [, 
ΓΘ αὖ {Π6Υ {μδύ [οὁπηι. ΠοτοἿ ἀγὸ {Π6Υ {μαὺ---ἴη.8. ΤΟ] ΚΘΟΡ {86 ΘΟΙαΔΠαταθηΐθ ὁ 
αοά, ἀπά ἐδο ἔδει οὗ 76βυ8. 

ἅ. εϊίοεγαποος εοποογηΐησ ἐλε Οοαΐἶψ. 

18 ΑΠαῚ Βοδτά 8 γοΐοα ἔγοπι [π8. [86] δᾶνθῃ βαγὶπρ' αηἴ0 τὴθ [ὁη|. αΐο τη 6755, Ὑ τίσ, 
ΒΙ]6βθοα αγὸ ὑμ6 ἀρδα σ 1] ἢ [πὲ 0] αἀἴ6 ἰῃ {86 Τιογτα ἔτγοτῃ [οὁηι. ἔγοια ] Βοπορίουίῃ : 
Ὑ68, ΒΆ ἢ {86 Θριγιῦ, [ΠαὉ ΓΠΘΥ τδῪ [58}8]}}] τοϑυῖδ ἔγομλ {Π6 1] Ιδθουγβ; δηᾶ [{00γ]} 
ΠΟΙ ΜΟΥΚΒ Ἃἀ0 [οπ|. 407 [Ὁ]1οΥ [ὦη8. ΠῚ} ὑΠ 6 πὶ. 

ὃ. 7Τλε Ττγεο Απροῖβ οΓ ἰὰς Βεοσίππῖὶπο Εἰτοσιϊον οΥ ἰδ Εἰπαῖ σιασηιδη. 
α. 71: ὑμαγπιεπί, ονὐ Πατυεεί, 9. ἰλὲ Εατίλ ἐδεῖ, Τὴε Ολιφῖ Παγυεδί, ογΥ ἐλ Πατυεδί οΥ δὲ Β[εεεε6. 

(λἴδιι. (11. 12 «. ΟἸι. χ!ῖ. 43.) 

14 Απά Ἰοοϊκοᾶ [8807] δῃα θ6ῃο]α ἃ ψϊΐθ οἱουα, ἀπα ἀροη {86 οἱουα οη6 βαὺ [5 {10 
1|Κ6 ἀπίο {Π6 [4] ὅοῃ οὗ τϑῃ, μανίηρ οἢ [ροη] ἢΪ8 ποδα ἃ ροϊάθηῃ οσονῃ (τὶ φανον): 

1δ δηᾶ ἴῃ πῖ8 βαηά ἃ βῆ!δγρ βῖ0Κ]6.Ύ ᾿Ἀπᾶ δηοίπορ δηρ61 οαῖὰθ [ὑη8., ἔογ.}] ουὐ οὗὨ [Π6 
ἴδια ρ]θ, οσυίπρ 1} ἃ Ἰουα [ρτοαι] νοΐοθ ἴο πῖτα ἐμαὺ βαῦ οῃ [{Π6 ὁῃ6 Βι{{1πηρ’ ὉΡΟῺ] 
{86 εἰουᾶ, ΤΉγυδιὶ ἴῃ [Θοηά ἰοσὰῃ {(πέμφον)}] ΠΥ 5169 Κ]0, δῃ4 σϑὰρ: ἴογ (6 {ϊπ|6 
[ΠουΓ] 18 Θοπι6 [Ὁ {π66 [ογι. [00 [866] [0 τοΔΡ ; [ὉΓ 766 Παγνεβϑὺ οὗὨ (88 Θασί 8 σὶρ 

16 [Β88 Ὀδοοιηα ἀγτγ]. ἀπά {μδΐ βαῦ οῃ [(ἢ6 ομβ δι {{πρ' ΡΟῚ7 (ἢ 6. οἱουὰ {ῃγαϑί 1η 
[ςαϑ8ὲ (ἔβαλεν) ἢ18 51 6Κ]6 οῃ [ἀρ0}] ἐδ ϑαῦί ; δῃηα [86 οαυίῃ ψγ}ἃ8 Τοδροα. 

ὅδ. Τῆι Παγυεεί οΓ Αηγσεέτ, ον ἰλο ὕμαάσηιεπέ ὑροπ ἰλε ἩΡΙεκεα (Μαίί, 11,12: οἷι. χὶϊ!, 42). 

11 Απᾶ βῃοίμογ δῃῆρθὶ οδπιο [ἴη8. Τοτ}] ουὖ οὗ {πὸ ἔθ ρ]6 ψΙΟὮ 18 ἴῃ [12)9. [86] Ποανθῃ, 
13. Β6 4130 βανίηρ ἃ ΒΒΔΤΡ βίοἷς]ο, Απα δῃοῦθοῦ 8ΏΡῸ] οϑῖηθ [1π8. Τοτ ἢ} ουΐῦ ἔτοπι [οὗ] 

{86 41ὑ8γ, τ μι οἢ δά [οπι. ΠΟ μΔ4---ὐη8. Βαυϊηρ }" ρόνοῦ [Δ οΥἹΥ (ἐξουσία) ΟΥ̓ΘΣ 
[{π8. [86] ἤγθ ; δπὰ ογἱϑᾶ σ]} ἃ Ἰουα ΟΥΥ [ρτοϑαὺ γ0106] ἴο δῖπι δῇ δά [[Π9 ὁπ6 
Βανηρ] {86 ΒμδτΡ βίοκ]ο, βαγίησ, ΤἈγυϑῦ τη [Θοηα Του! }} ΠΥ ΒΙΡΆΤΡ βίο ]6, δὰ 

19 ραίμον [86 οἰυϑίοτβ οὐ {π6 σίῃθ οὗἁἩ [ἢ6 φαγίῃ ; (ὉΓ ΟΡ ργαρθθ δῖ {1}}γ τὶρθ. Απὰ 
1ῃ6 8656] [Ὠγυβί ἴῃ [648] [15 βίο] ἰηίο [υπί0] ἢ Θαγίμ, δηὰ ρα ογθα (ῃθ νίηθ οὗ 
1}: ΘαγίὮ, δηα οδϑὺ τέ [οην. 1] ἰηῖο {Π6 στοῦ ϑ ΨΠΏΘΡΥΙΟΒΒ οὗὨ (Π6 ψ ταῦ [8967] οὗ ὅσα. 

20. Απά ἰΠ6 ψ]ΠΟΡΓΟΒ6 88 ἐγοάάθη πὶ ουΐ {ῃ6 οἰὐγ, ἀμα Ὀ]οοα οδτηθ [ὑπ8. ΌτΓ}] ουΐ 
οΥ̓ (86 τΪΠΘΡΓΘΒΒ, ασθη [οπ|. Θγ 6} ὑηΐο {86 Ποῦβο [οπ|. Βοσβ6] Ὀυ]α 168 [ἐπ8. οὗἁἨ (1 
ἀλφν ΕΥ̓͂ 186 ΒΡ809 [οΓ" ἴο {86 αἰδί8η06] οὗὨ ἃ ὑβουβαῃα απαά βὶχ Βυηάγαά ἔΓ]ΟΩ ΡΒ 
[5ἰΔ418]. . 

4, Ῥγοραταίζίοπ, πα Ἡδαυση, ΚΟΥ ἐδλὲ Φωασηιθν. 
Οη. ΧΥ͂. 1-8. 

α. 7Τλε 70εαἱ Ῥγεραταίίοη. 

1 Απά] ΒΓ δῃοίμοῦ βἷρῃ ἴῃ [π8. [86] Βοδνθῃ, στοαῦ δηα τῃϑυνο]ουθ, βουθῃ 
δησοὶθ Βανηρ 086 [οηι. 1116] βαυθῃ 1δϑὺ [οὁηι. 1451] ρ]αριθθ [η8, (.6 4517; [,] [ῸΓ 

2 ἴῃ ἰδβοῖὰ 15 8116 ἃρΡ [8πη]5864] 1π6 ΤΑΙ [δηρὸν οὗὁἹ αοα Απα] βαν 85 1 Μ6ΓΘ 
8. [ἰπ8. ρἰΑ85}7γ} βο8 οὗἨ ρ᾽δ88 [οην. οὗ 91858] ταϊηρὶ θα τ} το: δηὰ ἴθθαὶ (δαὶ 8α 

-ι Το ον. 12. ΤῊ δοοοπὰ ὧδε ἰΘ ππίοππάοα. [Ὁτίί. Ἐάδ. ομἱς ἩΣ ἢ δ. Α, Β65, Ο. Ῥ. Ψυϊᾳ., εἴς. 16 ἰδ ρἴνϑῃ ὉΥῪ 1. Ἷ|, εἰ2.-- 
Βα 
πννος ἸΕ [{4ὲ8.. ΑἸ΄, Ττος., ΤΊδοΙ., οὐαἱδ μοὲ π| δὲ. Α. ΒΚ“. Ο. Ρ. 4""., Ειμά., εἰο.; ΙΔ ξο αἷνοα ἰξ τ ἢ 1, 28, 86, Οἵεηι., 

εἴε.-- ᾿ς 
᾿ 88 ον, [σεἰε. Ἐάν. ακἷὶνο ἀναπαήσονται Ἢ [ἢ ἐξ. Α. Ο. (Β᾿. δηὰ 1 δἰδο σίνο ἀναπαύσονται); Ῥ. μῖνοα ἀναπαύσωνται.--- 

ω γεν. 13. Πίασῖ, ΑἸΖ, τος. Τίϑοῦ. (81 ἘΠ.) σἷνο γάρ πιὰ ὁδ. Α. Ο. Ρ. Ψυϊς., ἐο.; ᾿ϑαζο δηὰ ΤΊβος. (1860) γϑαὰ δέ 
αἰ Β9.--- : 

4 ΨΥ 1δ, Ζοι ἰ6 οὐχ! εἰοα Ὦγ (πο Ὀοσὲ Οοἀ, [Ὧν δ. Α. ΒΦ, Ο. Ρ. Τα ς.---Β. Ε. ἠδ 
456 ας, 18, ΤΏ αγιίο]ο ὁ ἴα οπιϊ θα ὉΥ ἐξ. Β“. [ἢ"Ρ.}]: (ἢ. οχῃ βδίοῃ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ οτίίπαίοα ἴῃ δὴ ἱποογτϑοῖ ὀχοροιοδϊ ΘΔΡΡΓΘ- 

Βοηκίου οὔ [πο Γαϑεδκο. ΓΑἸζ, ἔγος., Το. (3111 Ῥ4.), οταίξ: 18 .ἢ.. Γδῆχο, δὰ Τίθοι. (1869) κἴνο ἰζ τ ἢ Α. Ο.--ΕΑΕΑἰ. ΒΕ. Ο.Ψ 
4: ὕοτ, 18. ΤΠιὸ τορδΐηας ἤκμασεν ἡ σταφυλὴ τῆς γῆς, ἴῃ δες, «(τῆ ΒΦ, εἰς. ΤΏ οληίον τοδύϊηα Ὁποῦ ΟΥ̓ ᾿δ8 ΤΩΟΓΘ 

δαϊμοτίἶοα [η [5 ἵανου. Βιυϊΐ τὴν [6 (187 ΤῊΘ αυοδίίοι 18 ἩΠΘΙΒοΥ παῖ πε οἷν [9 ἀ1 Ἴσπ|ς 16 δἰ κηϊ βοδαῖ. [Οτὶϊ, Ἐάβ. ροπο- 
ΤΑΙ κἰτς Ἰπμεσαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς, ἡ δ2..Α. Ο. Ρ. 1, ]ς., εἰο.; Τίοἢ. (1859) ἰπβῖορά οὗ αὐτῆς τοδὰδ τῆς γῆς νἰτἢ ΒΦ, 

εἴς.-- : 
ἡ 88 σον, 9. ΤῊΘ τουπδυ κα ὉΪ0 τοδάδϊης τὸν πὰρ κως [8:6 τηοδὲ οὈνίουπβ οχρίδηδίίοα ἰθ ἰπαΐ 5. βεῆ. οοὐπιπ. Οη [π9 

οἵ κοπάοτ ἴω ἴμο δάϊοςϊίνο δοὸ Ῥ'ηοσ, θὸ Ῥοἐίθ, Ὀοἱοτᾶ, [ΤΏ0 τοδάϊης [5 τπιρρογίϑά Ὁγ Α. 8». Ο. Ρ. 6, 8, εἰα.; ἐξ. Τ, 
εἴς. κἰτο κέγαλ “--ἘἙ. Κ.Ο] ᾿ 

μι τῆς, τὰ : [ἴδστο δτῸ ἰἴγϑο υγὰ9 ψ ΠΪΟΉ ἰῃ το ΒΕ, Υ͂. τὸ ἰγαπδί δὰ τογαίδ" υἷξ.: θυμός, 15 ὮοτγΟ; ὀργή, 86 ἰῃ νοῦ. 10; 
μ ΟσΌΓΒ ΟἿΪΥ [Ὁ Βρῆῇ. ἰν. 26. ΤῊ ἰπδίδποο οὗ ἴδ οσσύττγοποθ οὗ ἴπ ἄγδϊ ἴνγὸ τὸ δ (οἰ νντο: Θυμός: 

Ἰαδικο ῖν. 25: Ασίο χίχ. 23; Βοπι. {|» 8 (ὑμέίσηπα!οη); 2 Οον. χί!, 20: ΘΑ. υ, 20: ΒΕρ". ἰν. 81; σοὶ. 11. 8; Ποῦ. χΙ. 2: ; ἤρου, χιΐ, 

13, χίν. ἃ, 10,19; χν᾿ 1, Ἴ; χυὶ, 1, 19 γ; στ, 8: χίχ. 1ὁ (ἡεγοονεθ); Ὀργή: Μαοτέ. {|. 1; διατίς {|| δ᾽. μαωϑ Π|. Τῇ 
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βοίζοῃ {86 ὙἹΟΙΟΥΥ͂ [[8080 Σ ἰλρόν δι: ΟΥ̓ [ἴτῸπ1}] (86 Ὀοαϑὶ [π|1ἀ- 6 β8ι], δηὰ ονοῦ 
[{τοτὰ] ἢἷ8 ̓παδρο, δα οὐδοῦ ἢ18 τραυὶς [0η|. ἈΠ ΟΥ̓ δ΄Β τηδτῖς,]5 απὰ [Δηα] ογοῦ 
[{τοπὰ} ἴπ6 πυ Ὀ6Γ οὗὨἨ ἢ]15 Ὥδῖωθ, βίδῃα [βὐβῃα]ρ] ΟἹ Εἰσ ὈΥ] [89 [᾿π8, 5855} 568 οἵ 

8. ρ7455 [οπι. οὗ ρΡ]885], δανίηρ 86 [οηϊ. {86]55 ΠΆΓΡΘ οὗ Οὐ. Απὰ {867 διηρ [86 βοῃρ οὗ 
Μίοϑοβ (ῃ9 βογνδῃηΐ οὗ αοα, δηὰ ὑΠ6 βοῃρ οἵ [86 1.0, ΒαΥΪηρ, Οατοδὶ δῃα τρδγγυο ἰοῦ 
ατὸ [ΠΥ πόοτκβ, [1η8. Ο] Τωτὰ [,7] ἀοα ΑἸπιρμΥ [86 Α}1- 167; [8ὲ δηα ἰγθθ αγὸ 

4 [ΠΥ ΜΑΥ68, ἰδόυ Κιηρ οὗἁ βαϊηϊθ [οπι. Βα (8 ---ἰηδ. [ῃ.6 Ὠ8ΠΟΠΒ]. ἢ Ὑ80 Β881} [ον ΒΒου 5 
Ὡοῦ ἴδ {π66 [οπὶ. {Π660] Ὁ [ωοτγά, δπα ρ]ογ γ (ΠΥ παπιὸῦ [ὉΓ ἑΐοις ΟὨΪΥ ατέ ΠΟΙΥ͂ 
(σιυς) δ: ἴὸγ' 811 [ὑη5. {Π6] παίίουβ 88}8}} οοπιθ δῃἃ υγοσβδὶρ Ὀθέοσθ (μ66 ; 20γ [ΒΥ 7υδρ- 
τηθηἑϑ 8ΓΘ 8416 Ἰη8η 1690 [6Γ6 τϑηὶ [6966]. 

ὁ. 7λε Κεαὶ Ῥγεραταίτοπ. Ἐσμίρτεεπί 1" ἽΠῸ 97 “μασηεπί, οΥ ἰδὲ ϑενεβ “ησεῖν οὐλ ἰλε 
9 ΠΕ. 

δ Απά δἦον ἰδὲ [8686 {8]1ηρ8] 1 Ἰοοκοῦ [β645], δῃά, ὈοΒο]ά, [οπι., ΘΒ] --ἰηδ. οραποὰ 
Μ085] {π6 ἰδαρ]6 οὗ [86 Δ ΌΘΓΏΔΟΪ6 οὗὨ {πη ὑθβ ΠἸΟΏΥ͂ [πὶ 686] ὦ ἴη [ἴπ2. 1886] Βοδύθη Μὰ 

6 οροῃοά [ογι. 88 Οροπθα]: Απηά {86 βούθῇὴ δῃρῸ}8 οαπιθ ουὔξ οὗ [ἔγοια } 86 ἰδπιρῖο, 
μανίην [ον (δὶ 847 (16 βαυϑὴ ρ]αριιθβ, οἱου θα ἴῃ [ὑπ8. Πη6 53] ρυγθ δηά [απ] 
106 [Ρ} 15 6] ᾿ἴπθη [οηι. 116}, δηὰ μανίηρ' ἐμοὶν Ὀτοαϑ ρίγάβα [ρἱσγὶ δγουπά 180 

7 Ὀγολβ5) σι ροϊάθῃ σίγα] 68. Απὰ οὔθ οὗ ἰδμα ἴουν Ὀοαβίϑ [Πἰϊνϊηρ- οί ησΒ] σάν ὑπο 
{86 βου θῇ 8Ώρ68 βθύθηῃ ρΌ ] 66 γ]α}3 []] οὗ 16 γαῖ [ΔὩρῸ1] οὗ ΤΟΝ 0 νοι [ὉΓ 

8 Ἔν δ΄ ἃπα δυνοῦ [Ἰηἴο {Π6 ἀρὸβ οὗἨ [86 δρ68]. Απάὰ (μ6 1 1ς γγ͵2δ8 8116 στ ῆΐ βοκο 
ἔγουα {Π6 ρ]οΥΥ οὗ Οαοα, διῃὰ ἴγοιαῃ [18 ῬοΟΟΓ; 8ηα ΠΟ τηδὴ [0}6] 8 8.0]6 ἴο ΘηΐοΓ 
ἰηΐο {6 ὕδπλρ]6, {}}} [5}}}] [86 Βούϑῃ ρμίδριοβ οὗ ἰδθ βοῦϑὰ δῃροὶβ γγογα {Ὁ]8|16ὲ . 
[5ου]ὰ 6 Βη 8641. 

ΧτΙ. 2}; “οῃη {Π|. 56: Βοσι. 1,18: ἢ δ (δέεν, 8: ΗΙ. δ (οι σεαποοῚ; ἣ 15: νυ 9; ἰσ. 22 (δέ2); χἱ!Ἱ. 190; χῆϊ. 4, δ: ἘρΆ. ἐξ. "Ὲ 
81; ν. ὁ; ΟἿ]. {|. δ; ὁ (απρετὴ); 1 ὙΠδδδ. ἱ. 10; {|. 16; ν᾿ 9; 1 Τίπι. ἡ!. 8; ἔεὺ. μι 11; ἐν. 8; 244. ἔ. 19, 20; Ἐπ. τὶ. 16, 11; 
15: χίν 10..ἐπ τι} παίζῃ); χυὶ, 19: χίχ. 1δ. 'Ττοῖ αὶ οι ρη Γίδοῦ οἵ ἔμεθο Ῥδδδαζοᾶ, Ἔδρθο αν ἔδοοθ ἫΝ 89 ΑΡΟΟΔΙΥΡθα, 
ὙΠ|}} Ὀοο νη ἈΡΡ γόης τὲ τἰ10 Ἰαϊίος κ9 τὴ 9 ἐπ σηείθα οὗ τὴ ἔυΓΩοΓ (596, ϑῦσο ἰῃ ἔχρι. 15 Ὀκταπ, οὐ ψαγ. 10),--ἰἰαὶ τὸν 
οἴϊος ο οἵ θυμὸς διό ΟΥ 109 πεοδοὲ ματὶ οσρογιδηοοὰ ἴῃ ἴθ ρύθϑθης ἢ. ἐῆοϑο οὗ ὀργή ἰη ἴδο "ο ἴο οοξωθ. ξῃ δοοογίδοοο πιὰ 
ὙΓΠΑᾺ 6 ΓΟ Γὰβ Ἀ5 ὃ)}0 πιληϊίοσιὶ ἀοοΐ χη οἵ ἰο ϑμίτήξ ἴὸ ἀϊδιϊχεθὰ οι γόϑ ἰΠ6 οἰμεσίέψεθ οἵ τῆοδο ἰοτιμα, ἴμ80 ΑἸ. Βὰ, 
ΚὨγοΌκἢ αν ἐπὶ9 {γιηδδιίοδ γοθ θοῦ ἴἰἢ9 ΓΟδπλοτ Ὁν αὐ ΕΓ δὴ τὴο ἱμείογ ὈΥ τοχκαίλ. [1Ὁ πῆμ Ὅο οὐὐοεσῖοὰ δαὶ ξἢἰΦ οὔδησο οἵ 
116 τραπ αὐ λτίοη οὐ θυμός ἰηγοϊνοῦ ἃ ἐπα πικο ἰπ ἴδ γαλ}}4 Ῥίαἑα 67 ιογαίλ ἰδὲ δὸ Ὀδοοῦιθ ἃ ΒούΘΕΒΟΜΙ, ΡὮτοδο. 11 το ἸΔῪ ὃ 
δυσπογο [δι ἀυ» τὸς ἐΓὰ ὅτ ἴδ ἀϊοι τς ἰΟ 8 πιο Υ {10 ἩΟἷγ δρίτγις γοαῦΐγοθ ἃ ΟΕ ΚΘ ΒοΓΟ, οὐ ἐδ ἐπ του οεὶβα οἵ ὀργή; 
διυιὶ τπ6 ἸϑτοΓ σγυὰ} ἢ γϑαῖγα δῷ δτογαϊτίοη οὗ [Βὸ ζυτίπ αι] - ἴθ στὴ οὔ ἴδο ἔδαν (τί. τὴν εἶο ατεαὶ ἀδγ οἵ Ἠϊΐὸ «ναᾶ (νἱ, 
11). ἴμο. δογοοϑια οἱ Ηΐπ ιογαὰ {χτὶ. 1υ}, (6 τσγαέλ οἱ ΑἸπιί ΒΥ Οοά, χίχ, 1δ.---ἰς δου ὰ ὕθ6 τοιιδιχοῦ τ δὲ ἴὸ ἔθε οὐπίοννὰ 
τεδοῖ ας οὗ Ππ δὴ ἴογτν τΠ. ΕΟΥῪ. δΙομοῖν (οἱγονε9 {π|}10 Γ΄ Ὑογοίοι, δ ἐς ΚΟΏΘΓΒΙΥ ἀοιπ ἴῃ οἷπον [ηδίδης οο.--Β Κ. Ο] 

δ᾽ γον. ἴ. [ΤῸ τταπδὶ «τἰοῃ δ ΕῚ, αριειπα ἰ5 δ (υἱονϑ: “ἔστεν φηρεῖίς λαοὶπρ δουεπ ρίαρωεν--ἰὰλε ἰαοί͵ ἥν ἰἕα ἔλαπι ὦ 
᾿Ἀπίρλοα ἴλὲ ἀν ον 97 ὠονά."--Β, Β. Ὁ 
Ἰδια τσ ἈΠΟ ο τ μῶν ρον νὰ; [Οτυϊειοά ὮΥ ἐδ. Α. Β5.6 Ρ. 6. 1,14, Υῖς., «(ο.; ἢ ἴο εἰνοῃ (οο0 Τίοοδ.) ΟΟἿΥ ὑγ], 

τ9.-- ( 

κι τ. ἃ. [Οεἰς. Βῴϑ. οἴἹὲ 180 αγέξοϊς νεῖ τ ἐξ. Α. Ο. Ῥ; 1 ἰο αἴνυϑῃ ὉῪ Β5. 2, 1, εἰς.---ῈΞ, Ἐ. Ο] 
88 γος. ὃ. Τνο ναγίμτυηδ: οὔτ ο φῦ ,, οὔ τη φαίμίς. ἴση. Ελᾳ. ακἶνο τῶν ἐθνὼν πὶ(! ταν Α. ΒΡ. Ρ. 1,6, 7, αἵε.; τῶν ἀγὼν 

αἰ}; δὴ. ΟἽ. 05, ας, (1. ΕΠρηςς σίρε, τοφοᾶ τῶν αἰώνων. ΑἸοτά ῥιάϊοίουδὶ) ΕΣ : “Τὸ οουΐοεκϊ οὨ δδ βρραγθοῦ! 
δείϑοι ἔγοπι [ἢ εἰ οι κεῖτ ΟΥ̓ ΑΊΘΝΩΝ ἀδνὼν) -κὶ ΑἸΏΝΩΝ; νὺυῖ «ἘΠλῸ}} τδϑ 110 μἐαγέπῳ {ξ 16 ἱπιροδείνὲο, 1 ἴμο οοπᾶϊεῖ 
οἵ Δ Πυγ 168, το εἰος6.᾽.-Ε. ἀν τ Βοίτις φοβηθῇ; εἶνο φοσοννά, δοξάσει. Ε. Ἑ. Ο] 

δι γος. 4, {ΤΊιο σοηετθοϊίοη θτο ἰα ἰγτορβοϊδρ.--- γο - σ 
Δ γε ὁ ϑοθηδὴ μίτηναῖ σα. ἐν ὑλλμβααῳνθήνὰ ψέ τον ΟΡ. ἥν τῆρνή ἄπ Ρωά;; 6,1, ἘΥ ΘΟ ΈΒΙΘΟΙΝ ἐνὶ ἘΞ ΒΕΩΝ 

ἐξ Ὀοΐοτο οὐ φοβ.-- Ἐ. Ὁ. 
δύγον. ἃ (ὑἰ, ἔν, αἷτο ὅσιος τ ἢ δδ. Α. Οἱ Ῥ. 1. εἰε.; τὐβ γρο οῦ ὥρας νὴ αμρῦθαν το τ τὰ 

ἐπ ΚΑΡῚ δ. [Γ8ὸ ἰδού ἰδ ϑαρρυτιδὰ ΟὨἹΥ Υ͂ Ταϊς., Ορ., ἔγπιδ., ΕΥ.; ΟΣ, ταῖς τὶ τὰ δὲ. Α. Β5. Ο. Ρ.1, ὅγε. ἀπὸ. 5. 

πτος ὃ, [[Δᾷο ινὰ ΤΊϑο;. χοοὰ οἱ ἔχοντες τί Α. Ο,, ας. ὁξ. ΒΦ. 1, εἰς. οταϊὲ οἱ; ΑἸΖ, Ὀτδοϊκχοία, Τχος. τοδτχο σὴ 3. 

δ γον, ὅ. (ὐάά. Α. ΕΟ, κε. [Ὧν., ΕΝ 1 κ᾽το ἀϊδῆσαϊς τοράϊης λίθον; δ. ΒΡ». [Ρ. γΥυῖε. 017 σαρροτὲ ἐ8ο Βοο. [|δδξε, 
ΑἸί, Τιιοῆ, κίνο λίνον; ἴδιον. βοὰ Ὕτοκ. λιθον.-Β. Β΄ Ο1] 
Ἔν Ὁ Δ ΚΥΤΡΗΝ δίθον εἷς πρὶ βάθος Ὁ ΜΊΑ ΟΕ] [8ο Οτίε. ἙάΦ. ᾳοροσα!γ; Τοοδ. (1868) μεοβχοὶ ἐκ τοῦ 

ἘΑΣ Ο 

6Δ59 ἐδῖ5 στοδὶ ἱιάρσιοοοὶ δτίησθ ὡθοαὺὲ {86 ἄπ] 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἙΓΙΤΙΤΊΟΑΙ, πλρυιόραι Ἴ ἀν Αδρήκα τὸ ὉΥ 8 ΠΥ εν δυὰ " 

ἰδ Θ) ῬΓΟΡΔΓδίΪοἢ ἴῃ ἤδδτοΒ, 86 ἀοθοτίμιϊοῦ 
ἜΘΕΣΙ ΤᾺΣ ὙΤΕΥ͂, . Ὁ ΘΒ ΤΩ ἰΒΓΟΌρΡ ἔπ σμδρίοσβ, πὸ ᾿υἀρπιοδὶδ 

Το υπάκλπιθηι)] ἰὰθα οὐὁἨ ἰδ τλοὶς δεοίϊον, [ἢ ρη δοΐπε Ἔχοσυίϊθα προῦ (86 ϑασίδ ἰἐ8617, ἰπι ὁνὶδ 
688. χὶν.-σνυ., ἰδ ἐλα δη-ὐμάγπερπί ἐπ ἰἰς σεπεταὶ κα φοοκοίοα ΒΥ ἐμ οαἰρουτίηρ Οὔ 88 γῚ1415 οὗ ΓΟ 
ἶ Ἰῶαρ πηνοῦ ναι ̓ , εἰ ρβν Ἃ πεῖν ἘΡΛΎΜΕ οἷ. χτὶ.). Ὅῆπδ, (μ8 ἩΘΘΥΎΘΩΪΥ Ρτο] ρῖ681] οοἷθ- 
γαμολοδ ἱηίο 1ὴ6 (γον δρφοϊαξ γμάφψπεφαίφ ροπ δαδψ- } γαὶι Γιθδο Βηά-Ἰοὰ ἰ (ὸ (δ 

ἔοης (λ6 βειϑῖ, απ δαίαν ἀὐητεί ἴα Τοπ ποίου, κε τὰ ὈΡΑΤ ΙΒ ΟΓ 56. ΒΒ 0 ΕΊΒΕΟΥ 15. ΒΒΒΊΘΕΟΘΕΊΟ ΤΕ 
Θὺρ απὰ Δίαφοφ. Τὰ Γαυάδηιοπίαὶ ᾿ἀδα οὗὉὨ τ8ῖ5 | ἔνο οοιλισίου οἵ ϑυμός δυὰ ὀργή ἴῃ ἐδ κοοοριοὰ Ὑοταίου, ἰδ9 
βεδι ἀἰυίδίοη [8 8. χὶγν., χυ.] οὗ ΟΌΡ ϑοοιϊΐου ἰ8] γι οοδίσαίου οχίσίδ ἴῃ 18.» Ἰλπρτιαβο οἵ Οοστηδα, 88 ἴῃ ἐμῖ 

οἵ ᾿ηἀροαϊκίης, Ἰμοοϊοσίαηθ. Α6 ἰδ . δεθδα δ κίον αἰ »γραγαθ ον οἵ ΝΥ Βη “Ψυὰκπιοπὶ, οΥ ἐἰδὸ ἡ αὶ ὰ Ἑακ ἢ αν; 1 οδδι ἐδ ττωπδίαις μον τοι τ πε 
ὁυάᾳπιοαὶ οὔ (80 1 1418 οὗ ΔὨρεγ,δὶ ἰὼ ἤοανοη. Β6- ιν δοὶϊ ἰδ οδρδϑϊο οἵ Ὀοίπα γοηδογοὰ ὉΥ ὈΟῚΝ ἀπ δὲῦ ἰοὰ 

τσγτιιῖλ, τ00 Α΄“. ΕΔ. ἴδ Κοθ ἴνο Πδογῖν οἵ υδίηκ ἢ οἱ οἵ 186 
ΦΌΡΟΥ {ἶὺ οπιρίον ἀϑοϊ οἵ {ἰιὶα ἰϑτα: ταῖδος τὰς [Ὠπἢ ιογαΐδ δὲ6  οἵδος οὗ 0 Φ. 6 ΕΗ ΚΙ  ἐὮ Ἰσυσύθ δοουεάϊῃ ας δ ἰμ).9 κοΐογοωοο 6 ἴ9 

ἴαχτ, λκΡ ὍΒΑΝ. (Νοῖο 28) οὦ ΟἈ. χν.ὶ. 1Ὡ οὐπεσηύειςε οἵ [ θυμός οἵ ὀργή.--Ε. ΕΒ. ΟἹ 

““-- 

-- -----. ..... --. 
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ἔτεοί ργοϊθρεΐϊοα] οοἸὈταϊΐου οὗ {89 βουνὰ 8:.98]5 
οἵ πον] ἀ-Πἰδίονν ἰπ δ.8. ν. δηὰ τ. 
Το απ7ὲγ οἵ αοἂ ἴ8 6 τηληϊοβίδιϊου οὗ Ηἰ8 

Ιοτα ἰῃ {16 ἔουυ- κοϊης Δοὰ Ἀγ ἀοπι ΠΆΠΠΟΥ οὗἉ Η 8 
τἰχυϊεουβη 659 αηΐο Ἰυάκηχθηῖ. Οαοα ΒΒ ΔΏγοΥ οτ- 
ἀδὶυ8 ἀεαίὰ 88 ἃ ρα ηἰϑηπιοηί ον δ᾽ ἢ--τὰ8 ἃ Γ6δ6- 
ἐἶοπ ἀραϊηϑι ἐμ βρ᾽ ἰ 8] ἀεαί οὗ πιδῃ. σοηἰἰπποι9 
ἀϊϑουεάϊθῃοθ οὐ κου δὴ ΐ ΔΡΟΒία5Υ (σορ. ἰδ 6 τί. 
Ζογτη [δβοῦ, ντϑι}} ἴῃ Ἠονσορ᾿ 8 ἤεαΐ- πεν κίο- 
Ῥαάιε). Απά ἱπαϑιηυο 88 βῆ ρ6 Ὁ ᾿τ ρ6}8 ΔρΟΒίδΒΥ, 
οὗ Βαγἀδπὶηζ, τυ ϊο 15 Ὀὰΐ Δηοῖ 6 Υ ἔοτηι οὗ ΔρΡ08- 
ἔδϑγ, (0 8 οτίβϑἰ8, ἰ0ὺ σοπάπιοίβ ἰο οἰθτμδὶ ἀθαίῃ 
ἰδγους ἢ δρὶ ταδὶ ἀδδ---ἰ, 6., ἐὺ τηδη  οϑίβ ἰ(80 1 
ἴ ̓ υϊχηιοπί. 

Βαϊ 828 186 ΥΘΡΥ͂ ὅτϑι τηδηϊοβίδιϊοα οὗὁἨ δ ροτ 
828 δαΐ (6 οΟἸηΠχ οὗ ἃ τἈγιπι σα] βαοσσοβϑίοη 
οὔ οἰ 8 1186 πι6 η 18 ΠΟΥ (μ6 Γοΐχα οὗὨ ᾿ἰοῃρ- 80 {6Γ- 
ἴὰς (ἔοι. ἰἰ. 4, δ), 80 4180 [86 ἔγὰθ δῆζογ- [0ΟΓΣ 
πταίἢ-] ροτγίοα, (16 σῦοαΐ ΟεὙ οὗὐἠ δῃροῦ [οι 
ττδῖ ἢ], ΘΡΡΘδΓΒ ᾿ἢ 8 ϑυσοθϑϑίου οὗ δοῃϑβίδηϊ αιρ- 
τοοῃἰδιϊ ΟΏ8. 

ἄτοδι, Βονόύον, (δουρσ {86 Δηζοῦ- αὐ ρπιοηίβ 
ΏΔΥ ὍΘ, 80 (ἰῶὺ {ΠΟΥ ψΜΟΔΡ ἰΠ9 δϑροοί οὗ 6δῃ 1688 
δὰ ἡδληη61655 ἀλΡκ6588698--8.8, 6. σ.. ἴῃ {10 46- 
διγυοιϊΐου οἵ ζ6Γυ5Ά 16}, ἰπ {86 ζ8]} οἵἩ Οοηδβίβδηι- 
Βορὶς,---οοΐοτο αοα {ΠΟΥ͂ δῦ ποϊροα ἀπά πηθᾶ- 
βαγοά, δη ὦ ΠΟΤ τη 8800 δῃὰ ορογαίϊοη ΔΓΘ 8Ρ- 
Ῥοϊαϊεα ἰμθᾶὶ ὉΥ αοά᾽δ ἔδιυ}ὰ]πθ88. Τδυβ, 
ἀπσεγ ἴθ οοπίϑῖηοα ἴῃ σοξάεπ υἱαίς ; ἴὶ 19 80 Βοτυρυ- 
ἸΟΌΒΙΥ ῥγοραγοὰ ἴῃ Ησδυθη, 80 ροῃάογθα ΟΥ̓́ΘΣ, 
80 ρογηιδαίθα ὉΥ ἰδ ο Ὠίνίπηο [πι6]] κα ησο, ἐπί, 88 
8 δβογοίο δοὶ οἵ Ὀινίοο ἤοδϑου, 1ἰ δ θοαΪ68 ἴῃ ἰἰ- 
86} ρῥγοοίβοὶ Υ 886 ορροϑβϑίίθ ἰο ψιδὺ 18 ἀοδβογὶ 6 ἃ 
ἴα (9 ποδί βοῃ ρἱοίυγοδ οὗἩἨ ὑπ ΘΠΥΥ οὗ (86 ροά5, 
δυο ίῃο τηϊχαὶ οὗ ἀοδίϊηγ. ΟΥν τϑδγκβ μοϊὰ 
βοοὰ οϑρϑοΐδ!ῦ ἴῃ τορατγὰ ἰο (ἢ τηοἀογδιίοη δηὰ 
᾿πϊδιϊου οὗ (89 δηχοῦ- υἀρηηθοί(β ἴον ἰΠ6 τ ραῖ- 
ὁ0118, ΠΟ 86 Οἴθη 68 ΘΧΙΘΓΏΔΙΥ Θχροβοὰ (0 
(86 5828 ἐἰδτηρθβίϑ 88 ἐὸ ρο4}688---ἰη γορχαγὰ ἰὸ 
{86 οαὐτης διοτὶ οὗὨ ἰμ9 ἰγου ]οῦ8β Δ Υ8, 88 (89 
[κογὰ ὀχρυθββ68 ἰΐ (860 Οὐτηπ). οα “͵αίίλειο χχὶν. 
22); {Π6} 8.Θ, ΒΟΤΤΘΥΘΟΙ, 8180 δρρ]]680]9 ἰο {πὸ 
ορεγδίΐοη οὗ ἡυάριηθηὶ ἰῃ ροηΘΓΔ]. 

ΑΒ ἴμ6586 ΑἸ χον- 1418 το, οα {80 ὁη6 δδηά, 
δῖ ἰο 06 Τταϊροίβ, δὰ ὑπ τδί ΑἸ ὈΪΥ͂ ΡΆΓΣΑ]- 
16] πίε (θτὰ (9869 'πί., Ρ. 86), ἐμ 6Ὁ ἔοτ, οὐ (89 
οἶον δῃᾷ, δὴ πὶ ποδὶ ἰο ἰμόοῖ, ἰη ἰμδὺ {9 
ΤΓυροίΒ ὅτ ῬΓΘαἀοταϊ ΔΓ Υ οχὶἰ δἰ ἴῃ (Π9 
ἰϊσὰς οὗ ἰυάρηιοπία ἐπ ΟΥΟΥ ἰο δυνδιθηΐης (860 
εἰ. χὶ. 18), τ 1 ]8ὲ (6 Ὑ1418 οὗὁἨ δέον ΚΘ ΠΟ ΓΑ} 
ΟΡοτδίθ 88 λυάμρτηοπία οὗἨὨ δράοηΐης (860 ΟἈ. χΥὶ. 
9, 11). ' 
πὰ ἄτϑι χτοαδί υἱβίοη ἷπ ἰδ Ποδυθη- ρ᾽ οίαγο οἴ 

(δ οπά οΥ̓͂ εἰιο νου] ἰδ (ΐ6 ἰμτοης οὗ (6 ο]δοὶ 
ἐοηίγο οἵ {μΠ6 Οδυτοῦ Τυϊαπρδηί, ΓΟργοδθηί- 
ἔνο οὗ {86 Οδυτοῖῦ Τταρδην ἰ(861 , ΤῈὴ6 
δ66Π68 δ Οὐ ἤομπί Ζίον. Τμαὶ Μουπί Ζίοη οδη 
ΒοΙΒοΣ Ὧθ δἰίυλία ἴῃ Ηρλύθη, ΠΟΥ 06 ΖΟΟΤΆΡΒΙ- 
Δ} υπάἀοτγαίοοά οὗὨ (πο οἴΐποησο οὐ νῆ οὶ (ἢ 9 
Τεωρίο βἰοοὰ ἰῃ Φοσγιβδίθη, 18 οὐ θη ἔχου ἢ 6 
δγι Ὀοἰϊοαὶ ἱτροτί οὗὁ (6 ὀχργοβεΐοῃ. Αδοογὰ- 
ἴα]γ. Μουμι Ζίοη ͵ἰθ ἰμΠ6 τεαὶ Βίδίο οὗἩὨ 6οά, ἴῃ 
6 οοηϑυπιηδίίοη. ΤηῸ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΔΡΡΘΘΓΘΏΟΘ, 
9). Σ. 12, Ὀδοοπιθ8, δἷ.. 'ἰγ. 2, (809 δρθογθ οὗ [89 
ΒΕΔΥΘΌΪ Τ τοῦθ. ἴῃ ΟἈ. Υἱΐ. 9, {5η0 Οδαυτγοῖ Τοῖ- 
Ὀπιρδδηί 8 ἀορίοἰοὰ ἐπ ἐδέ ρῥγοδόδ οὗ {46 στοιοίλ. 
ἤετο τὸ δαγοὸ (δο ρῥἱοίαγο οὗ 18 Ῥγθ τ ΠΔΡΥ͂ 
δρὶ τὶ 4] οΘοπδα δι ΐοη. [1 ἰ8 δι }}}, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, (0 
6 οοποδεῖνοϑα οὗ 85 ἴῃ [80 ΒρΌΘΓΟ οὗ (ἢ 6 ὀεψγοηά, 
ἴον ΟὨΪΥ ἷἰπ οἷ. χχὶ. ἰδ ἰὴ9 πηΐϊοῃ Ὀοίνθοη (86 

Οπνἰ διίδη Γατί ον δηὰ ΒΊΓὮ ΟΡ ΒΟ γ68 σοηθυμιηαιθά 
πα 186 ἀοδβοθπί οὗὨ (886 ΒΘΔΥΘΏΪΥ “9 ΟΓ ΒΔ] ἢ, 85 {86 
ΟΙΕΥ οἵ αοὰ, ὕροῦ ὑπ ϑατί!ᾳ. ΤΆ θη, δηὰ ποί {}}} 
{8 6η, [19 σοτρ]οΐθ ρΡῃηθαϊηδίΐ60- ΘΟ ΡΟΓ 4] ἰγ8Ὼ8- 
Ἡσυταιΐοη οὗ 9 που], ἀπὰ {᾿Ἰ|ὸ Τ68] γΘϑΌΓΓΘΟ- 
ιἴοπ, 8τὸ ἀθδοϊαγοὰ. Τλπο Βρὶ ἰ 4] σομδυτημδί! 0 
οὗ (9 Ομυτγοῦ, δΒονοτον, 8 ἀδοϊαγοαὰ ἴῃ ἐπὶ 
6 }16Ρ Ῥδββδρο---ἰἰ8 ὈΪ68804, δοοῦγο μοβί(ΐοῃ 
8ΌοΥΘ (860 δΒΏσοΣ υἀριμθηῖθ πον δῦουϊ ἰο Ὀγοακ 
ὍΡΟΙ {6 θαγίῃ. Τὴθ ΟΘηΓΟ οὗ (πο ρῥἱοίατο 18 
ογιηθά ὉΥ ἐλε ζαπιδ. Ηθ ἷἰ8 βυγγουπάοὰ ὉΥ 
144,000 οἰθοὶ δοι]δΒ. Το (88 ΑὈΘΥΥ͂ ἃ8 ἴ0 τ ΒΟ ΒΘΡ 
{8986 8Γὁ {Π0 Β8π|6 Β00}8 (Πὰΐ ΘΡΡΘΟΑΡ ᾽8 δβοαϊδὰ 
Ο68 ἰπ οἷ". Υἱὶ., γ͵ο νουϊὰ δῇδνοῦ: ΕἰΪγϑί, μαι 
ι1Π9 οτὶβὶβ οἵ ἰγίαὶ 1168 Ὀϑίογρο {Π 086 βο8]6 ΟΠ68, 
τῇ δ 1150 ἢ 686 γγᾷο βαχγουπά ἐμ9 18 Βανο ραβϑϑὰ 
ἴι, δηὰ ἀγο, ἰὁο ἐμ6 ὑσὶ υρῃδηῖ Ῥγορμοίϊο ζ8:θ, 
Ῥοτγίοοιϊεἀ οπ68, ἰμὸ οθηίγο, ἐμπογοΐοτο, οὗ ἰμὸ ἰη- 
ΠΌΤ ΘΓ ΌΪ6 ἰμσοπρ οὗἉ ο.. Υἱΐ. θ,Σ Βοσοπάϊγ, (89 
ΒΥ ΓΙ ὈΟΪἾσ8] ἱπηρογί οὗὁὨ 86 πῦον 144,000 τὲ 
Ὅ6 σΡο οί Υ τορατάθα ἴῃ {π|8 Ῥϑβϑβαρο 8180ὅθ. Ἧ9 
Ὠθθα ποί, ἱΒογοίοτο, ῬΡΘΘΒ (80 ἱῃαΌΪΓΥ 88 (0 ἐ89 
ἰάθη  γ οὗ (δ9 τὸ δδηὰβ 88 ἰηϊνι 418, Ὀσὰὲ 
ΤΑΔΥ͂ τοζατὰ 88 οβίδὈΪ ἰβῃθὰ (μον 1ΔΘΏ Υ͂ 88 8 
ὙἘΠ0Ϊ10; ᾿᾿πϑϑ ἢ 88 (Π60 Βοα]οάὰ οἷςφοὶ οὗ (ἢ ἷ8 
ψγοΥ] πιαδὺ αἶθὸ ΡῬΘΔΥ ἴῃ (86 οἶμον τοῦ] ἃ 68 ΡῈ Γ- 
οοίθα οἱϑοὺ ὁμο8. ΤΈ6 δου Ρδῃΐοῃβ οὗ (ἰμ6 1,δπιῦ, 
(Βογεἴοτο, 89 [86 σοηρ]οίθ πὰ ο᾽ οὗ ἰδ 6 ΘΟ ΠΥΘ 
οὗ (8ὸ ὈΪϊοδβεαά, γοργοβοηίης ἰμ6 δας ΟΒυγοῦ 
Τιϊαρθδπηι.Ὲ ΤΟΥ πᾶτὸ (ἰδ6 δίαπια οΓΓ Ολτγιίδέ 
διά ἰηθ δίαπια οΓ ἰλὲ Ἑαίδεῦ τυὶτθ οη ἱποὶρ 
ἴογομοβάβ, ἑ. 6., ΠΟΥ͂ 8΄Θ Ῥογίθοιθα δορἤθββοτδ, 
δὰ Β6η06 οὶ 80 0}} ἃ8 ἰΒῖπκ ΓΠ6Υ τηὰ8ὺ ΟὈΒΟΌΣΘ 
ἰ9 Νδιηο. οὗ {89 Εἰ Π6Ρ ὉΥ ἰ)ὸ Νάπιο οὔ (9 
Τδιλῦ; ΠΟΥ 8ΓΘ {ΠΥ ΒΟ ΟΝ 8Δ5 δοὺὶ ἰῃ ἃ ΘΟΠΥ͂ΘΓΒΘ 
ἸΏΘΗΠΟΡ. Τμδί (9 Κιθεσ ἰηϊοπάρὰ ἰο γοργεδοηΐ 
1818 ἱβνοηρ λ8 σοτῃηροβοάὰ οὁχοϊυδίγοὶν οὗὁἩ 6.718 ἰ8 
ΔῺ αἱίον]ν τἰἀϊδαϊουβ δββυρίίοι, ἔγομι Ὀδρίη- 
πἰηρ ἰο ομά. [ὲ ἴβ8, βονουον, ρδυίϊου αν συ Ϊ- 
ΟὍΪουΒ τ ΒῈπ ἰμθ ἀεδὶ σηδίΐοῃ οὗ (Ποπὶ 85 υἱγρίηϑ 
ἷβ ἸΣΟΤΑΙΥ ἀπάογβίοοά οὗἁὨ σοἸ ΌΔΟΥ, δπα {86 ο]1-͵ 
ιδχ οὗ δΌΒΌΓΡΟΙΥ ἰ8 το θα τὶ (6 ἜΧΡΙΔὨδ- 
[ΟΥῪ οἰδιΐϊοη οὗ ὑΠ:6 ΟἹὰ Τ᾽ δείδιγθηῦ Ῥχου βίο, ἱπ 
δοσροτάδῃσθ τ (}} τ ῖσ βοχυδὶ ἰπίογοοῦγδθ ΓΘη- 
ἀογοὰ υποϊοδη [ὉΓ 8 ἰϊπι6δ. ΕῸΣ πιδυγίαρο ἱ(86] 
88 850 ΤᾺ ἔγοπι δοΐηρ Γοργοβοηϊθα ἴῃ (86 ΟἹὰ 
Τορίδιηοηΐ 48 ἀοδ]ζηρ, 18 8ῖ., ΟὨ (λ 6 ΘΟΒΙΓΑΓΤΥ, (89 
ατοδίοϑθυ ῬΥΌ 868 ΘΓ δἰϊδοροὰ ἰο ἰξ. Ενθῃ 
ΜαΑΓΡΥ, ἰδ ΜΟΙΒΟΡ οὗ ουαῦν Τοτὰ, ψὰ8 ΟὈ]ροα τὸ 
Ρ888 ἐβΓου ἢ ἃ ἰορα] ραν δοδίίου, δηὰ (Π 6 Αροβί]θ 
Ῥϑίοῦ Ὑ88 τπηδυσγίοα. Τὸ διίγϊ αίθ δβυσ ἢ ἃ Υἱϑῖ 
88 ἰ86 ΔΌοΥΘ ἰο {86 ἩΓΠΘΡ ΟΥ̓͂ (89 ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΟ ͵ϑ 
(ο τοζαγζὰ Ηἷπι 88 ἃ ἀυδ)δίϊο δϑοοὶΐϊο. Ἐνθῃ ἰ89 
Ῥαινί Ρ ἢ8Β δηὰ Ῥγοριοίβ του]ά, οἡ {}}18 στουηά, 
Ὀο οχοϊυάοὰ ἔτοτα {86 πυθεν οὗ ἐπ ο]οοῦ ὈΥ (818 
ϑΌρΡΡοδοα 7υάαϊδί οὗ υωααϊζίπσ ποη-«μααϊεί----ἴοτ 
(9 δἰδίονὶοα] ἱπιογργοίδίϊορη δάναποθβ οὐθῃ ἴῸ 
{8Π6 Ἰαιίον οσοποορίΐϊοη οὗ 9 Αροοσδὶ γριί δι. 

Τιῖ8 στοαί ορίϊοαὶ ψοράον ἰ8 ζοϊ)οσοὰ ὉΥ 8 
κτοαὶ δυγίου δῦ πόθος, Τὴο πεῖ δοπῷ οἵ (}9 
οοηϑυπιηδίϊοη οὗὁ ἰδ6 Οδυγοὰῦ ΤΥϊυπιρθδπί 
Ὀυγβίθ, ἰπ 8 βιτδηᾶ ΒδυοηΥ, ἔγοιὶ Ηδβάγυθη. 
7. δουηὰ {κὸ (Π6 τοαῦ ὁ7Γ7 πιαὴψ τοαίεγα, ἴο 
ἰε ἴθ. 86 υπίίοα ῥταΐδο οὔογοὰ τὸ αοἀ ὈΥ (δ9 
Τοἀοοιηρὰ φϑορῖθϑ.0. [Ι͂0 βδουῃὰβ |ἰκὸ ἃ γσγεαΐ 
ἐλυπάεν, ἴον ἰὸ ἰδ (6 οομρίοίο, πον] α-Τὸ- 
ρους τονοϊαιΐου οὗ αοὰ. [1{ βουπαβ |{Κὸ ἐδ 9 
λανρίτισ ὁ. λαγρετῖβ, ὉΣ 41} ἰσὰ τὶ [85 θηιοσ δα 

4 [869 ΑΡΡ. ΝΟΥ͂Σ, Ρ. 193,--Ε-΄ Β. Ο.] 
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ἰηίο {μ6 βαγνίοθ οὗ ἰδ ποῖγ. Αἀπά δὲν 817 α 
πεῖν δοη7. 680 ψόογὰβ δ6θ6) ἰ0 Το] δῖ 6 ΡΥΪΠΛΑ ΤΥ 
ἴο 186 ΠΆΤΓΡΟΓΒ, ἴον ἃ ἰ8 ἀϑοϊαγοὰ ιμαὶ ὑπ 67 βίης 
ἔι Ὀοΐοτο [86 ΤΏγοΙο, Ὀθέοτο ἐδ6 ἔους 1,.1[6- 8} 8} 68 
διὰ Ὀοίοτο 6 ΕἸάθγβ. Τὴὴ6 βοῆς, ΒΟΎΟΥΟΡ, 18 
Βοί ἰμοῖτ ΡΓΟΡΟΥΙΥ; ἰὑ ἰ9 σίγϑη ἰο [6 πὲ 88 [6 Ρ6Γ- 
ἴοοί ὈΪοΘ: οἷ οὗ τογοϊδίίοη ; Π6Ώ6Θ ἰἰ 5 8180 πεὶσ 
-- τοᾶτνοὶ οὗ βοηβ, Ποῖ Ὧ85 ΠΟΥΘΡ ὈΘΙΌΓΘ 
Ὀθθῆ. 8 τυ ποὺ ογονϊοοῖς ἰδ ἔδοῖ ἐμαὶ 86 
πεῖο 807, ἰἴκ ἴ6 διαίο οὗὁἨ αοἁ, ρ45865 ἱδβτουκχὰ 
ἀϊθοτγοηι βίαροϑ οὗἨ ἀονοϊοριοηί Ὀδίοτο δἰ πίη ς 
ἰο ρῬογίδοιϊίοη ; 8866 6ἢ.9. Υ, 9; χίγν. ὃ; χυ. 8; χῖχ. 
ὃ (οοαρ. ἔχ. χυ.; 8. χουΐ. 1). Ἐγνϑη (μὲ 144,.000 
οἷοσί τηιϑὲ ἐδαγῆ 1.6 Βοηρ, δῃὰ (ΠΘ6Υ δΔ΄Ί'Ίοῃθ δαπ 
Ἰοδύῃ ἷΐ, Ὀδσδι86 ᾿ὺ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ {πὸ Θδηἰΐγο ἄορι ἢ 
δηά οἰγουὶΐϊ! οὗἁὨ μοὶ] οχρογίθῃησο δηᾶ 0 τψ0]9 
δίαίο οὗ ἰ[μοὶν Ὀοΐϊηςς ““ Ὀουρἣῦ ἤγοι (110, δα γί." 

ΤΆεγ λαῦε ποὶ ἀρἠἰεα ἰλεπιβεῖσεα υἱίὰ τοοπεπ. Ιὶ 
8 τηδηϊίοϑὲ ἰμδί (18 ὁδὴ Ὁ6 υηἀδογϑίοοι ΟὨΪΥ δγτὰ- 
Ὁ] ΔΙ γ, ἴον υἱγσὶπα τὸ βροΐζϑθῃ οὗ ᾿ Τ.6 βυπιῦοϊ, 
ΒοΊΟΥ ΟΡ, ἀοοβ ποὶ σοηδβὶϑὶ οὗ ισοπιθη {ΠΟ ΠΊ 96 1 7688, 
δαὶ οΥ̓͂ “οἤἰοηγοηί τοδὶ τοοπιεη, ὈΥ Ὑ οι ἀοδ]οπιοοὶ 
16 τοιλθη ὑμοιη 80} 798 8ΓΘ Π0γ0 Ῥδγ ΘΟ ΪΑΥΥ 
οἰατδοίογζοά (τον. ἰχ. 18). Τρ δὲ 11}}Π|οσἱὲ ἰπίον- 
ΘοῦΓγθ6 8 ΘΓΘ Γοίογγοαά ἰο, δῃὰ οί τλΔΡΤΐδ(θ, 
ΤΑΔΥ͂ ὍΘ ππἀογϑίοοα ἃ8 8 πηϑίίον οὐ οουγϑο, ἴῃ 8 
Βοοῖ τυυῖῊῆἰ οι οἷο58995 τῖιἢ ἐπ Βεῖάδαϊὶ οὗἨ [86 1,8ΔιηὉ. 
Το ΒιὈ] σαὶ τοργοβοηίαιίου οὗ ἰάἀο δι δηὰ 
δροϑί4αϑθγυ ὑπάθν ἰῃο ἔρυτο οὗὨ Βαυϊοὶ Γγ 8. ἔδυ 8 
ἰο 4}} Υϑϑάοτυϑ οὗ (6 ϑεοτοά γι (ἴρσ8, δπὰ ἰδ 6 
ἰάοα τοίονγο ἰο ἰ8 ὑπ ογο ΟὈΥΪουΒ αγΘ, βίῃοο 
ἐπληηοἀ Ἰαἰοῖν Ὀθίοτο 9 μγοδὶ δροβϑίαϑυ 89, ὈΘΘῺ 
ἀεορίοἰε, ΤῸ ἀοἱπῦ οὗ (Π686 γἱτρίη δοι1}8. νν88, 
μονονοῦ, Του 6 ἀρου ἱποῖν δείησ. Ἐ ΑΒ υἱγσίπδ, 
{ΠΟΥ ὮλΥθ 8150 Κορ {ποθ  ῖ γ768 ρΡυΓΟ ἤγοπι ἃ}} [8- 
δι ϊς 5πὶ δηα ρμδυίγ-ϑρ τὶν ἴῃ {ποὶν ῥἱοίγ, ἤἴοσ Ὀοΐἢ 
[Π690 ἔοττα8 οὗὨ (86 ἀοδὶ] ὁταθηί οὗ ρῥἱοἱ δ΄θ 8180, 
ἷπ Ραγί σα] Ὁ, ΥΟΤῪ ἴδίδὶ ἔογβ οὗ βιυ {116 14 ο14- 
ἰγγ. ἸΤμοῖν υἱγρίη ιν ἰ8 Θχργοδϑοά ἴῃ πο ἴδοι 
(μι 188 ὕοίϊοισ (λ6 Τωραπιδ τολ᾿ίλεγδοόυεν Π16 σοείὰ 
.---οἷονν Ηΐπι, ἐπογοΐορο, ἴῃ αἷἱ Ηἰβ ἰϑιονγ σαὶ 
δΔηἀ ΠΘΑΥΘΗΪΥ ππουϑιθη 8 δη ΔάγνΔη065, δΔηὰ ἴοὶ- 
Ἰοῦγ οἷν Ηϊπι. ΑὈδβο]ϊαΐθ, ρυτο οὈθάΐθη66 1 δὺ- 
βοϊαία, ριγο ἰγυβϑὲ, 8 (80 βδἰχη ἰῃδὺ ὑπο Υ̓ 8.6 
δοισὴί ἤγοπι αἀπιοπῦ πε 88 ἢγοί- γεἱί6 (866 Οὐοτηηι. 
ΟὮ υαπιες ἃ. 18) μπίο αΘοά απά ἰδὲ ἰαπιδ. ΑΒ, 
Βογόνον, ἰδ σοηϑυτηπιαιΐοη οὗ ἐμοὶ οἰϑοί 6585 
Ψὲ8 ὈΔ50ἃ ὑροῦ ΓΘ οι ρίϊγ8 ρσύδοθ, ουϊάθησο οἴ 
ἐπδὶ οἱ θοΐίῃμ 685 ἴ7ὁ8 σίγυϑῃ, δΌΟΥΘ 4]}, ἰῃ (ἢ. 6 οἴ δ ’86- 
ἰογϑι 168 οὗ υρτίσμίηθ85 (ΡΓΟΥ͂. ἰϊ. 7 ; Ἐσοϊ, τἱϊ. 
8) δῃά νογϑοϊίγ. Οτοίϊιβ γε ΒΟΥ πα}. 68 ταϑῃ (ἱ 0 
οὗ εἰιο ἔᾳοὶ ἐμ δὶ 81} 1ΔοἸδίγΥ 18 ἰηἴθοῖ θὰ τ ῖτἢ γαἰδ6- 
λοοά (7 οδη ἰἰΐ. 21). Τμο ἔδοὶ ὑπαὶ (Π6Υ Βουϊά 
ποῦ 0 Γαρτοθοηϊθα 89 δ᾽]688 δηἀ πανί ὯΟ 
πορά οὗ τοἀοπιρίΐοι, 5 πιδηϊοϑὶ ἤγουν (110 ἀδοἶδ- 
ταιϊοη δοπσογηΐης ὑμθῖι, (παὶ ὑπὸ} βίαπὰ Ὀθίοτθ 
189 δπι, (μὲ (ΠῸῪ δ΄γθ Ὀουρδί, δπὰ ἐδδὲ πο 
[Ἰβθ; ) οοα τγγᾶ8 ἔοαηὰ ἰπ ἐθοὶν του [ἢ --τῆο βρϑοῖθθ 
οὗἩἨ πηἰτα Ὁ] 6898--τ-ηηὰ ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ βίδπα 88, ἰὴ 
ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ Τοϑροοί, ΒΟΥ ρονίοοίοα, διαπιοῖ684-- 8.8 
18 Θχρ τ δον Δ γπιοα---Ὀοοτο ἰδ 6 ΤΏτοηο οὗ αοά. 

Αὐἴορ ἐμ186 ὀχ ϊ οἰ ἴοη οΥ̓͂ (ῃ6 ΒΟΟΣ οΥ̓͂ (86 
ΜΠ 016 ὈΪ655964 Κιηράοιμῃ οὗ αοἀ, {86 δηποιποθ- 
τηθηΐ οὗἉἩ 86 Φυάρπιοηῦ ἸΏΔΥ ὉΘ δά0. Τῖ8 υἀκ- 
τηθηὐ 85 ἴπΠΓ60 814168 : 

ΕἸγϑὲ, ἰΐ 18, ἔον (Π9 τἱρδίθουβ, ΠΑ] γοδοτηρίΐοι ; 
Βθπ 66, (8 ΡΓΟΟΪΑτα ἐσ 88 80 ουθσ αδίΐϊης 2096], 

4 ΒΟΉΠΠΟΥ: Ποπιοῖπο Ναας ξαλίεη το ἀδηι «ναὶ εἴς 
ἔσῃ, οἀϊο νοΐ οδηε ισαῦ δῖ6 κἰπά. 

λὲ οδολαίοϊοσίοαί σοερεῖ οὔ 89 βπδὶ σωτηρία, 
(Βγουχὰ (6 ἡυάρτιηθηὶ, το Θί6 ΡΠ 8] ὈΪοβϑθὰπο58 δηὰ 
Μ76}}- Ὀοὶηρ ([17Πε}] Μειί. χχυ. ; [κο χχίὶ. 28). 
ΤΙ|}ῖ8 φυβροὶ 15 Ὀγοοϊαἰ θὰ ἰο 41} τολὸ δἱί οκ ἱ 
ἐαγίλ, 4}} ὙὯο δὸ πγοϑὲ ἤγιλν δἰίδοδβοὰ ἴο δδῦ ἢ 
(τον. 6), Ὀϑέοτο {μ σοπιΐηρ οὗ {}}6 Ψυάρταουί [1- 
80] ; διὰ {89 Ργοοϊδιγδίϊ οὉ 185 σοῃ)οΐποι πὶ} δὴ 
δαἀτηοηϊιϊοῦ ἰο γοϊαίΑΥΥ 861 ζ- Βα 6.10. ὈοΙΌΓΘ 
αοά, ἯἈ[ο 18 ΒΟΥ Ῥου ΕΠ ΕἾ ἀοϑὶ κασι 85 (ἢ9 
Ονγοδίον, (89 ὅδυδο δηὰ [ογὰ οὗ 4]1 ἰ(δίασε, δαὶ 
Ῥδγιϊου αν 8150, 85 ἰἢ 6 Αὐυΐπον οὐὨ (6 ἰονηίαἰηϑ 
9 ταίοτδ, ἵ. 6., 11 οτἱ κ'η41] σοηΐυβοβ. 
ΤῈ υάὰρταρηύ 18, Θοσοπαἶγ, ἔον ἰμ:9 ποτ] σὶρ 

πίο ρογάϊτϊοα, δῇ δοίιι8] ζ411] ἰπο ῥογά θη. 
Ηθπσο {μ6 ῥτγοοϊαπιδίΐίοη: Μαὐέεη, 7αϊΐεη ᾿ς Βαὺν- 
ἴοη ἰλε στεαὶ  Βο ἰὰὶ μοτὸ οὐϑογνοα (δαὶ ἴῃ (18 
ῬῶΆΞ38ΒΑ 9 ἰἴ 15 πο ΒαΌΥ]οΟυ ἴῃ [Π6 ὩΔΥΓΟΙ͂ΤΟΥ 96Π90 
οὔ ἰιὸ πογὰ, ἰο νεϊσὶ Γοΐδοτοπδο ἷἰᾳ πι84, 85 ἰὰ οἷ. 
ΧΥΪ, ΑΒ ἴῃ Ὕἀθῃρβῖβ, οἷ. ἱ., τοαΐδγ 18 δί ὅγες 
βροΐσθῃ οὗ ἴῃ 89 τηοϑὲ ρϑπεσγαὶ 86}.86, ἴδῃ ἴῃ 3 
Βροοίαὶ 86η86, δὰ βπα}}ν ἴῃ ἰ(θ τηοϑὲ βροοὶαὶ 
ΒΘΏΒΘΟ, 80 ΒογΘ ὈΥ̓͂ ΒαΌνΪοΙ {ἰμ8ὸ τοὶ υὐφοῦ!ῦ 
Απρϊ- τὶ ϑιδπϊσοά τουϊὰ ͵'θ ἰηίοηἀο. Αἱ (9 
ουἱρουνίης οὗ {π6 βαεσθηὶ Ὑ7᾽141] οὐὗἁὨ δηζοσ, (818 
ὉΌΘΟΑΪΥ δηὰ Απἰοἢ τ ϑιΐ δὴ που], γοργοβοηίεὰ ὮΥ 
Βαθγίοη, 8 ἀϊν θὰ ἱπίο ἰτοα γμϑγίβ (οἷ. στί, 
19), θῆ ἴδ ρσΘΠΘΓΑΙ ΨΔυάσπηπιοηξ Ὀτδηοὶεβ 
ἰηΐο {86 ἰδ γὸθ βρϑοΐὶδὶ ῥαϊχηιοηῖϊβ: ὑροῦ ἰδὲ 
Ηδνϊοῖ, ΟΡ ΒδΌΥΪΟΩ ἰπ 6 ὩΔΥΓΟΎΘΤ 86}86 ; ὉΡΟΏ 
(88 Βοαβὲ ; δῃὰ ὕὑροῦ ὅορ δηὰ Δασορ ὑθἋεγ (89 
168 1ουβὶρ οὗ βδίδῃ. Οορσογηΐηρ ὑπο τοοτὸ ζθμο- 
Τὰ} ΒΑαΌΥ]ΟΩ Ἡϊσ ἢ ἢ85, υπἀου 6 α]γ, 70 ἃ ὁ0η- 
δἰ ἀθγβΌϊο ἐΐπιθ δὰ 118. σα] αἰ παἰοη -Ῥοὶπὶ ἴα ἴδ6 
ΠΟΘ βρ66181 ΒΑΌΥ]ΟΙΩ, ἴὶ 8 ἀοοϊατοὰ : δάε φᾶτε 
αἰξ ἰδὲ παίϊοης [Ὠθαίμθη, Ο6μ {1165} ἐο ἀγί τε οἵ 
ἐδε τοίη οΓ ἰδὲ ἀησεγ [οὐ ταφε] Ἐ 97 λὲν ζοτηπιαίίοι. 
Απιἰο τ ϑι 1] ληἰ ἐγ 18. 8 πηξίουβ 6711 τηοοὶς- στον, 
Ὑιῖ60}} 88 ὑπνιηϑα 18 βι 18 ηρ ἰδ τὶ}5 (Βτουφδουὶ 
Βαμπδη Υ, 88, οἢ ἰδ οἶμον δὰ, {116 ἰγδθ οἵ (89 
Κιηχάοιῃ οὗὐ Οοα δ8 μιβῃοὰ 1198 ΒΟΙΥ͂ τοοίϑ 
ἰΒτουσιου ὑ86 βαιθ. πο ψὶπο οὗ {8 ΔΈ ΞΕΙ οἵὗὅ 
Τογπϊοδίϊοη ἰδ ΟΥ̓ τηδίονδὶν Ἰἀο πε ἶ δὶ τι (δὲ 
ΔΏΖΟΡ οὗ σὰ (866 οἷν. χὶ. 18) ; 1} ἃ ΤὈττα 8] ροϊοί 
οἴ γον ἰὰ ΓΌΓΒ 8 δη 8: 6818 ἱμοτοίο. Τὰ 
νη οὗὨ {110 ΔΏΩΟΥ οὗ οι !οδίϊου 18, ἃ5 δ, Ρ085- 
βἰοηδίο, γἱοίουβ ἰηξοχίσαιϊοη ἰῃ ΘΡΟΝΙΑΔΞΥ͂; 83 ἃ 
7μασταεηΐί, ἰὺ ἴθ. 4180 [16 ψίηθ οὗ ἰμ πταιὰ οἵὗ 
αοᾶ, ι.)9 τιἱπά-ἀοτδηρίηρ ορογδίϊου οὗ (86 ἀεδι- 
)υὰμπηπιοηίβ οὗ Θοά. 

ΕἸΏΔΙγ, (η9 ᾿υάρταοπξ οοπείϑίϑ, ἐπ ἐπα ἐδινὰ 
Ῥἷδοθ, οὗ {}ι8ὸ ϑοῃηΐθηςθ τ οι ᾿πίούρσϑίϑ {86 ἴδείϑ. 
Τὺ (.6 δοί 8] δαραγαίΐου οὗ (86 ΒΗ 66Ρ δοὰ ἰδὸ 
βοαίβ (Μαιι. χχυ.) ργεοϑθὰθβ (ἢ βοηΐθποο μϑϑϑοὰ 
ρου ἰδ θη, 109 βϑηΐθῃςθ οὔ (6 Απροὶ 15 οὐπάϊ- 
(ἱοποδὰ 885 ζ0]]1ονγ6: 7 σὴν οπε τοογελίρρείλ ιλε ῬΡιἰά- 
δοαδί απὰ ἀὲδ ἔπιασε, απα τοοεϊοεια λὶδ τρασὰὶ οΝ ἢ 
“υελεαά οΥ οπ δὼ λαπά. ΤᾺΘ ὁπ6 ἱτωρ}ϊθ8 [λ6 οἰ 61: 
τοοοχηϊ(ἰοη οὗ {Π6 ρότον οὗ 6 Βεοαβί, δηΐ δρ- 
Ῥγορυιβδίϊοῃ οὐ ἐμο ἔα]8θ ἰάθϑ οὗ ἐμ βϑίοιι, ἐὐθο- 
ἐγαίὶς οΥ ργαοίϊςαἱ ἰοβιϊτιοηγ. Τὰ6 δϑρΐεμοθ 3 
Δ8 [ΓὉ]]Ο 8 : ἢ6 ἰποῦγΒ ὑΠ9 ᾿πίοτηδὶ ᾿υσχηοαπὶ οἵ 
μανίηρ ἰο αγίπλ οὁΓ ἰλ6 τοἷπα οΥΓ ἰλδὲ ἀπσὲν [ὁΤ 
τογαιλ] οΓ Θοά---ἀοδλάϊγ ἀοτδηροαοαὶ οὗἉὨ ἴδ 6 τοϊπὰ; 
(818 18 ἃ νίῖηο γησίοα, ἑ. 6., Ἰ6ΓΘ γουγοα ομΐ {ρτα- 
βοηϊαά, ογεάεηΖ1) ὠπριὶχοα [οἶνος κεκεράσμενος ἄκρα- 
τος]. δ8 (86 βιγοῆροϑέ δηὰ τοοϑὶ ἱπιοχὶοδιὶηςξ 

ΜΝ ΤΕΧΤ. ΑΝ ΟΔΑΝ. υπύογ οὗ. χίν. 8, ποῖο 16.-. 

εἰ ι  ἜΕΧτ, ΑΧὺ ΟΒΑΝ, πηάον οἱ. χίτ. 10, ποῖο 19.--. 
Ο. 
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νογογαζο, ἐπ ἰδὲ ομρ. ἰ}6 86] [-}ϊταϊ{ἰ Ζ ἄθοτθϑο, ΟΓ] ΥΥ͂, δοδοιῆρδην ἰπθὰ ἱηίο ἰ89 Ομυγοι Τυὶ- 
ἢ ὡγαίὰ [ὑργή]. Το Θχίθγηβ] ἐοδαΐ γοδζέ 18. 88 [ο]- 
ἴονθ: ἀξ δλαϊέ δὲ ἰογπιρηίεα ιοἱἰἢ τα απαὶ ὀγἱπιϑίοπε 
δι ἰλὲ ῥγέβεποα οΓ ἀοίν ἀπσεῖδ απὰ ἱπ ἰδὲ ργε- 
“πος οΓ ἰλε απιδ. Τμο ουϊνψατὰ δηὰ δρραγϑηὶ 
ἴοτπι οὔ (ἰ6 αϊκιιθηῖ 18 ΒΟΥΥ 86} -σοπϑαπιρί! ἢ 
ἷἰῃ τὰ 9 ΘΥ6} δήϊιοηΐ Ὡθτ οἱοπιθηίβ οὗ ἤργυ ἰγγὶ(8- 
(ἰοαπ. ΕοΥ 88, ἰο {110 γἰχζιίθουϑ, ΟΥ̓ΘΤΥ δβ] οὶ ὁχ- 
Ῥογίθθοθ 148 γα πϑίογιμποα ἱπίο ἰῃ9 βϑῃί]α οἱἱϊ οἵ 
ἐμ ϑριτὶς, 80, ἰο (896 τυιὶοίκοα, ΘΥΘΥΥ͂ Θχρογίθησο Ὀ6- 
σοη1639 ὈγΙαχϑίοη68--ἴλο] ἴον 5 ραϑϑίοῃυ. Τ|10 ἐέπι- 
»οταὶ τεσ οὗ ἴ0 ΦΠχΖπιθηὶ 15 88. ζ0]] Ὁ ν8: 1δ6 
διποῖο οΥ (ἠεῖγ ἰογπιεπί αἀδοεπαείδ ἐπίο αἀσέξ 07 ασέ8. 
ἄμοκο γἶ8698 ἔγοηιχ το; ποί, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἔγοηι ἃ 
εἷοαν ἄγ, Ὀὰ} ἔγοπι {μὲ τὰ δἰοῖι ἰ ποτητηθὰ ἰῃ δπά 
ἀΐῃ. ἤογθ, ἀοιθ}658, ἰΔ6 το οὗ ἰιδΐα.. 18 ρΡΆΓ- 
εἰδυ ΑΥῪ γοΐοσγοά ἰο---ἰ ηδίϊσαὶ Ῥδβϑι Ομ Θ ἢ 058 
ἴῃ Δροβίαϑυ. Ηθῆσο ἰὐ 15 Γγίμον ἀοοϊατοὰ : ἐλεν 
λανο ποί τεεί ὃν ἀαν απά ὃν πίσλέ; ι͵8 (ΠΥ ὰγο 
ποὲ, ποί ἰπ 8 ζοοὰ 86η86 (68. ἷγ. 8), Ὀυὺ ἴῃ ἃ Δ 
Β6080, 88 ἀδοιοηΐο Ὀοίη 8, Δη4 89 ὑγὰ6 οὐ .58}}} 
ἐδογοοί 1165 πὶ ὑπ οἷγ ΤΟΥ ΔρΟΒίΔΒΥ ;--τἰμο οουίοχὶ 
ἷδ: ὧἦο φογδὴϊ» ἰὰς ιοἱα-δεαηί απὰ ἀὲδ ἵπιασε, απὰ 
ὑ᾽ ἀπ οπε γεοείφείλ ἰδὲ πιατγᾷ 07 λὶδ παπι6ά. Ἴδο ἴδοί 
ἰδδὲ 189 σοπαϊιίοη οΥ ἀδπιηδίϊοα σδὰ ὁοηςπιθ 
ἱπίο (δέ αγε6 ἀδποίαβ, ἰηἀ Ὁ ΔΌΪγ, (ἢ 6 ἰθιηρογαὶ 
ἐπ ΘΗ 511Υ ΟΥ̓ (μ4ὖ οσοπαϊΐοη, Ὀὰϊ 18 4180, δὲ {116 
886 (16, ΘΧΡΓΘΒΘΙΥΘ οὗἩἨὨ ἐοοπΐο ρσυγείἑοηβ δηὰ 
δἰιογϑί θα οὗ ἴἰ.᾿ 

Αἱ ἴλς6 αἷοβα οὗ (ἶἰᾳ βδοηέθησθ, γὙὁ δϑαΐῃ οῃ- 
οοθηίον ἐἰλ6 βαγίῃρς οὗ οἷ. χὶϊὶ. 10, δι ρ} ] 6 ὉΥ 
6 ἀφοϊαταιϊου τμδὲ ἐδλε μαίΐϊεποε [ἐπάμγαποε) οὗ, 
ἐλὲ δαϊπί 18 4180 οὐἱάδθποϑα ἴῃ ζερρίησ (λε εοπι- 
παπάπιεπίς 9 Θοά; (ποὶν ζαϊ(, ταϑϑη ιν 1}6, δ8Ρ- 
ῬΘΆΓΙΠΖ 848 8 ἴα! ἢ ὥδδα. Οπΐγ ἱπγουρὶι (1118 
Ῥδίϊθῃσα ΟΥ ΘηἀΌΡΔΠΟΘ ὅδ 8. Ιλ ΘΒ60Δρ6 ἴΠδἱ 
ΒΘΏΐ6Π06 οὗἩἨὨ 8δοηΐ0 ΘΥΥ ἀθαίῃ. Ἦτο 8130, 88 ἴῃ 
οἷ. χιὶ!. 10, 5 δρί τι οὗὨἨ Ὀϊοδβθοὰ οαἷηὶ ἴογπιβ 8 
οοαίγαϑὲ ἰο (6 ἤγθ- Βπιοῖο ὁ {9 σϑβί] 688 ([3. 
χίν 1. 232), Ηορτο δραῖα 89 ὅὅϑον βἰζηΐβοθηιν 
Ἰυ513ἰ5 ἀροῦ ἰδ ἔδοὶ ὑμεΐ 4 Υυἱΐδὶ υοποχαϊΐοη οὗ 
αοἀ δῃὰ ἔβίι ἴᾷ 6888 ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ΒΟΘΟΙΙΡΘῺΥ͂ 
οδοὶϊ οἰ ΒΟΥ. 

Τμο βοπίθμοθ ὑὐθΐο ἀαπιηαίίοπ ἷδ ΠΟῪ δ60η- 
ἰγαϑίοα στ [86 Βοηίοποθ ὑπο ὀὲσαδοάπεδα. δαί 
ΜΕΥ 4068 ποὺ ἐδ “ΑὩσεὶ σῖνο αἰίογλῶθα ἰοὸ {ἰι0 
Ἰδίίοσ, δῃηἃ ποὶ α υοἵοά ζγοπι Μεαυεη3 ὍἭ α ταϊρὰιί 
ΤΟΡΙΥ, Ὀροόσδυδο (Π6 Θχρογίθηοα οἵ ἰδ 66]68ι14] 
διοοβθ πεβ8 οὐἨ ὑγόύϑῃ ΟἸ τ βιδὴ8 ρ888686 ἐμ 6χ- 
Ῥοτίοποο οὔ Αημε]8. Ασδοογαϊης ἰο {Π6 σοπίοχὶι, 
1818 Ὀφραϊϊαθ 16. Ργοπουποθα ὈΥ ἴθ ϑρίγιξ, ἡ. 4., 
(86 δρίνγι οὗὁἨ (6 Οδυγοῦ Ττιυπρδπί; Ηθο, 
(πογεΐογο, σἶνοβ αἰϊογᾶ06 0 ἃ ἰθδβί᾿ οηΥ οὗ ἀϊ- 

- Τροῖ ἀχροσίθησο, Τὴ Ὀοδίϊίυ 49 οὗ (6 ὈϊοΒβοὰ 
ἀεοδὰ 18, ΒΟΎΘΥΘΡ, ΒρΘοὶ ΔΕ Υ δἰ ζη4}1:64, δὰ σοτι- 
τἸλοηάἀθα, 85 ἰΐ τ γο, 88 δῃ ᾿Ὡβουίρίΐοι ἤοτ στᾶνθ- 
Βίοηοδ, σὶῖῖ ἢ (0 οοιπιδηᾶ: Ἡγγίί6. ΑἸΙΒουρὰ 
ἐ818 ργθοΐοιιβ βθῃέθῃδθ (γον. 18) 8ο]48 ροοὰ [ῖ0Υ 
41} (ἴπ|668---ὀἐοεδεα αγὸ ἰδε ἀεαά, εἰς.--οἰς 5 οὗἩ ρδσ- 
εἰσ] τηοχλθηὶ 865 τορχατγάοα ἴῃ ἐΐ8 Ὀθατγίης 
ὍΡΟη ἴΠ0 48 εἶπ|ὸ5, ΤΏΘη τὸ ἰμ9 ἀγίης, Μ}10Ὸ 
ἄϊε ἔπ ἰδὲ Πογαὰ 88 ΧὮΟΘΥ ἤατο ᾿ἱνοά ἰῃ Ἠΐπι, ἰο Ὀ6 
δΔοοοσηίθα ρασιἰου ἸσῚν ὈΪο886α, Ὀθσδυδθ {ΠΟΥ͂ ΔΤΘ 
ἴδκοῃ ΔΓΘΥ ἴγοια (8.6 βίοστῃ οὗ ὑπο 188ὲ δ Υγ8 (5660 
15. 1νἱϊ. 1). ; 

Ἧ-ο, τποτοΐοτο, ἰπίορρτοὶ ἀπάρτε ἴῃ ὑμ6 ἔοἸ]ον- 
ἴηξ Βοη86: ϑδϑσῦ ὃἃγοὸ δαηδοίΐογτι  Ῥθου  ΥΪΥ 
Ὀ]επδεοὶ, Ὀθσβαβο (ΠΟῪ δἰἰαΐὶπ αηίο γεδέ ἔγοπι ἐπ οἷν 
ΒΟΥ δοηβίοίδ, γα 1]8ὲ {0.6 ὈΪ]οϑϑίης οἵ ποῖν τσογζα, 
διὰ δίβο ἐμ εὶν ρογίθοίθα τοοδύλοῃ ἰὼ 1464] δοιϊ- 

ΡΒ δηΐ. 
Βεΐοτϑ ραβϑϑίης ἰο αὶ σοηβί δσδίϊοῃ οὗ ἰ.χ6 ἐὮΤῸΘ 

ΑὨ 618 οὗ 6 Ὀορίπηΐης ἐζεομίίοα οὗ (6 Επά- 
Φυάσιηιοηί, τὸ πιυϑι΄ οσχϑιιΐπο ἰμ6 τοϊδίΐοη οὗ 
{986 (ἢΓ06 ΑὩρο]5 ἰο (6 ρτοοϑάϊης το ΑΠρ618 
οὗ (6 απρηιομποεπεηί οὗ Ταάριιοηί. - {ἰ 5. παίυγα] 
ἰο δῦρροβο ἐδαὶ {ἐπ ἢγϑὶ (τὸ Απροὶβ ΓΟγ δῃ 
οΟΥΖϑἶἷο ἰοία!ν (ἄλλος τον. 1, ἄλλος σον. 11, 
ἄλλος νον, 18, αἰκῖη ἰο ἀλλος, ἕτερος, ἄλλος, 1 Οοτ. 
χὶϊ. 10), δὰ ἠοὶ ἐμαὶ δῇ δ᾽βίγδοι Β6γ 168 οὗἉ οἵ ΠῸΡ 
δηά 8.1}} οἰ Αγ }58 18 οἰ θὰ. 
κοἰῖο ἰγίδα, ἔβη, δουγοϑροηβ (ὁ {||ὸ ὅγϑί, διά 
86 ζΌ]]ονν πς Βα θπλο 5 Τοτπιοὰ ; 
Α. ΤῊΒ ΑΝΝΟΥΟΝΟΈΜΕΝΥ ΟΥ ΤῊ ΕΝΏ. 

Τα βοοοῃὰ δη- 

ΤΠΕ 
ΑΜΒ ΒΤΑΝΌΙΝΟ ΟΝ ΔΙΟΟΝΤ ΖΙΟΝ (ν᾽. 1). 

1. Τὴ2ο.υῦ ἄλλος ἄγγελος, (86. ῬΓΟΟΪαὶ ΠΟΥ οὗ (ἢ 
ουου]αβιϊηρρ ἀοβραὶ, ΟΥ 80 ἀοξροὶ οὗ οἰ Υ͂ 
(νον. 6). 

2. Τὴο ἄλλος δεύτερος ἄγγελος, ἃ8 (9 Ὁτο- 
οἸαΐ 6 οὗἁ (116 ἀδοϊάοα ἔΔ}} οὗ Βαγοι (86 ατοδὶ 
(νον. 8). 

8. Τ'ὃ΄ε ἄλλος ἄγγελος τρίτος, ἰ(ἰ! 8 Ῥτοοϊαϊτηον οΥ̓͂ 
{π6 ἡυαἀφαιοηϊς ἼΡΟΩ ἐδ 6 ὙΟΤΒΒΙΡΡΟΓΒ οὔ τἰμ 6 Βδιβὺ 
(τον. 9). 

4͵ Το υοἵοαθ 7γοπι Ἠδεαυοη : Ῥτοοϊαπηαίίοη οἵ 
(6 ὈΪαΒθοάη 688 οὗ ἴ)6 ἀοδὰ νῖο αἷα ἴθ τμοὸ 1 ,ονὰ,. 
ΒΒ. ΤῊΕ ΑΟΟΘΟΜΡΙΙΒΗΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗῈ ἕνῃ. ἀρν- 

ῬΕΑΒΑΝΟΙΒ ΟΥ ΤΗΒ ΕΟᾺΜῸΕ ΤΗΕ ΒΚῸΝ ΟΥ ΜᾺΝ 
ΟΝ γτπἾὖ πιτε του (νον. 14). 

1, πο ἄλλος ἄγγελος, Ιϑδδυΐϊης οὔ 9 (Ὺλὲ Τοπιρῖδ, 
Ῥτοοϊαϊτηΐης {6 ον οὗ (86 Φυδῥειηοηϊ ({(Π0 Ὀ6- 
εἰππίηρ οὗἩ (0 οπιΐγα Φυάρπηιοηΐ) 885 ἃ Ἰυᾶδριηιοηί 
ὉΡΟῺ ΒΑΌνΪΟοη (νος. 1δ). 

ὦ. Το ἄλλος ἄγγελος, ἰδΒαΐϊης ουἱ οὗ (1ιὸ Τ - 
Ρ]6 ἰῃ ἤθανθη, ἢ 186 ΒΏΔΥΡ 516Κ]9 ἴον (110 60ῃ- 
δυιημηλίου οὗὨ (86 Βαγγυεβί (νυ Ὁ. 17). 

8. Τὸ ἄλλος ἄγγελος, νοῦ. 18, ἰεβαϊηρς ἔγοτα 
ἐβο ΑἸτᾶν, Βανὶ ρ ΡΟΥΘΣ ΟΥ̓́Θ (Π6 ὅτ οὗ βου ῆοθ 
--νδο σμ ΔΙ] 6Β. {86 Ῥτοοοάΐης Απροὶ ἴο (86 
σοι ρ]οίΐοη οὗ ἰμ6 Επά-Φ Πριμοϊ, 88 τπ αὶ Απρ οἱ 
(νογ. 16) μΒαδὰ ἰῇ δὶβ ἐ ση ὁ] φοα {86 ἔοτιι οὗ 
(86 ὅρη οὗ Μδῃ (νον. 14). 

ἯΤΟ, (δογοίογο, ἀἰϑεϊηρυ δ [86 σγοὺρ οὗ (89 
»τοοϊαπιαίίοῃ οὗ Χμάσιπεηί (Α) δα {αὶ οὗ (ἢ 616- 
ομίΐοῃ ο7 “μασηιεπὶ (Β). Τὴὸ ἤοσγιροῦ 18 ὑπᾶονρ 
ι(..ι6 ἀοικἰηΐοι οὗἩ ἰἢ δ,  μο βίδη ἀβ ἔαϑί ἴου- 
ΟοΥ̓ῸΡ οὐ Μουμὶ Ζίοη 858 ἴ:6 Ηεοδὰά οὗ ἰμ6 Οἰαγο Β΄ 
Του ρμδηΐ; {86 Ἰαίΐον ρστοὺρ 18 ὑηᾶογ {μ0 ἀο- 
τηϊηΐοι οὗ (89 ἔοτια οἵ ἰἴ6 ὅοπ οὗ Δίδῃη οἢ (ἢ 9 
Ψ Ὠϊία οἱουά, νι ῖτὰ (6 σγονν ἀΡοῚ Ηΐ5 μοδά, διὰ 
ἴὰ Ηἶ8 πβδηὰ (9 Βῃδτρ βαγνϑϑί- 816 Κ]6- -- ΠΥ [89 
Οτὶϑὶ, (ἐμ τ ίοσο, 88 Η 9 δσοΙη 68 ἔοΥ διά ρτηοηὶ ἐροπ 
(ἠὲ υοτἱὰ (Μαιὶ. χχγὶ. 64 ; οοταρ. Ῥλδη. Υ]].}. 
18 (Π6 3γδί ΑἸρ6], το 88 φῳχοοίαἰπιεά (ἢ 9 

οἴοσ}] 806], ἐ. 4., (ῃο αοϑρεὶ οὗ ὦ Ὀ]εββοὰᾶ 
οἰθυη  γ, (86 πα] σωτηρία (νετ. 6), ΘΟΥΤΘΕΡΟΠ 8 
(06 ἥγεέ ΑἸμοὶ οὐὗὁὨ Ὄχεοιμίοπ, ἴῃ ἰπαὺ δ6 ποι18Ά 68 
(6 ὅοηῃ οὗ λίδῃ οὗ λ6 λοὺγ οὗ ἐΐϊπιε οὗ μαγγρδὶ, 
δηὰ Ββυπιπηοηβ Ηΐπὶ ἰο (ἢ 6 Βατγοδί ; ΠΟΤ ΡΟΠ, 
Ηο Ὑηο βι18 ὑροῦ ἰμ9 οἷουά, οσαβί8 118 816 Κ]0 
ὍΡΟυ (89 Θαγ ἢ ἀπ ΣΟΔΡΒ [86 οασίΒ. ΤῊΪΒ ΒδΥ- 
γοϑὶ (τον. 16) 15, ψ τ οὰΐ ἀουδί, [6 Βαγναδὶ οὗ 
{80 τολεαέ (Μαῖι, ἐϊ. 1; χῖ, 80), τ ἰτὰ νυ Β 16 
(86 Ῥατγουβία δορσίπ (Μαι!. χχίν. 81), οουγοϑροηά- 
ἴῃς ἴο (116 ΟΟΒρΡ6] οὔ 186 ἤπαὶ γοἀοιωρίίΐοη, δὰ ἰὸ 
Ὅδ ἐπι) πρυΐϊθθα ἔγοπι 6 Βαγνϑϑὺ οὗ Ἰυάρπιοηΐ 
(τοτβ. 19, 20). Ὀ βιϊποιϊνο τπὰγκ8: Τὰ Απροὶ 
οὗ νοῦ. 1ὅ σοθβ [Ὁγιἢ ἔγοαι ὑπ6 7πιρίθ, ἱ. 6... (110 
ἰάραὶ Τϑιαρὶο οἵ 86 χσἱρομδὰ σδαγοὶι οὗ αοἀ, ἔον 
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ἐδο τί ροιδββ οὗ οὐ 5 ΟΠ ὉΤΟΣ (0. τεἀοιηρίϊοι ἷδ5 
(86 δίγῃ οὗ {μ6 τὶ ρθῆθδβ οὗ (6 πον] ἃ ἴον λυὰζ- 
τηθηῖ; (Π18 ΑὩρο6] 15. {Π|0 Βγπιῦο] οὗ (9 ἄδεγέ οὗ 
ἐλε  αίλεν (Ἀοἰδ ᾿. 7). Ακγαΐῃ, {88 ὅτϑι δαγγεϑὶ 
δ 64116 ἃ Βἰ ΠΡῚΥ 106 Βαγυοϑὶ οὔίλε εατί᾽; ἰΐὶ Ὀορσὶηβ 
μετ ΟἸ γὶϑί, δ (110 δυὰμθ οὗ (1ὸ ποῦ], σαϑιίης 
Ηἶΐα βἰοκῖθ ἔγοιχ ἰλ0 οἱου ἰο (9 φαγί ---ἰ(δὶ ἴδ, 
σὰ (μΠ6 σοι δποοηδηὶ οὗ Ηἰθ Ῥαγοιυβία ᾿ἰ56 ] 7. 
Ηοτο, ποτγοίογο, ἐμ6 ἐαγίλ ΜΌϊοὶ 15 τοροῦ, ᾿θ ἰο ὈΘ 
Ὀπάγϑίοοά ἰη 88 ΠλοΓ6 Βρθοΐαὶ βθη86 οἴ [86 ἐϑύτη. 
ΒΒ (9 δεοοπά ΑὩροὶ οὗὨ ργοοίαπιμαίίοπ, Ὑ ὯῸ 

ογίοβ οὐ: ΒΔΙ|]οη 8 ΒΑΌΥΪοΟΙΝ (τοῦ. 8), σουτο- 
Βροῃἄθ ἴ6 δεοοπὰ ΑὩμοὶ οὗἨὨ ἐχεοομίίοπ (νον. 17). 
Τοῖβ Ἰαϊίον Απροὶ ἰϑ8ι68 ογ ἢ ἴγοαι [6 Τοπιρὶθ 
οὗ Πδοανεη, ἴον (1106 ᾿υὐσιιαπὶ αηἰο λυάἀῥραιοπί ἰδ 
Ὀδδβοα δηιίγοὶγ ὉΡοῦ 86 ΟὈ͵οοῖϊν9 βϑηίθηοθ οὗ Ὁ]- 
Υἱπὸ ΒἸ χμίοουβποθα, ἩΠΪΘ ἢ ἀφο 69 πῃ ἐδ6 ἰη- 
ἰθγΏ4] δογγυρίΠ 688 [εγάεγδεη οὗ (9 ψογὶ ἃ ταυϑὶ 
δηά [ἰἰ8 Ἰυάριιθῃξ 1ῃ οσχίϑγηδὶ γαΐῃ [εγαάεγδεη]. 
Ενϑῃ (ΐβ Δηροὶ οἵ ῥυάριηθηί, ποινονοσ {τ Ὸ 
ὍΘΕΓΒ ἃ 5 Π|}|Δ ΡΥ ἰο (9 ἱπιροτὶ οὗ Μ|οἰ86], {119 
δυάκχίημς Οετὶϑι), τϑοθίνοθ (0:8 Βυ πη 05 ἰ0 ἴδ6 
ἐχϑουϊΐου οὗ υάχηγθηῖ ἔσο δηοί μοῦ ΑὨμροϊ, (ἢ 9 
ἐλιτὰά Απροὶ οὗ εχεομίίοη. ΤὨΐϊβ ΑὨ οὶ ἰβ8ι168 
ἔγοιλ ἐμ Αἰαγῦ; ἈὯ6 η8 ἀμίλογιψ οὐοῦ ἰδὲ γε. 
ΤΐΒ ἰ8 δὶ 406] 68 ἰτὰ ἐο 64}} ἴον {116 ἦγ οὗ 
δυαάκαιοηί. ΕΟΥ ΘΥοΓΥῪ 1{{|10 απο, ΟΥ̓ΟΥῪ ὅγα οἵ 
Βαουϊῆοο, 88 ὈθΘη 8 Ῥγθ- χἰἰτίοη οὗ ἴτδ6 στοαὶ 
δΒδογ βοϊὶδαὶ θυγηΐϊης δὶ ἰῆ6 οπὰ οὗ {πὸ πουῖὶὰ. 
Του ψῖῖ (ἢ 6 λίγα Απ μοὶ οὗ ὑγοοίαπιαίοπ (Ὑ6Γ. 
9), γο δηῃουηοοα (δαὶ ἰΔ τ οὔ [80 Κη σάοπι ἰπ 
δοοογάδηοο ψ τ πῃ ϊο ἢ (16 δοηΐθησθ οὗὨ ἀλιηηδ- 
ἐΐοα (το γ8. 9-11) απά ἐλ6 Χμάσηνεπί, α8 α 7μάσιπεπί 
ο ἥτε, 686, σοΥγοϑροη δ ἢ 9 Απχοὶ οὔ μ6 σοίμαΐ 
εγν “υάσηιεηί, Ἀοβθ πον α- ἰβδιοστὶο ργοῦχυγα- 
(ἰοη 8 β6ογ 1866. 
Ἧο Ββοδυοο πορᾶ τηϑηίϊοι ἐδαὺ ἐἰι9 ἀου Ὁ] 

δηκο]ὶο ἰγίαδὰ ἔογπιϑ ἃ ζγοὰρ οὗ δυο] ϊο αὶ 
ἤχατοδ; ἴῃ σεῖο (η6 δγϑθι ἰγδα δοϊοη δ τοῦθ 
ἰο (0 Θοοποῖαν οὗ Ομ γίβί, δὰ {89 δϑσοιιὰ ζῃογο 
ἰο [9 Θοοποιῃ οὗἨ ἐμ ΕΔΙ ΘΓ. 

Τὺ ἸΏΔΥ ἈΡΡΟΔΣ ρδυι ου ΑΥΪΥ Του  ὉΪ0 {δαὶ 
ἐῆ6 Βαγγοϑὶ οἵ Ἰυδραθηῦ ἰ8 τοργοβοηϊθὰ 85 8, 
κοι μονίας οὔ (Π 9 υἱηέ--ἰη 8 υἱπα (ἢ 15, ΔΡΡΑΓΤΘΏΙΥ, 
βανίηρ δὴ θη γον αἰογοαῖ ἱπιρογὶ Ἀ6ΓΘ ὕγουι 
(δι αϑϑίχπρα ἰΐ Φόοβῃ χυ. 1. [ἴν πιϊρϊ μότθ Ὁθ 
διυρκοϑιοὰ (μα 8}}] ΑἸΟΟΘΒΥ ΒΟ ΔΕ Υ πῷ}} Ὀ6 ἃ 
σογγυρὶ δηὰ δροβίαίθ Ομ γί ϑιϊδηϊ γ. Τθογθ 18, 
ΒοΎΘΥΘΡ, δηοί μον τηοϊἷγο τῆ ϊοῦ 1168 δὲ (ἰι6 ἀοοτ, 
υἱΖ., (δὶ οὗ οουΐογταϊηρ ἰμ 9 θη γο ρῥἰοί το ἰο {ἢ} 9 
Θοηΐγαὶ ἰάδθα οὗ {86 τοπέ-»γε5ε, ἴ8. Ἰχὶϊϊ. Τδο 
το -Ρτ6558 οὗὕ τύϑίἢ οὐ ἀθδαϊγ λυάδρηιοπὲ Ὀτίηρ8 
αὶτὰ 10 ([Π6 τοὶ θαϊίου ἴον [1.6 στοαὶ ὈϊΪοοά- σα! }- 
Ὧ65Β οὗ {Π0 τνοῦ αἀ᾽ 8 ΕἸ ΒΙΟΥΥ͂ -- ΒΡ ΘΟ ΟΙ ΔΙ 88 Πγ8Π]}- 
ἔοβιϑὰ ἴῃ ἰδ) ΒΙΒΙΟΡΥ οὗὨ (80 πηδτίυτϑ ;---ἰ 18. γ6- 
ἰγϊθυικίοα 18 ὀχ! 6ἃ ἴῃ (86 τϊ ΠΥ Εἶταν οὗ 
Ὀϊ]οοά ἴῃ πιιϊοῖι, δὲ Ἶμ6 δηὰ οὗ ἰδ πον], (9 19 
οὗ (890 οἷά διιδηϊν ΡουγΒ ἤοσί. Τ6 ἐγδασίη 
οὗ ἰλ9 ἩΪΏΘ.ΡΤΟΒΒ 18 δοσοιρ ἰθμοὰ τοίλουξ ἐδ6 
εἰν ;Ἐ δὰ δ 1 6818 ΟΥ̓ Τ ΕΙσἢ ΟὨΪΥ (86 ΟἿΓΥ δίτη- 
ΡΗἷθ, ἰιο ΟΙἷγ οὗ Θοὰ, δα Ὅ6 ἰηϊοπἀοὰ, Τ8θ0 
ἀορίὰ οὗ {89 Υἷνϑν οὐ Ὀϊοοὰ 18 ἱπαϊοαιοὰ ὈΓ᾿ [86 
ἀφοϊαγδίϊοα ἐμαὶ 1ὲ τϑδοῖθ8 ἰο (Π6 τες [Ζῶρεὶ] 
οΓ (λα ἀογεε8---οαοὶ ἰο {16 δὲς [ Ζαϊπιε, ἀθτδη 
Ψογβίοἢ], ἴον ἰῇ ἐμαὶ σαϑδθ ἰδ Ἰογβ68 που]ὰ 
ὨΘΟΟΘΘΑΥΙΥ δίηϊς, [ἐ ἰϑ πὶ αἰ ΒΒ ου γ, (Βοτοἴοτγο, 

4 [ΜΔ ἴποτο ποῖ θ6 δὴ δ] πο ἴο ἴμ9 ἤκεὶ ἔδαῖ [δο ογποῖ- 
Ἄχίοῃ οἵ ΘΟ γίδι, θὰ Ὑεσ ἔπθ δἰ δηθὰ, ραν οχορίσπορ, ἴῃ 
Ὀϊοοά- χα] ἰ688 οὐ (110 ποιὰ οσυπλίμδῖοί, ἰοοὶς μἱμοθ ισέέλομέ 
ἐλε οἱὐΐγ ὅ---Τπ.} 

ἐμαῦ (86 ὨΟΥ865 οὗ που] -ἀουφϊοριλθοὶ (οἈ. τὶ. 
2; χίχ. 14) ὁσδῃ ἰδῦον ἱβγουχὰ ἐμὶ8 δέγοδσι : ἰὶ ἰδ 
ΟὨΪΥ ἱπγουρὴ ἃ ζροδὶ οὐ δὶϑ τδὲ (86 πον ποτὶ ὰ 
ἰθθι68 ἤγοιαῃ 89 οἷά, Τ86 Ὀἱοοάγ δίγεδαι ἰϊ8ε 
οὐογθρεοδάβ 1000 φίαάξα, (μΒὸ Βγπιθοὶ οὗὨ δὴ ϑθοῃ, 
ὈΥ ἴμο δροὺ οὔ. 600 φέασία, ὈΥ πϊοῖ δὴ ἰπ- 
689 Οχίοηί οὗἁὨ ἔατί 9 Υ δυδεγίηρ ἰ8 1πάϊοδιοά. 

[πὶ οἷ. χνυ. 18 γοργοαϑηίδὰ {π6 ψγρραγαίίοη οἵ (818 
Φυσχαιοηὶ τὶ σὶ 18 δὈοαΐ ἕο Ὀ6 ἀχοςο οἀ τῃτουσὰ 
16 πιράϊιπι οἵ ἐμ Υ᾽α]5 οὗ ΑἸροσ. [ΐ τοϊ ει Ὁ0 
οοποσίαγοα (μαί (6 ΕΑτιΒ- ρἰοίατο οἵ ἐμὲ ΑἸ ζεῖ- 
για1]86 πουϊὰ Ὀορία Βοτο, Ὀὰὶ ἱπάϊνἸὰ Δὲ ἰγδὶιϑ 
Δ΄Θ δρδϊηϑ βου 8 ΒυΡΡοδβὶ(! οἢ----ἜΒΡ οἑΔ}}} 189 
ρϑεϊ γα} -Κοορίηρ ὁ {δ 6 ἙοΥ δία] δβδοα. Εἰγϑξὶ, (868, 
(η9 5860. Ὀδο] 48. σποίλεγ δισὰ Ὁ εαυεκ, (88 
δουεῆ ΑἸρεῖὶςΣ πὶ (Π6 ἐαεί φϑεῦξα »ίασυξε, ΟΥ̓ 
υδχηοηι-βίγοῖκοα, τὶν πε ῖσὰ (ῃ6 ΔΏροΥ οἵ Θοά 
8}}8}} Ὀ6 δΙοὰ Ὡρ. Αμραΐῃ, Ββονονοσ, 1η6 Υἱβίοη 
πιυϑί βγη ρί 6 ἰ86 ΘΟΌΓΑβο οὗὨ ἰδ δι δ [α] : ἰἢ9 
ἀοϑοσιρίϊοι οἵ (86 ἰθγσ  Ὁ}]6 ΘΏσοῖϊο ότι 15 1Β6Γ6- 
ἴοτο ρῬγοοοάδοὰ Ὁγ ἃ ρῥίοίῃγο οὔ ἐδπὸ δοϊθθγιϊοη 
οὗὁἩ πὸ Φυσριαθηΐ ἰὼ 86 σοῃρτοχδίΐου οἵ (δ 
Ὀ]οθθοά. Τὰ σῥαδεν δ4δεα ἴΒ ὈΦΓΘ, 88 ἰδ δὺ 
ΘΑΥΪΣ Ῥδδβδαρὸ [ὁΒδρ. ἰνγ. 6], ἐδ δοιωορὶεἰοὰ 
δ ΒίοΟΥΥ οὗ ἐμθ Ῥϑορίοθ δΔ8 ἃ Ὠἰϑίοσυ οἵ δεὶ- 
γϑίΐομ, διό δρεοία ἐδίεγηὶ, ἰγϑ: δ᾽ απιϊπεὰ Ὁ [δ6 
ϑρίγιι οὗ αοὰ; ὈἰνΙΠΘΙΥ 581:}}} διοὰ ἐγδοϑραγεηί, 
δὴ ὈΙΥΣΏΘΙΥ πηογοᾶὰ. Ἦδγο, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰδ ἰδ 
πὶ χ᾽ οαὰ τ ὐϊ8 (89 ΔΡΘδσϑῆοο οἵ 3,γὸ (β8εο Ὁ. 84); 
ἴον {818 ον ψοσὶ ἀ- Ὅσα 88 ρβδϑοῖ τῃχουσὰ (ἢ 0 
ΒΟΥΒΟῚ ὅγο 88 ΜπθῚ} δ ἰὩσου ὶ ἰδ ὅτε οὗ [89 
ἘΠΙΎΘΓΒΑΙ] υἀσιηθοΐ ; πογϑονοσ, ἰδ 9 τοβεοίίου οἵ 
86 Ψία]5 οὗ δῇ εν [8118 Ὅρος (86 ΟΥ̓Υβί8] βρι εῷ ον 
οὗ πὶ9 δοἃ. Ἦθδοθ, ἐμ ὈϊΪοββθὰ δῦϑ μόγὸ ἀεδὶᾷ- 
παωιθα 88 υἱοίογϑ οὐῶνγ ἰλε Βεαεί. ΤΔΟΙΥ Υἱοίουγ 
8 ἀοίαἰἸϊοά. ΤΟΥ αΥὸ γδηααΐθϑαὰ ποί ΟἿΣ [86 
ἰφτυρίδίϊου οὗ [86 Βεαδί, Ὀκὶ 8180 {πὸ ἐετορίδιϊου 
οἵ μἷ8β ἤπασα, {6 ἰοθταρίαίϊοι οὗ 18 πιατγὲ, (μ6 
Απ ΒΥ βιύδῃ δυτθδοὶ; δ Υγ9, (ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ 
ΘΥΘῺ (89 ἰοπιρίδιϊοι ἰο ἃ οογοσὶ [νεγδέἠῶπε) τε- 
οοχπῃίοη οὗ ἶσα ὮὉΥ (6 δϑδϑυτηρίϊοι οἵ (86 πωξι- 
δὲν 9 λὶδ παῆβδ ἴὰ 8 τοδί] 988 Ῥυγβυϊ οἵ νδηΐτγ. 
Ληὰ ποῦν ἐμ 6 811 δγὸ δαγρε; ασρδ 9" Οοά, ε5 
Ὀινίποὶν ἱπβρί γοὰ β᾽ 5 6ΓΒ δηὰ μίαγονβ. Τμὸ προ 
δοη9) ΜΏΪΟ ΠΟΥ δίῃ ἰ8 ὨΟΥ͂ οΟδιϊοὰ ἐλὲ δοῆς οἵ 
Δίοδεβ, ἰλδ δεγυαηίέ οΓ Οοά, διὰ ἐΐλε ϑοηφ 97 τδθ 
Πιαπιὸ. ΟΥ̓ (μ6 νο βοῆρβ, (ῃ9 βοηρ οὗὨ ἐδ 6 ἰγρὶ- 
68} γϑαθιηρίΐοα (ἔχ. χυ.) δῃηὰ ἐμ βοῦρ οἵ ἰδ8 
ΓΘ] γι θηρίίοη, ΟὯ6 μηἰίουβ, σταηὰ δηίΐδοη οὗ 
Γοἀοιρίϊοη ἰ8 Ὀογη. Εἔγοῃ ἴθ 180 ἰδ, ἰα ἰμὁ 
Ἰἰφον οὐ μ6 σοηϑαϊημδίίοι, αἰοτι δε ἰῃιο 8 ρἰ 889 
οὗ ἰμὸ Θο8ρ6}; δῃηὰ ἴἰὶ ἰβ δ]8ο,  βρί τυ] ἔόσγωβ, 
18 ΥΘΥῪ Βο0}  φ] ον Βεά, εἰοναιοα---ηα, Ὁν Ὀοίδξ εἰε- 
γαίοα, ἰῇ ἃ 86η86 θυτορδίοα [αμίγεἠοὐεπ],---ἰτδῦϑ- 
τηυϊοὰ ἰπίο σα εδιἴδ] ουβίομι (Μαῖῖ. ν.). Τ ἶβ δοὺξ 
ἢ88 ΓΘίουΘη09 ἴο (9 ᾿πητϊ οὶ δη δὶ δ υὐγτηδῃ! ἔγουι 
νΐο (6γ, ἰὨτοῦσΒ ἐΠ6 Ττοἀοτηριΐου, διαῦθ 
ΘΒΟΔΡΟΩ͂, 88 [5186] θδοδρθὰ ὕγοτη (δ 6 ρυτγεαὶ οἵ 
Ῥβαγδοῖῦ. ἤδῃοθ, Ἰηθς 0 ἰ8 γδί πιδὰο οἵ (89 
στοαί τροϑάετε οὗ Οοά, ρῥδγιϊο]ΥΪΥ .88 πιδηϊεεὶ 
ἴῃ Ηἰβ οοπάποὶ οὗ [89 Εἴη] Φυάσαιοηι. Ηδηρο, 
ἀοά ἰ8 ἀραΐῃ τδρηΐβοα 85 16 4{- μεν [Παν- 
τοκράτωρ], ἢ δῃὰ Ηἰΐ8 τοανϑ, ἰῃ Ῥαγιίουϊδσ,- - ἰδ 
ξονογηηθηῦ δὰ ρτγουϊάθησοοθ [ υτῦ 
ἐασωπφεηξειϊθδαϊηρβ δηὰ οϊηϊ ρ8]---ῶτο οχίο]εὰ 
88 τιρλίοουϑ απ ἱγμὸ; 88 τίισλίοομιδ ἰῃ Ἠϊδ 
νου] «Ἰιἰοίοτία τοι γι θαι  0η.---δ ἔσω ἰη ΗΪ5 δηδὶ 
[Ὁ] ΠἸπηε οὶ οὔ 4}} ργορμθοῖθβ δηὰ ἰδγοδαίβ. Τοῦ 

4 [890 οὉ ὑ. 94.--Ἑ.Β.0. 
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Ηθ Ἄρρτγουθθ Ηἰϊτηβοὶῦ ἐμ οβϑϑηϊΐαὶ Κίπσ οὁ7) ἰδε 
παίίοηΣ (οἱ δἰταρὶν οὐὗἩ (0 δφαΐηίδ, δου (89 
8οδη ἢ γ δἰἰοδίθὰ τοβαϊηρ)." Τῆυδ ὑπὸ ιοογδλὶρ 
οὗ ἰδ9 ἰγὰΘ9 μαν οὗ αοὰ δρρογίδϊηβ ἰο Π1ϊαὶι δὶ 
ἰδ6 θη οὗ ἀαγ 88 τηυοῖὶ 45, δα 8ι}}} ποτ ἰμδῃ, 
ἷπ ἐδ6 ἀδυϑ οὗἩ 9 ΟἸ]ὰ Οονοηῃδηί, ἔον ἐἰι}8 ἴϑαν 18 
[απάδυιοηι4}}γ ἀΐγοτθο ἔγοτια ὑπ ἴθαρ Νμϊσὰ 15 
οδϑδί ουἱ ΟΥ̓͂ Ῥοτίοοὶ ἰοσθ. Τ}6ὸ Βυ ργθ!θ Γθδθ0 0 
ἴον (819 ττογβδὶρ ἰ8 ΘΧργοββθὰ ἴῃ (8:6 ὙΟΡᾺΒ: 274 
οπἷν ἰὲ λοίυ --ἰασοτὰδβ ἀροϊαγδίουυ οὗ ἰὴ ΑὈβοϊυΐθ 
Ῥογβοπα! ν, ποῖ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ Δ5 ἃ ποραείίοη οὗ 41} ἰπι- 
Ῥϑγβοπ4) σοπάιιοί, Ὀυΐ 8180 88 ἴα Εουη 9 Γ δηὰ 
ΑὙδοπον οὗἨὨ ἴπ 0 ῬΟΥΒοηΑΙὶ Κίηραοαι οὗἨ [ωΟΥ76, ἴῃ 
ἮΠο99 δἰαἰ κι  ἰτγδοίϊοη οὗὁἨ Ἰονθ αὐξ παίΐοπδ 
[Ππῴρη, Ἀϑδ θη, αθπ|1165} 4λαΐῥ σοπια απα τ007- 
ελὶρ δείογε Πτηπι αἴϊον ὑπ 0 Ὁ βατοὸ Ὀθ 614 86 σγδηά 
τυδηϊ(ἐϑἰαἰίοη οὗὨ ΗἰδΒ ᾿υάδχιηοπὶθ. ΤΏ686 ψΟΓαἍ 
Ῥοΐαι ἰοὸ 8 στϑαῖ σουνϑογδίοη, (0 ἰδ ρἷδοθ διά ϑι 
(89 ἀογνοϊορπιθηὶ οὗἩ (ἢ 6 πον ἀ 8 Ἰυἀ φπηιοηί. 

Αἴτοῦ {18 Ῥγ6- ΘΟ] ΘὈταίίοη οὔ 89 Φπἀραιοῃὶ οἵ 
Αὐρεν, ἰδ9 ὅδον, τὶ ΠΟῪ διηδ:θηθηΐ (ΥΘΥ. δ), 
ὈδδοΙ 8 (Πη6 δααΐϊριλθαὶ οὗ ἰὴ9 βοῦθῃῃ ΑπΖ6}]8 [Ὁ 
(89 εχοσαϊίΐοα οὗ (Β9ο Φυαάρηοηί. Τμθ δ66η9 
οροῦφ υτίϊῃ ὑἰ86 οροϑηΐϊηρ οὔ ἰμ6 Τορὶθ οὗὨ ἰῃ9 
Τοῦογηδοῖο οὗ ἰλὸ ἩΠΙΓΏ 658, ἑἐ. 6., (89 Ατὶς οΥ̓͂ (9 
Οονθηδηιί--- 9 ΗΟΪΥ οἵ Ηο] 68, ἰΒογοίογο. ΤΏ 6 γο 
(86 ΒΟΥ [8.00 ΤΈΡΟΒ65, ΒΟ 888 ἰοϑίϊ θα (}16 
ψ}} οὔ ἀαοἂ ἰο ἰδ6 πδίϊου: ἰΘη690, ἰΒοΓθίογο, 
Ῥεγίοοί τοι τὶ θαι ἶοα Ῥγοσθθᾶθ, 88 ἃ ῬυῃίιοΤΥ ῥτγο- 
γἱάθασα ψηϊσὺ 8617 ὈθΑτΘ ἰδ 6 τᾶν οὗ (9 ΠΟΥ͂ 
οὔ Ηοϊϊο8, δι ἃ θπ69 ἰδ ἰο Ὁ τοχζϑγάἀθα Θῃ ΤΟΥ 
88 8 ὈΓΟΥΙ 666 ἰδ ΟΥΟΡ ἰο πο ρῥγοίθοίϊου οἵ 
ῬΘΥΒΟΠ3] ἰ1ὁ. 
ΤΙ ργουϊάθῃηο6 588. 68 ὕγουι ἢ. 6 ΗΟἿΥ οὗ ἩοΪ 68, 

αὐάον πο σαΐϊάδηοοθ οἴ (86 δούϑθη Αηροὶθ γῆ 8.0 
ἴο ἐχοσαῖθ (ἰ6 ϑούθη 1δϑί μαζιιο9. ΤΊ|1680 Απ 618 
{μθαλ86 1 7605 ΘΡΡΘΑΡ 88 δ κ ΪΥ σοηβθογαίθ δρ τ (8, 
οἰοιμεὰ χὰ γωγθ, σίϊδίοπίπσ (0Ὁ Ῥθ8ν]- Ὀθϑϑὶ 7) 
πη, ἴον (ΌΘΥ δοσοι θὰ (Π6 ἀο] ἰσουϑησδοθ οἵ 
Βυρτοσιο ἐγα ἢ βηὰ τς θοῦ 8}. 6559 8016}, ἴῃ 6Χθ- 
οαἰίηρ (16 Βοῃ(6Ώ06 οΥ̓͂ [89 δῆχον οὗ ἀοἀ ; (6 Υ 
ΔΙῸ Ὧ0 τηοαϊυ 5 ἴον ἰλ9 οαἰδοπνῖηρ3 οὔ ἀατὶς δὰ 
ἀηΐγο6 ρα ϑϑίοη, Π0 ταϊηἰ βίο οὔ ὈΠΠηἃ πὰ 86η586- 
6858 [Δἰ6-ϑίγοκοβ. Ηδησθ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8150 σίγιδα 88 
ἴον ἃ ἴραδί] οοϊοοναίίοη, αδομέ (6 ὀγεαςεί-τὯοιί 89 
ἴον ἰδῦοτγ, δΌουϊ (86 Ἰοὶπβ; (ΒΘΥ͂ 8τὸ σιγὰ θὰ νι 
φοίάεπ σιίγαάϊΐεα, [6 5 κη8 οὗ Ὀινίηθ βίγοηρίῃ, 56]}- 
ἀοϊογπιξηδίΐοη, δηὰ Ὀουηά-ΔὈϊἰης αὶ ἔα] 6958. 
ΤΙ βούϑθῃ Ὑ|1418 οὗὐἠἨ ΑἼζΟΥ δῦὸ ρίγοι ἰο {0 

ΑΒζεῖβ ὈΥ͂ ΟοὨ6 οὗ [9 ἴουν [ω{6-5ῆδροϑ. Ηδστθ ἰὶ 
8 Ρδυ συ τὶν τὐδοϊΐοθί ὑπαὶ ὑπ 656 [,16- 8806 5 
σληηοὺὶ Ὀ6 ΣΟΖΆΓ6α 88 θυ τη Ό0}1648] ἔΌΤ 5 οὔσγθα ΓΘ 
8. ΤΟΥ βίδηά θείου αοἀ δηὰ (686 δῖχἃ 
Δακο19- τ ΉΟ ΤἸΠΔῪ ποὶ, ἰηἀθο6ά, Ὀ6 ἰἀοης  δοὰ τὶ ἢ 
ἰᾷἃ6 Ατοδδῃ ζ6153---δηᾶὰ γοσοῖγο (9 Υ͵ 415, τ ἢ 
8Γ8 [Ὁ}}] οὗἩ (9 Δηροῦ οἵ ἀοὦ. οπε οὗ ἰμδπὶ ἀΪ8- 
ἰτθαϊ65 [86 Υί4)9: στοδίθυ οχρ᾽ϊοἰϊηθθα 18 ποὺ 
δοσογασὰ ἰο (δ9 Υἱδίοη -- ἢ 6η66 10 ψου]ὰ Ὀ6 Τι6Υ9 
ξα655- υοῦὶκ ΤΟΓΘ τ")χῥοκὸ (0 σου͵οοίαγο ὑπδὺ ἰδ ζϊοη 
νΔ8 [Π6 γοοϊρίοηϊ δηὰ ἀἰπιγὶ Ὀυἰον οὗ (80 Υ 418. 
ἯΥ ἀο γὸ Βογο δηὰ (0 οχργοβδίοη : Ἠζλο ἐξυοίλ 

ἱπίο ἐλδ ἀρὲβ οΓ ἰλὲ αγε6 85, Τὸ ἀοτηϊπαιίοη οὗ 
(048 ττϑι ἃ ἴῃ ἰηβίοιϊ Ὁ οΥ̓͂ ἀδδ ἢ ἰβ οομάἱοποα 
Ὦγ ιϊο 16. ΤῈ τηδηϊζοβίδιΐου οὗ δυϑδοϊαίο 1, 1ἴ9 
8. 8 ἄθοσγοο οὗἁ ἀϑδί ἰ0 οὈϑιΐηδίθ βίο γβ. 

Ἐπ να ΤῪΈΧΥ. ΑΥΡ ΟἿΛΔΥΝΜ. ὑπάος οἢ. χυ. 8, ποίο 88.-- 
Βπο 
ἐ θὰ 186 τοαάϊηξ λίθον, ὁΘ00 Ὀιδίοτά, [860 Α]δὺ ΤΊΧΤ, ΑΧΡ 

θιαχυ.--" ΒΕ. 0] 
4 [ὅϑ6 Αὖν. ΝΌΟΤΕ οὐ Ρῦ. 161 ε4.--Ε. Β. Ο] 

ΕΒυτιβόγιοότο, αοἂ τι ῃάγανϑ Ηϊπ 591] ἴγοια 
Βαπιδὰ Υἱοῦ 845 δὴ ΒΏΔΙΥΥ Θοά,. ἘΤδθησο- 
ἔοτι ἢ ἰη6 Ταπιρῖὶθ τ ΜιίἑεαΪ ιοἱδ ὁπιοῖε ἔγοηῖ 
ἐλ σίογψ οΓ αοά, 8ο ἰδὺ πομθ σουϊά -κο ἰπίο 
8906 Τοαρὶθ υὑ80}1} ἐμβ9 ϑβϑϑυϑθὰ ρῥἷδζιιοϑ Μψ6ΓΘ 
ΓᾺ]Β]1οἀ. Τ}18 ῬΒοποτθηοι σαπποὶ ὃ τοβοϊγοὰ 
ἰπίο (89 πιοτὸ ζομογαὶ ἴδού ἰμαὺ ἐμ αἴονγ οἵ 6οά 
νοὶ ἱβ ἰἰ589}7 ἴῃ (89 οἱ αν οὗ οἱουὰ οτ ἰῃ 8 Ρ᾽}8 0 
οὗ ϑβϑιλοῖο (Εχ. χὶ. 84: 1 Κίηχϑ υἱϊϊ. 10; Μαίί. 
ΧΥΪ;, δ), ΔΙ βουσὶ ἐὺ ἰ8 δοπηϑοιοα τὶ (ἢ (μαι ἔθοί, 
Εοὸν ἰδ Τοιμρὶθ τγὰ8 ἢοὶ Ῥγουϊουϑὶν ΑἸ]οὰ νἱἢ 
ΒίηοἾἶκο, ἰο0 ἴλ9 6γ96 οὗὨ ἰδο θοῦ ; 6 88 οὐϑὴ δὰ 
8. τί ΓΙ ΟΌΒΙΥ ΘΧργΟ 5804 κἰρμί οἵ α6οά. Βιΐ 88 
6οὰ, 88 (μο Ηοὶγ Οπθ, ἰῃ σθΠΘΓΑΙ σΘΟΠ068}5 Ηϊτ- 
80} ἔγοτῃι (}9 ζᾷσθ οἵ δβίηΐαϊ ταδπ, 80 (18 18. 63Ρ9- 
οἶδ! (9 6488 ἱπ Ηἶ8 ᾿υἀρτηοηίθ. ““ Ηθ τηδλάϑ ἐδ 9 
ἀδνκηο885 δθουΐ Ηΐαὶ Ηἰ8. σονονΐηᾳ--- ἢ 18 ραν] θα 
τουαπαὰ δϑουΐ Ηΐαι ἀδτὶς δίοτϑ [Ἡγαδδεγησολί], 
οἰουαὰβ Ὡροὰ οἱου 8, ῬΒ. χυὶ!ἱ. 11. Τὰ Ηδθ 
σοΥοτβ Ηἰπιϑοῖ ἢ βοὴ Ηρ σοπιο8 ΜἱιῈ ἰθΥΓΟΥΒ 
Ὄροη Ηἰβ θηοΐοθ. ΒῸΡ ἴΠ6 χοροί 88 8 8180 
([5. νἱ.). ἐιθ Τϑαιρὶο ἰὰ πῃ ϊο μ6 88 βθθὴ (ἢ6 
ΕἸΟΥΥ͂ οὗ ΦΖοθονδῆ, δὔϊογννασάθ Ὀροοοθ δ] οὰ 
τὶ ἢ βυιοῖο; 8 βίρη {μδὺ ἐπΐ9 Τορὶο βιουϊὰ ὉΘ 
Ὀατηῖ, θυὺ 8180 δὴ οχρζοδϑίοη οὗ {6 ἴδοξ ἐμαὶ 
αοὰ ἰδ, ἴον 89 υμαδη ογο, ἰάθη πηοϑὲὶ ἰῃ Ηἰἴθ 
λαάγσιιοηίθ, τηοϑδὶ ἀϊῆσυϊς οὕ σου θηβίοα 
ἰΒογοΐη. Τηδὶ δδοοιϊομδίθ δὰ ζϑι αν Ὀο]ἀ- 
Π688 ἩΒΊοΘΝ 666 .(5 Δ ἰπιτιθἀΐαὶθ ΔοΟο58 ἑηίο [89 
ΤεώρΙο, ἰο αοἀ, δι γί 8 Ὀδοῖς διιὶα (6 ἐπ ἀ 65 
οΥ̓͂ τηδ] ΒΥ ; ὨΘΥΘΓ ΒΒ 61988, {116 ΜοΓΟγ-δοαὺ 8 8οὶ 
ἊΡ ἰὼ ἔγοηΐ οὔ ἰμὸ Τϑρ 6 ἴῃ {π 6 Ῥόγϑοι οὗ 765.8 
Ομ γίβι ἔου 8}} ἴπ τλ6 σοὶ σου] το 860Κ (ὉΡ 
τοίαρο (Βοπι. 111.) 

[᾿ΑΒΒΤΕΑΟΤ ΟΥ̓ ΨΙΕΎΒ, ΕΤΟ.] 
Ἐν δὲ “ἀπιοεγίοαπ Ἑα ον. 

[ΕὙΡΙΟΤῚ :Ἐ ΟἸ. χίν. 1-ὖ, 18 ρϑυδ]] οἷ πῖ (ἢ οἾ 8. 
χὶϊ., χὶὶὶ., δηἃ ῬΓΘΒΟΏ(Β ἃ Υἱον οὗ [6 ἔγὰο ΟΒΌτ ΟΝ 
βἀι!οτοὰ δγουμὰ {}ὸ ἰσὰθ Ομ γίβὲ (6 Ζιαπιὸ--: 
δΦιἰαπάϊησ, ποῖ γοὺ θη  γοΠ64)---ἰη δι} 1}}}6818 τ (ἢ 
186 πη ΚΟΥ ποπιΐπαὶ Ομ σαι μογοὰ δγουηὰ (μ9 
οηἰ γοηδαὰ Αι νὶϑί, 8ἃ8 8οὶ ἤοσγι ἱῃ {Π086 618 0- 
(6Γ8 : ΥΘγ8. 2, 8, πηᾶτῖκ ἃ ργοφγοβϑίοη ἴῃ {116} 
οοπάϊιϊοη--- ΠΟΥ τοῖον ἰὸ ἰἰο Βοίοτγηιαίϊοη ;---ι]}9 
λατρέγϑ τα [19 ΓΟ) οἷσί τΘι Ὀ6ΥΒ οὔ (6 Ομ ΛΟ 65 
οὗ ι1ὸ Βοίογπιδίϊΐοη ; [Π9 υοἱοςά οΓ πιαηῷ τραίεγϑ απὰ 
9Γ α στεαί ἰλωπάεν Ἰτα ρ᾽ο8 (9 υαπ᾿ίτῖης οὗ ὈΟι]} πὰ- 
{1008 8πἀ ρυΐῃ6θ68 ἰη (μοῖτ γοὐοϊοίης ; (ἰϊο πε ϑοπῷ, 
16 δοης οὔ Βοίογπιδίοπ, 88 βοὶ ἔογι} Ὁγ ἴὰ- 
(ΠῈΣ: κθάτη ἰο Κῆονν ΟἬΒΙΒ7:, ΟἸινὶδὶ οταοϊῆρα, 
Οσμτῖϑὲ δοιὸ ἀοτα ἔσο Ησδανοη ἰὸ ἀννο]ὶ ἢ 
ΒΙΠΠΟΙΒΙ Ι͂}ρρϑρη ἰοὺ βίης ἰ6 ΝΕῊ ὅονο, 7Ζλοι 
ορωα ατί πὶν γισλίφοιδηεδα; ζ απ Τὴν δῖα; Τλοις 
λαδέ ἑαζεη οὐ ΖΑ γϑες τολαὶ τοαϑ πεῖπο; Το, λαδέ 
σίσεπ πιὸ οὐαί 8 Τἠϊπε.᾽" γγ8. 0-ὃ ἃγ6 Ῥ4Γ8]16] 
1 618. χν., χυὶ. 1-14 (χὶ, 118-10), δηὰ βοὶ 
[ΡΟ 0116 τα θϑ ΟΔΥΥ δάνδῃοο οὗ ἰΠ6 ἴσὰθ ΟΠ τ ἢ 
᾿τουσπουὶ (86 Ετα ῥσγοαϊοϊοἀ ἱπ ἰμ086 ρα ϑϑὴ 668 
8690 οὗ Ρ. 29θ0 ).---- ογθ. θ-20 δγὸ σοπηθοϊρα 
ὶ1} οἷ. χυὶ. 16 ἰο 86 οπὰ οὗ ἰ9 ΑΡοσαῖυρ8θ 
(866 οῃ Ρ. 297). 

4 [ΤΠότο [8 σοηϑί ἄδγαυ]ο σοΙ ρΙΟΧ ΓΙ Υ ἴη δα Δ πὶ ρμαγίὶ οὐ Ε}- 
Ποῖτ᾽ 5 ξγοεῖ πόοτῖς. Τὴ ἡ ο]6 οὗ ε}18. χὶ!.χὶν, ἢθ Γοραγὰδ ὦ 9 
8 οοπηροῖοα τγουϑϊαίου ἩὙσίτἴΘ οἡ ἴΠΠ9 οί οἵ ἴμ6 ΒΟ]], 
δηὰ ρῥγοδοῃτίης ἃ γονοϊδιίίυῃ ρα γᾺ}}61 τε [ἢ ἴμδλ ργοδοηϊοα ἰἢ 
ἔθ οἴμεον ρογτίοηϑ οὗ ἴπὸ Αμοσδίγυδο (ἐπείαδ Ὑτὶτ6 η) (0 ἔπθ 
οἷοδο οἵ οἷ. χίχ. (869 οἢ. Υ. 1), ΟἾ δ. χὶχίν. δ, 0 γοζαγὰθ 88 
οχῖίοῃείϊης ἴο ἢ ἢ δἔέν]οα ἔλα »γίπιαγυν ἐπα οὐ ἴΠ 6 μογὶοά οΥ̓͂ 
1.290 ἀκγε, αὐουὶ Α. ἢὉ.. 1789.93 (φ660 Ρ. 260); οἷ. ΧΙΥ͂, 6-8, δορά 
9.20, 86 αὔουϑ.---Ε. Β. 0.) 
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ΒΑΒΝΕΒ: ΟἽ. χὶγ. σοηίδῖηβ ἃ βιυσοθϑϑίοι οἵὗὨ 
ΒΥ ο] ἰσ4] τοργοϑθηϊδιϊοηδ, ἀθϑϊ χπϑά ἰο οοπιίογι 
{μο86 οχροβοὰ ἰο ἰδ ἱγουίουϑ δυὐϑηΐβ οὐ 68. 
χὶϊ,, χὶῖτ!., Ὁ Βονίης {16 ἢ ἰπγηδίο Γοθ]0 οὗ {Π056 
οτοθηίβ: ΤΏΘΥΘ 8 τοργοβοηῃίοα ΟΥ̓ ἰῃ9 Υἱ᾽βίοι οἴ 
(1) τοῦβ. 1-ὃ, (89 σμαγδοίοῦ δὰ δηαὶ ἰγ απ ρ ἢ 
οὗ 4}} (1:6 τοἀοοπιθα ; (3) τοῦβ. 6, 7, (δὲ ὑμ6 
ζοΒβρε] ιοἱϊΐ Ὀθ6 ρῬγοδομϑαὰ διβοης 4}1} παίϊοηδβ, δῃὰ 
ἐλαί 88 Ἰηἀϊοαίίης {6 ὩΘΑΥ ΔΡΡΥΟΔΟΣ οὗ (0 6οη- 
Βαπιηδίίΐοη : (8) ΥοΡ. 8, ἐμ ἀφδιγυσίίου οὗ Απιὶ- 
οὨγβιΐδη, Ραραὶ Βοσιθ; (4) γυϑσβ. 9-}}2, (89 δοτ- 
ἰδίῃ δηὰ 804] ἀεφβιγυοίίοη οὗἁ 841} (6 Ὁρμοϊάογβ οὗ 
ἐπδὲ ρονγοῦ; (5) γοσ. 18, [ῃ 8 Ὀ]ΟΒΒ6 ἢ 688 οἴ 8}} τ ῃὸ 
ἀΐο ἰπ 6 Ἰογὰ ; (0) γϑγβ. 14-20, 1.0 ὅπ] ουδσ- 
[ὈΓΟῪ οὗὨ 4]} (ἢ 6 Θῃ θη Ἶ68 οὗ {86 Ομ υτοὶ : ἰἢθ λαγ- 
σεδί γορυοβοηί ηρ 6 τἰ δου ἰο Ὁ6 σαι Βογο ἰηίο 
{86 Κίηρχάοιι ; (9 υἱπέασε, (9 νὶοϊοὰ ἰο Ὀ6 ἀ6- 
βίτογ οὐ. ------ΟἸ). ΧΥ͂. σοπη θη 68 (ἢ δἰδίθαχοπί οἴ 
ἰὴ ΙΏΔΠΠΟΓ ἴῃ συ πΐοῖ ἰῃ9 ρῥ]οάμαϑ οἵ 16 Ὁγθ- 
σοάϊηρ οἰαρίον σψουἹὰ 0 δοσοιῃρ]δ᾽ιθ, τὰ ἃ σἢ 
βιαἰθιηθηῦ 18 ρῬυγδυθὰ ἰμγοιρ {0 βυϊθβοαπεπηὶ 
σπδρίογϑ, αἰνίης ἰὶ ἀθ.81}} ψιβδὲ 8 μθτ Ῥγομἰβοά 
πῃ ἃ σοη ΓΑ ΤΩΔΏΠΘΓ---ἰῦ “6 15 ΠὩΘΓΟΙΪΥ ἱπιγοα οί ΟΥΥ 
ἴο νὶδὺ (ο]]ονν8, . .. δῃηὰ ἀρδίρποά ἰὸ ἰαίτο- 
ἀυοο (Πὸ δοσουηὶ οὗ ἰΠο88 απ ἀσιηοηῖβ πὶ} δυΐ8- 
ὉΪ6 οἰγουτηβίβποοϑ οὗ Βοϊ]οτηηἰΥ.᾽" 

Βτύλατ: “Ἴ6 οοπιθὶηαϊΐου οὗ ζἦγεα βιιοὶ 
Ῥονονῖα] θη Θπἶ68 ἀρηϊηβὶ ΟΡ ϑι ἰδη υ ({π6 2 γα- 
φοπ, ϑαίδῃ [ρΡ. 240]; (86 ἔγδί Βεαεί, Ῥαρλῃ 
Ἀοπηο; (86 Δεοοπά, 1806 Ῥαρδὴ Ῥυϊοδιοοὰ [ρ. 
26]]), 88 ἴῃ 1186] οὗ ἔοαγίι] ἱπιροτί. . ... Τὸ 
δηϊηδίο (9 σοῦτηζο, ΒΟΎΘΥΘΡ, οὗ ἰδῖ8 ΠΟΌΪ6 11- 
16 Ὀαπάὰ (οὗ ΟἸιγ δι ]8η8), (09 τΣΓΟΥ ΦΡγθδϑί (89 
ῬΤΟΩΓΟΒ8 οὗ δοιίου ἰπ ἐπ στοαὶ ἀγϑπιδ, πῃ οὐὰθν 
ἴο μοϊά οὐὧὲ ἰ6 φσηπδοὶα οΥΓ ἱἱέγπαίε απα οογίαϊῃ 
υἱοίοτῳ : Βγιλῦοὶ } γδέ ἰ8 οὗ 886 [Κδιῦ (Ὁ Γβι) οἡ 
ἐμὸ δαγίλίν Ζίοι, ϑυγγουπαρὰ ὉγΥ ΗἰβΒ 144.000 
βΒοδϊοὰ οπϑϑ--ὡοὺ 70γοέ8 ἴο ὈΘ οηρ]ογοὰ ϑρηϊηβί 
Θμ οι ἶθ8, Ὀπὲ ἰγορλίοα οὗ υἱοίοῦυ δ γοδιὶν δοιϊουθά:; 
ϑεοοπά, Θομβὶβίβ οὗ 8 ἐγίρίεζ βεῦὶθβ οἵ φχοοίαπια- 
{ἰοηα οὔ (α) (16 αἱ ἱπλίθ δηὰ οογίδίπ βργθδὰ οἵ 
16 φοβιροὶ ἐμβτουχβουῦ ἐμ τ 8ο]9 σου], τψογϑ. ὅ, 
7, (δ) τἈ8 δὈβοϊαῖς δπὰ σογίαϊῃ ἴδὶϊ οὗ τιγϑί 64] 
Βδυγίοη (μοδίμθα οπιθ), νογ. 8, (6) 89 δινζυ] 
Ῥυπιθϑηοηξ ἰμαύ δαὶ ϑ (6 ο] νου οὐ (6 
Βεδβὶ: Τλίγα, 8 οομδιϊίαιθὰ οὗ 8. ἐγίρίες 86 γ168 
οὗ αεἰἱοπε--- 4} ἰὯ 6 γεαρίπα, γ6τ8. 14-10 ((Π6 Βδγ- 
σοβὶ ψ πἰσὴ ἰθ τί Ρ6, ἐ, 6., {86 οι δ ἶο8 οὗἩἨ 1π9 ΟΒΌΓΟ 
ΜΠ0956 ἩΪΟΚΟάηθΒ8 ἰδ σοηϑυπτηθίθ), (ὁ) ἐδα 
φαιίλεγίησ, γ6γ8. 17--:9 (4180 (Π6 τὶ ά), (6) 186 
ἐτεαάίπφ οὔ (χ6 ᾿ν]ΠΘΌΡΤΘΒΒ, τον. 20."----ΟἸ. χν. 
Α Πεαυεητϑοθπθ ῥγοοοάϊης ἰμ6 ἰηβὶίοιΐίου οὗὁὨ (Π6 
βούθῃ ἰαεί "ρίασωξε : ἰ6 τολγίγτβ δγτουηὰ ἰδθ 
ΤΏτουΘ βίης ἰδ δβοηρ οὗ δηιοϊραίϊνο ἰγιυταρὰ, 
δηά ρτγαΐδο (ἰμ:6 )υδίιῖοθ οὗ Θοἀ 848 δϑοιϊΐ ἰο ὃὈ6 ἀ5- 
Ῥίδγοὰ ἱπ ἐμὸ οὐϑγίθγον οὗ ἐμβ9 Βθδϑί, γυϑγβ. 2-- 
4. (0 “4πιοχε ρμγευεπίἱης ἰδδ6 εηίταποε ΟΓ ἀν ΟΦ 
ἕπίο ἰλε Τειαρὶς, σον. 8, ἰμαϊοσαῖοβ ὑθαὺ πὸ ΟὯΘ ἷ8 
Ῥοτγιηϊἰοἀ ἰο ἱπίογοθᾶθ ἴοσ (8086 δθοαυί (0 Ὀ0 Ρυη- 
ἱβοὰ, δηὰ σορβοαιθη γ, ἐμαὶ {8 61} Ριιη δα γαθηὶ 
ἷα οογίαἰπ δηὰ ᾿ηον] 80 ]9. 

ὙΥΟΒΟΒΉΎΟΕΒΤΗ : ΟΠ. χίν. 1-ὅ, Τηὶδ υἱβίοη σὸ- 
γ68}5 τπαΐ, ΔΙ Βουρ ἀυτίης (ἢ 9 ΒΥΑΥ οὔ ἐη6 Βεαϑὶ 
ΤΑΔΗΥ ψου]ὰ ἴ4]}} ἔγοια (86 ἔβί (ἢ, γοὶ (ἰμ6 γιθ Οδ- 
(δοῖϊο Αροϑιοϊίο Ομαγοὶ οὗ Ομ γὶδὶ ((86 144,000--- 
{πὸ πα θ οὗ οοπιρίείεπεε8 Δα ὑπίοη ἴῃ ἰδ6 ἰτὰθ 
ἀοοίγίπο απὰ αἰδοίρίπε οὗ ΟἸ γὶβϑὶ, 88 ργθϑοβοὰ ὈΥ 

5 [ΤΠ ΡΟΥΘ δέεπεῷ ἴο ῦὉ0 ἴδ αἰν δίοῃ οομίθημρίαἰθὰ ὮὈΥ 
δίυασι.--Ε. Β. Ο.} 

{ῃ6 Τισοἶνε Αροφίἶε8) σσου]ὰ πούῦον ἔδὶ], δηὰ πουϊὰ 
ἀμπα]ν ἰσί απρ οὐοῦ {π6 ΡΟΣ οὗ ιμ6 Βοδεὶ, δπὰ 
νοῦ ἃ δίαπα πὶϊὰ (6 απιδ οὐ Δουπιίι Ζίοπ (ἰὰ 
δΔηΓ}{Π|6818 10 (89 γὐδίησ οὗ {πὸ Βεαεί ἴγουι (86 4.6) 
ἴῃ Ηϊ8 Κἰηράοιι, ψὶσῃ πι}} πότον ὍΘ ἀοδίιτογοῖ 
(οορ. 8. οχχύ. 1, εἰ.) ; ἴ80 οἱγρέπείψ οἵ [89 
144.000 (τον. 8) ἱπάϊσαιθ8 ἰμαΐ {πο τ ΤῸ τοὶ 
οογγυρίοα ὉΥ [Π9 ϑρὶνι αὶ λαγίοίγίοθ οὗ ΒαΑΌγ]οΩ 
ΕΡ 8; ΧχΧΥ͂Ϊ;. 1.--5) ; ἐμ6 δοησ ο7 ἐγίμπιρὰ (τοῦτα. 

» ὃ), ἰ8 ἰδὲ οὗἩ “44πγεῖς ομδηίϊρ (ἰ6 νἱοίοῦν οἵ 
86 Οδυτοῖ. ψοτα. 6, 7 ῥγοάϊοὶ (᾿6 ἀηΐγοσβαὶ 
Ῥτοοϊδαιαίίοι οὗἩἨἉ [86 ᾳοβροὶ (ΌὉΥ ἐξέεγαὶ Απρεὶϑ ), 
δηα {δαί 88 Δ ῬτΟΡδτυδίΐου [05 89 Επα (σοΙΏρδΓΟ 
Μαδιί. χχὶν. 4). ον. 8 15. διε ρδιΐτο οἵ [86 
[8]}] οἵ Βαδνίοη, ἐ. 6., Ῥαραΐ οπιε. Ὑ ε15. 9.1}, 
ἃ ναγπϊηρ (ὉΥ ἰμενγαί ΑἸ κ6]8 3) δραϊηϑι πογβοὶρ- 
Ρίῃρ ἰμὸ Βοδϑί. οσβ. 14-16, Ψ᾽βίου οἵ ἰδ9 
1,ϑϑὲὶ Φυάκστιαθηϊ, Δ (1) ἃ ἢ ͵ατγνεαί, 86 ἰηζδίδοτ- 
ἧης οὗ ἰἰὸ ροοὰ; (2) ἃ ΡῬέπέασε, (λ6 σγυδδίηξ οἵ 
{16 τ ϊοῖκθα. -- ἢ. χτὶ 1, “8:1. Φοόδη, δδυτὶοξ 
Ὀδοῃ ὈγουρὩὺ ἰὰ ἐποὸ δογοροίῃρ οἰιδρίον ἰὸ ἰδ εΥΘ 
οὔ (9 δαγ οὗ δυάδριηοπί, ΠΟῪ γσε- αδοεπάξς, 88 υϑαδί, 
ἴο Δῃ σαγίϊεν ροϊεὺ ἴῃ (6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ; δὰ δηϊδγζοδ 
οὔ 186 ͵υἀϊοῖ4) ολαϑιβοιιθηῖβ ἕο Ὀ6 ἰηδίοιοι ο8 
τὸ Επιρίτα οἵ [6 Βοδϑὶί." γοσβ. 2- 4. “ Απι]- 
αἰ ρδιίΐοηβ, δορὶ π θὰ δηα οχρδπάρα, οὗὨ {Π0 Τπἰὺγ9 
υἱοίογψ οἵ (6 ζαϊ ἈΠ] ον (6 Ῥόονγοῦ οὗ ἰδὲ 
Βεαδβί.᾽" γετβ. ὅ-8. ““Ῥγοραγαίίοῃ ἴου (ὃθ 
Ῥουγίης ουἱ οὗ (80 ϑοόνθη Ὑὶ815 οὰ ἰμὸ Ἐπιρὶγθ 
οὗ (ἰμ6 Βοαβί.᾽ 
ΑΤοΒὺ: ΟΝ. χὶν. ΤῊηΐϊ8 18 ποὶ οπι γεν δῃ- 

οἰ ον τ᾽ βίου, Ὀὰΐ δὴ ἱπίγοἀυσίϊου οὗ 8 πον οἷδ- 
τηθΐ, ὁΠ6 οὗὨ σοιηΐζοτί δηὰ ἸΟΥ͂, ΡΟΣ ἴδ 6 δ6επ8 οὗ 
(0.6 Ἰδὲ ; ἰξ 15 απίϊοιραίογῳ, ΒανυϊΏ ς᾽ τοίετγθῃδο ἴὸ 
ἰνο ϑυδ᾽θοίβ ἰο Ὀ6 ἰγοαϊρα οὗ δἱιοσναγὰβ ἴῃ ἀε- 
(411-116 πιγϑίῖο Βδογϊοι, (2) 1.16 σοῃβυτοηδ- 
ἐἴοη οὗ ρΡυμπὶθπιοιὶ δὰ γτονασὰ ; ἰξ 18 σεπεζαὶ ἴδ 
18 Ομ υδοῖοῦ, σϑδο τς ἔογ παγὰ οἷοϑο 10 (86 ἴἴπ16 
οὗ {89 δηὰ, δπὰ ἰγϑδίϊης σοι ρ ὴ ἀϊουϑ}Υ οἵ ἰ8ὺ 
ἰοτθπὶ οὗὨ ἐμ δροβίαἰθ8 δὰ [6 Ὁ] ββθῃθβ5 οὗ 
{89 τἱχίοουθϑ. [1 παίασδ!ν ἀϊνγίθθ ἱἰβοὶΓ ἰδιὸ 
{το δεοίίοπβ: 1. Ἴεγβ. 1-ὃὅ. Τμο 144,000 δῖε 
ἰάϑηιΐοαὶ πεῖ ἐμο80 οὗ 6Ὦ. Υἱΐ. 4, δηιἃ σοργεθοδὶ 
ἐλ »εορίε οἵ Οοἄ; ἰδποὶν ἰεἰτοάποίϊοπ ΘΓ δεγτεϑ 
ἰο Ρίδοο Ὀθέογο υ8 (9 ΟΣ ἢ οἱ ἐλε λοίψ Αἰ οἱ 
ϑιίοη (“ 1ἴἢ9 δἰίο οὗ (86 αἰδβρίδυ οὐὁἨἩ οὐ β οἰοδὲδ 
οὔθ8 τὴν ΟἸιγὶδὲ "᾽ [189 8βοδὶ οἵ αοά᾿β τι 
Ομυτοὶ δαὰ πουβδὶρ ζ᾽]), Ὑμοτθ αοἀ 865 ρἰδοοῖ 
Ηἰβ Κίηξ, 85 δὴ ἱπίτοὰἀποιΐοι ἰο {μ6 ἀδβοσι ριΐοῦ 
οὗ ΒΕΓ ΒΘὨΟΥ͂ ἴῃ ργοδοδίης [μ6 κοΒροὶ, δορὰ δεῖ 
[αὐ αϊ 998 ἴῃ μογβθοιιίουβ. 11. Ὑεγβ. 6-18. 
Το ἴουν ἀππομηοεηπιεπία οὗ }.18 Βοοί: ου. ὕΌΣτι (ἢ 
ἰοχὶ δηὰ (9 σοπιροπαΐαπλ οὗ μα χαϑὲ οἵ (δὲ 
Βοοῖκ---ἰ 686 διὸ οὗ (1) 86 υπΐγοτβαὶ ῥγοοϊδιμα- 
ιἴοη οὔ [8 ζοΒβροὶ 85 ργουϊουβϑιίο (6 πὸ] Ἰυάᾷ- 
πιθηίδ, γ6 8. θ, 7, (2) {}ι6 ζ}} οὗ Βαὀνίοι (Βοαια, 
Ῥαρδὴ δηὰ Ραρα]--- ρυϊποῖρδ!γ Ῥδρδ); 866 οἱ 
οι. χΥϊ!.), 88 δὴ Θησουγδροιλθηϊ ἴθ Ὁ 189 ρϑι16π68 
οὗ (86 βαἰπίβ, τϑὺ. 8; (8) ἰμ8ὸ 8081 ἀείεδι δδὰ 
ἰοταϑηὶ οὗ 86 ον ̓ 8 δηῃϑιἶθβ, τόσα. 9-1}): (4) 

186 ὈΪΘΕΒοάη 688 οὗ 81} σῆο ἀἷο ἰῃ 186 ἤμιιἢ δοὰ 
οὐοάϊοησο οὗ Ομ ταί. [Π. Ὑογβ. 14-16. Τδ 
Ματγυφεί, ἐ. ε., 18 ἐπσαίλενὶπσ ὁ ἰδὲ δαϊπία, δ" 

ΒΟΥ πς ἰο (Π6 Ῥτοοϊδιπαίίου οὗἨ (μ6 ρμοερεὶ ἴῃ 
ψοτβ. 6, 7. Κ΄. γόοτβ. 17-206.0. Τὸ Ῥύμασε οἵ 
Ἡγγαιλ, ΓἸ ΒἸ Πῶς ἰΒ9 ἀοπυποίδου5 οἵ συϑγβ. ὃ, 
11.-----ΟΒ. χυν. ῬΒΕΡΑΤΟΒΥ {0 ἰδὲ ϑευεπ γὶ αὶ: 
γον. 1, ἰμ6 ἀοβοτγὶ ριΐοι οὗ (86 νἱβίοῃ ; τϑυϑ. 2-8, 
19 βοηᾷ οὗἉὨ ἰγϊυσιρὴ οὗ ἐμ βδί αἰ ΥἹοί τ ἱ Οὐ ΟΥΕΡ 
ἰδ6 Βεδϑί ; τὑοσβ. ὃ 8, ἰδ6 οοιοΐης ζοσί οὗ (}9 
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ϑουθὴ Αἢ 615, δηὰ ἀοἰνοτγίης ἰο (ἤθει οὗ (9 δούθῃ [88 ἐδοβθ οὐ οἶδ. Υἱὶ.---ἰπὙ δῇ ἐδ9 3 γε. }γΐίδ 
Υἱλ9. (869 δ'δο ἰῃ ἔχρι,.ὄ 1. ὈΚΤΑΙΣ, ἐπ ἰος.) 
ΪολΡ: ΟἈ. χὶν. 1-4. Το 144,000 διὸ (ἢ 9 βά πιο 

88 ἰἰο59 οὗ οἷ: Υἱῖ. ; ΠΥ δῇθ 8180 (ἢ Ἦ ἰϊ 8568 
οἵ οἷν. χὶ. Γαιβϑαὰ ἔγνοια 9 ἀοδὰ; ἰῃμ6ῦ ᾶνθ ποί 
Ὀεϊοηχοά ἰο 189 δροϑίδίθ Ομ υγοῖ, ποῦ βδποιἰοπϑα 
86 ὈΪΔΒρΒοιαου5 υϑυγρδίϊοηβ οὗ {86  1ὰ Βοαϑί, 
δαὶ ΔγΘ Ρᾷγθ ΜΟΥΓΒΒΙΡΡΟΓΒ οὗ Θοἀ" ἰμ6Υ δΓὸ ἐδ9 
βηει- ρι8 απὶο Οοἀ (ἀϊδιϊηκυ δη θὰ ἔγοιι (8 6 Θοτὰ- 
Ρἰοίο λαγϑεδὲ οὔ γνοτϑ. 16, 10) ; {80 δοπσ οὔ τυοσ. 8 
ἷ8 ἐλεῖ; βοῃᾷ.----Ἶ. χίν. 6,7. Τὸ Α(ησεὶ το- 
ῬΓοδθη 8 ἃ ὈΟΑΥῪΥ͂ δηὰ βιιοσοϑϑίοη οὗ θη, 10 89 
ἴο ὍΔ ἰῃ9 ΘΥΟΓΙ δι ρ σοβροὶ Ὀοϊὰ ἰο 1.) 0 πϑί: 085 
οὔ ἰδ ἰο Κἰπχάοαιϑ, δηὰ ἰο 8}} οὐδ ν ἐγ Ὀθ8 δηὰ 
ἰδῆξυδχοϑ οὗὨ θδυίῃ .----- -ΟἹ, χὶν. 8. τοδὶ Βαὺγ- 
ἴοη ἰδ (0 δαργοραὶθ οὗὁἨ δ9 παδίϊοηδὶ σοὰ δἷθ- 
ΤΑΤΟ 65 Οὗ (Π6 ἴθ ἰκἰησάομῃδ; βὲ}9 δβυπι0}}208 
(80 ἰοῦ θγ5 δηὰ συΐϊογβ οἵ ἐμ οὨγο 69, τὶ ἢ 
πιο ἰδ 9 ἰκϊ ρσ5 οὗ (0.9 δδυίἢ 7οἷη ἔῃ {86 ἰηδβίϊτα- 
(ἴοα, ργϑοιῖσθ, δηὰ αἰ ϑϑδπιϊ πϑιίΐοη οὗ ἃ ἔδὶϑο υοὶὶ- 
Εἴοη ; υηἰτἰη ς νεῖ μον ἴῃ (ἢ 9 ἀυδαγραιΐοη οΥ̓͂ (ἢ 6 
τρυιθ οὗ αοιἱ 85 Ἰατυχίνου, δίο. ; ΒοΥ ζΔ}} ἰβ ΠῸΥ 
ΒΕΥΟΤΔΏΟΘ ἔγοιχ 180 ΟἷΥΊ] σΟΥΘΥΠπιΘη(8, δὰ ἀ6ὖθ6- 
ἰἶοα ἴγοια μδν' κἰδιΐοῃ δῃἃὰ ρΟΎΟΡ 88 8. ΘΟΙΏ ΪΠ8- 
ἰἴοα οὗὨ Πδ 10}}8] 6518} 8 τη θη 8: ἐΠ6 Α΄ πσεὶ ἰ5 (116 
τοργδβϑοηίδιϊνο Οὗ δ ὈΟΥ οὗ ποθ, λὲν ἤϊσὴϊ ἱπ νεϊά- 
ἤπεαυεπ ἀδποῖθ8 ἰμοῖτ ρυ ] οἷ! δηὰ οοπϑρίοαϊγ, 
διὰ λὰξ σππωπεϊαίίοη, ἰδὲ (πθγὸ 18 ἰο ὉΘ 8 ΡΕὈ] 16 
δηὰ ὀχα!ἰηρ δοἰ ογαϊΐου οὗἩ Β6Ρ ονογί γον. ------ 
Ο". χίν. 9-.18, Τὴο ψδτγπίης ᾿πρ} 168 ἐμαὶ ποί- 
πὶ! πϑἰδηάϊηρς στοαὶ ΒΑΌΥ]ΟΩ 885 [Ἀ]1θὴ ἤγομι ΠΟΥ 
δίδίίοη 89 ἃ παι οπαὶ 69 Δ Ὁ} 5 ταοηΐ, τηθῃ ἃγο δι }}} 
πουϑυϊρρίης (86 ἯΠ |ὰ-Ὀθαδὲ δηὰ 18 ἰπιδρβθ, δηὰ 
τοσοΙ Τρ 118 τηΔΡ}(---ἰ 890 ΒοΙαἶδ ὨΙΘΥΒΡΟ 68 
80 8.1} 1 (0 βιι ἰθὺ δον ἐπ οἷν [4]}, δΔηἃ δοϊίζηον- 
ἰοὰσο ἰδ ῬΟρΘ δϑ ἐμποὶγ μοδὰ : 1110 βγιῃηδοὶ ἔοτο- 
δῦονβ ἰδδὲ διῇιοι στοαί ΒδΌΥΙΟη ἢ88 {Ἀ]] 6 ὕγοπι 
δὲν βίδιΐοῃ 88 8 δοπιὶ παίίοῃ οὗ παι: οηδ χοᾶ ἢἷ6- 
ΣΑΤΟ 68, ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ ἰθϑόθ 6 γ8 81}8}} δυῖϑθὸ ὙΠῸ 
Δ88}} ρα δ᾽ οἷ γ δὰ βιγθηυουθὶν δβϑογὲ {86 ϑχοὶὰ- 
δι τὸ τὶ ιΐ οὗ αἀοὰ ἰο οη͵οΐῃ {86 ὕδί ἢ δπὰ ἐηϑιϊξαιο 
[δ9 ποτβὶρ οὗ πὸ ΟΒΌΤΟΝ, δίο.------- ἢ). χὶν, 14- 
16, Το οπὲ δέκα ἰλὲ ϑοπ 9," Μαπ τοργϑϑθηΐβ (ηοὲ 
Ομ γῖϑι θα.) 8 Βαπιδπ Βοίηρ, ταὶϑϑα ἤγοιι ἐμ ἀδδὰ 
ἵὰ σίογγ, 1|κ ὑπὸ Βαπηδπ ἤογπι οὗὁὨ Ομ τὶϑὶ ἴῃ Ηἰ8 
ἐχδ δι [0η---Π6 Ῥευῖοά οὗ {818 δρθησ , ἐμβογοίογο, 
15 δίιου (9 γουϊνὶ βοδίϊ οη οὔ (9 ἢ  πόδδ65 ; {ἢ) 056 
βεγυθβί θὰ ὉΥ Ὠΐῃ δῦθ (89 βαϊπί5, ᾿ἱνί ες δη τπο- 
(Δ].---ΟἿ. χίν. 17-20. ΤῊ ἀο]δοιΐοη οὗ ἴλ9 τνὶηθ 
ἰαϊο ἰ86 πὶμθ.ΡΓΘ95 δἰ σηΐῆθβ ἰμδὲ ἐμο39 τόση 
δε νἱπθ ΒΥτηθο 1:68 ἃγὸ (0 ὉΘ ΟΥαΒΒοὰ ἈΥ͂ (Π6 
γεηρθδησθ οὗἁὨ {86 ΑἸπιϊ ρ ιν γ---ἰ 9 ἰγοδάϊης οὗ (ἢ 9 
ὙΠΟ ῬΓΘ58 Ου θ᾽ ἀθ ἴΠ6 οἷν ((μ)6 δγιθοὶ οὗ ἐπθ 
πδιοπ δ ἰσοὰ ἰογυσῃΐθθ), ἀθποίθα ἐδδὶ. (μ9 
ἜΤΑΡΟΒ δῦὸ ἔγοιη ἰμδὶγ υἱοῦ 8---ἰ μὴ τίσορ οὗ 
δίιοοά βγταθο!ἶΣθ8 ἰἢ 9 νδβίπθβϑ δηὰ υἱβὶ ὉΠ οὗ 
89 ἀεδιγυοιίοαυ; 186 ἀρφγοοίίοπ οὗ ᾿ι.6 νίηθ ἰπίο ἐδ 9 
Ρτοδ8 15 8 αἰ ξογϑηὶ ποῦῖς ἤγοὰ ἰδ 9 ἐγεαά!πγ---ἰἢ 6 
ἤοτππεν 8 186 σου οὐ (9 σϑαρϑῦβ, (μ9 ἰαϊίον οὔ 
(86 8οη οἵ ἀοὰ .------ΟὨ, χν. 1-4. Α Ηδαγνθη- 
δ66η9 πῇῃογοΐη [ἢ ΘὨΓ1ΓΘ τη858 οὗ τυ [ἢ 68568, ὙΠῸ 
ἱβγουρῃοῦς (ἢ 9 8168 ὨαΥΘ Βοϊὰ ἰδ ἐδϑι πο ΩΥ οἵ 
δεδυβ, δηὰ τοίαβοα 5 δαλδϑίοη ἰο Απιϊοηνίδϑιίδη 
Ῥοόγϑ, ΔΓ Γοργθβοηϊθα 838 ργαϊϑίηρς (ἢ 9 υγίϑα οπι 
δηὰ τεοιϊταὰδ οὗὨ ἐπ ΑἸπιὶρ ιν. ----- ΟἿ. χν. δ- 8. 
Τὸ ἱπιτοἀυσεΐου ἰο ἐπθ ροιγίαρ ουἱ οὗ [μ8 γ᾽] 415, 
ἰδ οειπς τμαὶ ηο ἰπιοτοοβδίοη ὈΥ {π βαὶπίβ οὔ 
Θατῖβ ἴον (9 βαϊγδιΐοη οὔ Απιϊομ γί βιϊδα ὕοθβ 18 
ἴο δ6 οδογοά ἀατίης (18 ροτίοά. 
ΟΚΑΒΟΟῪ : ΟΒ. χίν. Τὴ8 144,)000 δῖ ἰδ Βδιιθ 

σορ. ἔχ. χἰϊὶ, 1ῦ; χχχὶν. 30), γεργοξεπίίπο αἱϊ 
οὐδ Υδηβοιηϑὰ ῥϑορὶθ; ἰὴ Αηροὶ οἵ τοῦ. ὁ 

δΥΤ ὮΟ]Ϊ265 1110 πιϊΪΒΙΓΥ͂ οὗ [80 ζοϑροὶ ἔγοιι (ἢ 6 
Ὀορσίποΐϊης (ΒΡ οἰ! ἐγ ἃ8 Ὠχβϑ μα ΓΪ68 ἰο [ἢ 6 ̓θὰ- 
{90}; [9 ΔΏκ6] οἵ τοῦ. 8 γορυθβϑαςβ ΒΟΙΏΘ Π}}8- 
Βίομαυθδ, ὙΠΟ ΓΘ [ὩΟΓΘ ΘΟὨ ΓΟΥΟΥΒΙ ἃ] δηὰ Ρτο- 
ἰοδίδηϊ ἰπδὴ ἰδ6 φγοοοάϊΐηρ; (6 {ϊγτὰ Απροὶ, 
Υ6. 9, ΒγπιΌοἶ 268 [86 Ῥγοϊοϑίϑην τ αἰ ϑίγυ ; [}}0 
ἀεαά οἵ γογ. 18 διὸ (89 πιαγέυγεα ἀοαὰ οὔ Α]Ϊ 209: 
(89 ο"6 φησ οἡ δὲ εἰομά, τον. 14, ἰθ6 Ου τὶ ἰὰ 
Ηΐβ8 δυιμδηΐ ἰΒβγουκθοιν ὑμ9 σποβροὶ ἀΐβρθῃ :- 
(ἴοι βἰἐἱηρ οη ἰδ 9 οἱουά ((π}9 Βγπιθοὶ ἰδκθη ἔγοαι 
119 οἸουἋγ ῥ᾽] γ), τ ϊοῖ ΟΥΟΡ δΌΪ1 685 ΟΥ̓ΣΡ 189 
Ομυγοῖ; ἐπ Αηχοὶ οἵ τοῦ. 10, ἐὴ9 ψῇοὶϊο ὈοὰΥ οΥ͂ 
ΟὨΡΙϑι᾽ 5. τη ἰ ἢ βίγγ -ἰμο ἰἰπιθ οὗ (μοὶ ῬΥΑΥΘΡ ἴο 
Ομ νὶϑὶ οοϊποὶ. 65 τὶ (ἢ {89 ἀσδὶ οὗ {π Τ᾿ 8868, 
189 τοδρίηρ- πλ0 ΟΥ̓ Ηΐ8. οοπιρ]δησθ τὶ ἢ ἐμαὶ 
ῬΓΒΥΘΡ ἰδ ἴμαὶ οὗ 0.6 γοβυγχγοοίΐοη οὗ (0 πιΐ- 
Ὧ6088908 (86 Βοίοτιμδίϊοη) ; (89 Δῃζ6] οὗ τοῦ. 17 
8 89 ΗΟΙΪΥ ΟἸιοβί; {μδὶ οὗ γον. 18 γϑρυοβθῃ!8 
Ρογβοουϊθα βοϊηῖϊβ; (9 υἱπίασε ΒΓ 01 1205 (0 
νγϑβιϊης ΔΓ (δαὶ (ΟΠ οοὰ (δ ΒιοίοτγτηδιὶοΏ. ----ο 
ΟΙ. χυ. Τὴο γοβυγγθοίίοη οὗ 9 τ 65868 ΒΥ Πὶ- 
Ὀο]ΪΣο8 ἐμ 9 Βοΐογιδιίί οη, μὰ 8180 ργθϑϑῃίβ 8 ζ6- 
ὨΘΓΔ] Υἱὸν οὔ 156 ]ογίουϑ οὐϑηίβ δηὰ γοισὶ θα 005 
ἐμπδι {0]] ον 6α.---Ε αὶ. (.] 

ἘΧΡΜΑΝΑΤΙΟΝΒ ΓΝ ΘΕΤΑΠ., 

ΟἸ. χίν. 1. ΔηδἜ}ι5Ἣοὕοὄ Βαν, δᾶ ὈΘΒΟΪ]Άά. --- 
[νου ἱπιγοἀποίϊοη οὗ [89 ΠΟῪ, στοαὶ υἱβίοη οὗ 
180 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ρΡτθ- ΘΟ] οὈταιΐοη δηὰ ργοραγαί οι οἵ 
80 ὅπλ] Φυάσηρηί. Τὴ οοηϑυμητηαἰϊοῃ οὗ ἰ(ἢῃ9 
ΟΒυτοῦ, 88 δρρθαγίηρ ἰπ ἰδ9 144.000 νἱγαίηϑ, ᾿8 
Βγρίοπιαίίο οὗ ἰδ 9 σδοηϑυπιηδίίοη οὗ ἰδ 6 ΘαγιὮ, 
οΥ̓͂ [18 ΓΙρΘη 688 ἔοῦ Ἰυὰριῃθηί. . 
ΤῈΘ Το] (οἷ. Υἱΐ. 17)--τῆ το ἴῃ ἐλ 9 γτδάϊδησθ 

οὗ ΗἸ5 ρἱογίουβ Βρο]}8 οὗ υἱοίουυ. 
Οἱ τἴ80 Μίοσπῃϊ ΖίοὨ.---8 (16 τηοσηϊδίη ἰο 

9 σοποαΐγνοά οΥ͂ 88 'ῃ ἤορανθη (ἴῃ δοσογάδησο ν᾿ ἢ 
ατοίυβ, Ηθηρδίοπθονς, ΕΌτγατα, οἰ αἰ.) Οὗε 5 10, 
ἰῃ δοσογάβδησο ψὶὶ 0 Ἰγοίί ὁ δηὰ Ὠὑδίονρά., ἰο ὉΘ 
ἴα κοη ἰῃ 15. ὁ ῬγΟΡΟΣ ᾿ δοσθρίδιϊοη, ἱ. 6., 1ἰ{8- 
ΓΑΙ Ὀυϑιοταϊθοῖς ΔΡΡ] 685 1Γ06 δορὶ ἐπ οὶ αὐέέσο- 
γὶδίὶς ἰο ἴμΠ6 Ἰηἰοτρτοιδιίοη οὗἨ Μουῃηί Ζίοη ἃ8 189 
Ομυγοῦ (κἴον Βοάο, Οα]οΥ., δὲ αἰ.}, ἰῃ 18 σὨγοῦο 
ΤΑ ρρτθ ϑηβίοη οὐ τνμδὶ δἱϊορογίϑιῃ ἰδ. Τιιθ 
υἱ βίου 8, ΘΥ ἀΘΏ ΠΥ, 8 ρἱοίυγο οὗ ἰπ9 Ομυτοῦ Τυῖ- 
ἘΠΡδηΐ, γοϑι ἀδηΐ ἰπ ἐδ βρὶ 4] θάνῃ τ Ὠ]ο ἢ 
Ροσνδάοβ ἤρδνοη δῃὰ ϑαγσίῃ. Μουμπί Ζίοη, ὃον- 
ΘΥΟΓ, ΡΑΓΓΙσΟΪΔΥΪΥ ΒΥ Ὁ 0}12Ζ68 ἰμ9 ἸΟῪ οἰίδά 6], 
«89 ΘίθΓΏ4) [ΟΥΊΡΟΒ88 οὗ 1.) Ρ60Ρ]9 οὗ αοά. 
Διοᾶνί Ηἰ ἃ μυη τοῦ δ ἐοτιγ- ΟἿΣ 
[που 884} ἃ.---Τ ογο 18. 88 ἢ{πι10 ουημἀδιϊοη ἴῸΡ 
86 Ὀ6] οΥ ἐμαὶ (Π686 144,000 δῦὸ σοιῃροβοὰ ὁχ- 
οἰυϑίγνοὶν οὗ Θεη ἰε6 (Ὀ ἀϑίο να 160..) 88 ἤογ (ἢ 9 
δϑϑυτηρίίΐοη ἐμαί ἰμ6 141,000 οὗἨὨ οἈ. Υἱὶ. ΔΓ6 ὠἱεῖοϑ 
οχοϊαβίνοϊγ. ΕοΥὺ ἃ ἀϊϑουδδβίοη οὗ (0 αι! ο8ι1 08 
ἃ8 ἰο ἐπ ἰἀοηι ΠΥ (ἀτοί., γι ιγίη ρα, δη ΠΠΒΗΥ͂ 
ΟἸ6ΓΒ) ΟΥ αἰνογδίιγ (ΒΊοοῖΚ, Νοδηάθν, ἐἔ αἰ.) οἵ 
(9 ὑπνὋὸο 8580: 00 1168, )1ο ΓΟΙ͂ΟΡ ΟἿΥ ΓοδογΒ ἰο (0 
ϑΥΝΌΡΤΙσαΙ, ΨΙΕῊ [8180 Αὔρ. ΝΌΤΕ, ὑ. 198.---Ε. 
Β. 6] Τὸ 1.000 οὗ {}|86 ρτδβθηῖ Ομ ρον ἅγθ, 
888 ὙὙΠοΙΟ, ἢ 6 κπ|ὸ οῦποὶ οὗὨ 16 Οπτοὶι οὗἁ 
(αοἀ--τὦ κουποὶ, ον οΥΡ, ΜΓ ϊσ ἢ 1.85 ἀονοϊοροά, 
ἤγοτι 8 ποδὶ οἵ ἐὀοπιδαίαηίδ διττὴ οὐ (δ ΐ8 81.16 
ΟΥ̓͂ ἐο ὈουΔΥΥῪ Ἡ ἱσὰ αἰγὶ 68 {μὲ8 116 ἔγοιῃ 1819 
᾿ο ἰο σοπιθ, ἴο ἃ δοβὶ οὗ υἱοίογδ ψἴὶοὸ ΠΑΥΘ 
ογοβϑϑὰ (89 Ἰ᾿ἰπο; 88, δι λ} 1 ]Ὺ, (116 δεαέ ὁ ἰἰ10 
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ζογοοα 5 οΥ̓ ἐϊϊ9 ὅγβί ᾿δ8 Ὀθοοδ 86 ΟρΡΘῃ ἱπ- 
δοτγίριίοπ οὗ Δρρογι  ΟΠΟΥ ἰο Θοα διὰ Οὐγμέ. 

γον. 2. Α νοΐοοϑ ἔγοῃαἃ [6 Εθανϑθ --- 
ἀεαυεπῖὶν οδδατδοίοῦ οὗ (8 γοΐοϑ ἰ8 16 πιδίῃ 
(Βίης ; 89 δου πὰβ δἃγ0 δουπά5 οἵ ρογίθοϊοα. 789 
γοϊσθθ 86 ἰᾷ μετγί τυοΐοϑδ οἵ. Ο νυ διδῷ Ὡδι! ἢ 8 
(186 τοὶοθ οὗ σγεαΐ τοαίεγ4), ἴῃ ραγίὶ (80 γοΐ668 οἵ 
εοαὶ Ριορίιεϊ8 ({Π0 γοΐσο οὗ α σγεαί ἰλυπάξεν), 
ὈοΐὨ (89 ἴοτοῦ δηά {πο Ἰἰδίίορ θοϊηᾳ ρμογίοοίοα 
ἰῃ ΒΟΥ δὶ (ἰπ6 τοΐοϑ οὐ λαγρεγϑ). ἴπ α οογίδίῃ 
ἄορστοο, ἐμογϑίογο, ὑπ 9 γοΐοϑϑ ἔγοπ Ἡθαυθῃ οοϑῦ- 
ἑλίηγ ἀοοβ τοργοϑοὶ ἐμ 144.000 {ποτ βοῖνοδ 
(Βεοηχκοὶ, θη φϑίοπθονζ, εἰ αἰ.); τλοτὸ διγϊοί Υ 

. Βρθδϊείηζ, δονογογ, ἰὰ ἰ8 (δ 6 ἔγαο ἰοαπίδίη οἵ 
βοᾷ Ὑἱτΐα (89 Ομαγοῖ οὗ οι, νεῖιοβο ουἰβον- 
ἰπη 23 Ρ8985 αὶ ζτγδάμδ!ν ἰο (Π6 θηςγο ΟἸ το: --- 
(ἰιο οἀοὶν οὗ (6 6ο᾽68ι181] Οματοὶ..--Οτοδὲ ψνᾶ- 
ἴοτβ (οἰ. ἱ. 10).-- ὦ νοΐοϑ οὗ ἃ βιϑαὶ 
κτουπάᾶοε (οἷ. Υἱ. 1).---Ἐξᾶτρα (ον εἰλογηδ).---- 
ὙΥΠ 8.1} ἰϊ8. βανὶ πεῖν, {89 δοῦς, ἴῃ ἰ18 βρί γἰϊαὶ 
ΠοδΥ, ἰδ 85 ὁχαυϊδί( 6] ἀοἰἰοδὶθ δα ἰδ πιυ5ῖο οὗ 
186 οἰίδογα. [ΓΑΡΤΟΒῸ οοπιπιθηίδ: “4 Τ)6 ΠΔΙΡ- 
δῦϑ δῃη δ {μ0 δος ἃτο ἰῃ ἤοδνοιυ, ἰδ 144,000 ου 
φδυίι : σπά πο ὁΝ6 οᾶὲ αδίδ ἰο ἱεαγη (λε δοης, ἴ. ε., 
ο δρρτϑοϊαϊθ 115 πιο ον δηὰ πιϑδηΐϊηφ, 80 85 (0 
ΒΕΟΟΏΡΑΠΥ ἰΐ δηὰ ὉδδΡ ῥδεὶ ἰὼ μ6 ομβογὰβ." Οα 
εἰ οἷος δηθὰ ΓῸΒΡ του: “Τμ6 Μουηὶι 
Βίου οη πὰ ϊδὰ ἐμὸ 144,000 δἰοοά νὰ (δαί οἴ [ἢ 6 

ΠΟΑΥΘΌΪΥ ἰδ ογηδοῖθ... Τ89 βοηρ, δοσογαϊηρν, 
« ϊοῖ μα βοαγὰ ὕγοιῃ Ηθανοη ψαὰϑ (ἢ εἷς Βοηρ; 
ποὶ {π6 βοηρ οὗ (6 οἶον γοάἀδεπιρὰ οὐ οἵ δῇ 6]5. 
Τιιΐδ ἰ8 δρραγθηΐ ἔγους (09 τοργοϑβϑηίδίίοη ἐπὶ ἴἰ 
δ 85 βαηρ Ὀοίογο 6 ᾿ἰγίη ς-ογοαίατοβ δηὰ ΕἸάθΓΕ, 
δηὰ ἐμὰ 9 οὯ9 ΔΒ Β0Ϊ6 ἰο Ἰοδτῃ ἰΐ Ὀαΐ (Π6 
144000, 70 φυρροες {{ ἰο λαῦε δεόη ἑμπρ ὃν οἰῆετε, 
ἐκ (ὁ δώρροεε ἰλαὲ ἐλεν λαά αἰγεαάν ἱεαγπεά {ἰ."---Ἐ. 
Β. 6. 

γεΡ. 8. Α ποῖν δοῃᾷ .---αϑ μο ΟἹὰ Τοδίδπιοπι 
8 πεῖ. ἰῃη σοπιραγίϑοη ψῖιϊὰ (86 ῥγἱμμδνδὶ ἐἰπ|6 ; 
88 ἰΐο Νονν Τ οβἰδιηθηί ἰ6 πεῖ ἰῃ σοι ραγίβοι ὙΠ1ἢ 
89 ΟἹ]ἀά Τ᾿εϑιδπιεπί ; 85 ἐδ ΘίὁγΠ 8] ζ0509) 18 κεῖσ 
ἰῃ σοιῃιρατίδοα Μιὰ ἰῃ9 φοθροὶ οὐἨ ρυϊποὶ ρὶδὶ 
σωτηρία; 80 (9 πεῖ ΔΦΟΝΩ ἰ8 πεὶ ἰῃ δοπιρατίδοα 
αἰ Μοβοδ᾽ δος οἵ γοἀοπιρίίοη :-τ-ῷ πιο ἀ6- 
ψοϊοροά ἴογῃῃ ἰ6 (06 σοπλαποίϊου οὗὨ [Π6 π0 ΒΟ 68 
(ς. χΥ. 8). --ΑὩᾶ ἢὩο οὨ6 οου]Ἱᾶ ᾿ϑαᾶστῃ ἴδ 
ΒΟΙὨΚ, εἰς.---ΤῊο οοπαϊεϊοι θύοι (Π6 ΘΓ ρ' 
οὗ ἴι ἰ8 ἀοροηάδηϊ ἰδ ηοὶ διιἰ βίο ἰδἰϑηΐ, θυΐ 189 
εἰορίὰ οὗ δἰ αἷσι! θχρουῖθῃσο, βιιοῖ 88 8 ροβϑϑϑϑϑὰ 
ὮΥ (86 14440ὉἪὉ0.Ἡ Τὴὸ εἰριοϑιὶ βϑϑι]ϑιῖοβ, (ἢ 6 

ταοβί ργοίουηά δνίϊδιῖσ ἰμιο!ἰροηοθ, ἰὰ (Π0 δ[α)- 
Ρἰοβϑί νοῦ 8. 

γοτβ. 4 δῃὰ ὅ. Οη ἀϊδεγοηΐ αδἰζοπιρίθ ἰο θοῃ- 
βέγιαο {Ἰιὸ Το] οί, 806 Ὠ βίοτγα. 

Αἰἰτεϊθυῖοβ οὗ (80 1414.000: 1. ΒΟΥ δτὸ νἱτ- 
Εἰ: (παρυ νοι, τἱναί!-1Πκὸ [ἱωπρ γαἀμἰϊολε} . 189 
ατοοὶς ἰογπὶ ἰ5 ΔΡΌΪἰοἃ ἰο πιθῃ 88 Μ} 6} 48 ἰ0 νο- 
τα θη) ἰῃ ἃ γοϊ ζίουβ 86Π80 ; (ΒΟΥ Βα γΎο κορί {Π6πι- 
Βοῖγψοβ ριιγο ὕγοπι ἰΔοϊδίγΥ (Οοοσοοὶ., ατοί., ἐ αἰ.), 
ἰάφα) ἰσοποοϊααίθ, το, ἰδ ΤΏΔῪ ὍΘ, ΕΥ̓ΘΏ 88 Ποῶ- 

{π6η, ρεγσοίνοα (8 τγι8 (0 ὍΘ Ὀὰὶ δγιμῦο}8. 
Τιιο νοτᾶβ [παρϑένοι γάρ εἰσιν] Ἀδτο Ὀθοα ἰ [6] 1- 
οἰΤουϑὶγ τγοϊογεοὰ ἰο πιοπ κίβα δϑοοιοἶδπὶ ὈῪ Βο- 
δ Οα οἹ 6 ἀχθρζοίθβ ; (0 66  ΌΔΟΥ (Αὐυκυδίϊηο, 
Βοάο, Βοιδο, δ ϑιοτα 66.) ; ἴο ομαϑβιίγ (Ηθηρ- 
Βιο ΘΓ : δοβίϊμθποθ ὕζοιλ 8}} Τογαϊοδίίοα, 0) 9 
οἰϊ6) ; ἰο ἰὸ στ βιϊδηδ οΥ̓͂ τ[λ9 1.8 ἀδγβ (1 οἵς- 
ἀαρῶι Απὰ (μὰ8 89 Ββγπιῦοϊ ἰ8πὶ οΥ̓͂ [86 Θηἰγ6 
Οἱὰά ἸΤοβίδπιθαί, Ὀδαγίης ὑροῦ (ἰμἷβ Ῥοϊηΐ, 48 
Ὀθθῃ Ἀπ80]9 ἰ0 οὈἰδίη 8 ζοοϊ πο] ἰῃ [80 πιϊηα 8 οὗ 

{8.980 δοτηπιοηϊδίογβ. Απὰ ἐδο δέτηϑν ἀεάἀποίΐοη8 
ποϊο Νοαπάοῦ δηὰ οἰμβοσβ (4150 Ὠδοιοτάϊεοϊκ 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΪΥ. 506 δἷδ ποίθ, Ρ. 466) δυὸ ἀσανῃ ἴτοδι 
186 υιἰϑαη οΥβίδηάϊ β, ΔΓΘ 8 ΓοδΪὶ οὗ (δὲ8 ᾿ζῆο- 
τίης οὗ ἐπ ΟἹ]ὰ Τϑοἰδηηθοὶ δγιῃθο), ἃ Σϑοοξηὶ 08 
οΥ̓͂ ψ ἰοῦ δου ϊαὰ (ἢ 9 ΤΏΟΡΟ δδϑυγθαϊυ παν θεῖ 
ἰμάυσοά ΌὈΥ (δ6 ἕδοί ὑπαὶ (5 τινὶ ΙΓ ΓΌΤΤΩδ (80 
οχίγοπιθ δΘοηϊΓαϑίὶ (ὁ (06 οχίγοσια δϑοπιϊπδίίου οἵ 
ἰάἀοϊδίνΥ, υἱΖ. : (6 τογδεὶρ οὗ πὸ Βεδοὶ 

2. Τοδο (τὶν Θπι 8818) 8:6 ἔΏΘΥ ὙΠῸ 
ἕο!!ονν ἴδ6 Τρ ηλΌ, εἰς. ---Ὦ ὕδίοτάϊοοϊς δὰ οἰ ΒΕΓ 
ἸΑΥ͂ δίγοβθ ὉΡΟῸ [6 Ῥγοϑϑῃί, ζοίΐοιο, ἰπ ὁγά ον ἰὸ 
οοηΐπίθ ἰδ9 ἰεἰογρτγοίδιϊοα οὗἁ {86 ἰδ Γαι 85 ἃ γε: 
ἰουῖῖθ, οχργϑοϑϑίνο οὗ (89 10] οσσίηρ οἵ ΘΟ τὶδὶ (9 
τὶ θυ ϊδιίοα δὰ ἀοδὶ (ατοί., Βεηρεὶ, Ἠευροα- 
Ὀ6γ4). ΤΈΉΘΥ δζγὸ ἰμ9 οομδίδοηϊς διἰθηἀδηί οἵ (δὲ 
ἱκωὉ. ἰὰ ἰ8 ἀφεοϊαγοά. Τδο Ἰδίίον ᾿μοῦρι, Βον- 
οὐαΡ, ͵ἰβ ἱποϊυβῖνο οὗ (86 ἔὐΤΙΔΘΥ ΟἿδ, δὐθ 88 1 ἰδ 
αἷθοὸ (86 τοβυὶὶ οἵ ἰι, [“ 1 Ηο ροοδ ἰο Θείϊιβε- 
πιδῆ6, ἰδ ἤοϊϊον Ηΐπ {δῖ Π ον ; 17ὠὀ Ηδ ξοεϑ (0 
ΟΊ νδγΥ, ΠΟΥ͂ ἰδ ῖζο ὮΡ {πο ὶν ὁΤῸΒΒ δηὰ 00]]10υ Ηἰπ 
μον. Ηο ἱβδ σοῦ ἰο Ηδρδνυθῃ, δηὰ δον νυ] 
Ὀ9 πίῖι Ηΐδι ἰμογὸ 8180." ἨΟΚΡΒΉΟΒΤΗ.--Ε. Β. 
σ. 
ἐ Τμοδο0 “νόσὸ ὈΟΌΚὮΪϊ.---Ετορ δδὶ8 δ Ἰδὶὰ 

ὉΡΟῚ δ 6 ΡΟΥΒΟΠΔῚ νοῦ οὗ {8 656 δ8ο0]8 ὉΥ (86 
γοροι ἴοι οὗ οὗτοι. ὙΠΟΥ δτὸ γοἀοειηθϑὰ [ὈουρἘι] 
ἴῃ 8 Βροοὶδὶ βθῆ86, ΔΙΓΘΟΔΌΪ ἰο ἰδεῖς ἀδβιϊηδιϊοῃ 
οὗ Ὀοϊηζ δὴ ἀπαρχή ἴὉ θΘοὰ «δπὰ (6 [4π8. 
“Κοαεενεοα ὕτοτε ἀπεοπς πιεη---ἰαυῦσαδλρο ἀοτγιτοὰ 
τοῖα ἰῃ Βοοῖς οὗ ἔχοάυδ: “Τθὸ δτγδι-Ὀοτη οἵ 

ΤὨΥ͂ δ0ὴη5 1 τοὐἀοομ ̓  (Εχ. χἰϊὶ. 16; χχσίν. 20). 
ΤοΐβΒ ὀχ οἱ {μ6 144.000 δα στοργεδευιος 
αοά᾽ 5 τδηβοιηθὰ ρεθορὶ]ο."--Ε. Ε. τ 

Ῥοοα ἀπαρχή οοπριϊξαθ δὰ πὶ  οαὶβ ἰο ἰδ 
οηἰΐγο ποῦὶὰ (ἴἰὰ δοοογάδποθ Ἡῖ8 θὲ Ἥειίο, δ 
αἰ., δΘοηρ. 948. ἰ. 18), οὕ, τΒΊΘΙ 18. ΣΏΟΓΟ ῬΓοδδ 
819, ἰο (9 φϑῆθταὶ ἰγους οὗὨἩ θα] ον σα (Επε] Δ), 
οὗ οὗ πο Ὀϊεεβοὰ (Βεηκοὶ, Ὀδιετὰ., εἰ αἰ.) " [Δ 
δοσοτάδηοσθ νἱϊὰ ἐδ 6 αἰοι! ποίϊΐοη τηϑὰο, 68. τί. 
Ὀοιποθ 189 144.000 δὰ ἐδ 6 ἱππυχογδῦϊο 0} 
(τὰ 46, 8 Βρϑοΐϊη] βοϊθοίΐζοῃ ἰ8 1ϊκουνῖβα ἰπιεηθεὰ 
ἰοῦ. ἴη {μῖ8 τίον, [9 αἀἰθογοηος οί οοη (Δ0 
Δυχαβίϊ πο: Ὁ] νἱηἰδιϊο διὰ (6 ΒΙ σαὶ ἀοοίσϊοθ 
οἵ οἰοσιΐίοι 8 ΘΙ ΘΑΓῚΥ͂ ΔρΡραγϑηί. 

Φ ΓΑἴγοκὺ: “ ΤΏΟΓΟ δῖ ὑπὸ ψᾶγα οὗ ππϑοτείαυνἠΐηκ ἴδοι 
ἍΟ ΕΝ ΘΓ ἸΘῪ ΤῊΔΥ ὃ ἴθε, ἐπρ  γίπς {μα 
ῬΌΓΘ ΟΠ08 ᾿ἰνρὰ ἰῃ οἷἱ σμαδο Υ, Ἡ ΒΟΟΣ πὶ διῃαὶς οὐ [ἢ τ08᾽- 
τίοἀ ἰ{6, πὰ ἱπευττγοὰ ἢ0 Ροϊϊαίίου (5666 3 Οος. χί. 2); οἵ {δε} 
ἸΏΔΥ Ὅδ πιεδηΐ ᾿σγαΐ, ἴδε {980 ματοσξ οὔδα μδι ἐϊτεὰ ἐᾷ 
ταὶ διδ18 οὐ ν 16}. 8ϊ, ῬΔῸΪ δασα, 1 ον. υἱὶ. 1, καλὸν ἂἱ θ 
γνναικὸς μὴ ἅπτεσθαι ; δῃὰ 86 ὕὑοί 0 ἴΠ686 ἘΜ τησδιίη κα, 
συησυίγο, {πιὸ [9 δοιθνδὶ οἸαρΒδζίς ρμοαίτίου οὗ μετὰ 

ναικῶν ζοο8 δΒο!9 ΨΑΥ͂ ἴο ἀοοίάθ. [1 ἰδ ποῖ ἐμολύνθησαν, 
116 ὥισὶ οἵ “πραγ ἰῃ Δ᾽} ονοὰ ἰηϊοσοοῦγδε, πὶ μετὰ γυναι 
κῶν τὲ ἰ8 ναὶ Ταγναγὰ, ἐὴ6 ἔδεϊ οὐὗἉ ᾿οπιπιεγοθ ν ἢ πουδιεδ. 
[που] ἐπογοίογο Ὀϑιίονο (μδὲ ἰπ (16 ἀθϑου μεοῦ οἵ ἴδ ψὲϑ 
ατὸ ἴἰο ἤγαι {τὐἱΦ ἔγοτω ἴῃ φαγί, 1110 ροὲχο οἵὨ ΤΙΣΙ ΒΗ Κα 
ἴο ὃ ἰμίκο ἴῃ ἐἴῳ Δ Λ6ΓΑ] τηϑδηΐη. Νο ποεοὰ δὺὺ ἀκ 7 
υθ ἵΤουπὰ ἰὼ τ8. [1 [6 οἡ 8}} δου ατδηιθα (μδ1 Βὸ ψ8Ὸ 
πιδιγιοϑὰ ἰῃ ἴθ [οτὰ δηΐοτα πο οἷν τοϊατίομα οἱ πο κὰ ἰδ 
δἰιικῖθ παν ἢ0 οχρογίοηοο, πὰ ρόδα {πγυῶρὮ ὑϊεκοεὺ δϑὰ 
οἰονδιίης ἀοζτοθο οὗ δοϊ -δαογίῆσο, δηὰ Ἰονίωκς δι ̓οσσαμος, δεκὶ 
ἀρ εύλναις οἴδογα ὕὈοίοτγο ᾿ἰπιθοῖ. .. Βαϊ ποδί οΣ οἱ 18ς ΟἸ ΒΗ 

ηὰ οπη ἰδ Ὀ6 ἀοπιοὰ τμδὲ [6 δίδίϑ οὗ ΒΟΥ υὐγείο!τσ 828 

αἶδο ἰΐδ ροου δῦ Ὀϊοαδίηκα δηὰ ὀχομριίοθ. ΟἹ ἴδερε, 
Αροβέϊϑ πἰπιβϑὶ  βρραῖκθ οἱ ταῦ δΌδοηοοθ οὗ ἀϊειγαςιίου ἴτοῖι 
ἴῆο τά πε νότῖ. πο ΐοῖι ἰβ αρὶ ἴο ὑὕοσοῖ [Ὧρ τηδιτίοα, ΠΌΘΥ δ 
(ΠΟΥ αἴὸ ὑπ [16 σατο οὗ ἃ Ὠουθο 9] κά πὸ 1 μ]οαείδᾳ οἷ 
δηοῖῃογ. Απά δϑοῖδπον δπὰ ργίωδιν υἱεδοίος ἰδ, {δα ἴῃ 1568 
τπαῖ ἑουπαίη οὗ σΑγηδὶ ἀδοίγο πα ἤονόῦ ὕθε οροηο 
ἐβ δο δρῖ ἴο Ὧθ ἃ ΘΠ ΔΘ] [0Γ πθο  τπουρἢ 6 δὴ ἃ ἈΠ βοὴ 
ἴον ἴηο ἰοιαρῖοτ. πο νἱγαίηϑ τπδὺ τ 056 Ὠλγο τα ρσδὰ ἴδε ΤΙΣ: 
(οΟΥΥ οὐογ το [818 οὗ πο δοδὴ : δὰ [ΠῸ6Υ βατο αἷϑοο ἰῳ 
Ραΐὲ οδοδρϑὶ {ῃ9 σοπῆϊοι, Ὑμποῖγη ἰ8 ποῖ τὸ ἐγίατηρ οὗ 109 
τοὶ -οτπ δηά βιδἰ ποὰ βοϊἶογ, Ὀὰξ το οαἰπὶ δὰ {π ππερο 
ἰθάπιφοδ οὗ ἰμοδο πο ἴδ γοὸ κορὲ ζζοι ἴδιο δἰσιΐδ."-- ΒΟ] 



ΟΗΑΡ. ΧΙ͂ΡΥ. 1-τΎΥ͂. 8. 

4, Τὰ τμοὲσ τοῦδ ννὰδ ἢοῖ ἑουπᾶ {8156- 
Βοοᾶ. ---ἰ “786 ἐϑνπὶ ψεῦδος (σοΙΆΡ. οἷι. χχὶ, 27) 15 
0 δ6 Δρργϑϑηδϑα ἴῃ 118 ζΘΏΘΓΡΑΙ ἱππροτῖ, δηὰ ποὶ 
ἰο ὃ6 ᾿ἰπηϊδὰ ἰο {89 ζδΔ)]Βϑῃ!οοα οὗ ἸἀοϊαίτΥ (ατοί.: 
ποὸπ τυορατμπέ αἄεο8, φυὲ αϊὲ ποπ δμηί, Βομρο]), 
ΒΟΡΟΒΥ͂, ΟΥ 8 ἀοηΐδὶ οὗ ΟἸγὶϑὶ (ΗΠ θη κϑίθη οΥα).᾿᾽ 
Ὀδδβιοτάϊοοκ. ἘΤ}}8 ἀθ] δ η69 18 τροχὸ ἰδδ8ῃ 
Ἰδ! τϑοδηϊθαὰ ὈΥ ἐδ χοτηδυὶς ἰδ ἃ οογίδὶ ἢ δἢ- 
εἰ 6518 ἴο ἐμ ΒρΡΏΘΥγΘ οὗ ἔδβοῃβοοα ἰθῃ τ ϊοὴ [89 
δου ποίη Ῥϑου ἀο- ῬΓΟΡ δὲ πηογο8, ἰ8 ΟὈΥ οι 8, (δἵς- 
(εν Βνα]ά, ΕΌγατά). ΙἸᾺΔΟΙΔΙΤΥ ἰδ (80 ὈΥΪΏΔΥΥ 
ἴογαι οὔ {6]5οῃοοά, 8606 Βοαι. ἱ. , 
ϑυπιδιίοπ οὗ αδἰἰχιυϊόβ: ἙΕῸΣ ΤΏΘΥ 810 

Ὁ14π161658. -- Ηοτο, ἀραΐη, ὑπο οῖνγ ϑοοηΐο ἀΐβροβὶ- 
ἐἰομ 5 οἱἰθαὰ 858 80 Ὀαδβὶβ οὗἩ ἱμποὶῦ ἐθιρουϑὶ οοη- 
ἀποὶ ; 88 ἴῃ ΥὙο 1. 4: 207 λον αγὸ υἱγσίηδ. 

ἴα ἀἰδοιβϑῖης ἰμ6 ἀοδίχῃ οὗ (μ18 νἱβίοῃ 1ὑ τη 
ἢγϑι οἵ 8]1} Ὀ0 δἰ δἰϑὰ δαί, ἰῃ δοσογάδῃσο τινὰ ἢ 6 
οὐπδίγαοσιίοη οὗὨ ἰδ6 8010 Βοοῖχ, ἐδ νἱϑίοῃ 8885 
μοὶ ἃ Ὀδοκτδτα σχοΐορομοθο ἰο οὗ. χὶϊὶ., Ὀαὶ ὦ ἴοτ- 
ὙΔΓΩῸ ΤΟΈΓΘΏΘΘ ἰο ΟἿ. ΧΥΪ., 88 8 ᾿ἰ16-οἱοίαγο οὗ 
ἰδ9 ὅη4) σωτηρία δοῃγαϑιοα τὶ (86 ὅπ] συ ρ- 
τοὶ. ΟἸΌΓΟΙ- ἰδίου 68] Ἰπἰογργοιαιοἢ 8 οὗὨ ρδγ- 
ἰἰοα αν ἀοίαἑ]8- --ϑοὰθ οὗ σψϊοιὶ δύο οὗ 8 τὸ- 
ἸῺΔΓΚΔΌ]6 σμγδοίοΓ---600 ἴῃ Ὀὐϑίοταά θοὶς, Ρ. 468, 
δηὶ ὃς οίίθ, Ρ. 148, ΟΠ τὶ βιϊδηΐ 5 γϑίϑυϑποο οὗ 
ἰ89 144,000 το ὑὸ ΟΠ ΌΓΟΣ οὗὨ (δ9 Ἰαδὺ εἰπῆ ρτθ 08 
δοῖεν τὶ τΔ6 οοῃίοχὶ ἰΠΔη ἸὩΔΗΥ͂ ΔΟΙ ΒΟΥ ἰη 6 Γ- 
Ῥγεϊδιϊοη. Αὶ υϑίθσθῃσθ ἰο ἰδ Ζγαοί δ ΟἸυ τοὶ 
οὕ ἐὸ οὐὰ [[{Ππ8γ 0] Ὀθϊοηρθ ἰὸ 8 Ψυάδαϊξίηρ 
οἰ] Δ8. . 

γοτβ. 6 δηὰ 7. Δι; οῦΒοσ ΔΏβ9Θ)].--- Τὸ τοῖον- 
Θη06 οὗ [Π9 ἜΧΡΓΘΟΒβίοη "' ἀποίλεγ ΑΏρο]᾽᾽ ἰο Αη- 
κ0ὶ8 γι0 Βαῦο γον ουϑ Υ Δρροδγϑὰ ὕὑροὺ (19 
βοοῦθ ()6 ἤοίί6, Ὀ διοτα ἴθ0}.), 18 πηἰθηδὈ ]9. 
Τθο ἀἰδουϊν οὐὗὁἨ ἄλλος 88, ῬΟΥΒΔΡΒ, (ἢ 8 οδι.90 
οἵ 8 οἰαἰβϑίοη ἱπ Οοά. Β.: 800 8Ό0Ύ96.---ἘἸ γίης ; 
--ΟὙσοπρ. οἰ. νυἱϊϊἹ. 18.---1 σα ᾶ-θάανθῃ.--- 
βορὰ ἰοὸ ὑμ9 το ]6 πογὶὰ.-- τ ονοχϊδοιϊίης 
ξ05Ρ96].---ΕὈτοτα : “ΤΒο οἱάοτ Ἔχοροίοβ, ἰοχοί ον 

ει ΠῚ ἢ [ἴϊοϊκο, ΔΙῸ ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ τἰχηῦ ἰῃ πηἀογϑίδηά- 
ἰὰᾳ (86 ἱπιροτὶ οὗἩ ἴμ9 ἰἰάϊηρϑ ἰο ὍΘ ϑαϊγδίϊοη ἴῃ 
Ομτίδι σϑθπόγα γ." (Νοίθ ὈΥ ὑμ6 βϑπι)θ οοτ.: 
“Οὐ οουτβθ {18 δρρσυθμθηβίοη ἀοοβ ποί ἴῃ (89 
δϊειϊοϑί ἀοχγοθ ΒΕ} {8.6 ΔΥΌ ΓΓΑΥΥ Δ᾽] ορονίβιϊο 
Τείογεησοβ οὐὁἨ ἐδ ἔδγοὸθ Απροὶδ ἰο ὙΊ1ΟΚΙ 189, 
Ησππα, αηὰ Τὰ μον, δὰ (9 116. Οδ]ονίυβ τἢ- 
ἀρχδίοοά ὈΥ ἐμ ἄγϑὶ ἔγο Αῃμροῖβ ᾿αΐϊμον δηὰ 
ΟμοιμηἶιΣ, πλοϑὲ ΘΟΟἾΪΥ͂ ΔΡργορτίδίϊης [0 Ηἰταβοὶ 
ἴλ8 ΒΟΠΟΥ οΥ̓͂ Ὀοΐηρ ὑδο ἰδϊτὰ.""---Ιπ σοπὐαποίίοη, 
ἰμδὶ ἰ5, τὶν (9 Οὐ ὮΘΥ Ορροπθῃίβ οὗ βυπογοιΐβια : 
8.6 )ὸ οἴτο οὐ {8 ραββδᾶμθ; 8180 Ὀβιοσά,, ρ. 
414.) ΟΥὐδοσ ἰμιογργοίδιϊοηϑ οὗ ἐμὸ (Ὦτϑθ Αἢρο]5, 
806 σο]Ἰεοίοα ἱπ 6 Ὑοίί6, Ρ. 147 (Ροίθνῦ ἀθ 
Βτγυΐ8, ἤ ΙοΚ1 1866, Ταΐ μον, δές.). ἘΡτγαγὰ ῥοῦθυϑ 
ἰδ ΑὩζοὶ οὔ (μ6 ογουἰδϑιΐης 6 ο5ρ96] ἴο {119 ρτβδοῖ- 
ἵῃξ οὗ ἰδ9 αοΒροὶ διαωοῃρϑβί ὑπ μϑαίμϑη, ψ ἱ αι, 
δοοογαϊηρ ἰο Μαίί. χχὶν., ργϑοϑάϑβ ἐβα οηὰ. Βυὶΐί 
ἰδοῦ (μ9 οἱὰ αο8ροὶ ἰδ, ἴῃ σοϑρϑοὶ οὗ 18 ρὰγ- 
Ῥογί, 8 οἰθτ δ] (ἀοΒροϊ, ἱΐ 8Βου)]ά, 88 89 Θοβροὶ 
οἱ ρτὶπεϊρίρί δβαϊναϊϊοη, 6 ἀϊδιλησυϊθοα ἔγοτα 
86 ἀ08ρ6] οἵ {119 3παΐ γοἀδοτηρίΐοη ἰ0 οἰογπδ] [6] }- 
ΟἿἾΥ; δηὰ ἐμ ποῦν Ῥγχοοϊδιαδιΐου, οὗ τ σὰ [89 
Ῥγεδοηὴΐ Ῥδδβδρθ Βρϑδίζβ, 185 ποὶ ἴοσγ ἰδ 9 ποδί θη 
Δίομο, Ὀυΐ 7050 ἰ06 γγ80]6 οαγίῃ. Ομηϑ-β: 464, δαὶ 
ποί ἱποοττϑοί, 18 (89 οχρ᾽δηδίϊοι οἵ Οοτη. ἃ-[.8- 
Ρΐάθ: Α ταϑβϑδρθ ῬΡΟΙΑΪΒΒΟΡΥ οὗ [ῃ9 οδἰθ Γῇ 8) ροοὰ 
ἰδίηξβ ἰη ἤδαγοη. Αοοογάϊηρ ἰο Ηθη βίους, 
189 τροϑδαο οὗ ἰμθ Απροὶ 8 8 Θαοβρεοὶ [6υϑῃ 70 
ἴδιο ἐβελῖ68 οὐ Θοἀ], ἱμϑδβιηυσ 88 [ιῖ8. ὁσδογία- 

ἐϊοα ἴο τορϑῃίδῃσθ 18 σοῃ)οϊηθᾶ τυνῖϊι (6 σταηὶ οἵ 
8 τοβρὶΐθ ἴογ γοροηίδηοθο. Βυὺ {π6γῸ 18. 0 ἰηἰϊ- 
τηϑίϊοη Β6ΓΘ οὗ ἃ ΤΟΒΡὶΐ6 ΓῸΥ ΤΟΡΟὨΐίδϑησθ ἷΒ (6 - 
ϑιγὶοῦ 5Β0}ὴ80 οὗ [6 ψογβ. 180 ἰδϑὶ- ἤδιηθα οδοτὰ- 
ταθηΐδίονῦ ἰηξογρτοίδ ἰλ9 αἰἰνὶ Ὀαΐο δέεγηαὐ 88 Ὦδγ- 
ἰῃᾷ γοίγῃθῃσο ΒΟ] 6 ΥΥ ἰ0 (ἢ ἸΥΥΘΥΟΟΔΌΪΠΥ ΟΥ̓ δοΥ- 
ἰδὶαὶν οἵ (Πἷὶθ αοδβροὶ. Οἡ ἐπ σοΐίθγθῃοοθ οὗἉ εἸνιὶβ 
ΑἸβ6] ἴἰο 080, δΘοΡ. ΗΘ σϑίθΏ ΥΩ, 11., ν. 188. 
Ἴο ἄδϑοϊδτο βκἰδᾶ εἱᾶῖτπ κα απῖο ἘΒΘΏΣ, εἰο.--- 

Το ἴδοί ὑμπαῦ [818 τηοβϑαρο 18 ποὶ δα ἀγοββαα βἷπι- 
ΡΥ ἴο ἐμο ἀφαέλοη Ψ0 τα  5801}} ο Ἰοῖν (ΕὈγαγά, 
Ῥ. 408), 18 ΟἸΘΑΥΙΥ ουϊάϑες ἔγουιλ ὑμ9 {γι} 0 Ὁ 6Χ- 
Ρἰἰσαϊΐου οὗ (μο86 ἴου βοτὰ ἰὑ 18 ἰαἰοπἀοὰ: ἴο 
ΘΥΘΙΥ πδίϊου, εἰ. ΝΟ 6 Υ σδὰ ἰξ ὈΘ 8βαϊ]ἃ ἐδαΐ 
ἴη0 Αηγχοὶ᾿ 5 ὀχ ογίδιϊΐοῃ (0 σορϑῃίδηοθ 18 αἰδιϊποῖ 
ἴγουι ἷθ8 τθββδίο οὗἉ 70ΟΥ̓͂ :---ἰ(ἃὁ Ιηρβϑαχο ἴῃ ἰ(9 
ἰοἰαιλέν ἰβ ἐλ6 ουογίαδίίησ ΟαΟοερεῖ, ἰὰ 16 ἤοσῃι οὗ 
ὃ ῬΒΓΘδη 6818 [παραίνεσις]. 

116 ᾳΘΏΘΓΔ] ΟΠδυδοῖοῦ οὗ {10 δχμογίδιϊοι :-- 
ΕἘδασ Οοά, είς., τοϑὶβ ροὴ ὑπ Ἰὰν ἰμαΐ (ἢ 9 
Ργθδοδίηρ οὗ (6 Θῃα ρσορβ Ὀδοὶς ἰο 19 Ῥγοδοβίηρ 
οΥ̓͂ ἐπ9 Ὀορ πη ς ; δηὰ ἐλαξ ΑΓΕ οὐ δοοουηῖ 
οΥ͂ {1:6 ἕαοί ἐμαὶ ταοϑὺὲ ΟἸνἰϑίδη8β δᾶνοὸ ἰοδγη θά 
ΥΟΥῪ [[{{|}0 ἔγοπι ΟἸ τ ϑυδ γ, δὰ ἐπὶ ἰμογθ 15 
ΠΟῪ ΠΟ ἰΐπηθ ἰο ἴοβοθι Τη0 ,2αγ7γ οΥΓἹ Θοά, δοοογά- 
ἱῃᾳ ἰο ἐμ9 ἰαχί, ουϊὰ Ὀθ 70 ΙΏΔῺΥ ἰδ 9 Ὀορίὶπηΐϊης 
οΥ̓͂ δαϊνα(ΐοη, 88. 1ὺ 18 Θ᾽ ΒΟ ΒΟΥΘ ἀδοϊαγοὶ ἰὸ ὃθΘ 
(96 Ὀοσίπηϊης οὗ πνίβάοπι. ΕἾΒΔΙΪΥ, ἱπ (ἢ 
οἰθῦπ} αοδροὶ, ἰδ 6 ἕοτπι 888}} μαᾶαῦθ Ὀθοοϊῃθ 
ἰγϑηϑραγοηΐ [ῸΥ 11:0 ἈΠΊΎΘΥ881] ΟοΒροὶ, δμὰ 8 τθ8] 
ὙΓΟΓΒἷρ οὗ αοά, ὍἿ8Βο, Ὀοοὶἀο5 189 Ἐΐϑανϑῃ, 
Ὧ85 τηϑδᾶθ ἴΠ6 Θεασῖδ δα ἴΠ6 8668 δᾶ ἰου- 
ἴαΐϊππ οὗ νγαῖθτε---4}} ἱῃ 8 βυτδο] σαὶ Β6Π86--ὸ 
σψουϊὰ Ἦο {δ δοίι] Τουπάδιϊοα οὗ δοῃυθυβίοη, 
(ὴ90 Ὀοχίπηΐϊης οὗὨ 4}]}1] Ομιγὶβϑιΐδῃ ἀσγυο]οριηθηί. 
ΤῊἷθ (005ρ6] 18, σονἐλίἾΥ, οοπα! ϊοηθά, Ὀαϊ, 89 
οοπμαϊοηθα, 1Ὁ 18 4180 ἃ ;Σ68]. 0509] (866 00 
χχὶ. 28). [0 οοῃποὶ ὯὈὸ ἀφρῃϊοά ἐμδὶ ὑπ ραββαζθ. 
18 βυσροϑίϊνο οὗἁ Ἰηϑὴ᾽ 8 δδοϊαἱο ἀθρθῃάθῃοθ ἈΡΟᾺ 
(οά, 85 ορροδβϑὰ ἰο 8 8180 ἀθροῃάθῃοθ ὉΡοη, δὰ 
Βα ϑονυνίθπον ἰο, ἐπ Βθαβί;--- 9 ρϑυ σαν ΣΆ (Ὦ, 
βου, τὶ οι ἐἰὶ 18 ἀϑεϊρποα ἰοὸ ϑχἰὶ. 18, (πὲ 
6 ἡ ἀϊοῖ4] Ῥονοσς οὗ αοα ἰ8 Ὀαϑϑὰ ὕὑροη ὑμ6 ἔδοὶ 
(δὺ Ηο 15 (π0 Οτγοδίουν οὗ 8}1 ἴῃ ρϑ.- 

γον. 8. Διὰ διοῖδοι, δοοοῃᾶάᾶ ΔΩΏβΘΙ, εἰο. 
---τῳ"Ἅ 18. ποῦ οὴ δοοουῃὶ οὗ (119 ἀτϑιμδίῖο Υἱυ τ πῃ 058 
ΟΥ̓ [πὸ βσθῆθ ἰδαὺ οπθ ἀπᾷοὶ [0] 5 δΏΟΙΠΟΡ 
(Ὀϑιρνἀ.), Ὀὰὺ Ὀοσδυθο οὗ ἐμ γϑρ᾽ ἃ βυσοοββϑίοῃ 
οὗ ρδυιίσυϊανς ἰίθπιβ ἰπ (89 ΔρΡρυοδοδίηρ υαρ- 
τηθηΐ--ἃ ὑσὶ οὗἨ σοι αγοιδ γγ͵ὲδ8 βϑῃβϑὶ Ὁ]6 
γῇ δὴ 86 σομιηοῃίοα (μ8: Ομοέ γεὶ πμηοίαπαάξ, 
ἰοἰϊάετα πεηϊέ. : 
ἘΔ116}.--- Οη9 οὗἁ ἐδμο δ] πιοϑὺ ΟΣ ὰΒ οὗ ὁθοΏ- 

Βοϊαίΐοπ ἴοσ δἀνδηοοὰ Ομ τ διϊδηθ. Οορ. Ϊ[8. 
χὶν. Βοΐοσο αοά, ἐμοὸ ὑμίηρ 18 ἀροϊἀθὰ ; 110 ἀ6- 
οἰϑίοπ οὔ θυ ΒΡΌΧΟΔΟΒοΒ. ΤῈΘ ρδϑβαρβθ ἴβ, 
{βογϑίογο, ἃ ργοϊθριὶοαὶ ἀοθοτὶ ριΐομ, ἰῃ Ῥγοροίὶο 
ἴοτιω, οὗἩ δὰ ἐπ ποηΐ οὐοηΐ (866 Οἢ. χὶ. 18). --- 
Τυϊαρμδηὶ οογίδί ιν 18 Θχργβϑϑὰ ἰῃ [89 ΣΘρθ- 
ΑΙ ΐοη : ἔα]168 : 
ΒΑΌγΙοΣ ἴ86 δ:εθϑαϑῖ.--- Βαδεῖ τῶ8, ϑύθὴ ἴῃ 

αοπμοβῖβ, {89 ῥυίπιοναὶ ἰγρο οὗ 8 Οοα-ορροδεά 
γΟΥ] τ ῬΟνο Ὁ; ἱπ ἴπΠ6 Ργορμοίθ, ΒΔΌΘ] [ον ΒΑΌΥ-͵ 
10} Ὀθοϑῆηθ 80 φηθδίοδὶ ἰγρὸ οὗ (86 απδοίλθο- 
ογαϊϊς σοτ] ἀ-ρόνοῦ; δηὰ Βοσὸ ἐπ ἰγρίοδὶ 6χ- 
Ῥγοββίου 18 ρογίθοίοα ἴῃ ἴδ ἰγρο οὗ (μθ ἀπι- 
Ολτνι δία ποτὶ ἀ- ρονοσ. Οοαὐοδ8 86]- οχδ᾽ διϊοι 
(θδη. ἦν. 80), ἀρραγοπὶ ογυβηΐϊηρ οπιηὶροίθ 60 
ΟΥ̓́Θ᾽ δραϊηβί ἴὴ6 Ομαυγτοὶι οὗἩ ἀοά, δά ροτγίοοί ἱπι- 
Ροίθῃοθ ἰῃ ἔδοϑ οὗἩ (89 βιυ άθηὶν Δρρυγοδοβίηρς 

85 .- 
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δίογπιβ οὗ Ὀίν᾽ πὸ ἡυάραιοπί---δνο ἐμ6 ἰπάϊν! ἀ.4] 
[οαίατοα οὗ (9 ἰγρθ. Ηργθ, ΠΟΜΘΥ͂ΘΡ, 85. 85 
Δἰγι 8} Ὀθοὴ Γοδι θα, (ἢ γοίϑρθησο 18, μοί ἴο 
Βαῦγίοη ἰπ ἢ ὨΔΥΓΟΊΎΤΟΥΡ 8696 ΟΥ̓ (Π)Ὸ ἔοττῃ, Ὀαὶ 
ἴο ΒιΌν]οΙ ἴῃ ὑπ τηοδί σΘΏΘΓΑΙΪ Β6η860, ουΪπιΐ η8- 
εἰ, οὔ σΘουΓΒθ, μὰ ΒΑΌΥ]ΟΩ ἰῃ [80 τΔοΓΥ9 ταϑίγὶοίϑὰ 
8656. 

ὟΝ Όο ξδνϑ 811 189 πδιίουα ἴο ἄσιηϊς οὗ 
6 ννἱηθ οὗ [89 ΒΟΥ (οτ τὰΆ96)] οὗ Βοσῖ 
ἑοτηἰοαῖξοη .--- πε ἰΒ ἃ βυδοϊ οὗ οη  δυι5ἴ 588; 
οτγπιςαίζίοη 18. 8 Βγτηῦο] οΥ̓͂ ἰΔοἸ]αίγΥ ; δηὰ ϑυμός ἴῃ 
Εἰιῖ8 σοπηθοίίοἢ ἴ5. {μ6 Ὑγταῖ ἃ] [8ΔΏ67γ] 268] οἵ 
ἴδηαι οδπι. Ὁ ΑΘ ἔδπδι οἶβαι, ἴῃ ἐΐ8 ᾿υδϑὶ οὗ τυ}]9 
8} [9 ἰηἰοΐογαηοο, δουγοϑροηάβ ἩΪΐ Ὼ ἰηίογηδὶ 
ἰγγο σἰ οαϑη 689 δη ἃ Ῥγο ΚΟΥ͂, 80 ἰΔο] δίγυ ἰ(86] 7 
Θονγθαροπὰβ Ἡἱ8} δοίαδὶ υποϊιαϑίϊγ. Τῇι656 
οἰ αγϑοι ον βιϊσ8 δῦ ἐουαπη οομιδἰηθά ἴῃ ἐμ Γ6]1- 
Εἴοη οὗ δῃοίθηί ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηα τὸ ἰῃ ργοοοβϑ οὗἉ 
οοηβίαῃμξ ἀδνοϊοριποπηῖ, σογγοϑροηάϊηρ ἴο ἰδ ἴη- 
οτοβϑίη Θοἀ-ορροκοά οἰδταοίον οὗ ἐπ νγου]ά- 
Ῥονοῦβ. ατγίουβ αν 6 ἰπ6 ἴα͵860 ΠΓΟΣΡΤΟ- 
(το οὗ (6 υσίῃθ οὗ ΒΏΒΟΣΙ, 88 ἐ. σ., ροϊδοπει 
τοἷπό δα αγάεπέ τοῖπέ--θχρ᾽ παι οη9 Υἰ κ ΠΥ Γὸ- 
)οςιεἀ ὃγ Ὀ ἰϑιοτάοοἸ. Υἱοῦ (η9 οχργδβϑίοῃ σἂ 
ποὺ 60 ΓΟρηΓΡ οα 88 βΒἰχηϊδοδηῦ ῬΌΤΟΙΥ οὗ (}19 νν [ἢ 9 
οὔ 6 δῆρον οὗ ἀοἀ; τδίμον, ἰοχοῖμον νὶἢ {10 
δηρὸν οὔ (μ6 Βεαίμβθη [παι10}8] οὐ {86 Ηδυ]οί, 
6 γϑδοιίΐοῃ οὗ 89 νι ηθ δοῦν ἀθύθὶορβ ἱῃΐο 
)υάρπιουὺ (866 οἷν, χὶ. 18: χυὶϊὶ. 4; οοπρ. Βοπι. 
ἱ, 21 8αα.).. Τδὺβ π6 Μογπίσαίίοπ αἷβο 18. ποὶ 
δὶ ΠΡῚΥ ““Τογηϊοδιΐοη οσοπηἰ{{9ἀ ψῖῖ ἢ στοδὶ ΒΑΡ Υ- 
Ιοῃ " (Ὀ βιονάϊθο..), Ὀαΐ, δΌοΥΘ 4}}, (0 ογπὶσα- 
[ἴοα οὗἩ (89 Ηανϊοὺ μουβοὶ (566 567. χχυ. 10; 1]. 
1)ὴ. 6 δοι(9 δηὰ οἰότβ δβϑϑογί (δὶ (8 ΒδῸΥ- 
Ἰοῃ ἰ8 ρδζδπ Κοπθ 8016} Υ (Τογίυ]}., Αὐραυκί!ηο, 
εἰς.}: ποῖ Ῥαρ8] Βοο (Υἱίτίη χα, Βοηροὶ, εἰ αἰ.), 
ΟΥ Ψογυϑαίοπι (ΑὈδαυΣσὶὶ, ον ον, οἰ αἰ.), ποὺ οὐϑῃ 
ἐ!0 νἱοκοὰ ποῦ] ὰ οὐ που] ά-ρονγοῦ (Απάγοδβ, 
Βοάθ, ἐέ αἰ.),͵ ΗἩΗδηκζπίοηθοτα, δ'8ο οδοηίουπαδ 
ΒΑΌγΪοΝ ἰὰ ἰμδ6 ψνίάϑν δηὰ Βαθγίου ἴῃ (6 Δ Γ- 
ΤΟΥΘΡ Β6ῆ890 (08. ΧΥΪἸ.). Β΄] Υὶγ ΕὈτγαγὰ. 1 
βου, ἱπάοοα, Ὀ6 οὐδοτυοά ἰμαὶ (6 Ἰυάφταοηί 
ρου ἰπ6 ρσγοδὲ υηΐνουβαὶ ποῦ] -ΒΑΌΥΪΟΙ σοῦι- 
ΤΆΟΠ665 ἩΪΠῚῺ [16 ἡυάριηοης ΡΟ; ΒαΌγΙος ἰπ (}}6 
ὨΔΙΓΟΥΘΥ Β6η860 Οὗ (16 ἰ6ΥΠῚ, 

γοτβ. 9-11. Δπᾶ δηοῖδοσ. στὰ Αη66].--- 
δ Ρτοοϊδίπιβ {19 οοὰθ οὐ ποῦ οὗ ἡιιάκιηοπὺ ἴῃ 
δ. οβοϊιβιοοχίο8)] ἤοτῃι.--- Ὁ 8 ἃ ατϑαῖ νοΐοϑ. 
--τιῦῶ οἴδυβο ἰ5Β πδηίΐης ἴῃ (86 ἀοδβογὶριΐϊοη οὗ 
(π8 Φεοοπἀ Απροῖ. Ηδηρβίοηθοτα ὑπ Κθ ἐπὶ 
ει} ἰθ Ὀδσαιδο (ἢ 9 Ῥτοοσϊαπηδίϊοη οὗ (86 δδοοπά 
ΑὨ6] 5 γοϊαιϑα ἴο δαὶ οὗ ἴπ6 γε 858 [89 μδτ- 
εἰσαϊαν ἴο {Π6 ζοΠΟΡΔΙ, νει 1]δὺ {π0 ρτοοϊδηηδίϊοι οὗ 
{Ππ|ὸ λίγα Αηροὶ ἰδ οἵ ἃ βοπογαὶ οαβίὶ δβδίῃη. Τ|}ὸ 
αἰϑιϊποιίοη, ογονον, ᾿ἰ68 4180, δηὰ ἴῃ ἃ βζγθδαΐου 
ἄορτθοα, ἴῃ (86 ριτροτί οὗὨ (Π6 δηποιιησοπιθηίϑ. 

ΤᾺ ΔΏΥ ΟἿΘ Ὑυοσβὶρροῖδ 80 ὟΡ ἐ1ἅ-Ὀθδδῖ, 
806 οἷν. χὶϊϊ.---ἘΓῸ 8160 8588}8}} ἄσλῃηϊς, εοίς.---- Ὠ}5- 
ἰογά! 6οῖς ; “Καὶ αὑτός (σοπιρ. ΥοΓ. 17) γορυοβθηίβ 
(16 ἱπαϊν ἀπ] 889 ἱπουγτίης ἡπάρταθηι ΘαυΆ}}Υ 
νι (6 Ηδτνὶοί Βονβο] ἢ (οοπιρατο Εν814)" Α 

. ΠΘΒΤΘΡ ΓοΘίδγοησο οὗ {{10ὸ καὶ αὐτός σου], ΡΘΥΒΘΡΒ, 
Ὀο (ο (0 ἴδοὶ ἐπαΐς 6 5.48 ργουϊου θυ, ἱὰ δοπι- 
ῬΆΩΥ σπίϊὰ (86 Βοδβί, ἃἰπιβοὶ ἀταπὶς (Π6 πῖπϑ οἵ 
ΔΏΡΟΡ οὗ Απιϊοιγἰϑιΐδη δ ηδιϊ οἶδα, δηὰ ρτοδβοηίθα 
1.16 δβδπιθ (0 οἴ γ8 (866 οἷ. ἰχ. 17, 18; χὶ!. 10; 
Ηδηρϑιοηθοτς, [{.. Ρ. 151). Ταϊκοη ἴῃ (86 δοδιΓδοί, 
4Ἰι6 τοΐογθησο ἰο [μ6 Βοαϑ9ὲ που]ὰ 4180 ζὶνο ἃ χοοὰ 

4Φ [8ο0 ἴΈΧΤτ. ΔΥΡ ΟΒΑΝ. (ηὐΐο 16) ἐπ ἰοο.--Β Β.0.] 

80η46, ΤΠ τηδδηΐηρ ἰ8 (δδί ποπ6 88)}8}} Ὧδ Δ09 
ἰο Θχσι89 Ὠἰτη96] 7 οὐ {90 ρῖοα ἐμδί (86 Βαβϑί οἵ 
180 Βαϊθο Ῥγορβοί δβοἀυοοᾶ ἷπι; ΘΥΟΓΥ͂ ὁη6 Ὑ8Ὸ 
88 ὙΟΡΒΕΐρροὰ ΑἸ οηνὶδί 8}}4}} ὈΘ6 ῬΟΥΒΟΠΔΙΙΥ 
ΤΟΘΡΟΠΒΙΪ6 ΓῸΓ ἐΐο ἴδοί-- τ ἢἰ πη 86 17, τη [ὉΓ 
ἸΏ Δ. Αἡ ἱρογίαπέ Τυ}6, 88 Ορροβαὰ ἴο {μ080 
το Βοϊὰ ἰμαὺ ἱπάϊν 18 Ὀδ]οησίηρ (0 ἃ στοαὶ 
ΤῊλ88 ΒΓΘ ὈΘΥΓΒΟΏΔΙΪΥ οχουδοά ἔγοια ΓΟΒΡΟΙΒΙ ὉΠ. 
ΤῺ6 ΟΥΓΟΥ 18 (ὴ6 στοδίου ὙΒοα 1ἰ ἱποϊθ 68 (89 
6] 167 (δαὶ ἐπ6 ΒοΙ 6 85- ἰγοδϑυγοβ οὗ 8 ΒοδΥ 
ἰπἀουίοὰ ἰοταγο ἶσα] βγβίθαι Ἐ τα δυδὶ δ Ὁ] ζ0Σ 
Ρουβοηδῖ ὑσγοδίϊη. 

Οὐ τἴ9 δῆβρβοσ οὗ Θοά.-- -ΑἸἼροῦ ἴον δηρεῖ-- 
{86 ΠοΙ͂Υ σοπχὶπ 88 8 γοί τὶ Ὀυϊοα ἀροῦ ἐδε 6Υ]]. 
ἍΜ ΒΙΟΙ [65 τἰηθ])θα [-ερουτγοὰ ου! --Ρτο- 

Ῥλγθα)] πηπλὶχοᾶ.--Το οχργοββίοη, 1{6Γ8]}}} 
ΔΡΡΥΟΘ θη οι, σοπίδὶῃϑ 8 οοπίγδαϊοίΐοη ; ἰἰ ππδὶ, 
{ποτοῖοτο, ὈΘ (Δ ΚΘ 85 δὴ Οχυτηότοη. ΝονΝ , πὶ 
ἸΥειϑίοἰη δηὰ οἰμοῦβ, νὰ ἴδ Κ κερᾷν ἴῃ (86 {γ{ἰ0 
Β6Ώ56 Οὗ (0 »ομν Ομΐ, πιο αἰδιϊ πο μοϊῃξ 18 Υἱβὶ 016. 
Το οχρ]απδίϊοι οὗ Ζ.ΠΠἜ: ὁ ῬΌΓΡΘ δββϑῆσε οὗ 
ταἰϊχίυγοδ᾽ [5ρῖ668, σίο.}, ποο65 ποί (0 ὃ6 τοίαί οἰ, 
Ἡδηζϑίθο ον, οη (Π6 οἶον μδπᾷᾶ, βθοῖὴβ (0 δἰϊ 
(8:6 Ροϊηίΐ: “Ἰὴ ἐδ Ὀϊνἷπο τῖηϑ οὗἁὨ δηφογ, εἷσ- 
ἰαγο πὶ δῖον σογσϑρορ δ ἰ0 86 εοἷεπιεπί οὗ 
ἄτδοο, οἵ οοτηραϑδίοη. Τὰ οπίΐτο δΌβεησε οὗ 
ΒΘ ἢ. 8 οἸοπιθηΐ 15 γαργοβοηϊοαὰ Βογο." ἢ ὕδίον- 
αἰθοὶς 66118 ἐπἷβ δοτητηϑοὶ δΡι 618]. [8.66 ΤΈΧΤ. 
ΑΝῸ ΟἼΑΜ., Νοτε 19.--Ε. ΒΕ. 6. 

Τὰ τἴμ9 οὔρ οὗ Εἰ 5 Ὑτσαιῇ.--- στο ὁρ)ή δῇ- 
Ρθδγ5-ἰἢ9 δίγοη ρον ἔοόσιῃ οἵ ϑυμός. [8ες ΤΈΧΤ. 
ΑΝ ὅΒανμ., ποίο 29.---Ε. Β. 6.:] 
Ἑοιθηϊθᾶ ψ] 8 8τὸ δηᾶ Ὀσίσηδἴουο.-- 

ΟΝ. ἰχ. 17; χσ. 10. “Τὴ Β6]1] ρῥυπίδβετδὶ 
ογθ ἀοϑονί θα ταῦ ποὺ Ὅ6 τοϑοϊνοά, ἴπ δοοογά- ἡ 
8π66 Μιἢ ατοίΐυ8, ἱπίο Ῥδῆχο οὗ δοῃβοίθποθ᾽" 
(Ὀ  δίοτά.). [ΐ χοοδ οὔ, ΒοΎΟΥΟΓ: [18 ἴ86 Ρῥτθ- 
δΒοῖιο9 Οὗ ΒΟΙΥ 8616 δ) ἃ οὗ [89 Ἰατ Ὁ. (δὰ 
{18 ὈΘ Βεϊα οὐὗ (η8 ἰογπιοηΐβ οὗ δ οἷϊ, ἴῃ (86 κἰσὶεὶ 
Β0η86 οὗ ἰ8ο ἰοσ ἢ Το ἰογαιθηί8 οὗ δε]] τὸ- 
Βιι 81 ὑροη αὶ Ὀδοΐηρ οαβί ἰηίο {πὸ ἰαζε οΥ Ατε 816 
Βροΐοϑη οὗ Ἰαίουῦ. ὍὯο (ΠΟΥ ποὶ Ὀορίη, ΒΟΜΕΥΟΥ, 
πὶ (μἷ8 1178, ἐβροοίδ}}Υ δὶ ἰὸ δηὰ οἵ ἰΐπιθ, τβογὸ 
(ἰπ|0 δπὰ οἰογηϊν σοπθ ἰπ σοηΐϊδοί τὶν εδοῖ 
οἰμοῦ ἢ ΤΕὸ ἥγε 18 (86 φίονγ οὗὁ ρῥδβδιοῃδίε βεϊῖ- 
σοηδυτηρίΐϊοα : ἰμ9 ὀγχίπιδίοηθ 18 ΔῊ ΘΏΥΕΪΟΡ- 
τηοηΐ ἴῃ (86 ζιοὶ οΥ̓͂ ἐγν (ΔῸΪ ΠΥ δηα ἰγγ [8.108 --α 
ἃ ἴπ.6] σοπϑίβης Υ Ὀ]δεῖηρς ῸΡ αἴγϑϑ τ ἢ ΠΟΙ͂ 8Γ- 
ον: (89 Ρϑημρη οὗ σοῃβοίΐθῃδθα 8ΓΘ 88 γοαί ἴῃ ἰδ 
Ὀλοκργουπά, ΟΥΓ δἱ Ἰοδβί ἴογπι Ὀυΐ 8 ρδστί οὗ (86 
ἰογιαθηί. Οἱ ἰδΒο ΟἹ Τοβίαπιοηὶ ἰγρο8 οὗ ρυῃ- 
ἰδ τηθηΐ ὈΥ͂ ἄχο, 800 Ηδηκείοηθονς, 11., ῥ. 180. 
Α Ἰοαάϊης Ῥϑββαρο Ὀοαυίηρ ὉΡΟῸ ἴΠ6 δι )ροὶ 18 
19. Ιχνὶ. 34. [366 οἰ. Χχ. 10, δηὰ 15. χσυσίῖν. 9, 
10, ἥγοπι τι ϊοῖ (ἢ 6 ἱπη ΩΟΓΥ σοθθ5. Ὁ: είξε 19 
σον ΠΥ τγοὴς πὶ ἰηϊογργοίϊης ἐνώπιον, παι 
ἄοηι ειλεῖϊε---ρ (δὲ 7αἀσπιονί οὐ Τὶ 18 }ιί6ταὶ, 
δηὰ (9 τηορϑδηΐης 88 ἰπ ἴυἴ χγΥὶ. 28 κα4., (μδὲ 
[Π6 ἑοτηθπίβ ἃτο υἱδί8]6 ἰο (6 δηροὶβ δηὰ (9 
ΠδηνὉ.᾽᾽ Ατροβῦ.---Ε. Β. Ο.] 

Απᾶἃ 189 διροϊεθ οἵ τποὶσ τοστηϑηῖ.--Ἡ. 
χὶχ. ὃ: [8. χχχίν. 10: Μαιί. χχυ. 41]. ϑιθοῖο 

. [ΠΟΙΠΟΥ πο ἐπ εδέφαηειε μ68 6 ἢυπλδὴ ΟΣ αὶ Ὀἰνία ὕδασ.- 
πᾳ---ἰ. 6., ὙΠοῖμον ϊ σἰκοϊδοα [Ὠ6 ἰδδιθ, Ὁ ἴπὺ πγεῖεαι ἔπ 
ηηεδίίοη, οἵ ἸΏΟΓΘ ΡΓΟΙΠΙθΡΟΤΥ ποίοα ἰδὲ [18 «4. 112] πὶ|ὲ 
ΟΟΥΓ,-τοῦ πποῖμου ἃ ἰβ ἰηἀἰοδίῖγο οὗὁἩ ἃ τοογαὶ ἱπγνοϊτοροῖ 
τοπατῆ αοά---ο Οοτδα Ἰοῖνοα ποἀοοϊοα (ζει ραν εηροε.- 
426 νἔμεε δοδιοεν ὈσΤθΟ λίεγαγνολίεεδοιε νείεπεε); Ὧν. 
[δ κχο Β δοπιοτεδι ἡδο πάρα Ὧ66 οὔ ἴ)ὁ6 ὀφιεένοσιν, Βοντα 'ετ, ἔν» 
φότὰ ἴΠ0 ἰάοα (πὶ ὈΟΓῺ ἀδροοῖθ οὗ ἔν τὴ ἴοι τόξο οουίδδα- 
Ρἰοῖοὰ Ὁγ δ :λ.--18.} ; 
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8 ῬΒΘΠΟΙΏΘΏΟΝ δἰϊθθἀδηὶ ΡΟ ἱπηρογίδοίΐ δοτω- 
δηϑιίοη. 1 (ΠΟΥ Ὀυγποὰ νὶ} ἔγοο ἀδνοίϊοη ἱπ 
δλογϊ οὶ] ἤγο, {ΠῸῚΥ πουϊὰ ὈΪ]ασο σοί ζϑηι]γ, 
αἰϊπουϊ βυαοῖζθ: ἰδ τῇ ογὸ ἰδ ἤδῃῃο 15 τοϑίγαϊ ηϑα 
ὉΥ τοϑἰβίδῃσθ, 89 (1 Οἶκο δηαὰ ὈΪδοῖζοῦ 8. {Π|6᾽ 
δίθοκο ΜὨϊσἢ ῬΟΌΓΒ ἔογί ἢ. Ἦδηοθ, 4180, βασαν:σ- 
μός ἰΒ ποὶ ρᾳτο [Ρ85881790] ϑυδογίηρ, Ὀαὶ 6 τδοκίῃρς 
οΥ ἰογίυγπς Ῥύοσοβδ. ΗΘ ΌΟΓΩ :. “ ΤΟΥ͂ 
ΒΑΥΘ 0 Γοϑὲ Αδύῦ δηὰ εἰχὰϊλ ἔγοιι Ὀοΐηρ ἰοΓ- 
τηρηἰοιὶ "-- ἢ τοΐργοποο ἰο οἷ. χα. 10, δπὰ ἴῃ 
ὀρροϑιοη ἴο Υιϊγίπρχα, το ἰηἰοτρτγοιθα [ἢ 9 Ρ88- 
8Δ26 38 τοΐονυίης ἰο τ[89 ἰογῃχθαί οὗ δσομϑοίοῃσθ. 
ΒΟΥ Ὠᾶνθ ποῖ τοβῇ ὍὉΥ ὅδὺ δηἃ ὍΥ 

εἰκδι.--- ΑὈϑοϊαΐθ αηγοϑί οὐ ὁχοϊ 6πιοηϊ---ὦ ἔγαπ 16 
δοπα το, (ΠλοτοίοΓ6---ἰΌΓῺ8 (6 δΒρὶτιίι8] δδροοὶ 
οὗ ἰδεῖν βασανισμός. 
ἍΜΕΟ νυυοσδΐὶρ, εἰο.---ΤὩ0 ρῬγοδοηΐ ότι οἴ 

(86 του τηϑύ ποὺ Ὀθ0 οὐοτϊοοκοά. Τμ0 οβῖϑθῃοθ 
σοπίἴηι168 ΑἸοης πὶ (6 βασανισμόςς. Τὶ ἰ8 ποῖ: 
τἦο τογελ ρεά. ὙΙ 10 Ῥυῃἰϑμιμθηί, (ἢ 9 
οσίαθ το δ (δ 9 ὅτε τηϑτὶἱοα ὑπαὶ Ρυ Ὁ ἰΒΕ πιοαΐ, 
ϑηάυτα5. 

γεν. 12, Εἶϑιϑ ἰβ 189 ϑηδπσαῃοθ [[δρθ: 
ῬϑΏθΠΟΘΊ, εἰς.--Ατὸ τ6860 ποτὰβ ἃ αἰργθββϑίοῃ 
οὔτ ϑϑου, Οὗ 8.0 (86Υ (Π6 σοποϊαάϊηρ υἱἱογϑησδο 
οὔ ἰὴ ΑὨκο] ὃ [ἴῃ δοοογάδῃοοθ Ὑϊ{8 ἴἢ.6 ΒΏΔΙΟΩΖΥ 
οἵ οἷν. χὶϊὶ. 10 (δοτιρ. 8180 τοῦ. 18), ἰΠ6 Ὁ 810 ἃ 
Ῥτδείίοδὶ ἀϊχνοϑυΐίοη οὗ 6 ὅθου. Τυ8 Ηδηρ- 
εἰδηῦοῦ τοχγὰβ ἰμθ : “ ΤῊΘ Ὑ6Γ86 88 ΤοΐοΓ- 
606 ἰο ἰ86 ρΡοϊοὶ οὗ νἱονν, ἰἰθ Ῥγροβο ἴο πὶ 
ἰδὸ ἑοτοχζοίηρ 18 βυυ υβουυϊθηί.᾿ ἡ 68 (δ ΐ8 τῆσδ 
(μδὲ (18 διηϊης δρδίηϑὶ ἐπὶ μ6}}- ΡΒ πηοηὶ 18 
(80 βοῦτοθ οὗ ἐδ ραίϊθποθ [ϑῃΐαγβπηοθ7 οὗ (δ8 
βδἰηἰ9. ἢ Τα 18 ἀδουΐ [6 ἐΠΘΟΥΥ πιδὶ πἰαϊη θα ὉΥῪ 
(080 τῖῶὸ ΟΟΘΌΡΥ ἃ ἰ6ρᾺ] βίδηἀ-ροϊπί; 10 νῶϑ (89 
ἰβθοΥ οὗ (89 Μίάα]ο Αχθ8, δῃὰ ἰβ 8.1}} {86 ΠΠΘΟΥΥ͂ 
οὔ (09 τηοϑύ Ῥορυϊὰν Ῥγοιοϑίδῃν βουύπηοπ8 ὙΓΠῚΘἢ 
δγοοδίο '8' ἑἰυγπίης ἴτγοπι βίη ἰοὸ Βοϊ 988 ρυϊῃσὶ- 
ῬΑ οὐ ἰμ6 σγουπὰ οὗὨ ἰπ8 ῥδῖῃ. ΠΟΓΘΌΥ ἰὼ ὉΘ 
εϑοδροά. Το ρδίΐθηοο [ὁπ Γ8η66] οὗ ἐΠ6 Βαϊπίϑ, 
ΒΟΎΘΥΟΙ, Β848 118 ΒοΌΓΟΟΘ ἴῃ ἰἢ6 τἱρϊθουθηθ88 οἵ 
Θοὰ, ἴὰ ἐδὶ βδδοροὰ δηὰ Ὀινίηο υβιϊοθ Ἡμΐο 18 
μοῦ ἀορίοἰοὰ ἴῃ οπωαγδοίοτβ οὔ ββπιθ (860 οἷ. 
χἰϊ;. 10). Τμο οχρίδηδίϊοη: Ηογο 18 ἰδ οἾδο9 
ἴοσ ρδιΐθησθ, ἤ6ῦθ ἰΐ πιῦϑὺ σἶνο ρτγοοῦ οὗ ἱἰβοὶ 
(ῦ0ὲ ἤἥδιιο, Ηεοηκπίοηδονζ, ΕὈταγα), υἱγίθ ! 
ἰγδηϑδῖθθ ὧδε ὈΥ ἀδίλεν 1 “ποι, απἀουδιοαϊγ, ἴῃ 
δυὰ ἴον ἰἰ8617 χἷνοβ ἃ ροοὰ βϑῆϑο; ἰΐ 18 8180 π|0- 
ἀἰϊδιοῖν ἰο Ὀο χοϊδί θα 88 ἃ δἰ] θη θ, 88 8 οΥ]- 
ἀερηοοα ὉΥ 116 δυδδοασθηῦ βοηίθῃσθ. 1809 σ6οῃ- 
διτυοιίοη οἱ τηροῦντες "15 ἰαἰονμαῖὶ, 11ἶκο οἢ.. ἱ. δ᾽: 
ἴ,. 20 (Ὀὐδιοτγά θαι). [πὸ (μ6 560,89 οὗἉ [ἢ ὅθογ, 
ΒΟΝΟΥ͂ΟΥ, 8 ϑοσοη ὧδε 18, ῬγοΟΌΔΌΪ,, ργθθιρροβοά. 
Το οχργοδβείοῃ : 986 οομμλιδηδιλθηῖδ Οὗ 
Οοᾶ απᾶ ἴτἴδ86 δὲ οὗ ὅοθβαπ, ἰΒ, ἀουδὶϊο89, 
οὗ ν 9 Ὁ Βοορθ ἰδ ὑμο ἀϊϑιϊποίΐοῦ οὗ [ν᾽ δηὰ 
αοθρεὶ. Το πῆο]6 οὗ τουο]αἰΐοι ἰ8 στουπάοά ἰῃ 
ἴδ οἴοτη8) τἰσιιϊοουϑηθθ8 οὐ Θοά, δηὰ ουΪϊ- 
τηϊπαίθβ ἴῃ ἐμ ἔδιτἢ οὗὨ «6508, τ 16 ἢ 18. Ῥυϊ οὶ ὶ- 
8}}γ (ὁ βἰοδἀδϑδίμϑδδ οὔ 6515 ΗΣμ πο]. 

γον. 183, Αῃ:!άᾶϊὶ μοασχᾶ ἃ νοἱΐοο.---Ἶ 6 σδπποί 
ἄχ ἰμἷ8 τοΐοθ Ὡροῦ ΘΩΥ͂ αἰδίϊηοί ρϑσγβοη [ἱ. 6., 
δ βδϊὶπὶ οὐ ΕἸάον" (Ηδηρπίοη ον )}:: ΠΟΙ 8γ0 
ἰδοῦ ἔνσο οἱ 68 (180 ἤτϑί γτοῖσα δηὰ (6 Βρθαδ]Ἂ- 
ἰῃς ϑρίγιι, Ζ0}1}1.χ). [0 15 109 τνοῖοϑ οὔ 60 8 
βριρῖὶ Ηἰ αι 561 ἰὰ (86 Ομυτοῖι ΤΡασπιριδηῖ, ἴῃ 
Ηΐ8 δυιαρδίυ πὶ (86 ΟΒαγο οὶ ἴῃ [μ86 ᾿αϑὶ (ἰπ|9. 
Το ἰοηρίδιϊου (0 δροϑίδϑυ 8 πιοῦὸ Ῥγουδ]θηί 
ἰμδα οτον : Β᾽Θαδϑᾶ 810 ἴ96 ἅἄϑοαᾶἃ υγο αϊ19 
ἰπ [86 ᾿οτάᾶ:  πιοταϊθοὶς (ἴῃ δοοοσάδποοθ πιὰ 

τηοϑὲ δοιητηθηίαιὶ 0178) ΥἸΚΟ ΠΥ αἰϊδιϊηρσαΐϊθο5 Ὀ6- 
ἰσόθη ἐδο ἐμϑιηθ, ὙὙΒῚΘἢ οἰοθ68 τίς ἢ ἀπάρτι, κηᾶ 
80 Βυθβοαυθῃί γαϊϊοηδ]ο. Οἱ ἃ ργεροβίθγοι ὕγθ- 
ἔδγθησο οὗ ἁπάρτι ἰο (9 1481 Ββοηίθησο, 860 Ὠ) 15- 
ἰογαϊοοῖ. ὙΠ Οοσοοίὰβ δηὰ Ηδημηοηά, γὸ 
ΑΡΪ δάδθογο ἰῸὸ δ υἱϑν ἐμαί, ἐμ9 ῥτορο- 
Β' 0 ἀο98 ποὶ 5:0} Θοῃίαἰ ἢ ἃ ρσοηογαὶ σοη50]8- 
ἰοΥΎ ἰσαϊὰ, Ὀαΐ ἐπαὺ ἰὸ ΔΒ ἃ βροοὶδὶ Ὀοανίηρ᾽ 
Ὄροπ (0 ἰΔ9ὲ ἰγοι]ουβ ἀπὸ. ΤΊ ο586, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, 
ἯΟ ὅδ ἐπ (δλ6 ᾿οταὰ δὰ ποί ἰο Ὀ6 δρργοδβουϑὰ 
88 ΤΡ ΓΒ ΟὗὨ ἐδ οἷα βίγ]ο (211) ; ἴον (9 6χ- 
Ργϑϑϑίοῃ ἰ8 ποῖ: ἀΐσ ον ἐλ ᾿οτα 8 δαζε (τοί, 
εἰ αἰ.), Ὀυὶ ἐπ Ηΐπι, ἰη ροϑὶνο 761} οΟγ8}}0 τὶ ἢ 
Ηἰπι.---Εἰθημ οϑέοσι Β ἴθ ὉΥ Βοηδῃ Οδι οὶ ϊο οχϑ- 
φοἰο8 οχρ] δηθὰ (ϑίθγῃ) 85 ἰαἰπηδίϊης ἰπαὶ ἰδ 6 
Ἰηἰοτιηθαϊαίθ βίδίθ οἵ ρυγρϑίουΥ 8 πὸν [80 ἐδ 
θᾶ οὗ (89 νγοῦ] ἃ} ἀοπο διγαν ΙΓ; ὉΥ θὸ οίίθ, 
Ἡθηϑίοπθογρ, Ὀι ϑιονα οἷς, 10 18 Ἰηἰογρτγοίο 88 
δ᾽ σηϊγίης ὑμ8ὲ {0 σ]οτίοιϑ πὰ 'ἰ8β πα -- 6 Π 69 
8150 (6 ρογζοοὶ Ὀοδιἰ βοαιίοι οὗ Ὀ6]Ιονοσβ. Τΐδ 
οχρ᾽αηδίϊοα βου ὃὉθ9 γοίδίημθα οὐἷν Ὡροὺ ἰἢ9 
οοπάϊιίοι ἰμαί δροσΐϊαὶϊ βίτθϑϑ Ὀ6 ἰδϊ ἃ ἀροὴ μακά- 
ρίοι, ἰὺ ἢ ΓΘίογΘη66 ἰο0 {Π0 ἐθιμρίδί!οη8 δηὰ ἰγ18]5 
οὗ (860 ᾿αϑ8ὺ ἰἰωο; Ὀαὺ ρῥγθοΐβοὶν {18 85 ρῥστουϊ- 
ΟΌΒΙΥ Ὀθ6η ἀἰθα] }ονγοα Ὀγ Ὀἰϑἰοταΐοοῖ, Ουνγ ὁχ- 
ν᾽ δπαίϊϊοη οὗἁὨ (9 τη ΟἹ αἰγ ἱηίογρτοίθα ἧνα ἰδ 
Ἰηἱσαίοα ἴῃ (Π9 ἰγϑηϑ]δι ίοη οὗ ἴμο ἰοχὶ σίνοη ἴῃ 
(186 Ὀορίμῃίηρ οὗ {118 Θμαρίοσ. 8.66 [9 δυϊογ᾽ 3 
ροοσπιαιὶξ, ν. 1218. ; 

“ΤῈ τηθπίϊου οὗ {19 ΘῃἀΌΓΔΏΟ6 οὗ ("9 Βαϊ 8, 
τίη πνὶιι ἐλ (9 σανίδι (Υ̓ οἵ ρογϑοουϊίοα αὐΐο 
ἀοδίμ. 780 ργοβϑοηὶ ργοσϊδηγμαϊΐοα ἀθοϊδροβ [89 
Ὀϊοβδβοάῃϑββ οὗ 4}} σὶιο ἀΐθ ποὶ ΟὨΪΥ ἰπ Ῥογβοσῦ- 
ἰἴοη, Ὀυΐ ἴπ ΔΗΥ͂ ΤΒΠΠΟΡ ἰῃ ἐδ 6 οτὰ, ἰὴ (16 ἔα ἢ 
δη οδοάΐοποῦ οὗ Οἰιγὶϑί, Απὰ ἐμθ βροσίαὶ σουι- 
τπιρηὰ ἰο τοῖο ἰμΐθ, ΘΟΏΥΘΥΒ δρθϑοϊαὶ σομμίογί ἴο 
(0086 ἐπ 81} δρ65 οὗ ὑμὸ ΟΒατοῖὶ Ἠδο Βμουϊὰ τεδὰ 
ἱ, Βαυὺ ἰξ ͵ἰβ ποῖ 80 οὖϑγ ἰο δϑϑίψῃ ἃ δ( πιοδηϊηᾷ 
ἰο ἀπάρτι. Τπαὺ ἰξ Ὀοϊοηρββ ἰο ἐμ6 ργβορϊης 
δοηΐθῃ66, πού [0 (89 ζ01]] ον ΟΠ6, ἰ8, 1 σοῃοαίγθ, 
Ρὶαἷπ. . . .. ἀπά, ἰδὺ5 Ἰοϊηρα νὴ 116 ΤΌΥΠΙΘΡ 
δθηΐθῃοθ, δὲ τηυϑὺ ΟΧΡΤΘΒ8 Β01η0 ΣΟΔΒ0ὴ ὙΠΥ (18 
Ὀ]ΟΒΘΟ 0858 ἰθ ἰο Θ ΙΔΟΓΘ Θομῃρί οί Γοα] ἰΖοὰ 
ἕγοια {818 (6 ἤθη ἰδ 'ψᾶ8 Ῥτοοϊαἰτηθὰ (δὴ ἐξ 
ὍΑ8 Ὀοΐοτο. Νον (18 Γϑδβοῦ ὙὙὶ}}} αἰ ΐο κι Υ δρ- 
ΡΘΑΓΥ, ἱἴ νὸ οοπβίἀθὺ ἐπ ραγιϊσυϊαν {1πλ6, ἰὼ σοη- 
ποχίου ὙΠ} ἰδ 6 ῥγοοϊαταδίῖοι ΒΙΟῺ 8 πηδά6. 
ΤῊΘ δαγυθϑὺ οὗἉἩ ἰδ8 οαγι ἢ ἰδ δθουΐ ἰο Ὀ6 τοαροά; 
(86 νἱίαρο οὗ (6 θαῦὶβ ἰο Ὀ60 φεϊμεγοὰ. Αἱ 
1818 {ἰπ|0 ἰὺ 18, ὑῃϑι (ἢ 9 σομρ]οὶθ ὈΪΘδϑθάῃο88 οὗ 
(Βα ΒΟΙΥ͂ ἀθαδὰ δοπηπιοῃοθ8: ἩΠΘΏ ἰἢ9 ζΑΓΠΟΥ 18 
Β)1εἀ διὰ {μ9 οἰαϑβ' οαϑὺ ουαἱ. Αηά ἰδμαὶ ποὶ οι 
δοοουηὶ οὗ ἱμοὶν ἀοὶ ἱγογδ 090 ἔγου! ΔΏΥ ρΡρυΓβαϊο- 
τα] ἔγοβ, Ὀυΐ Ὀθόδιι80 οὗἨ [89 Θοπιρ!οίίοη οἵ (μι 8 
ΠΌΡΟΥ οὗ (μον Ὀτοι γΘΏ, δὰ ἰμ6 }}] δαρϑδοῖ- 
(ἰ68 οὗ Ὀ]188 Ὀγουχηῖ ἰῇ ΟΥ̓ ἴδ 6 Σοϑυνσθοίίοη.᾿ὉὉς 
ΑἸ ΡΟΒΌ.---ο Το Ἰληρσααρο 18 οὐ ΘΠ Υ μοὶ ἰο ὃὉθ 
δσοηϑίτυ θα 88 πρὶ γίης ἐμαὶ (Π6Υ 8 λαα αἀἰοὰ ἴῃ 
180 ἔδΔ:1} Ὀοΐογο γόγο ποὺ ὮΔΡΡΌΥ, ὑυἱ ἐμαὶ πη {}190 
ἐἰπιθ8 οὗὨ ὑγ]18] δπὰ ρουβϑοσαίίζοη ἰμαὺ 6 γ0 ἰ0 δΟΙΏΘ, 
(ΠΟΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ἴο 0 Γορβραγαάθα 88 Ῥϑου ΡΥ Ὀ]958οὰ 
Ὸ δου θβοᾶρὸ ἔγοτλ ἐ.886 ΒΟΓΓΟΥ͂Β ὮΥ ἃ 
Ομ τ βιΐδη ἀθαὶ.᾿ ΒΑΒΝΕΒ.--Ε. ΒΕ. Ο. 

Ῥος [δ κ6: Βα1) ἐποὲσ υσοσῖσα ο ον 1} 
ΒΘ... ---ἃ χοὐοοιίου οὗ ἰ) 0 ὈΔγ6 ἰάθ8 οὗ τοτνδγὰ 
ἰ5 ἀοιγ θηῖ8] ἰο (6 ἰάθ8δ οἵ γοιγϊ Ὀυϊίου ἰἰ86]}7. 
ΤῊΘ Βδιηθ βρὶ εἰ 8}}γ οὗ ΤΠ ΘΟΙΟΔΥ πιο δοπ- 
Ὀδὶ8 ἰμ6 ἰάδα οὗ ἰοραὶ τηϑῦὶΐ 85 ροτγίδίϊπἰηρ (0 
ΜΟΓΚ8, 68 8480 ἴο τηαἰπίδὶη ὑδ6 ἰγα ἢ (αὶ (089 
ΨΟΥΪΚ8 οὗ θ᾽ ἰΘΥογ8 Ἡ ϊοὰ δΥθ Ὀ6Θη ἀο089 ἰῃ αοά 
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Βανο ὈδΟΟΠλΟ [07 {{6 ΡΟΤΊΌΤΤΩΘΙΒ οὗὨ ἰδ ϑτὰ Ὠοὲ 511}- 
ῬῚΥ Ῥονοῦϑ δηά νἱγίιθϑ οὗ 80 ἢϑνν 1176, θυ 8180 
Υὶσοθο8 οὗἩ ἐμαὶ 116. Τ6 κόποι, 85 βιιοῖ, τὸ 1οἷι 
Βογα---ἔγοπι ἐμ πὰ ἰ6 ὈΪΘαΒοα γέδέ; Ὀυὺ 848 ἔργα, 
85 ἰἸάοθδὶ] ορογϑίϊοπβ, (6 Υ Ρ898 ν (ἢ ἰΠθπι, 88 ὑπ οἷν 
οβοοῦί, ἰπῖο οἰϑυηϊγ. Νοῖ ΒΡῚΥ ὑπ ἸὨΘΙΠΟΥΥ 
οἴ (μοὶν ἀδοὰβ βοσορϑηῖθ5 ὑμθηὶ, Ὀυὺ 8180 (80 
Ἰοτο- Ὀ]οββίης οὗ {πῖ8 ψγο1]6 τον] ἃ ἴῃ ψ ]ο ἢ (ΠΟΥ͂ 
Βαγθ μοϊροὰ ἰο Ὀαϊὰ [9 ἕιαίαγο. [ΜΔΑΥ ποΐ (9 
ἀἰδιϊποιϊοα Ὀ6 (μἷ8: ΤΏΘΥ γτοϑὶ ἔσγοτα ὑμοὶν ἑσδογα 
(ϑογυΐὶσο τοπάογοὰ τὶ ,αξίσμα δπὰ ραΐπ), Ὀαπὶ 
ὑπο ῖν τοογχε (βουυΐϊο ἰοὸ ὯΘ γτοπαάογοὰ υιϊμουὺ ἕδ- 
ἄκυο δηὰ γμαδΐῃ) [οἰϊονν ἐμβοα ἢ 800 464, Οὐπι- 
πιεπίς ὁ. οἷι. Υἱϊ. 16, δπὰ ,οοί-ποί6 (Ἐ) (2ἀ οοἰατ8), 
Ῥ. 164.--Ε. Ἀ. 6.1 

γον. 14. Αῃάᾶ ζ βᾶνν, δηᾶἃ ὈΘΒοΙᾶ (ἃ πον 
γὶ βίον νοη6 ν᾽, (μ6 Τυἀριῃθηΐ Βοθη6 1159]7).---Τ 6 
Απροΐβ οὗ (16 σππομποοπεηί οὗ διαἀριμθηὺ δ γ6 δ6- 
οοοἀρὰ ὈΥ (τ ΑὩκᾳ6}8 οΥ̓͂ ἐδο ἐχοσμέίοη οὗ Φυὰρ- 
τοθηΐ ; Ομιγίϑιὶ Ὀοίηρ, 85 Ὀδσίογο, δὶ 86 μοϑδά. 
Ὀυὐδίοτα 60}. ̓ 8 βυρογβοσιρίϊου οὗ ἰδ ζο]ονίης 
βϑοιϊΐοη : “"ζαγί ον χυτγδίϊνα δηῃουθῃοθιηοηίδ οὗ 
ἐμ ΠΟῪ ἱπιιΐϊθηΐ ἰυἀρπιοηῖ,᾽᾽ οὐθυ]οο Κα (89 δῃ- 
εἰ ο819 Ὀοί τ ἢ 1818 βοοιΐου δηὰ ἐμ9 ῥγχοσοάϊηρς 
οἴο.--ὰ τ2ἱϊτϊθ οἰἱουᾶ.---Οοτιμοπσθιθηί οὗ 
Ομ τὶβι 5 Ραγουϑῖὶα. Τηο ἔδοὶ ὑμαὺ ΟἸγὶδϑὶ Δ] οἢ θ 

688 ὃ8 ἰπίοπαάρα 8 τηδηϊοδὺ ποὺ ΟἸΪΥ ἔγοτα ἰδθ 
διιγίθαίο οὔ (9 κΚοϊᾶθιι οσονσ δηὰ [9 ρ8γ8}16]- 
στα τῖιὰ Ὦλη, γΥἱὶ. 18, Μαῖιΐ. χχνὶ. 64, Ὀυὶ 8180 
ἔγοιι {6 Βατιποηΐϊουβ σδομίγαϑέ Ὀοίγ 90 η ΥΟγ8. 164 
δηὰ 1. ἴῃ (6 Ἰδίίον ραββαζο, Ο"τὶδὶ βίβη 8, 88 
(89 [ιδῃὉ, οα Μοιιπὶ 5΄ου, Κασρίῃς ΒΟΙγ-ἀδγ ἰη (ἢ 9 
τοὶ ϑὲ οὔ ἰμὸ Τγτὶαρϑηΐ Ομ ΓΟΝ ; πῃ (89 ἔΟΥΤΆΘΓ, 
(6 Κίης ΜΕ δῦ ΔΡΡΘδΔΥΒ οὐ ἰδ τψλϊῖο οἱουά (ο 
δσϑουαίθ ἠυάρσιιοηϊ ὑροὴ ἰμ9 ψογὶὰ. Ἐνοῃ ἰδμ9 
Ῥϑυδ]]οἸ θαλ τυ ἴσο (86 ἰΠγθ6 0] Οἱ ΑἸ ρο8 οὗ 
δχϑουι οι βυδίαϊ ἰοναγὰ {μὰ ἰδγοθ Ῥγοσθάϊης 
ΑἸ 2618 οὔ δῃποιποοπηθηί, ΒΟΥΥ͂Θ8 88 ΘΥΪάθῃ 690 {αὶ 
ὨΟῺ6 οἷπον ἰ8η ΟἸγὶδι σδ ὃο ᾿ἰηἰοηἀο. Ηθηοθο, 
Ὀυπιοτα  οοἷς τὶ ἈΓΠΠῪ τοὐθοὶθ (89 ἱπιογργοίδιλου οἵ 
6 ἄξυγο 88 δῷ Απροὶ (ἀτοίίιι, οἐ αὐ.}, ΟΥ̓ 88 
Βογοΐο ρυΐποϑϑ, Ῥγοοϊδί πιο οὗ ὑμ6 ῥσϊποΐρ]θ8 οἵ 
ουδηχζοὶίο ἐγ {(ὙἹισίη 58).- τὰ φασρ δίοϊεὶο. 

ἼΚ ΤΒ6 ἱπιρ]οπιοπὶ οὗ μϑιγνοϑί ἰπ ἰδ δηἀ--- δγπι- 
Ῥοὶ οἵ Ὀορσὶπηίπα ᾿υἀκηχοπί. 

γον. 15. Δμοῖβοσ ΔΩΚΘ)].---ΝῸ Τοΐογοησο 18 
μδά ἰο τοῦ. 14, ποῦ ἰο δ9 Ῥγθοθάϊηρ Αῃρ6]8 
(Ὀ  ϑιονάϊθοκ); [89 Τϑίογθῃμοθ 18 ἐο (89 ἔπνγο [0]- 
Ἰονίης ΑΏζοὶβ; 860 ϑῦογο.---Θοη! ἃ ἔοσῖβ [ΒΥ 
δἰοςϊο.---ϑυσ 8 σοιημηδηὰ 18, σογίαἰγ, ποὶ ἴῃ 
ΒΑΓΙΩΟΩΥ͂ Μϊ(ὰ [Π}9 ρΡοΒί(ἰοη οὗ 86 τ68] ΑὮ μοὶ ; 88- 
ΒΌΓΘΟΙΥ, ΒΟΥ ΟΥΘΡ, (16 ἀθογθθ οὗ {80 ΕΔ 6 Γ (869 
ΒΌΟΥΘ) 18 τηοϑὺ ΒΡΟῚῪ δβοὶ ἤοσίι ἷπ ἃ βυυαθο} 168] 
Αὔκοὶ. 
το: 16. Οδαοῖ ἘΠ. αἰ οἶκ]9.--- Το σοτητηθῃοο- 

τηοηΐ οὗ (9 υάριηοηί, ἐμογοίοτο, Ῥγϑοθᾶθβ {86 
δοίια)] Ῥαγοιιβίδ οὗ ΟἸγίβϑι ἡ Τλο Ηδυὶοί, οὕ 
Βαγίοιῃ, 18 ἄγβίὶ Ἰυάροά ἰΒτουρὰ (η9 Βοδϑὶ (οι. 
ΧΥΪΙ. 16) ; ὑμθὰ [Ὁ] ον 8 189 ΔρῬΘΒΓ8Π66 οὗ ΟὨ τὶβί, 
ἴον 0 ἀοδδβιγυοίϊοι οὗ ἰη6 Βθαϑὶ 1 πι8617 (6}.. χὶχ. 
11). Βαδγίου, Οὐ ὑἐμ6 ἔδ]] 6 {πθΟΟΥΔΟΥ͂, 8 ἀ6- 
βίγογοα ὉΥ ταδηϊκὶπα ; {86 Αἰὐϊομν  ϑιΐδη Ὀθδι18}}- 
ξαϊϊου δηά ἀοὶβοδίϊοη οὗ δὴ 16 ἀοβίγογθα ὉΥ͂ 
Ομ γὶϑὶ; ϑαίδῃ, χ10}}} ἷ8 σα ὈὉ]9 στουΐ, ἰ8 ἀοοιγογοὰ 

. {τοὺ α ἀἰδετοηΐ υἱοῖγ, 806 αὐδίγδοϊ οὐ Ιοτὰ, Ρ. 288.-- 
Β. Ὁ. Ἑ. 
{ [ΤΙ ἱϑ οοποϊαδίοῃ ἄοοδ ἠοΐ (οἸ]οπ. ἹΥ͂ (πΠ9 Δρρϑαζβποθ οἵ 

ὸ ὅοη οὗ Μαῃ οἱ ἴὴ6 πο ΐ1τ ο]ου Ὀ6 ἐπ9 “ σοτηηγχθησθιηοηὶ 
οὗ Ομ τίαι᾽ 5 Ῥαγοπβία᾿ (5866 οοειοηέ οὐ ΥϑΥ, 14), [Ὠ 6, τολΐ- 
ἴοσεγ, ἰη6 οαδέέησ ζονέν, 4 λα εἰοκίἜ ἄοθα ποῖ ὑγεοεάδ {παὶ 
Ῥατουδὶδ.--, Β.. Ο. 

ΌΥ ἀοά με Ραίμεν.--Αὐᾶ ἴθ ϑασῖ τσδῦ 
ζτϑαρϑᾶ.---ΤῊϊδ ἰ8 {86 ἰγὰο Βαγυθοίίηρς οὗ ἰδ9 
ἔγαὶϊϊ, (Ὡ9 ποὶ φῬτοάυοθ οὗὨ {π6 Βαγυβϑί- 6 }.8 οἵ 
ΘΓ} ον αἀοἀ (Μαίί. χχὶν. 81). 
ον. 17. Αποῖμοσ Δ:69].---Τ 86 Απροὶ τὸ- 

Ῥγοβοηίβ ἐμ ᾿υδκιαθηί οἵ χορτοδδίϊου, οὐ (86 
ἀατὶς 8149 οὗ (9 Φπάριιθηί, Ασοεοοτάϊηρ ἰο ἤεηρ- 
ΒΘ ΟΣ, ἰμῖ5 ΑἸμροὶ] ἰ8Β Ομ ναὶ ΗἾπ.9617 δραίη, 
10 18 τοῦς ἰο ΒΌΡΡΟο59 εἰπὸν ἐμαὶ ΟὨτὶθί ομΪγ ἴ8 
ἰπίοπα ρα οΥ ἐμδὲ ἃ 96 ΟΥ̓ ΠΘΥΥ ΑἸ μοὶ ἴθ ταοδηί. 
ὟΩΥ 8ιου]ά ποὶ 89 ΑὩροὶ, 88 ἃ βγ ο) οδὶ απϊί, 
τορυοβθηὶ ἰμδὺ Ρ] 1 γ} 1 Υ οὗ ΑἸ ο]8, το, βοοογά- 
ἴῃς ἴο Μαδῖιι. χῖῖ!, 41, τὸ (6 ὀχ θοι τ: ΟΏΘΣΒ οὗ πὰ ᾳ- 
τηρεῖ Τὴ ῥγδβϑθηΐ ραβϑαᾶσὸ ἷβ ποί ἰἀρηιοεὶ 
αὶ οἷ. χίχ. 1δ, ποῦ πῖὶ 15. ᾿χὶϊϊ. Οογιδίηϊγ, 
Ομνίϑὺ ἰ8 Ηἰα86]  ἐμη9 δυάκο ἱπ γοίογθβοο ἰὸ 89 
γΘρΡτοῦΑΙΘ 88 τν 6}} 85 ἴο (μ6 δ]οαβοά, Ὀπὶ ἰππ 4η- 
μοὶ, 88 βυυοῖ, 18 (ἢ 9 Βγπ)Ὁ0] οὗ ἃ ταδηϊζεϑιδιϊοι οἵ 
Ογῖβὶ νι λλοἢ τηϑί Ὀ6 ἀἰδιϊηρσυϊδοὰ ἔγομι ΟἸτίβέ 
Ηϊμβοὶῖ, Ηθηρδιθη ον 8005 ἴῃ {μπὶ8 Απροὶ 8 
(θυ γ 1 Ὁ]6 τδγηΐϊηρ ἰο {Π096 Ὑ0 ταὶ Κΐ βυ 6 γ ἰμειὰ- 
ΒΘΙΥ65 (0 Ὀ6 ἀγίνϑῃ ὉΥ ἴδ᾽ ἰῃΐο Θομοοβϑίοηβ; ἢ0 
ἄοοβ ποὺ ΒΑΥ͂, ον ΟΣ, δὶ ΘΟὨΘΟΒδίοΩΒ. δ6 
ΙΏ688---ἰἢ9 ΟΧΡΥΓΘΒΒΙΟΩ 8 80 ἰηἀοβηϊΐϊίο ἰμδὲ ἱξ 
ταὶ κυ ΘΥΘῊ ΙῃΘΘ ΘΟΠΟΟΒδίοηΒ ἀσαϊπεὶ ἴδ 6 δΪ6- 
ῬΔΓΟΒΥ. 

γεγ. 18,19, Αὐᾶδηιοῖμοσ Δ 696]. ---ΞῬ.66 οἷ. 
Υἱἱ. 8: χνὶ. 7.0 Τμο αὐαν ὨοΟΥΡΘ ἰβ ποῖ ἐμα αἱέίαν 
οὗΓἨ διγηί-οῇεγίησ οα θασί, Ὀὰι (86 αἱέαν 9,7 ἑπεεπϑ 
ἴῃ Ποαγυθη.---Οὐἵ οὗ [89 αἰῖδι; (μὶ8 ὁδη Ὀο καϊὰ 
ΟὨΪΥ οὗ ἃ βυσθοϊοδὶ ΑὩροὶ. ΤῈ τὐγίϊοδὶ ἰὰθα 
οὗ 8 ἄγο-δηροὶ (0)9 οι 6) πυσϑὺ Ὀ6 Σο)εοίεὰ (566 
8ΔΌΟΥΘ). 

Οαῖδμοσ 189 οἸπαῖοσα οὗ ἴ89 νἱὴθϑ οὗ ἴτδ89 
ΘΕΙΓὮ.--- ΠΟ ΒΘ ΌοΓα ς “68 δὴ δι ἐμ οδἷ8 Ὀ6- 
ἔνθα (89 λαγυεδέ δῃηὰ ἰῃ6 υἱπίασα 8δ8 18 δδοδουιηϑὰ 
ΌΥ Βεοηρεὶ, 18 ποῖ ἐπαϊοαίδα ΌΥ̓͂ ΔΩΥ 7οαίογο οἵ (δ9 
ἀοϑογὶριίοη." Μαηϊίοδιγ, πότου, ἰθ9 δτοὶ 
Βαγυοβί, 88 [89 ὕγυϊ, μαννεϑὶ [7 γι--ἰα (λ6 ῥτἱαι- 
{ἰνθ 8θη86 οὗ (δύ το ἰ8 Ῥγοδίδ Ὁ]. δηὰ γροοὰ. 
--Τκ.], 159 σδαγδοίοσ χϑα ΟΥ̓ ἐμα ἴδοι {πὲ 189 μαῦ- 
γοβί- 0] ἃ 85 Ὀθοῦπιο ΟΥΥ͂ ΟΥ ψΔῖΐθ ἴπ δρρθδζ- 
ΔΏΟΘ; ἴδ σΡΆΡΕΒ, οπ {86 οἰοὸσ "δῃά, δύο 10}} οὗ 
ξιδρο- Ὀ]Ϊοοά. 806 ΕὈτατά, ΡΡ. 416-18. Οοπιρᾶσθ 
οο] 111. 18. Τὴ τοπιδυκαῦϊο οἰ οΐοθ οἵ ἰδ8 
ἄχαγο οὗ ἰδ υἱπό, 9 σταρ6, δὰ ἰδο δίοοὐ οἵ ἐλ 
σταρε ταὶϊαὶῖ, ῥτἰ λυ, Ὀ6 Ὀδδοά προὶ 86 ἴδοὶ 
ιμδὺ (ἰδ νἱπίδαο δσοπλϑᾶ ἰδίου ()8η {86 τ θδι- μδγ- 
γοϑὺ---ἰ 8 δἰχηϊ γίης (μ8ὲ ἐμ 6 Ἰυάρστιιοπί ὑροδ 
{1|6 πν|ῖοϊςοα ἰβ ποὺ πηι] αἴΐον (9 ραϊμοσγίηρς οἵ 
(169 σἰζῃίοουβΒ. Το (818, Βονγουθν, το αϑὲ 6 διὰ οὰ 
6 οοποίὶἀοταιΐοη ἐδδὲ ΟἾγὶδὲ 986}18 Ηϊπβε}] ᾧ 
ἄμπελος ἡ ἀληϑινή, δὰ ΘΟΧρτοδδίοι βυρβχοβέϊτα οἵὗ 

[1868 σομίτγαβιὲ οὗἁὨ 8 νἱῆθ 810]. 158 ΒΘ. ἐπ 8. ΓΩΘΓΕΙΥ͂ 
ΒΥτη ὈΟΪ σαὶ, ὩΏΓΘΩΙ] Β0η806. ϑ0Β δὴ ΟὯ6 νδϑ (86 
ΟΙἹὰ Τορβίδπιοηὶ Τμϑοοτδίῖο Ομ υΓΟἈ δὲ ἄγϑι. Τδθ 
8010 Υἱπογδγαὰ ΘΑΥΪΥ͂ Ὀθοϑῖοθ οοτσσζυρίοα, μοπ- 
ΟΥΟΡ, ϑοσογάϊΐης ἰο ἴθ. γν. Τὸ τὶπο ν͵δϑ ]αἰὰ 
Μαδίθ, ΡΒ. ἶχχχ. [1{ Ὀθοϑῖὴθ ἃ ἀθβϑῃογδίθ τἱη6, 
Ηοδ. χ. 1; 26 γ. 1. 21: Ῥουὶ. χχυχὶ;. 82. 1 ἰ8 
ἰο Ὀ0 αἰ ΥΘῺ ΟΥ̓́ΣΣ ἰο ἠυάρπιοηέ, ἔσοκ. χτίὶϊ. 6-10. 
ΤῸ ἕλοὶ ὑπαὶ 86 ΟἹὰ ἸΤοοίδιηοπι τἱπογαγά, τὴ 
(8 νυἱβθβ, 88 Ὀθοοῖηθ ἃ δοῦ [ἐελπεδοειίε, ἰμι6 οἱὰ 
ἔοι 4] ἰδεπμξΞξοϑίαίο πῃ Ἰοβϑο, ἴγυβί-οδίδιο] οὗ [89 
Νον Τοβίαπιοηΐ Ομυγοὶ οὗ Θοά, 5 ἀεοϊατοὰ ὉΥ͂ 
86 ΡΔΙΔΌΪΟ Μαιὶ. χχὶ. 88 ϑβαᾳ. Ομεῖδβὲ, (89 ἰσθο 
[τποεεπεολ-εξθδβθηίαὶ, σϑααϊη 6} Ὑ ηθ, 6 {8 δα- 
δον οὗ ἔγυθ [866 ρῥτοοράϊξηξ ραγϑη 6515] οἰθγηδὶ 

4 [οτ 8 οὐῦ γΥἱοῖν, 600 δὺοίταοϊ οὗ . 55... 
κι Ἐ ΟἹ εὐὐδυε εἰὐσρὸν" 
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ΤΟΥ͂ δά ἱπϑρ᾽ γαϊΐοι ; 6 ΒγτΌ01168] γἷπο οὗ [ἢ 
Νὸν Τοϑίδιηθηΐ Ομ ΌτοΝ, ἐποΓΟΙΌΓΡΟ, ἰῃ 80 [ἈΓ 858 ἰΐ 
ἀἰδοτα ἴγολ Ομ υὶδὶ, ἰα ἃ νἱἷθθ τῇιιϊοἢ αἰΐδῖη 5 18 
πιϑιυτὶ Υ πὶ Βρυγίουϑ θα 58 8:08, [Δ ηδ8 168] διὰ 
απέτυα 107γ8 δηά ἔοδβιϊναῖιβΊα. 16 τηοβὺὲ ἰδγτ! Ὁ] 
(ἴς ἴῃ 119 ἀρ ΘΠ ΘΤΔΟΥ͂, ΒΟΥ ΟΥ͂ΟΥ, 8 (δα δοί 
(δὶ [18 οαβίοτβ δοαυΐγο ἐποὶν υϊοο [Βέμ.7 ὉΥ 
δϊοσά- 8864 ---ἰἰῃαὶ ἴἃ 85 ὈΘΘᾺ (6 Δυϊθ 0, ἰὼ 8 
εοπϑίλ γ ἱπογοδδίης οχίθηί, οὔ ἀϑημοῦ!ο 7008 οὗἁ 
ὈΙοοά ἰγϑυϊπο848 : ἤθησθ Ῥυγοὸ Ὀῖοοα ονβ ἔγοῃι 
ἷε πο ᾿ς ἴα ἰγοάάθη ἴὰ ἰδθ ὙΪΠΏΘ.ῬΤΘΒΒ, δηα (16 
δοπδορίϊοι φταρε-δίοοα ΟΥ 7μῖςε 18 ΘΣχομδηβοά, 
αἰϊμ ἰϑαγίαϊ ἸΛΟΠΥ͂, ἴῸν ὀίοοά (866 158. ᾿χὶϊϊ. 8). 
ἴδο ὑΔ96-ἰγίης ἱβουριῦ ἰΒ ἐθο 70] οί : 85 
σοι ὈϊΪοοά 48 ἰ6 τἱῆθ 88 ἀτγτυὴὶς ἴῃ, 814}} 6 
Ῥγεϑϑθὰ ουί οἵ ἰὲ δραΐη ἴθ ἴ86 βιϑαῖ υνἱῃθ- 
Ῥτοβδ οὗ 186 δῆβοσι οὗ Θοᾶ. 

γον. 20ὅ. τ δουῖ ἴδ6 οἱτγ.---Εχρ δἰ θα ὉΥῪ 
τοοϑὶ δοι πιο ηδίο τ οὗ 90 γυβδίθ ; ΟΥ̓ ΟἶΒΟΡ8 οὗ 
Βοπιδ. ἴη (86 βυαιῦο}1081 δρρυθθϑοπβίοη οὗ [86 
Ῥϑθδχζα, ΟἾἿΥ ἰὴ9 ΟἿ οὗ Θοὰ οδὰ δο ταδί. 
Βαΐ ἰ5 (5 (6 Οὐ υτοῦ, 389 Ηοη ϑίθηθοτα πιλὶη- 
ἰΔίηϑ, ΟΥ (9 ὨΘΑΥΘΏΪΥ 96 Υυ534}6Πι, 65 Βοάθ, δέ 
αἱ., αὔτη ἢ Το οχίθγηδὶ ΟΒατοῖ, δὲ 4}} ουθηίβ, 
ὅδ οὐ Ὀ6 Ἰηἰοπἀοά, βῖηοο ἰδ8 ἰοχὶ ἐγοαΐϑ οὗ ἐδ 9 
βηά οΥ̓́ 6 τον], ἃ ἐἰἰπιὸ το ἐδ9 ΟΠ γα 18 
(οῦ. 76 υἱβί Ὁ1ὁ0 ΘρῬϑδσϑῆοθ οὐὗὁἨ {6 θαυ ΠΥ 
Φογυβα] πὶ (ὁἈ. χχὶ. 2), ΒΟΤΘΥΟΥ, 18 ργοαθᾶάθα Ὀγ 
[λ9 δυάαπιθηί--οἶπ ὑπὸ ἤγϑι (6. χυϊὶ, 24: χὶχ. 
2), ϑεοοηά (οἷν, χὶχ. 17 8Βα4.), δηἃ ονϑὰ ἐμἰγὰ ᾿ἰπ- 
δίδηοο (0ἢ. χσ. 9). Νοιπϊης, ἱμογϑίοσο, βαγνο {ἢ} 
τοὶ Οδατοῖ οὗὨἩ αοἂ οὗ ἰδ} Ἰα5ὺ ἰἐἶτηθ ολπ Ὀ6 υη- 
ἀετοίοοα--οἰη (8 αυδὶέγ, ἱπσοηίγουθε  ὈΪγ, οὗ 
ρῬϑϑϑηρ ἰπίο ἰδι6 τ|θὶ Ὁ] ΒΡροδσϑῆσο οὗἁὨ {86 Βοη- 
ΤΟΥ δογ Βα θπι δα (Π6 ἱπιρΟ Σ᾿ ΒΗ 4.01]6 ΟἸ(γ οἵ 
(οὐ (οἰι. χχὶ.); 89, οὔ; 10.868 οὐδοῦ Βαπᾶ, πο ἐγϑδά- 
ἴῃς οὔ 19 ζτϑρ68 Ὀορίη5 πὶ (19 ᾿υάρτηθηί ρου 
Βαυγίοα (10 νυγῖσι Ἰυάαπιοπί ἰδ βϑϑτμβ, αἾβο. ἰῸ 
ΒΑγθ ϑρθοΐδὶ γούϑγϑῃ θ), δαΐ οχίθπαβ ἐπτοῦρῃ (ἢ 6 
δυθδοεαπουΐ ᾿αάρτηθηίβ ἱπίο ἰδ 8 ϑ00η5. Ὧ76 δ8Γ0 
οἵ ορἱπΐοη ἐπαὺ (μἷα :οοηΐσ ἀυγαϊΐοη 8 {παὶ 
ὙΠ 194 ἀοηοιοα ὉΥ (μ6 1600 εἰδαΐα (869 ΔΌονο). 
“-Ιαὰ τίενν οὗ 8}} ἐπὶ5, ὑπογοΐοτθ, (9 δρρὶϊσαιὶοα 
οἵ τήλομέ ἰλε ΟἿτν το ἰ!κ. δοπίγαδὲ οὗ ρφδυθη ἰ8 
ποὺ οπιϊγοΥ ἱποοτγγοσί, αὶ ἰοο οχίοτηδὶ. σαυτί- 
οὔ5 ἰηἰοΡργοίδιϊ 8 οὗὁὨ π9 γείμϑ, βο ἰῃ Ὀβίον- 
ἀἰἴοοῖκ᾽ 5 ἢοὶθ, Ρ. 478. [ΑἸίοτὰ γοζαγβ 86 ΟἿ(Υ 
38 ἰμαΐ οὗὁὨ οἷ. χὶ. 2, υἱΖ. : ΦογυβΆ οι ; 50 δ͵80 
Βαγης8, εἰς.; Ἦ οτἀδυγοτίι, 88 1.6 λύει 7 ον 56 ἴθπι : 
[ωτὰ, 85 ὑπαὶ ὉΥ τ ϊοῖ (Π6 δροβίαϊο Εἰ υϑτο ἶθ8 
8.6 Γοργοβοη(οα.---Ε, ΕΒ. Ὁ. 
Ῥοσ ἃ ᾿δουδδπᾶ σηπ α βἷχ Βα ἄτοα βιαᾶία. 

“--ΗΒΥ (δἷ8 νγὸ ππἀογβίδηἃ 4 ρυηίίοῦν ϑυβονὶπα 
εσίοπάϊηρς Ὀογοηὰ 5 ργδϑβϑηὶ ϑϑοη ἰηίο ζαΐιγθ 
05, ἃ δβίδίϑ οὔ το βουΥ ἰ0 Ὑῖο [ἢ 6 ΟΥ̓́Θ σλἢ 860 
Ὧ0 πὶ, Μαηϊίοϊά ᾿ηἰϊογρτοίδίϊ ου5 οὗ (8:6 πατι- 
θεγ, 8066 ἴῃ 86 ει. Το οοιηρίοίθ πυτ ΟΡ 
1000 ἀπὰ {πὸ αζὸ οἵ ΝΟ δἱ ἐμ ἰἰπιθ οὗ ἰδ 6 
ἀεϊασεο (Απᾶτοαθ). ΤῊΘ παπποῦ 4Χ 400, ἀδηο- 
εἶπα (η9 Οχρϑῆβο οὗἔἩ {πὸ θαυί δπᾶ 10 ἴοι Γθ- 
Εἰου5 οὔ ἤοσαγοπ (ΥἹἱοϊοτί 8, σέ αἰ.). ΤΟ ἸΙοη σι 
οὗ Ραϊεβίϊπο (Βοηρεϊ, εέ αἰ.), ψῖὶ ἢ τούθγθηθθ (0 
δετοῦθ. ἙἘχίοπαεϊοη οὔ ἰδ Βοιδῃ ἀοπιϊπίοη 
Μεοάθ). Τπὸ Βυι 8 15] πᾶ (Βεὶ κμίπιαπ: (ἢ 9 
Ἰοτταδίϊοι : ΟΥ̓ΔΠΔΟΥ : ἐδ ΑἸροὶ, τον. 18 1). 

Ματίγτάοπι οἴ σοηνοτίοα Βοαίμοη (ΑἸσδ8αγ). Α6- 
εοράϊης ἰο ΕὈταγά, (9 Ὡυ ΟΡ δμου]ὰ ὃθ κπὸ- 
ἱγεοὰ ὮγῪ 40.0 ““ΤῊο Ὠσπιῦον 40 ἰδ (6 ΠΌΤ ὉΘΓ 
οὗἩ ρυπίϑπιοπε; 40Χ40 ἰ5, (πογοΐοτο, (ἢ πιιηι- 
θὰ δι ἽΒΤΟΣΝΙ Ραμ ϑδιλθηί." ΑὩ ἱηνοϊνοῦ 

τα ἐπ ηλα Ἶ 68] 86}86] ΘΠ ΡΟΤὶ Το ΒΌτα οὗὮὨ ριιη- 
Ἰϑῃμηθηΐ οὗ βοὴ 1600 γοδῦβϑ ἀοθβ ποὺ Θχδοί!ῦ 
οοἰϊποϊάρθ, Ὠονγονοῦ, ἢ (ἢ 9 850}10 Βιισοοββίοῃ οὗ 
)ααφαιοῃὶ. ᾿ 

σιι. χυ. 1. Απϑποῦδοσ βίρῃ ἴῃ ἴδ Ἐΐθανϑῃ. 
--Ἴ͵ ὸ ΚΞ'δοΣ ἢ88 ΔΙΣΘΔΑΥ ὈδΠο]ἃ ὑπ 6 απϊίοιβ ρἢ6-. 
ποπιθοῃ οὔ ἰῃο ὅπαὶ ΨΦυάρσιμθηῖ; ἢ8 ΠΟΥ 8669 
(89 ἰδίογἷο ρῬγοραγδίΐοῃ δπὰ ἀϑυρϊορηοπηὶί οὗ (δ9 
ΒΔΙΩ6 ἴῃ 80 διαοοοββίου δῃἀ 1πιθηβ σαι οη οὗἩ (9 
ΔΑὨροΥ- 1418 ΟΥ 7μάσπιδηίς ο7 λαγάεπίησ. 86 8ὴ- 
(ἰ0}.9818 ἰ0 {Π9 βἰχῃ ἴῃ 68. χὶν. 14 18 (6 ρῥγδριημδ- 
ι(16ο8] Ῥγοραγδίίοῃ οὗ ἱμὸ Φιυιάᾳσιηθηί. Το βίρη, 
ΠΟΎΘΥΘΡ, 18 8 βίβρῃ ἐπ ἐλε Ἡταυεη; ἰὺ 8.}}} ὈδΙοπ 8 
ἰο ἐθ6 Ηοανοη-ρἰοίασθο. “18 φᾳγοδίηθββ δηι 
ἸΩΔΡΥΘΙ]Ο8η088 οἵ (9 Ββῖχῃῃ ἀοο8 ποὶ ἰἴο βοϊ οἷν ἴῃ 
ὑμ6 ἔδοὺ ἐμδὶ ϑϑουθῃ Δῃρο]8---ποὺ Ασοθδηρο β (Ζ8}- 
Ἰὶς, βίοσπ ; δοῦῖρ. θ)ὸ Ἦ οἰ 6) ΡΡΘ ΔΓ δἰ πυυ]8ὴ6- 
Οὐϑγ, Ὀπὸ δ'8οὸ ἰπ ὑμοὶν Ῥϑου δν Θαυϊρπιοηΐ : 
ἔχοντας πληγὰς ἑπτά" (Ὀ βίοτα 60 .). Ἡοηρδίθη- 
ὈθτΖ μ᾽ η}κ5 ὑμ8ὲ αὐθη Ὀθέοτο ἰδ γοοθρίϊοι οὔὅ 086 
Ὑ 418 ὉΠΟΥ͂ ταϊρσιιὶ ἤᾶγθ Ὀθθη Τοδορηῖζθα 85 (89 
ΑὨμ6]8 οὗἨ (μ9 ϑεύῦεη ρίασιιεδ ΌὉΥ͂ Βοτῃ8 8'ρη---6806- 
οἰ ὉΚΥ ογο8 ᾿1κ9 ἢλπ)ο5 οὗ γο. Ζυ , θ9 
Ἰοίίο, ΕὈταγά, Ὀ ἰϑιογάϊοοϊ, γυἰ χα ιϊγ τοραγὰ (9 
γἱβίοη οὗ γον. 1 88 (86 βυρογβονγι ρίΐοη οὗ (Π6 ἰτὰ- 
τι δ ον ΓΟ] ον; βϑαοίϊοη, 88 ἰδ9 Απροἷβ [μϑιὰ- 
861 7Υ 98 ἀο ποί ἴβϑ8ι10 ἤγσοιαι (9 Τοαρὶο αηἰΐ] σον. ὅ 
(ἴῃ ορροβιἐἷοη ἰο 86 οοποσρίΐοῃ οὗ Ηθηρθίοη- 
Ὀ6Ρ4). θ ἀο πού ὑδίηϊς, πονγονον, (πὲ τῃ6 866- 
(1οὰ υπάον (ἢ 18 Βα ρουβογὶ ρὑΐοη γϑϑολ68 (0 6}. χΥὶ. 
21 (Ὀθδιογά.), Ὀὰΐ δο]ὰ (μαὶ ἰὺ ὁη 8 δἷἵ σϑὺ. 8, 
Βἷῃοθ τ οἷν. χνὶ. 1 86 ποῈν ρἱοίαχο---λ 6 ΕδΥιἢ- 
Ρἰοίατο---Ὀορχίηβ. 

ΤῺΘ6 δον ὑὉΪ]846 09886---ἰ8 1681.---ΤῊλί 18, 
86 οβοβαίοϊοχίοδὶ ἰαϑὺ δηρον-ϑίγοϊζοϑ, τ ἶσὶι 
Ὀγίης ἴῃ (δ ὅ12] Φυδρηγοηΐ ; {1696 Ρ]α 65 8ΓΘ, 
δ ϊοϑίν, ομανδοίοτὶ θα 89 ἡμασπιόη δ οΥ λατάεη- 
ἕησ.ι 6 Ιαδῇ: Τοϊθ θυ 18, οὰ ἐμ οπ6 δδῃηά, 
ποὺ ἰο Ὀ6 σοῃϑβίγυ ρα 88 μανίπρ Σοίθγοηοο ἰο 14} }- 
ν᾽ συλ) Ἰιέθ, οὐ ἰο Ὀ06 ἰδῆ Ῥϑυι γ (Βοηρο]) ; 
Ῥυΐ οα ἐδ οἰδοῦ δαπά, ποϊζπον βῃουϊὰ τ Ὀ6 σοη- 
ἕουπάοὰ νὴ ἐπ πὰ] Φυάρσιιοιί 1{8617 (Ηθῃρ- 
Βίοπ ὈΘΥ(), 88 δ δίοτα ἰ οοἷζ ΒΕ} ΤΟΙ ΔΓΚ8. ᾿Ἔτε- 
λέσϑη ἀοποίοβ πού 80 τα υοἢ (880 σοηιησ (0 απ ἐπάᾶ 
8Δ8 {0 σοπεμρεπιαίίΐοη, ἴμ6 Με ἀευεϊορπιεηί οὗ (119 
ΔΏρΟΡ οἵ Οοἄἁ. ἔνδῃ ἰὴ {18 ροΐϊηΐ ἰῃ6 Νον Τ68- 
ἰδτποηΐ ῬΥΟΒΟΡνΟΒ 1(8 δερίεπατῳ, ἴῃ οοηίγαβὺ ἴο 89 
θη Ῥ᾽αβιοθ ὑπ ον τσ ῬΒΔΓΔΟΣ δηὰ πο ΕρυΡρ- 
(88 Βατάἀοηρα ἐξμοιηβοῖγοθ. Α8, ΒΟΟΣ, {8086 
Ῥίαχζυθβ Ὑ6Υ0 ἐπδίγυϊηθηίδϊ ἰ0 ἐΠ6 γοάἀοιηρίΐου οἵ 
89 ΡΘΟΡ]6 οὗ Βγ86)], 80 8.6 ἰπ680 ἱπδίγυηθηίαὶ 
ἰο (86 ρογίθοί τοἀοτιρίϊοη οὗὮὨ (6 Ν ον Τοβίδιηθηῦ 
Ομυτοῦ οὗ Θοἅ. Εοὸν (80 τπίίουβ Τη888 οἵ {110 
Θϑυί ἢ 81} ρα χζιιοβ ἀο ᾿ηἀοοα οοὔ!θ ἰο 88 θη νἱῖϊιι 
ἐδ Ἰαδὺ οὗὨ {Π686 Ῥὶαρσιοβ,; ἰὺ 18 ποὺ 80 ἰῃ ἐμ 0880 
οὗ {μ9 δῃηθτοΐοδ οὗ συν ϑί. 

γονβ. 2-4. Δῃᾶ τ δαὺν 88 ἐϊ σγοῖθ [1}0Δηρ0 : 
δ ἢ ΒΡΌῬἝΘΒΙΒΠΟΘ 86] .---Ἴῦ ταὶρὺ 6 αὐογὶοά : [8 
ποί 818 ἃ βοσοηὰ δηὰ ἐβουθίογθ βυροσδυοῦβ ὈΓ6- 
οοἸοὈγδίϊοι οὗ ἔπ Φυάδριχοηί, δἴηοθ 1ὺ Π6Υ6 «αἷ- 
ΥΟΔΑῪ Ππδὰ οπϑὸ Ἀτϑ- Θ᾽ ΘυΓδίΐοη οὗ ἱΐ ἰῃ ΟἿ. ΧΙγ. 
1.656] ἘΤμδΐί, ΒΟΜΟΥΟΥ, 88 {090 ΖΟΘΏΘΓΔΙ Ῥγ6-6616- 
Ὀτγδίΐοι οὗ ἐπ ϑηϊγο Φυάαρταοηί, τυῖϊϊ Το ΓΘ 66 
ἴο (8.9 Οδυγοῖῦ ΤΥ ρμδηὶ δηὰ 18 Θβοδρ6 ἔγοαι 
Βα] ὰ Φυάρκηιοης; 6 γ9 ὙΘ ἢδΥο δ 6 ΠΙΟΡΘ Βρθ6ὶδὶ 
Ῥτγθ- σο] ογδιίίοη οἵ ἰδ 9 φίασμοβ ΟΥΓ ἀπσεν, 0.6 896- 
οοπὰ ρατὶ οὔθ Ηδανθῃςρίοίυγο. ΤΠ6 δηι 6818 
ἴο ἴ6 ἔθαν[Ὁ} βίου δυσοσοβϑίοῃ οὗ (059 168 
Βίγοϊ68 οὗὁἨ δῆγζονυ ἷβ Τοτιοὶ Ὁ (ἢ ογυδίαξ 86α--- 
(10 νον ἀ- ἰϑίοῦυ οἵ [88 βαϊ πίϑ, σα θὰ δηα οἰατὶ- 
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δεὰ ἴῃ αοὰ; ἰὸ δι! 6818 ἰο (89 ἱπιροηϊοηὶ 
νον ἃ οὐ (Π6 οατὶἢ ἰδ ἤογιηθὰ ὉΥ (8:9 δοπφμέγοτα 
ὈΥ [ο8] [8 οτγγϑβῖδὶ 8Β6Ὰ ; (86 δ {π6818 10 (86 
ΒΙΔΑΡοτΐ 68 οὗ (0860 νἱ᾽ϑιίθιὶ ΟΥ̓ (ὴὩ9 Ρίαρυθβ ἰ8 
Τοτιποὰ ὈΥ {6 ὨΘΘΎΘΩΪΥ σοὶ γαιοα ἴῃ βουρ, δὰ 
διἰογϑίιοῃ οὗὁὨ {89 γἱριίοουδ ᾿υζαιοηίβ οὗ αοὰ. 
Δ6 δ δ θαυ Π Δηρ6: ΟΥΥ̓δῖ8]] 868 τοϊη ρ]ο 

ὙἱΓ το, 560 οἷ. ἷγν. 6.---Ὀ  διοτα ϊ οοἷς 81} τὸ- 
ἸΩΆΒ, δραϊηδίὶ ΕὈτγαγα, (δὶ 86 δνίΐοϊο [ὈθίοτΘ 
464] ταυϑὺ Ὀ6 Δρδθηΐ Ὀθοδα80 ἰΐ ἰδ ΟὨΪΥῪ {π6 ἐπιαϑέ 
οὔ ἃ ουυγϑίδ) 868 ἰὄδδὶ 18 βδροῖοῃ οὗ. ΤῸ ζ͵θδίον 
δίγΘ85 τη δὲ Ὀ6 ἰαϊὰ ὑροῦ (δ 8 οἱγοαυηδίδποο, βίη 60 
(86 1468 οὗ ἃ ΟΥΥ5ἰ8] δι νίαοο οὗ δ68 τοῖσί οὐ τὶ ἢ 
ἔἤτο ἀοθβϑ ποὺ σοθ ὙὙἱ ΪΏ (86 ῬΟΒΘΙ Ὀ1Π165 οἴ 
᾿ουρσμί, δηὰ θη66 Εν α]ά, ἴῃ δοῃπθαῦθηοθ οὗἉ 5 
Ἰη818{1η 0 ροὴ (μ6 ΡΘΔΙΥ [τοϑίογὶ δι γ] οὗ (86 
ἰπηη29 86 δυγίνρα δὲ (6 δοῃοσδρίϊοαυ οὗἩ δὰ “ἰη- 
ΘΑ ΌἸΥ βϑοι ἴῃς 8ηι} Γοϑιλῖη κ πι855. ἃ ΟΥῪ ὈγΟὶ ᾿᾽ 
(9.00 υπιογάϊοοῖς, Ρ. 484. Τμὸ ἱπιαρὸ οὗ 8 
σΥΥΒί] -οἷοαῦ 8068 ἰῃὰ Ηδδυοη ΠΙΔΥ, ΒΟΥΘΥΘΡ, 
ΤΟΥ ἀρρολῦ 848 ἰδβουρὰ ᾿Πυπϊπαιοαά δηά "γτοά- 
ἀοηϑὰ ὈΥ {ἰ1ὸ βοΥΎ μἷαγθ οἵ (᾿ὸ ΑἸ ρον--14}5 οἢ 
δαί ; δα {818 ΥΟΥῪ γτοβοοίίΐοη 18 ἜΘχργθδϑοὰ ἴῃ 
16 δοηρς οἵ ργϑδῖβθ ψ ϊοἢ Το τϑ ἰο 89 δι ατησθηῖθ 
οὔ ἀοὐ ; τηοόγθοῦοσ, (Π6 οἷδγίδοὰ ψογὶ -ϊἰδίουυ 
Ἠ48 ᾿(μο!  ρϑβ8οὰ ἱπγουσὶ (86 ἅγο οὗ θδγί}γ 
ὙοΥ] ἀ- ΙΒ ΟΥΥ (560 ᾿. 84 δὰ οἷ. ἷἰν. 6). [“Τ89 
δα ἴοπ, μεμιγμένην πυρί, ἰα ῬΤΟΌΔΟΪΥ πιδάθ 89 
Ὀτίηκχίης ἱπίο ἢ 6 ργουΐουβ οοἰ βία} ἐπι ΚΟΥ δὴ 
εἰοιηθηῦ ὈοϊΪοηρίης 0 (Πΐβ Ῥοτγίϊοη οὔ (μ9 ρῥτγο- 
ῬΘΟΥ͂, οὔ νι ηϊσὶ γμάφπιεπὲ 18 [ἢ 6 ρους σοπι- 
Ῥιοχίοη.᾽᾿ Ατροπυ.-Ε, Β. Ὁ. 

ΑμάΣΙ δανν ἴμο80 Θομα θείη .--- Το 818 }088- 
δα, Ἀρηΐϊη, ἃ σγοαὶ δηἀ οσοηζυβοι πη458 οὗ Σηΐϊοτ- 
Ῥτοίδι ΟΠ δί (6 }}05. 86 είίο : ΤΙ τι] Ἰτυἀ46 
δηἋ ρίοτγ οὔ τἴ16 ὈΪοβαϑά (4πάὰ., Ατοὶἢ.). Βαρτ 5: 
(Ρνΐηι88., εἰ αἰ.). ὙΠῸ Ὀινίηθϑ ἴσαι ἴδ πο Ὀ6- 
ἸΊοΥΘτΒ μανθ (πεῖν βίαιοη (Υἱϊγη σα). Μαυϊι(ἀθ 
οὗὁἨὨ ἰδ0 δοαιποη (πἼ08 8 ΟΘοηΓ116 Ομ γι διΐδπ5 
(αἀτοιϊα 8). 6 οιιο: ἴη9 αἰπιοβρθοσο. 716 
Ἰαβί παπιϑα δοιηπηθηίδίον γαΐθοὶϑ (ἢ 6 ΓΟίδγΘ 66 ἰ0 
[Π6 ὈΤΆΖΘΗ 868 ἴῃ ἴδ Τϑηιρὶο, αὶ ἀββαῦθ8 8 τθ- 
ἴογοησο (0 8.86} ὶ ῬΆϑδ5ο ἰἢγοιρὰ (Π6 ρα 868. 
Τὴ γε πῶ8 αἷϑο θοῦ τυλγϊουϑυ ἱπίογργοίϑα : 
Ττὶλ] ἤγο (Απάύγοδϑ; Οἰἤ6ΥΒ: ἰοιηρίδι!οπ, Ρ6Γ86- 
ουϊίοη, οοηδίοι). Ματνίγγάοωι (Ῥεΐπι88.). ἴονθ 
(6τοἰ.), εἰς. 8606 ὃ οίίο, Ρ. 1532. Αδοοταϊης 
1ο Ὀιϊιϑιογαϊαοὶς, (9 ογψδίαὶ δοα πιηγχίοα τοἢ γε 
ἀδποίοθβ {6 Ὁ} }{Υ̓ ΟΥ̓͂ {η6 Ὀοϑαιῆσ στησο δὰ {Β6 
υά᾽ σϑίονΥ τἰ κι θουβηθ88 οὔ ἀαοἀ. Τ7|ι6 δοηφσιεγ- 
078 ἃΥ6 ποῦ Βἰ ΠΙΡῚΥ͂ πηλνίγτβ (ἴῃ δοσογάκησο τι 
Εϊο οτη, Ελνγα]α, δέ αἰ.), πρι ΠΥ δγῦθ {Π|Ὸ 7 (Ὀ6- 
οδ080 οΓ (᾿Π0 Ῥγοβοηΐ : νικῶντας) Ββιιο ἢ 88 8γ6 8.}}} 
ἴῃ {πὸ σοηπῆϊοι; {Π16Ὁ δτο, ἰὰᾳ ἃ ργοϊορίϊοδὶ σϑρῦο- 
δϑηϊδιίοπ (Π)ὸ Ὑοι(6), (9 οοπχτοχείίοη οὗ γτἱο- 
ἰογ8, ΘΒΒΟΟΙΔΙΥ (ποθ οὗ 86 ᾿α8ὺὲ ἰἰΐπι|6, ΟΥ̓́Θ 
δρλϊηϑὺ (Ἰὸ σγθαὶ ρῥίαρυοθ οὗ {89 ἰδ8ὲ (ἴθ δπὰ 
086 γ]|10 ὈΪθρῆθαιθ ππᾶονρΡ θα. ᾿Εκ τοῦ 
ϑηρίου ἀπάοιθι Ὁ ἀοοβ ποῖ τρδῃ ἐπὶ ὑπ ον 
Βανο ἀοδιγογοά (6 φρονοῦν οὗ (9 Β6δ5 ; ὕγοπι 
τ 15 ἔβοί, ποινουον, ἰξ ἀοοβ ποὶ δοϊϊονυ ὑπαὶ Ὁ τυ 5ὶ 
ΤΛΘΔῸ : ΔΓΠΥ͂ ἴσοι (ἢ 6 Βοδϑί [σοὶ ΤΑίοτε τισ65]. 8.8 
ΓΟ Ύ ἢ ΚΎΡΙΕ ΟἸιθπ 86 Ι γ68 αἱ ἃ ἀἰβίαηοο ὕγοτῃ ἢΐ πὶ. 
[0 (ον ΌὈΥ) ἴδ9 ΚἸααϑΥ 668 ---΄ Πο68 ἐπί 

ἐπηρογὺ δοί Ὁ ΠΥ ὠροη, 80 ἰπαὶ (μγ δβίοοά οη ἐλδ 
δηγίασε ΟΥ̓ {δε 866, ΟΥ̓́ΤΑΟΥΟἿΥ οἡ (Ὺλ δότε 973 Ουἡ 
ΘΥΟΥΥ͂ δοσοσηὶ ἰδ Ἰδαῖον Β66 8 [}}6 ἸΔΟΤ9 Ῥγοῦη- 
15. 43 ὈοοΓ βαϊ πρς (6 ὨΘΑΥΘΏΪ ἰππλζογυ οἵ 
οὗ. ἰν., δηἀ 88 λοσογάϊΐηρ τί ἐπ βαλιϊομ οὔ 
19. οἰ Πάγθη οὗ [5γὉ86] ἤθη {ΠἸ6Υ δαης (9 βοῦς 

ἰο ὙΠΙοῚ δἰ αϑΐου '8 ῬΥΘΒΟΠΟΪΥ τδάθ. ΤΈ6 β6ῆδο 
ΤΩΒΔΥ ὯΘ οσοῃδίγιοἰἰ ΟΠ 8}} 1υδιδοά ὮΥ οἷι. ἰἰϊ. 20, 
δηα Υἱῖΐ, 8. Ατροβῦ.--Ε. Β. Ὁ. 

Εΐατρα οὗ Θοά.---Τυποὰ 5016 }γ ῸΥ 186 Ῥταΐδο 
οἴ οὐ (Βεηκᾳ,). 

γεγ. 8. Διπᾶ ΓΒΘΥ αἰπᾷ, εἰε.---Τ)ὸ εοπῷ οἵ 
ἬἬἤδοεεδ 18 ἰλ Ἰγτίσαὶ σοϊ οὈγδι ΟΣ οὗ ιἰΠ6 ἰγρίῖθν)] τε- 
ἀειορίϊοη ὉὈΥ Δῖο868: (6 δοηφ οἵ [λε απὸ 86 
οΘ] ΘὈγδίΐοη οἵ {π6 Γοα]ὶ γοάἀδιηρί οι ὮΥ (86 [κὩὉ; 
δηὰ {86 100 8ΟΉ 98 ἐπ ἰλεῖγ ὠττῖν ῶὡΒ ΟΠ6 ΒΟΒΩ͂ 8ΓΘ 
(89 ᾿γγὶοδὶ δο] γι ο οἵ {᾿ς ΟἸἹὰ δὰ Νον Το- 
ἰϑδιηθηὶ σουοϊδιΐοη ἔδιιἢ, ἴῃ υἱὸν οὗ [86 πὶ! 0}6 Γὸ- 
ἀοτιρίϊοη τ ϊο ἢ θεζδὴ πὴ Μοβοα, πᾶ5 ἀοοϊἀεὰ 
Ὑἰ1} Ογιδὶ, δηὰ 18 ποῦν ᾿θβοσοῦρ.Υ δοηδαπι- 
τηδίϑή ἰΒτουρἢῈ {}Ὲ ὅογγ λυάρηιοηι5 οὗ αοά. Νοὶ 
ἴνο Βοη 8. Πα ΥοἴΌΤο, Βυ ΓοΞροοίΣ οἷν ὉΣ ΟἹά 
δηὰ Νὸν Τοθίδιηηθηϊ Ὀο] ΟΥ̓ τ (ἀπάγ.) : πο 186 
Βοηᾷξ οὗ Μοβοβ δρρὶ]ϊεὰ ἴο (γσὶδὶ δὰ ἰδ6 Β᾽8Ζβ 
οὗ ΟΝγῖδιὶ (ατγοιϊα5); οὶ δ δοῃρ σοϊοροβοὲ δὶ 
Ο000 ὈΥ̓͂ Μοδεοα δηὰ ὃὉΥ ἰἴ [δῦ (Ἐπ δά, Ὠδε- 
ἰογά.}; υὺ 186 “016 τεἀδειρίΐο 85 τηοαϊδιεὰ 
ὮΥ Μοδβοβ δηὰ (δ γὶβϑιὶ, τὶ ἃ ἀϊκιΐμοιὶ Γοίογοϑοθ 
ἴο ἐμ6 ϑοῃᾷᾳ οἵ ἈΙο865 δῃὰ [6 ρῆδϑδᾶρε ἰβτουχὰ 
(80 Βεὰ 8.8, δβ. 8 ἴγρὲ οὗ ἱπ6 Ῥδδεδρε (᾿γοῦξὰ 
(ἴο86 σίγοσβ οἵ ἤτθ ὈῪ πιο (6 {δι Βύι] οὗ 186 
Ἰαβὶ ἐΐπηθ 8|.8}} Ὀ6 ϑερεσδιοὰ ἔγοιι {6 μδγἀεβεῶ 
ΒΙΏ ΠΟΥ ΟὗὨ (πΠδὶ {ἰπ|θ. 

Οτοαῖ δηῃᾶ τρϑενθ]]οτιβ, εἰο.---Τ 6 Γδουρεὶ 
οΥ̓͂ Υἱιτίηχα : Οὐπίίσαπι Μοεὼ λαδεί ερίτιίμαΐρα εἰ 
Φηγ εἰ ἴσ δόπειπι, δεοιπάππι σαστα δὶ Ν 
εαπίϊσωα ἀσηὶ, δου δὶ δοιμοι κἰηρ οὗ ἔσγαϊλ 1888- 
ἸΩΟἢ 88 ΘΥΘῺ ἰῃ 186 ΒΟῺΦΪ οὗ Μοθεβ, ἰοχεῖδοῦ 
πιὰ (86 οὐηϊροίθμοθ οὔ Θοὰ, ψμῖε8 ἀδ- 
βίγογεὰ (86 ΘΏΘΏΥ δηὰ βαὐοὰ δε ρεορὶἌ οἵ 
18γ86ὶ, (09 Τηδηὶοδιδίῖοη οὗἩ Η 8 ᾿ ΟἿΣ ΘῈΞ 15 δδρὸ- 
ΟἰΑΙΪ τδρηϊῆδοὰ, ἀπὰ ἰξ ἴθ δῖ8ο δυεῖν πὶ ππδιεὶ 
ἰδ ἐδ 016 δυδηὶ τοῦδέ πιδῖα 8 δίδυι της δὰ 
8 Τοϊαι γον δ Ἰοη ἢ ἐπ Ρ ΓΘ ΒΒ10 Ὁ ὉΡΟῺ 186 Βελ- 
(θη. Οὐ. ἔχ. χνυ. 14-16 πὶι {186 Τοομποϊθδίου 
οὗ [6 βοπᾷ ἰῇ (80 ΑΡΟσδΙγρδ6. 

Ὕογβ. 8,4. Το κοηρ ἤτοι ρου 68, ἴπ δὴ οὗ}θο- 
εἶνο εοπίεπιρίαίίοπ οὗ (86 ιπάφιηοηι, {86 πιδστεὶ- 
Ἰοιβ, 811-ογίημ, ΚΊΉΜΙΥ το] οὗ αοὐ ονον (δε 
ον, ἴῃ Ρδγί 8 Υ οὐον (06 Ὡδί:0η8---ἃ ΕΟΥΕΙΕ- 
ΔΏΘΘ ΠΟῪ δίιδϊηΐηρ 118 ΘΟΠΒΌΤΟΤΑ δία ἈΡΡΕΒΓΒδΟδ, 
ΘβρϑαὶΕΥ ἐπ [86 τὶ οουεπ 85 δὰ ἔσο (ΔὈδ0- 
Ἰαῖϊθ σοπβίβί ΠΟΥ δηὰὶ {Α11}10] 688) οὗ Ηΐκπ πδγε. 
ΤΏ θη, βεοοῃάϊγ, ἰΐ ἀθοϊαγοβ [Π6 ἐπιρτοβείοη πιδὰδ 
Ὀν {}5 γυΐθ ΡΟΝ 6 ΘΟΒΟΌΘΓΟΓΒ : 1ἰ ρῥτοθδοεβ 
(89 τηοβὲ ββογεὶ ἂν οὗἩ ἐδ Βοϊπθεβ οὗ Θοὺ, πὰ 
8 ογίι] φδαηιδίδειη ἡ 6} ῬΓοπρίΒ ἐμοὶ ἴ0 
Ῥτγαΐβο Ηἶθ πδπιθ 88 ἰΐ Βῃῃ 68 1 [86 ρῬουίεοιοδ οἵ 
Ηἰβ τονοϊδιίοα. Τδίγαϊυ, (86 κοηρ Ἔχ ρυθδϑαίβε 
ΡῬτορβοίϊο ἐχροςοίδίϊοη οὗ 186 εἴδει νυ εἰσὰ (μεδ8 
υάραιεπίβ οἵ Θοἀ 588}} ρσοάυες ὑροπ {86 πολ] 
οὗ πϑίϊοῃϑ :--τ-ἃ βοπυΐηο Ναν Τοείβιπθοῖ ἰΓγαὶΐ 88 
οχρυοδδῖγο οὔ ἰἢ8 Βορθ ἰμδὶ τῆν 88}8}} γεὶ ὕε 
σοηνογιθὰ ουοπ ἀπάὰον (ἢ 6 πιϊπἰβισΥ οὗ {πὸ ΤὨἘΒ 
οὔ Απρον, ἔχ. ἰσχ. 10, χίν. 7; Ῥα. Ἴσχχνυΐ. 2; ΜὶἌεδλδ 
υἱὶ. 10.--ἰὴ τον. 4, δ τὸ} δα ἰὴ οἷν. χυΐϊ. ὅ, ὅσιος 
8 υϑοὰ “ἴῃ τεΐθγομοο ἴο Θοά, νι ὶσῖ ἰ5 υπαευεὶ." 

γεν. δ. Ορϑθυϑᾶ νγχῪὰβ ἴ6 ἘΘΕ:Ρ]6.--ἶς Ιε 
ἸΏΟΓΘ ργθοΐβοὶγ ἀοβηποὰ δα (9 δ: 0}6 οὗ ἴδ6 
ῬΔΌΘΣΙδ8Ο]6 οὗ ἴδ τνὶϊηθ58. ἀσοογάϊηξ [8 
Οτοιΐυ8, ΕὈγτατὰ δηὰ οἰβοῦϑ, (8:6 ΗοΪγ οὗ Βοϊϊο8 
8 ἰ(86 1 Ἰηϊοπἀ δὰ ; δοοοτάϊηρ ἰο Ε 8] δὰ Βῦ9- 
ἰογταϊθοῖκ, (6 Θαμποί ΠΔΥΥ͂ ῬΤΟΡΟΣ ἰβ ἱπιοηἀοὰ, 85 
8δῃ δἀϊυαποῖ ἰο 86 ΗΟἿΥ οἵ Ηοὶΐεβ. Ἡφαρθίον.: 
“ ΤῊο Τοιρῖο ἴῃ ἐϊθ αὐΑ}}} οὗ Ὀοΐης ἴπ6 οἷδεθ 
οὗ {6 ἐοδβιϊ ποῦν. Ἐμπ6 Τορ])ο 85 186 δεμοίυ- 
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ΔΙῚ, ἰῃ οσοηίγαβί (ο (ὴ9 ΗοΟ]ΚΥ οἵ Ηο] 65, 41:0 
Βοιἀοὰὶ ποὶ ΠΟ ἄγβι ἴο Ὀ0 οροηδάᾶ: 5660 ὅ'ψπ. Ῥέειο. 
-- Βδ ἴν Γατί μον οὈϑοτν θα μαὺ {19 δευέη Απσεῖὶς το 
ΒΥΠΌΟἾ08] ἄρυγοϑ οὗ δῆροῦ ἴῃ ἐδ τϑπὶῆ- 
«βἰίοα δῃηὰ σουγβο οὗ ἰΐ8 ἀοπιἰηδίϊοα. [“Τ16 
ναός ἰ5 (86 ΠΟΙΥῪ Ρΐ4οο οὗ (86 Τδῦθγηδο]ο, (ὁ τ κί οἢ 
ἰδίιον ἰβ6 δρρεὶϊδιΐοη τοῦ μαρτυρίου 18 ἢ6γΘ ρ6α6υ- 
᾿ἰδεῖγ δρρτορείαῖο, βοοΐης ὑμδὺ (80 τοἰίπε διὰ 
εουσπαπί οὗ αἀοἀ τὸ δυουϊ (0 τγϑοϑῖτθ (θῖν ργοδῖ 
(αἸ δ! ατοπί.᾿᾿ ΑἸροδῦ .--Ε. Β. Ο.] 

γον. 6. ΟἸἹοιϊμοᾶ ἰπ ᾿ἰπδη ρᾶτο απα κἰ16- 
τοίη κ.---Τ οὶ δἀογπιηθοὺ 15 δἰ ταῖν ἰο (αὐ οὗ 
Ομγῖϑι, Τδοὶν ἱσιροτὲ δ]80 ἰβ, ἀοιδι]688, οοῦ- 
ποοίοὰ υττἰ ἰδ οἵ (86 Ατοθδηροὶ Μ|Ί6Π861, ΤΠ9 
τοδϊηρ λίϑον ρσὶνοβ οδολβίοῃ ἰ0 ἸΏΔΏΥ ἀοθδβιο8 
Βετο (38.090 θϑἰοταϊ οἷς, Ρ. 486). ΟἸοίΒοα νίϊἢ 
Ομγίϑι, (9 Φονοὶ, οὐ ψ ίτὰ ἰῃ9 ογπδιιοηὶ οὗ ἐἢ 6 
γἱτίθο5 (Απάγοα5)} Τῆΐθ 16 ἀρϑβιϊϊαίο οἵὨ δ᾽Ϊ δρ- 
Ῥτορτίαιθ πιοδαϊης, δη ἃ δϑουςξ (Π)9 Βδπι6 οι δτὶς 
ἸΔΆΥ ὃὉθ ΔΡΡΙΪοά ἰο (9 οχρ᾽ϑοδίΐϊοι ἰμαὐ (ἢ ΓΘ- 
ἴοτεποο ἴο σοῖς. χχυὶιὶ. 18) 8 σεγχοηὶ Ὀοβιυἀ ἀ οἃ 
ψ|} Ῥγϑοΐοιιβ βίοποϑθ τιϊχῦ 6 υπάογβίοοι. 
Ιὰ οοπϊυποιίΐοη πιῖὰ δασὺ ἃ λίϑος {ἰδ 8ἀ- 
εοἰϊνε λαμπρός σουϊὰ 56 γί μον βιυρογβαοι, δηά 
καϑαρός, δὲ ΑἸϊ ονοηίθ, του ϊὶ Ὀθ ἱπΑΡρσορτίαίο. 

γεν. 7. Διῃᾶ οὔθ οὗ [89 ίουσ Ζυὑἱνὶῃ ε-Ὁ96- 
ἴηξθ [}δηχο: 116-58 8}068].---Ηοτγο, ΠΠκοννῖθ, 
{10 74.136 ἱπιοτρτοϊλ ὁ Κορ Θϑτθ, δοοογαϊπρ ἰο 
πιο (16 ΤΟ 80-6Ά}1|6οὰ ΒεοαΒ8 ΑΥΘ ΤΣ ργοϑθηία- 
ἐἶνος οἵ ἰδ ογεαίμγα, δΔηὰ Πθποθ οὔθ οὗ ἰποῖὴ 
Δρροδγ5 Ὀθόδ059 (6 Ὀΐαρσι!ο8 ΘΟ ΘΟ ἰδ 6 8019 
ἐζοδίίοη.- το ἴ86 8β668.-- Το δἰϑυηΐ γ οὗ 
Θοὐ κυτραβθ659 (}9 {ἴπι0 οὗ (ἢ βουὴ ΑἸ γζον-Ὑ 815. 
Τ8ο Υ7᾽4]9 οὗὁἨ ΑὮζοΡ 4180, ἀθηοίο ἀδαίἦ, ἀποοδδβίης 
διὰ γοροοϊοα---ηὰ ΟΥ̓ΟΡ 8διζαϊπδί ἰἸιθῖὰ βίδη ἀβ (Π 9 
οἰοτηδιἷνγ [1 ἰυὶπσ Οπε. 

γεν. 8. ΨῚ δύλοΐτο. --Κ οἰ ηρς οὗ {μὸ Ὁ]- 
τἷηο Μαϊοϑίγ (Βθηχο}). ΑἾ580 ἃ βίχζαη οὔ Ηἰ8 τὑπ- 
ΔΡΡΓΟΔΟΙΔΌ]6πΠ 655 ἰπ πο πιληϊοβίαἰἰοη οὗἩἨ Η8 
ΒΟ ᾽π699. 8.66 13. τὶ. Εχ. χὶ. 81; 1 Κίη ϑ υἱϊ!. 10. 
Οοαρ. ὅγπ. γίειο. Ὀϊθοτγοηΐ ἐυςο γί δι  0Ώ8, 860 
ἴπ Ὀς εοιίο, Ρ. 154; θα:ἰογάϊοοϊ, ». 484. ΤΉΏοτΟ 
Δ΄Θ δ0η16 ΥΟΓΥ͂ ΟΟΓΙΟΌΒ ἱπίοΓργοί αἰ 059 διαοηχϑὶ 
(086 εἰϊφἃ, 88 ἴον ᾿ηϑίϑησθ ἰμαὺ οἵ Οὐοσσοΐα : 
Τα Βυδπ οτἀϊηλησοβ οὔ ῬΟΡΟΡΥ ἀοΌΔΥ τηθἢ 
ἴτοιῃ αἰι. Οὗ (αὶ οὗ Οαΐον. ς ϑγιῦο] οὗἁὨ (86 
ὈΠΠηἀπο55 οὗὁὨ πυηὈο]!οζ. 
[“Νο οὔϑ νγὸβ 80᾽1]6 ἴο ϑηῖοσ ἰπῖο [89 

ῬδρΡ]6 (οοῶρ. 1 ΕΚίηρβ υἱϊϊ, 10,11]; Εχ. χὶ. 
δέ, 85ὅ) πηι ἴ86 βονϑῃ ρμίαριιϑα οὗ [89 
Βουθ ΔΏβρ615 ββουἹᾶἃ 6 ΒδΒηϊδη9ά.---ΤῊΘ 
ῬΈ5598 768 δΔΌΟΥΕ τοΐογγοα ἴο σἶνθ {86 γϑβϑοῃ : ὃ6- 
δλυ80 οὗἩὨ 1π9 ὕπορΡτοδο  ΔΌΪ ἢ 688 οὗ αοἀ, ψὮ δὴ 
ἐπποϊδίοὶ Υ ῥγοβοης δηά ψουϊκίησ, ὈΥ ΔΩ 
οτελίοἂ Ὀοΐηρ. ὅ66 ἔχ. χίχ. 21, θη (μι 6860 
ὁυάιχαιοπῖδ βἰιου]ὰ Ὀ6 σοιιρὶ οἰ θα, (ἢ 6η {9 τσαῖἢ- 
ἴα] ρῬγοϑθῆος ληὰ δροόπον οὗ ἀοά θείης νὶιὰ- 
ἄγαπνη, δ εὐἰχιιὶ ἀσαΐϊη Ὀ6 ΔρΡργοδομδά.᾽" -π-αᾶι,- 
ΨΟΒῦ. 8366 680 {86 σδοῃοϊυδβίου οὗὨ ἰδ 6 δ᾽βίσδαοί 
οἵὗ Βδιυαδτί, Ρ. 282.---Ε, Β. 0.] 

[ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΧΟΤΕ ΟΥΝἩὨ ΤῊΒ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Βῃν (λ6 Απιαγίοαπ δ αἰΐον. 

ἢ]58 δοοίϊΐοῃ δοπβίβίβ, 88 ἰὑ βϑϑίῃβϑ ἰοὸ {16 
ὉτΙ τ, οὗὨ ἰὮγοθ σοιρίοίο Υἱδίοηβ, δηά {16 Ὀ6- 
εἰδηΐϊης οὗἉὨ 8 [οὐγί ἢ ---οδοῦ τοϊδιϊηκ (ὁ 8 ρογίοι 
δι1}} Ταίατο, πὰ ον παι πὶ ἢ ἐπ σοηϑιιτ- 
τοδιϊου οὗ (9 ργϑδοηΐ ϑοη ({Π 6 Θ90ῃ ἰτοπιοά αἰ οἿ 
Ῥτοσούϊηκ, ἴΜ6 οϑἰ Δ}! οοὶ οὗὁἨ (ἢ9 Μ|ιΙΙΘηπΐδΙ 

Κιηκχάοπι). Εδοῖ οὗ (8686 γἱϑίουβ 8 ἰπάϑροῃὰ- 
οπἰ---οσῇ σοπίθιρ] ἰΐηρ τααιίθτβ ποὺ τοίογγοα ἴῸ 
ἴῃ ΔῺΥ οἵ ἰΠ8 οἰμοτϑ, δὴ ἱ ϑδ οἢ ἀδβογι δίῃ ονθηΐθ 
πηθηἰοηθα ὉΥ 8}} {μ6 οὐ. γ8, ἐπουρὰ ἴῃ 8 ἀϊδον- 
οπὐ πιο46 8πηὰ υπάον ἀϊοταηὶ γοϊδίϊοη 8. 

νι βίοι 1., 6. χίν. 1--18, ἰδ Ἰηἰγτοάυσοά ὉγΥ (ἢ 9 
βίγοηρ;; αἰδϑ)ιηοιϊγο ἤογααϊα, Καὶ ἰὄον, καὶ ἰδού, 
δη σομδβὶϑίβ οὗ βούθγαὶ δοηϑϑσιυ ιν ρατίβ.--- αγὲ 
γδβέ (τοτϑ. 1--ὦ σοπίθηιρ)αῖθ8θ {πὸ ὈΟΩΥ δϑοαϊ ἴἰο 
ΡΟ85085 ἰῃ9 Κιἰηρσάοπι---ἰθὸ δ} τί ἢ ἐπ 6 σοαι- 
Ρἰοιθὰ ἀπαρχή Ἧ Ῥ- 199) ---διἰαπάϊηρ, οὐ (δ9 
Μουηὶ δου. [τ ἀϑβουῦϊ 98 αἷδο ἰΐὸ δοπαϊιΐοῃ 
δηὰ οδαγδοίον οὐ ἰδ οἰοβοῆ δοιῃρδηΐϊοηϑ οὗ 
Ομ νῖϑι. --ρ γί δοοοπα (68. 6, 7) τοϊδίθβ ἰο ἃ Ϊ- 
γ ΓΒΔ] ργοσϊαπιδίΐοη οὗἩ 6 αἀοὔροὶ ργοσοάΐης (ἢ 9 
ουϊροαγίηρ οἵ ἐπ γ71418 οὗ δῆρου. οί ΠΡ τΠ6 
Αηρεῖ, ἰὼ ιἷ8 δὰ {186 ζοϊοσσίης;ς ρατγίβ, ἀδποίοδ 
ἃ τεαὶ ΑἸροὶ, ΟΥ ΒΥ ὉΟΪ:68 ἃ ὈΟΔΥῪ οὗ τηθῃ 8ρ6- 
οἶδ! οοπχηβϑοηοὰ ἔον [πὸ Ῥαγροϑο ἰηἀϊοαιοα, 
ἰν 18 ἱπηροβ9: Ὁ}]0 ΠΟΤ (ἰο ἀοίοτγαίη6.-- αὶ ἐλέγα 
(νόγν. 8) ἔογϑίβὶ]β ἃ ρτγοοϊδαιδίϊοπ οὗἩ ἰδ 6 74]} οἴ 
Βαδῦγίου (8996 οἢ οἷν. χΥΣϊ. 2) -ΦΡανὶ ζουγίλ δου- 
ἰοπιρὶαίθ9 8 Ρ.Ό]1Ο φγοοίαπιαίΐοπ οἵ ψοθ ἰο ὉΘ 
Υἱϑ θὰ ὑροῖ (Β9 ἩΟΥΒΙρρΟΓΒ οὔ (9 Βθαβϑί; ({89 
ἐχεομέϊοπ οὗ (6 ἡ σπιθηΐβ δοὶ ἔογί ἴῃ (18 πὰ 
9 ῥτοδοάϊηᾳς ρῥτοοϊδιηδίΐου 18 ργϑβοηϊοὰ ἴῃ ἀθ- 
[411 ἴῃ 618. χυὶ.--χίσχ.)--Ρανὶ ΔΛ ἰ8 ἀοδὶ χαρὰ ἔοὸν 
{μ6 σοπιΐοῦι οὗὨ {86 βϑαϊη8, [ἰ τοΐοτβ (τον. 12) ἰοὸ 
(0 στουπαὰ οὗ Βοῖν ὁπάυγαηποο, υἱΖ. : ἴῃ βιιγο ἀ6- 
βιγιοιίίοη οὗ ἰδ 9 ΡΟ ΟΣ οὗ {πο ὶγ ρϑυβθουίουβ; δά 
ἐμοη ἀθοαγοΒ (γον. 18) ὑμεῖς οϑγίδ! α ὈΪΘββθάῃθββ 
ψ] θη ἴῃ 6 {τ|8}8 οὗἩ (δἰ8 116 τὸ δηάϑά. 

Υ᾽ βίου 1Π., οι. χίν. 14-20, ἰ8Β ἰηίγοάυσοα ὉΥ͂ 
8.9 ΒΔ 16 ΓΛ ]8 88 (80 Ῥγθοθ ς. [{ οοηέθιι- 
ῬΙδίοϑ ΟἸγίϑὲ ἴῃ (6 δχϑγοῖίβθ οὗ Ηΐ8 οδῆσθ 83 
᾿λα]ον οὐὸν Δ}} ἐπί ρθ (σοιαρ. Ερὶι. 1. 22)---(1) δ5 
παιμβογίης Ηἰ5 σἱρομθαὰ Οἰιατοῖ ἤγοτσα (μα ϑαγίἢ 
(τ61)8. 1δ, 160); δηὰ (39) αΒ ϑχοουϊίας ἠυαϊραηοηὶ 
Ὄρου Ηΐθ οποιιΐϊθϑ.Ό Τῆΐθ8 οχοσυίίοη οὗ Ἰυἀᾳ- 
πιρηΐ, 88 ἰῃ (9 Ῥτγοσδοάϊΐης Υἱδίοι, ἰ8 τηογθ ΧὉ}]}Ὺ 
βοὺ [ογί ἴῃ 6.18. χυὶ.--χίχ. 

γιβίοα 1Π1., οἷν. χν. 1-4, 8 ποὺ ἰηδοοά ἰηίτο- 
ἀυορὰ νψῖῖ (Π6 δᾶπ|0 ΟΥπιαΐα 88 (9 ργοοθαΐπε; 
ἷς σοταθησοθβ, μον υον, ψὶ ἢ ΟὯ6 ΘΑΙΔΙΥ͂ δἰ χηὶς- 
βοδηΐ. [0 8 ΡΌΓΟΙΥ ἃ Ηοαγθη-βοθοθ. [ἰ ὁοῃ- 
ἰο ]δίθϑβ, οὐὐ ἐ89 ὁη9 Βαπά, (ἢ 6 οἰ ο86ῃ τη ϑίθγ8 
οὗ τΛ86 ἡυάδκχιλοηίβ δΌουϊ ἰο Ὀθ9 Θχοουίοα; δηά, οἡ 
{86 οἶμον, {π86 οηὐσο ρον βοα ΟΒυγΟ ραιϊ τοῦ 
Ὀοΐοτο {0 ΤΏΓΟΙΣΘ 88 ΨΟΥΒΠΙΡΡΟΓΒ, δπὰ ἃ8 8ρ66- 
ἰκίογβ οὗ ἐμ δουγβθ οἵ δίνίηθ Ῥγχουϊ άθηοθ οἵα 
οδυῖῃ. ([8 ποῖ {18 δϑβοπιαζθ 06 βᾶπ|6 88 
{πὶ τηθῃιϊοηροα οἷ Υἱΐ. θῖ 8.6.9 ΑΌΡ. ΝΟΤΕ, Ῥ. 
198. 
ψίδου ΤΡ. Ὀεχσὶηδβ τὶ οἷν. χΥυ. δ, δηά οχίοπᾶβ 

ἴο 16 6͵080 οὗἁ 68. χυὶὶ. Τ 8 υἱβίοη 8 ἰμίγο- 
ἀυοοὰ Ἡῖ οὴθ οΥ̓͂ (λ6 πιοδὶ βἰχζηϊβοδηῦ «ἰδ αη6- 
ἐἰνθ ἕοσιιυἶδ8 θὰ ρ]ογοά ἴῃ (δ 9 Αροσδῖυ 890: Καὶ 
μετὰ ταῦτα ἴδον (860 ὕοοί-ποίε, Ῥ. 100, τδὲ οοϊωπιη). 
[ σομδἰβίβ οἵ ἰἰτοθ ραγί5.--ρατὶ 3 γε, ὁἢ. χγν. 8- 
8,. 865 ἔοτί (89 ργοραγδιΐοη οὗἉ {110 τα ϊπἰϑίουϑ οὗἁ 
ΥΟηρβΟΔΠ69 [Ὁ (μοὶ νοῦς, δὰ ὑῃ6 ὨθαΥθη 

4 {1Ὸ ἰδ δὴ ἰπέϑγοδεϊηρ φυοβίίοη,  Ποτο ἰΒ ἐῃ9 ἈΖουπὶ Αϊοι 
ἮὮργθ τηϑηϊτοηοα [14 ἐξ ΘΑΓΙΠΙΥ οὐ Ὠοανοηνῖ [ἴπ ἴπ6 ῥυαζ- 
τπηοηΐ οὗ ἔπ νεγί του, [ς ἐπ ΠΟΛΥΘΏΪΥ. Οηγίδὲε 64 Ἠοκὰ οἵ ἐ10 
ΜιΠϑη δὶ Εἰ χήοπλ ἀο65 ποῖ σοπιο 1ηἴο γἱϑὲ υἱο πὰ το [6δἰδείοῦ 
(οἢ ΘἈΤ} ὑπτ|} βύμοῦ 186 ρουτγίημ οὐ οὗ ἔϊο Υ{ 114 (696 Ἑσἢ. 
χίχ. 11-16). ἘΠὸ φαγί. 6 γ 88] ὁ πὰ ἐἰ 9 δῦ οἷν δίοο πῦϑ 
ἴγ 068 οἵ ἰῃ τμδὲ σἰοτγίου “4 ποῦ] τῆοτο 991:04 πὰ ΠΠ'8 
ἀϊκοπιθοά θα δαὶ πίδ ἢ τσ αγὸ (σοπρ. Φ0ἢη χίν. 2, 8: Ποῦ. χίί. 
22}, σαι τίη ἴ[ὴ9 εἶπιο ἴον τ[.6 θεῖ ὉΠ της οἵ τΠ6 Β ιδ΄ αϊα 
παν " ταϑηϊίοαίδιίο οὗ [26 β8οη8 υἵὗ ἀοά οι θωτζξ..--}. 
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ουθηΐβ αἰϊοπάδπὲ ἰΠΟΓΘΌΡΟΩΙ.---ατὶ δεοοηά, οἷ. ) δἰδίοτη θη σοποουηΐης ἰμ6 Ηδυῖοί δὐὰ 86 Βαδϑί, 
χυΐ., ἀθβουϊθοθ (86 δχθουϊίΐοη οὗὨ ὑποὶν τοτῖς.--- [ἰ ὑροὺ σοὶ Ἰυἀριηοηῖ δὰ Ὅσοι οχοϑοιυίεά.---Ε. 
Ῥαγὶ ἰλίτα, οἷ". χΥΪ!., οοπίδίηὴδ ἃ δυρρίοιηθμπία) [ Β. Ο.] 

Β.--ΒΕΑΙ, ΒΑΒΤΉΓΥ ΤΌΟΒΙ-ῬΙΟΤΌΒΕ ΟΥ ΤΠῈ ΒΕΥ͂ΕΝ ΥἹΑΙΙ͂ ΟΕ ΑΝΟΕΒ;; ΟΚ, ΤΙῊΙΕ 
ἘΝΡΏΟΌΡΟΜΕΝΤΊ ΙΝ ΟΕΝΕΒΑΙ,. 

σβαρ. ΧΥ͂Ι. 

ἈΠΑῚ Βοατᾶ ἃ στοαὶ γοΐοθ οαὐ οὗἩ [89 ὑβθῆιρῖθ βαγίπρ ἰὸ {Ὧ 6 βούϑῃ δηρεΐβ, (Ὁ 
ΟἿΓ ὙΔΥΒ [0Πηϊ. ΥΟῸΓ Μ8Υ8], δῃἃ ῬοὺΡ οὖ ἰῃθ [ἐπ8. βουθῃ)] υἱαὶβ οὗ ἁ {Π6 στϑίῇ 

ο ᾧ [δῃρθ1] οὗ αοα ρου [ἰπΐ0] [6 δασῃ. Απά {80 ἢτβι ποιΐ [ἀοραγίοά], δῃὰ ρουτοὰ 
ουΐν Ὠἷ8 νίδὶ ὑροη [ἰποἾ] [06 ΘΑσ ἢ ; δηᾶὰ ἰμοσο 161] [οδπγο (ἐγένετο) ] 8. ποίβοπιθ [88 
6011] δῃηα σγίθνουβ βοσοῦ Ὁροὴὺ [26 τϑῃ ΜΒ ]Οἢ [ὑ80} δα 6 Τρδγκ οὗὨ 186 Ὀοδδὶ 

ὃ [ν|14-688], δηα ὠροη ὑμϑῖὰ ΒΙΘΒ [ὑ} 0] τοσβρροα 15 ᾿δρθ. ἀπά [80 βοοοπὰ 
8ΏρΕΙ [οη|. 0661} Ῥουγοα ουὖ δἰβ ν]84] ἀροὶ [1π|0] [ἢ 868; δΒηα ἰὰὸ ὈΘΟΒΠΙΘ 88 (86 
[οπ|. 88 1867 Ὁ [ἴπ8. 85] οὗἩ δ ἀδθδα γιαπ [πη8}} : δη4 ΘΥ̓́ΟΤΥ ᾿ἰνὶπρ Βοὺ] [ογ᾽ βου] 

4 οὗἉ 18 (φυχὴ ζωῆς] αἰοα [1π8., [86 ΤΠ]ρ8] ἴῃ [Πη6 δοᾶΔ. Ἀπὰ {8 {πιγὰ δηροὶ [οπι. 
8η06}5] ρουγοα οὖ ἢἷβ γῖ41 ὑὕροῦ [Ἰηὐ0] {π6 τίνοσβ δηὰ [ἐπϑ. {Π6] Ἰουμίδὶπβ οἵ [ἐπ8. 

δ [86] Μψαίθιβ; δηα {πΠ6Ὺ Ὀοοδπιθ Ὀ]οοὰ [οὁγ ἴῇδγθ ὀϑιηθ Ὀ]οοά (ἐγένετο αἷμα))]. Απὰ 
Ι μοδτγὰ {6 δῆροὶ οὗἨ ῃθ ταῦοτθ ΒΑῪ [8 γηρ}, Του δτί τὶ ρβίοουθ, Ο 1ωοτὰ, [οπι. Ὁ 
Ττάὰ,7 πιο [ὑ80] δτῖ, δπα [ὑπ8. 0] ναϑί, δῃά βδ]ῦ Ὀ6 [οπ|. δῃᾺ βῃδὶὲε μοἷ---ἶπα. 
{π6 ΗοΙΪγ], [οΓΥ ὙὮΟ δτῇ δῃὰ ψ|0Ὸ ναβί ἢ01γ,]} θδοδῦβο ἕπου ᾿αϑί Ἰυάροα ἔδυ [ἀϊάεὶ 

6 δάϊυάρο [8680 ἰμΐηρβ]. [;}] Εον [Ὀθοδϑυ86] [ΠΟΥ παν [οη|. Πα ν 6] βῃθ [ρουγοὰ ουὔἱ] 
[Π6 Ὀ]οοὰ οὗ βεαἰηΐ δῃὰ ἀβοσήω, δηὰ ἰδου αδὺ ρίνθη ἰμϑὰ Ὀ]οοα ἴο ἀγῖηκ ; ἴῸΣ 

7 ἴοπι, ἴογ]} (ΠΟΥ͂ δτὸ σογίῆγΥ. Απά 1 Βοαγὰ δῃοίμογ ουΐ οὗ [οη|. δῃοῖθοσ ουἱ οἵ)" 
186 ΔΙ[ΔΓὉ ΒΔῪ [βαγὶηρ], Ενϑῃ δὸ [Υ68], [1π2. ΟἹ] 1,οτὰ [ἴπὸ. [η60] αοἀ [ἐπ6., 1867 ΑἹ- 

8 ταὶ [ογ, Α11-Πυ]ογΣ], ἔσὰθ δα σὶρηύθουβ αγὸ (ΕΥ̓ Ἰυάρταθηίβ. Απάὰ {δὸ ἴου ἢ 
δηροὶ [οηι. ΔΒΏρ 613] ΡουΓοα ουὖὐ 18 γἱ81 ἀροπ (ἐπί) {86 βὰπ ; δῃὰ ῬοῸΓ [οπὶ. ρμοιτοῦ 

9 ---ἰη8. 10] 8 ρίνῃ υπίο δἷπι [10] ὕο βοογοδ [ὑπδ. [86] ταϑὴ σὰ ἔγο. Απά [ἐπ 
186] Τηθ ὝΘΓΘ Βοουο Θα ὙΠ} στοῦ ποδῦ [Βοογοηρ], δηὰ [ὑπ8. {86 γ]}} ὈΙΔΕΡΒοπ οὰ 
[Π6 παπιοῖδ οὗἩἨ αοα, ποι [τ 0] μαῖμ Ρότοῦ [{86 Δ ΒΟΥ} οΟΥ̓ΟΥ {μ686 ρίδριοθ: 

10 δηᾶά ὑΠ6Υ τοροπίθα ποὺ ἴο γσίν πἰπὶ ρίοσυ. Αμηὰ {δὸ ΒΝ ἢ δηροὶ [οπι. βορεὶν] Ρουγοᾶ 
ουὔξ Πἰ8 γν]8] ὑροῃ ὑπὸ βοαῦ [{πγοπ6} οὗἁὨ {π6 Ὀθαβϑὲ [π}14- 6881] ; δπὰ δἷβ Κίηρσάοιι 
885 {ὉΠ οὗὁἨ ἀδυκηοθβ [Ὀϑοϑπιθ ἀαυϊκοη 64}; δηὰ {Π6ῪΥ σηαποά ἐμοὶγ ἰοῃρθοθ ἴον [06- 

11 οδυβο οὗἉ (ἐχ)---οἶπδ. [86] ραΐη, δῃὰ Ὀ]αβρῃοιηθα 86 αοα οὗ [ὑπ8. [1.6] ἤδδνθη Ὀθοόδυβο οὗ 
(ἐχ) {πιο ἱν ραΐπβ δηὰ [π8. Ὀθοϑυδβθ οὗ (ἐχ)] {πι6ῖγ Βοῦεβ, δῃὰ σερβῃϊθα τοὶ οὗ (ἐχ) ἐβεὶγ 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ. 

1 γον. 1. [Ονῖς. ἘΔ 8. σΟΏΘΡΔΠΥ Εἶμ ἑπτά σἰϊἢ 8, Α. ΒΦ. Ο. Ῥπῖσ., εἴο.; ΤΑΒ ΚΟ Ὁ Ὑἰ} 1, 28, εἰο.--Ἑ. ΒΕ. 6] 
8 ον, 2. Ἑὶς ἰηορίοδὰ οἵ ἐπί, [δο Οεἰϊ. κὰδ. ψ ἢ δα. Α. ΒΚ. Ὁ. Ρ,, εἰ0.--Β. Ἀ. Ὁ. 
8 ρος, ὦ. ᾿Επί ἰησίοδὰ οὗ εἰς. [80 Οτίε. Βά4. 1 ἐξ. Α. Β», Ο. Ρ᾿., εἰ0.--Ε. Ἐ. Οἱ 
4 Υον. 3, ἐπηοῖ ΑἸ΄, Ττος. ΤΊδοι, οπιὶ! ἄγγελος ἩΠῈ γ25. Α. Ο. Ρ', 4πι., Εωϊὰ., Ῥεημά., Τοῖ,, οἷο.; ἸΔῸ 5 τοιαΐη σἰ ΒΟ. 

9 6ίο.-- 
δ᾽ γον. 4. [,οἰν.. ΑἸΩ, Ττορ., Τίοο, οὔἱε ἄγγελος νι τ 8. Α. ΒΦ. Ο. Ῥ., Ῥωΐσ., αἱἰς.; Ιδῆρο ζοϊδίηδ τϊτἢ 1, 35, οαἱς.--Ἐ ΚΒ. (] 
6 Ὑαγ. τ ΠΝ ΑΙ’, ἔχοι. ΤΊδοΝ. χκίγο ἐγένετο πὶ ἢ ὃς. ΒΡ. Ο. ἢ. 1, Μαΐφ., αἱο.; ᾿Δομδη τοδὰβ ἐγένοντο αἰ Α. 36, 

ΒΕ. ὲ 
ΤΎοΥ, δ. [1Δοῖ.. ΑΖ, ἴσος. ἘΊδ ἢ. οὐ Κύριε πῖῖδ δὲ. Α. Β5,Ο.Ῥ.Ὶ, 4᾿᾿., Γιά. Ῥονα,͵ Τοὶ,, αἱε. ; Ἰδῶρο τεῖδὶδο 

πἰς Οἵενα., . 381}.--Ἐ.Κ.6.Ψ 
8 Ψογ, δ. [Ἐρχόμενος ἰ5 φἰποὺς δυςδογίγ ; 41} Οτί τ. Εάθ. τοδὰ ὅσιος.--Ε. Β΄ Ο.] 
Φ γογ. ν ΤΟΥΣ πἰϊμοῦυϊ καὶ δ, [80 δἰἷϑο 1δοὶ., ΑἸΓ. Τσορ., Τίϑοι. (1850), ψίἢ Α. ΒΡ. Ο.; ΤΊϑοι. (δὲ. ἘΠ.) εἰτοι ὃ νὴ 

,ε. Ρ.-. -Ἐ ΚΕ. 6. 
10 Του. δ. [Ὁτίξ. 15. ΚΘΉΘΓΔΙΥ οὐὲ τί ἢ Α. ΒΝ. Ὁ. Ῥ. δία. ; κὲ κῖνοδ ὄπερ.--Ἑ. Ἀ. ΟἿΣ 
11 Ψον, 7. [στῖς, ἘΔα., τί ἢ δὲ. Α. 6. Ρ., αἷνο ἐἰΠΙΡῚΣ τοὺ θνσιαστηρίον λέγοντος.---Ἰ. Β. Ο] 
18 ψον. 7. [806 4ἀαίδοπαϊ Οὐνενπσηΐ οἡ οἷ. ἱ. 8, Ρ. 93,-Α, Β. Ὁ. 
15 γον. 8. [Οτγι. 46. πϑΏΘΓΑΙΠΥ οταίε ἄγγελος ὙΠῸ Α. Β5, Ο. Ρὶ 4"ιὶ, μά. Τοῖ,, δἰο.; Ἰλτβο σοϊαΐηπ, τ δὲ. 1, 6, αἷμα, 

φἰα.---Β. Ἡ. Ο. 
1Φ Ψ γ. Σ] (θὺς δχ., Τίδος,. (1869) ἰηδοτὶ οἱ ἄνθρωποι υἱῖἢ ΒΦ.; ΙζΔοῖ-., ΑἸΙ, Τίος. ΤίδοΒ. (8.ἢ} Ἐ4.) τοβὰ )δβ δῦοτο. πὴ )ὲ. 

Α.6. Ῥ.1, 86, .» δ..-- ΕΒ. Ἀ. Ὁ] 
16 Ψον, 9. (στὶς. Ἐπ14. κοῆθγΙν τοδᾶ τὸ ὄνομα: Α. αἷνοο ἐμώπιον.---Ἐ. ΒΗ. Ο.] 
16 γον. 10. (Ὁτῖϊ. ἘΜ ΚΟΌΈΓΡΙΣ θαι σις δ. Α. ΒΡ. ΟΡ, ἅπι., Ῥιμά,, Ῥονοία., Τοῖ. φία.; 1ἴὲ 6 εκἴνοι ἰη δὅ, 86, αἰε., Οἴαι., 

αο.; Ἰδχο Ὀτδοϊκοίδ.--- ΒΕ. ΒΕ. Ο.,] 
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12 ἀοοά3 [ποσκ8]. Απά (δθ βἰχίῃ δηρϑὶ [οπι. δΏρ61}] ρουγοᾶ οὐὐ ἷ5 γνὶ4] ἀροπ ἐμ 
στοδί Υἶνοῦ 

18 Κίηρβ οὗ (6 οαϑὺ [80 8Γ6 ἴγοται ὑδ 6 Β} -τἰβῖηρ} ταῦ Ὀ6 
ἀρ γαίθδὶδ ; δηα (86 ψαίθν ὑμβϑγθοῦ ψ͵ὰ8 ἀτὶϑα ἀρ, ἐπαῦ [6 γᾶν οὗὁὨ [86 

ΡΓΘ ἃΙΘα, Αμπᾶὰ 1 βῈ.Κ 
[τϑο ὑποΐθδῃ βρὶ 9. 1||κ6 ἔγορϑ οοπιθ [οπι. ἰμγθ6 ἀποίθϑῃ Βρίγιὺβ {|κ ἔγορϑβ δοηι6] ουὐ 
οἵ ἴδ πλοῦ οὗ [Π6 ἀταροῃ, δὰ ουὖὐ οὗ [86 του οὗἁἉ ([Π6 Ὀοαβϑὺ [14 θ688ι}, πὰ ουὲ 

14 οὗ [86 ταουῦ οὗἨ [δμ6 [8180 ργορμοὺ [ἐπϑ., ὑῃσϑθ ὑποίθϑῃ βρί τ (8 88 ἔγορϑ]. {;] [ῸΓ {Π6 0 
δῖ {86 [οπα. (88] βρ᾽ τι 8 οἵὗἨἁ ἀθ6ν1}8 [ἀθῃη0}8], νου κῖπρ' ταϊγϑοὶθα [ἀοὶηρ; β'ρΏ8]7, υἱοῦ, 
[{μ4:7}9 γκο ἰοτίῃ απίο [ἀρορ (ἐπέ)} 86 Κιηρβ οὗὅὨἨ [86 δαγί δῃὰ ἴοηι. οἵ 86 δαί 
84] οὗἩἉ [6 γι 0]6 σοῦ] [᾿ππϑὈϊ θα ποτ] (οἰχουμένης)], ὕο γαίας ἐμθαχ [ὑπ8. ἴο- 

867] ἰο {89 Ὀδι016 [πὸ] οὐὗἨ {δαὺ [{886] στεδί ἀδὺ οὗ αοα [π8. {Ἀ9] ΑἸπιρμιΥ 
15 [ογ Α}1-Β 16} 2]. ΒΟΒο]ά, 1 οομθ 88 ἃ ὑπο. ΒΙοβθοα 8 μὸ (μαὶ ᾿ψδίομοίἢ, δά 

16 Αἡ 
17 1Ἀ50] ΗΘΌΓΘΥ ἰοηρὰθ [οηϊ. ἰοησι 6} Ατιωδρθάάου [οὁΥ ΗδυπαρθαοηΊ]. 

ας ιὶβ8 σαγηλοηίβ, ἰοϑὺ [{π40] 6 ψγΑ}}ς [ὧπ8. οὕ] παϊκϑά, δῃὰ ὑπ  Υ 866 ἷ8 Βῃ 6. 
ἢ6 [ογ 160] σαύῃοτθά θαι ἰορθίμονῦ ἰμίο ἃ [1165 Ρ]860 ο4}]6Θ ἴῃ {Π6 [ο᾽π. 

Αμπά ἐδΐθ 
βουθοίι δηροὶ [οὁπι. Δηρ 615} ροιγοά οι Ϊ8 γ18] ἰηΐο [ἀρορ}] {Πθ δἱἷῦ; δῃᾷὰ {ῃθγθ 
816 8 ρτοδι ἢ γοΐοο ουὐ οὐδ (μ6 ἰδιαρ]9 οὗἨ ἤδαγσϑῃ [οηι. οὗ μθανθῃἶ], ἔγοτπὶ [ἢ 9 

18 [ἄγομθ, βαυϊπρ, [0 15 ἄἀοῆθ.0 Αμπὰ {δθγθ ΜΨΕ͵Θ (ἐγένετο) [ὑπ8. Πρ ηΐπρθ, 84] γοΐοθβ, 
δὰ ὑμαῃάοτβ, ἀπά ΠΙρῃἰπΐηρβ [οπι., δηά ΠρὨἰμΐηρ8]; δηὰ ἰθθγθ ψὰ8 (ἐγένετο) 8 
τοὺ βδαγίβαυδίο, βοΒ. 88 88 ποὺ βίποθ [ἔγοπὶ {86 {ἰπλ68 ΠΩ] τη Ἴ6ΓΘ [8 ΙΔ} 
ὍΠᾺ5} ὑροΩ {89 οαγίἢ, 80 ταὶ ρἩΥ͂ [810}} δὴ θαγίδαυδίκο, απά [οπι. απ] 80 στοαί, 

19 Απά {6 ΟΥ̓ ψ88 αἰν ἀ6α [ θοσδιιθ (ἐγένετο)] ἱπίο (Πγθθ ραγίβ, δῃαὰ (6 οἰ(ἴο8 
οὗἨ (86 παίοηβ [6]] : δῃηα ρτγοδὺ [οπι. στοδῦ] ΒδΌγίοη [ὑπ8. {π6 στθαι] οᾶπιθ ἴῃ ΣΟΙ ΘΠι- 
Ὀγβμοθ [ὑ88 Γοιηθι Ὀογοα] Ὀδίογο αοά, ἰο ρῖνο υπῦο θοῦ (89 " οὗ [86 τνίῃϑ οὗ [86 

0 20 ἤθγοθηθβ8 [8000] οὗ ἢ}8 στα. Απά ΘΥΟΥΥ ἰδαπα ἢθα ΔΑΥ͂ 
21 [οπι. ἰὩ6 7 πιοιῃΐδιηϑ γογο ποῦ ἰοαῃα. 

γι. ἈΜΆΥ], Βπὰ [6 
Απά (δοτο 161} ὑροὸμ πιθη [οὁπι. {ποτὰ 18]} 

ὍΡΟΙ Π.6}] ἃ ζτοδί [41] [π8. 88 οἵ ἃ ἰδ]θηὺ ἴῃ ποὶριῦ ἀοβοθπαοί}}] ουὐ οὗ [ἴη8. {Π6] 
Πράνϑῃ [ἰη8. ΠἸΡῸπ [86 Πη6], ὀυεγῳ δίοα δοουὺ {π6 ψοῖρῦ οἵ 8 ἐδ] οῃύ [οὁπ|. ΘυοΥ δίοη8 
αὔοαν [86 περ οὗ ἃ [8161]; δηὰ [π8. {ἢ6] πηθῃ Ὁ] αρἢῃθπχορα αοα Ὀδοδαβθ οὗ [86 
Ρίαρσυθ οὗὨ [86 Π4}}; ἴὉγ {πὸ ρίαρυθ ὑμοσθοῦ γα δχοθθαϊηρ σγοδὺ [Ὀθοδυδο σζτοδὺ ἰ8 
᾿Ὧϊο ρῥίαρυθ οὗ 10 ΘΧΟΘΡαΪΏρ]Υ]. 

τ οι 14. {εϑὰ Ὁγ Οτίε, ἘΠ. νι 8 ἐξ. Α. ΒΦ. Ῥκῖσ., εἰα.---Ἐ. Β. Ο.] 
Ἄ ὸος͵ 16. [Οτἱι, Β46. τοδὶ συνήγαγεν Ἡἱϊὰ Α. Β". Ο. Ρ', εἰς. ; λὲ. χῖνο8. “γον. 

)ς [6 οτο Ὠδίεγαϊ γοίθγϑησο, ΠΟΎΘΥΟΣ, 16 ἰο [.6 πνεύματα, οὗ τότ. 11, τὨΊΟΏ, 85 ἃ Ὡθυῦοῦ ΡΠ ΌΓΑΙ, ΏΔῪ ὈΘ 

ν ὙἰΓ Α. ΒΡ. 1, δίο. ; Ταῦκο οὐοἶα τ ἢ ὃ. 14, εἰο.---Ἐ!. ἘΞ Ὁ. 
Ὧδε. ξϑμογδ "γ οτος τ ἢ δὲ 5. Α. ΒΡ. 4. Ἐν, 

αυθ]εοςέ (806 ἐκ 
το σα δεῖ οὗ 4 τότ ἴῃ ἐδ κἰησιϊΐαν.---Ε. Β.. Ὁ. 

4 ον 16. [1Ι͂4οἢ., ΑἸΖ, Ττος. Το ἢ. κἶτο 
15 ον, 1. [Οσἱῖ. 

α«.--ἘΒΠῸ 

Τηρο γα πδ᾽βίο δ 6, τοραγάϊπς οὰ δ ἴῃ 

Τοῖ,, αἰα.; ἴλλιθ τοϊδϊμθ Ὑγτ ἐξο. 1, 28, 86, αίο., Οἶσπε., 

Ψ ΤΟΣ. Ἴ Ιδπβο, ΤΎορ,, ἔβροην. οὐὴν μυλβής ΜῈ ἐξ. Β’., γωίσ.; αὉ.. ᾿δοὰ-.. ΑἸΙΖ οτοῖς τι Α.1, 12, 48.---. Ἐ. 6. 
ἽὮ Ψοες͵ 17. ᾿Απὸ τοῦ ναοῦ, ἁ νον. [80 αἷδο Τίδοι, (1859) πίτι ΒΦ,; ΟΡ., ΤΔοῖ., ΑἸΖ, Ττος., Τίϑοι. (8 ἘΑ)) αἶνο 

ἀκ ᾿πεϊοοδά οὗ ἴδε Άτεὶ ἀπό, ψ (ἢ )ὲ. Α. 1, εἰο. ΤΏ ἰδείον τοδάϊης 6 αΔἀορίθα αὐυονοα.---Ἐ Β. Ο.Ψ 
35 Ἄὸς͵ 17. [Τοῦ οὐρανοῦ ἴ6 οταίξἰθά Ὁν ΟΥΙΙ. Ἐάδ.: 1ξ οὐσυγβ ΟΠ ἴῃ Β5. 1, 6, 88, Αγντι.--Ὲ Β. Ο.] 
Ἵ γεν 18. ᾿Αγθρωπος ἐγένετο. [βο Οεὶξ, Ἐλα, τ Α. 88, Ορ., ἄγη, ὅβικ. 1,1, 8, αἷθ.,) το οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο.--- 

ἘῈ.0] 

ἘΧΕΟΞΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΙΟΑΙ, ΥἹΕΥ͂. 

Τ8ο βουὴ Ὑ18]5 οὔ ΑὔζοΥ δι Όγασο ἢ 9 6011606- 
εἶτο Εατι -ρἱοίανο οὗ (6 οὐ] ἀ-ἡπἀσαχδηῦ ἰῃ κα πο- 
ταὶ. Ηδρδησδο ἰδ6 δβουοηὶ γ7͵181 ἰ8 σοι ρτομοηὰοά 
ἐοσείπον τὶ {80 τοί, δπὰ ποί, |ἰϊπὸ [9 βουϑηί ἢ 
ϑ6Αἱ δὰ {ηῸ βούθηῖϊ Τχυπιροί, μλἂθ ἐμ6 Ὀ8518 
οὕ δυοῖν ϑευεν. Το βούοη ἀπ ροὶβ οἵ ΑἸ οΡ [0]- 
ον ϑδοῖῦ οἰδοῦ ἰπ τρία βυδοοαβίοι δηὰ νἱϊῃ ἰογ- 
τὶ Ὁ] οὔἶοςι , ΟἾἾΪΥ, Ὀοίοοη {Π9 ἰδἶταὰ δηὰ Τοατγίὰ 
ὙΊ απ, πΠ6γθ ὁσσιγα ἃ ἀουῦϊο ἀἰχτοδϑίοη, ἰῃ 8. βονί 
65 8 ἰΠοΟα οΥ οὗ {ἢ 686 εατίυϊ υἀ ρσιηοηῖθ δηά ἴον 
{16 ἐγβησυ )[οὁὦΣζξαίϊου οὗ ἐδ 9 κἰατι]οὰ πη. ΝΟΥ 
ἱ{ὀ τὸ μοϊά ἤαλβὺ (6 ἰάθη, ἐμαΐῖ ἀπό ἰδ δὴ ἰπ]16- 
εἴοι οὗἨ ἀφδιῃ, ἕεαίλ θοΐηρ (6 ἀσσοπιροϑί(ϊ οῃ, 
μοὸ ἀϊ5δοϊ]αϊίοι οὗὨ ἰἰἴθ, ἐλ 9 οχρ δηδιΐοι, ἰὼ ξϑπθ- 

τδῖ, οὐ 9 ργοδϑηΐ βθοίΐοῃ 18 δ τοδῦγ οϑέδ Ὁ} 5894 ; 
- οδροοΐία!γ ἰΥ τ͵ὸ ἔυγίθμον οοηβίἀορ ἰπαῦ ἐῃ9 
δηζοῦ, ΟΥἩΎ ἀοαιΝ-υάριαθηί, οὗὐἨ αοἀ 15 οροτγαίϊνθ 
ὑπ του 86 πιράϊαπι οὗ ἰδ6 δῃροῦ οὗἩ ἐπ ᾿68- 
{98 [πϑι]0}}8}, ΟΥ ἰδ ΤΓΘΏΣΥ οὗὨ ἴα͵86 δηἰ δ αϑὶ- 
883). ΟπῸ9 ἴὩΟΥῸ ἯῪΘ 8Γ6 Το 64 οὗ {πο ἸΟΗ͂Υ 
σοηϑοΐοιϑηο88β δῃηὰ ἱἰθθοϊ ΟΥ̓ οὗ ἰῃ6 ῥ͵δαρι68. 
ΟἿἿΪΥ δἱ (9 οοτηιηδηὰ οὗ 8 σγέαί συοἷοε ἴτοιι (89 
βιηοῖίς 6 -ἤ]1|ςἃ 7 6πι|0]6---δὐ {1|Ὸ Ὀϊἀάϊηρς οὗ Ὅοά, 
{πογοίοτο- το 9 ΑὩροὶβ Ὀορχὶη ἐδποὶν ποτκ. 
ΕΔον ομὸ ποῦγβ, ἐπ ἷβ αυδιῖϊ οὗ Απροὶ, δὲ 
ραγιϊουϊαν σαηὶς ἱπ {89 ΔΏρΟΙΙΟ βουΐθβ, δηὰ 8 
Ρανγιϊσαϊαν τηϊδοίοη. 860 ζ0]] ονγίης 18 086 β80- 
οϑβϑίοη οὔ (9 ουἱρουγίηᾳ8 οὗ ΔΏΖΟΥ: 

1. 7μίο ἰλὰ εαγτίλ. ὙΔΐδ, ἐμογοΐοτγο, 18 ἐΐ 9 ἀδδί ἢ, 
{6 γΥἱί4) ἀοσοπιροδί(Ιοῃ δπὰ αἰδϑοϊυἰΐου οὗἁ ἰδ9 
Νον Τοβέαπηοοῦ ΤΒΘΟΟΥΔΟΥ͂, Π6 οχίθτηδὶ ρ᾿ι6η0- 
ΤΩΘΒΆ] ἔοσια οὗ ὑμ9 Ουγοῖ (ἀπὰ Γο]δίϊγο}Υ οὗ ἐδ 
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Ομνἰβιίδη διδῖο, ἰηαϑιλυο δ 85 86 οἷά ΤΒΘΟΟΓΘΟΥ 
οἰ γαοθὰ Ὀοϊδ ϑίδι9 δηὰ Οδματοῖ). (8θ0 (Ἀ9 
7πιγοαμοίοη, ὉΡ. 83. 8ᾳ.;: 2 Το59. 11.) Το οἵ- 
ἴοοι οὗὨ ἰνὲ8 ἤγει Ὑ14] 18 8 τη] κηδηὶ δογο, ὙΪῚἢ 
ψ ϊο ἢ 8}1} ἰμΠ6 ῬΟΥΓΒΕΙΡΡΟΥΒ οὗ (9 Βοιαϑί 8.19 
βιιϊ θη. 16 σοηϑαπιαδίο Ἰάἀοϊαῖγου8 ἡγοῦ] ά- 
δρὶσῖὶ ἰὼ {Π6 Ομ γαῖ, ἴὰ σατο αἰαὶ 65 δηὰ 
ΖΟΓΏΏ8, ΓΟΒ0}18 ἴῃ δὴ ἱπουγϑῸο ἤογν δοιο οὗ ἴδηδ- 
ιἶοα 1] 586] [-οσοηϑατηριίοη δὰ 586}7- ἀοδίγυσιΐου (2 
Τίπι. ἴϊ. 17). Το ὕογιὰ οὐ {15 δογθ ἰ8 ἰηἰοχὶοδ- 
ιἰοη ᾿μγοῦυζῃ ἰδ6 τηεάΐαπι οὗ {86 ΟΌΡ οἵ ΒΏΚΟΥ, ἑ, 
ε., (86 δοιξυαδίηρ [4196 Θη ἢ υδ᾽αϑ ΟΥ̓ ἴϑηδι οἷ 
ΜΓ ὨΪΟἢ ἰΐ ἰμϑρίσοθ δ 80 Ῥγοάαοί οὗ {86 ἀδῃΐα) 
οἴ 4]1] γοϊχίοιυ β δὰ ποτ] ρυϊμοΐρ]68. 

2. 7πίο (δε «.««. Ἴὴ6 νον αγ ᾿ἰἴθ οὗ βίδιθ δηὰ 
πϑιΐϊοηβ [{ἰπὸ νῖ89 Ὀθοο6 8 (6 δι 7]6οὲ οὗ 8 ΡῥΓΟ- 
088 οὗ ἀδοοπιροβίιΐοΒ ππϊοῖ 1οΔἀ5 ἰο ἀθαδίἢ. 
(οπϑυπηδὶθ ρηϑδίοηδίθ βϑυ͵οοὶ Υἶϑπι δα Ῥδτίγ- 
δρὶ γί, ἸΏ 84}} (80 ἔοτπιβ οὗ βϑηβοὶθδβ βοεϊζἰπίοχὶ- 
δαιΐου, πῃ τπογοδηίςὶθ, βοοϊα ] δι ΐο, δ Ὀδο] (δι δὰ 
ΤΩΔΌΥ Οἰδμον ἀϊγοοίοηΒ, δη4}}γΥ τυρίυτο Δ4}} βοοὶ αἱ, 
ῬοΟΡυΐδγῦ, δηὰ ρο] σαὶ σομβόγοῆσθ. ΤῊ6 868 Ὁθ- 
οοιη65 δἑοοά (ἔχ. νἱΐ.), ἀπὰ (59 ὈΪοοά 18 88 ἐπὶ 
οὔ 8 αἀταά πιαη; ἀορεὰ Ὀϊοοά. ΑἹ! ἰμ 0 ροοΐβ οἵ 
(86 δβοοίδὶ ᾿Πἔ9 οὗὁἨὨἁ (86 πδίΐοῃμϑ ἰοδο {ποῖ} υἱίδὶ 
γαὶυθ, Ὀδοθα590 ἐποῪ δνθ Ὀδοοίηθ [Π6 ΡῬΥΓΟΡΟΓΙΥ 
οὗ οοηβιαπηδίθ οζοίϑηη. ΤΏΘΥ δγὸ ἀοδὰ ᾿ἰἶζο (ἢ 6 
το 0 ἀοίογΐηο {Π6 1} τσϑῖυθ, απ ορογϑὶο ἴδ- 
ΤΑΙ ὑροὰ ΘΥΟΥΥ͂ 0Π6 ΨΠῸ τουϊὰ ΘΑΓΓΥ Οὐ διἷ8 
16 ἔῃ (ἷ8 868 οὗ ὈϊΪοοά. ΕνογΥ ᾿ἰνίης Ὀοϊηρ, ἰὶ 
Ὧ8 ἀφοϊαγοα, ἀἰϊοὰ ἴῃ (}}0 568. 

8. 7η|ο (δὲ τίυοτϑ ἀπά οιπίαϊΐηϑ ο77 ᾿Ὡοσίεγε. δ ο1{- 
δ ροϊβοητηθηὶ οὗ τηϑη Δ] συτγγοηΐα, δηίὶ, δὶ 18 
8.11} τσγοσβο, 86] [-Θῃη ροϊδοηπιοηΐ οὗὨ οιπηί αἷμ, ἢ 6 
οΥἰ μα] [9 οὐὗὁἨὨ ψοπίι8.8 δηά προη οὗ ἰδίϑηί. 
Αἀμπα ιλεγα δέοαπιε ὀἰοοά [ἐγένετο αἷμα]. [Ι᾿ ἷ8 
ποὺ βαϊά παὺ (λὲς Ὀ]Ϊοοὰ νψῶϑ {{{ὸ {αὶ οὗ ἃ ἀοδά 
Ιὴ85, Τίιο Ἰϊΐο οὗ τηϊηβ, οἵ πηοηπίαἱὶ οαυϊίιΓο-- 
Ῥουγίης ον ἢ ἢ δὴ ἀπ ηδΔία ΓΑ] βίαϊο οὗ ΟὈἀΔΌΓΑΟΥ 
δη γοησί οὐ ἀεἰ ααιϊοη οΥ̓͂ Βο! , γοησί οα ἀοῖῆοδ- 
ἰλοη δπιὶ Ὀοβί 1} 1 Ζηιΐοη οὗ Πη8} ---ὈΘΟΟΠΙΘΒ 8 ἢΘυ86- 
οὐ8 δη} [4.8] ἀθα' ῃ-ἀσαυρεὺ ἴον (ἢ 0986 ψῦο σχουϊὰ 

᾿Π 64α6}1 μοὶ (ἰσϑῦ δὲ ἐῃ6 Τουηίαὶηθ δηἃ βίγθο Πη8 
οὔ νδίθσβ. Τὴθ Ὠδίυγαϊ 11{6-ζουιπί αἰ η5 δηὰ 11{6- 
Υἷτονυβ οὔ τηϊπὰβ πᾶν, ἴῃ {π6 μογυογβίοῃ οἴ 
ΤΟ] παίυτο (0 ὉΠη λίγ 8] 685, Ὀοοοπιο Τουπίδὶ ἢ 8 
δηὰ τίγνουβ οὐ ἀθδαὶγ ἰηϊοχίοαίΐοη δὰ πηρηί αὶ 

᾿ ἀἰδίγαοίίομ.---ΝΟΥ δΏδβιθ5 ἃ ρδυβθ, Τὴὸ ὅ'θοτ 
ἈΘΔΙ8 ἰπ9 «“πσεΐ ὁ ἰὰς τραίεγα δροακὶπα. Απὰ 
6 Γ9 16 υ δγνοϊὰ 89 Ραρῆῃ δηὰ α]50 Βα ἶσα] 
οοῃοορίϊου οὗ δρίὶγὶβ οὗ πδίυγο, τ ΔΙ. ΟΥ ἢγθ 
δΔηκ6 18 ἰῃ ἰδ9 Ἰἰ6γ8} βθη86 οὗ (ἴθ ἰθσῷ. Τὴθ 
Αηροὶ οὗ [89 νγϑίϑθσβ, ἰῃ (818 ρϑββῆκο, ἰ8 Π6 Αἡκοὶ 
ὙΠῸ Ὀτγίηρ5 ΔΏΡΟΥ ὑροὺ (6 πίον, {ΠῸ ΑὨροὶ οὗ 
(πο Ὀινῖπο στὰ]θ 85 ϑχογοϊβοα ΟΥ̓Κ (Π6 βυγρίημρ, 
ΒΟΟΙΪΑῚ πδιΐοη- "6 ΟΥ̓ τη ἢ ; 8 85. ἐπ 6 Απροὶ οἵ 
1π6 ΑἸίδν (νον. 7) Οὐ οὔ ἰδ ἢτϑ (οἷ. χὶν. 18) ἰδ 
(86 Βρ'γιὺ ΟΥ 10] ΘΟἸΟΧῪ οὗ 411 το οἵ δδογὶ σθ οὔ 
ον, Τὸ Αημοὶ οὗὨ 90 τδίογῦϑ δάοσοβ (ἢ 9 
ΣΙ ΖΒ υΘΟΙΒΏ 688 οὗἨἩ ἀοἀ ἴῃ ἰ[ιΐ8 ἐογγὶ Ὁ]90 ἡ ρσπιρηὶ 
ὌΡΟΣ ἐπ9 ψαίουΒ. Μϑη τηυδὶ ΠΟῪ αγίηζ διοοά, 
ὈϑολΌΒ9 (ΒΟΥ μανὸ δλεά ἐλε διοοά οὁ7) ϑαὶηί απὰ 
Ῥγορλεία, ἃ 6., 8180, Ὀθοδυβδθ (δον μανθ διβὶ 
ἰυγποὰ 9 ΒΟΔΥΘΗΪ Τουηϊαὶπθ οὔ λίθου οὔ 
δαγίἢ, οαὐ οὗ ἩδίοΒ ᾿ξ 88 ἀοβίμηδα (παι ἐΠΟΥ͂ 
βου] ἃ ἀγίης, ἱηίο Ὀϊοοῦ. Τὴ αϑοθηὶ οὗ ἰἶιθ 
οἴδον Απρ6ὶ ὕγοια {6 ΑἸλὰν Ἐ ἀοβὶ ζηδίθϑ [ἢ 6 π8- 
ἔστ] ΘοὨΒθα θ6ῃ096 οὗ [86 δποίοηϊ Ὀϊοοα-κι 1095 
πες τ ὅ.τὖὸ τος 9 ττοος τς 
4 [806 ΕΧΡΙΛΝΑΤΙΟΝΒ ΠΥ κΤΑΙΙ, τοῦ. 1.--Ε. ΚΕ. 61] 

8{1}} πιόγο ἀθοϊά 6ἾΥ, ἴῃ δοοοτάδησο 1} (6 ἰὰδ8 
οὔ ἰ8ὸ “ἀγ, 88 8 τἰχιιοουβ λυ σαιοπὶ οὔ Οοά, 

4. ὕροη ἰλ6Ὲ διιπ. 186 δια οἵ θ τογυοϊδίϊου ἰ(- 
861; πού ἴῃ γοβρθϑοί οὗ [18 ὁββοῆσο, Ὀυΐ ἴπ τοερεθοὶ 
οἴ ἰἰ9 δ πη δηὰ οβθοὶ, Τ8δὲ γος βοϊηίην οἵ 
{110 ϑλη 8. 88 νἱ δ᾽ ἰσίηρ Ε{{ὸ: 115 οὔἶεεϊ 19 68 }} 8 Γ] 
Υἱἱ μΒοδί. Βιιὶ μον 15 16 τ δ τη ἢ Ὀοφίη ἴ0 τη κθ 
Ομ γι ϑιυϊδαἰγ, ἢ στοαῖς Ῥατί, ὁ δοι- Ὀ]οοάει κγ8- 
ἴθ οὗ δσοηῃζεββίου ΟΥ̓ Βορδίΐοη, ἃ της οὗ ῥτίθβὶ- 
Ὠοοά οΥ οὗ 8608 !--ῖὴβονν ἰ8. ἢΐ τ ΒΘη οἰ ΤΟ ΒΥ [ἃ- 
δ᾿ οἶϑπι Ὀορίη8 (0 Ῥγοάυσο βίδα ῖϊ, δὲ ἀἰὰ γεν. 
8; Γιηδιϊοίδια μὰ ὑΠ6 δον δα γὰσ] ΤγΠπῸ δπδι)- 
οαἱ Βοδί οὗ ἔμ οῃδ οἷδ88 04}}6 ἔοτί αὶ Ἰποτοδϑίη συ 
109 ὈΪΑΒΡΌΘΙΩΥ οὗ ἐπ οἱ βεγ, ἰπβδίεδά οἵ δὶ] Ὀείης 
Ὠονγβοϑὰ αἱ (8 ἔσγι ΚΓ] ποδοῖν ἴοὸγ γοοοὶτ- 
ἴῃ (80 8 π|0]6 Βα πα]ιἶπα οὗἁἨ ΟἾ τῖβι ΘΔ ΏἿΥ ἷπ ΡΌΓΙΥ, 
δἰ (δ ὲδ8 βὲ}}} πῦον γί ἢ {Ὁ} ΘΒ ρ οἵ ΓῸΓ σοηνεγίϊ 
860 ᾿ἰχῃὶ οὗ τονοϊδίϊοα ἰηϊο ποι εἷπρ Ὁυἱ 8 τι18- 
Ἰοδάϊως δὰ ἰηξδιυδίϊς ΡΟΤΕΥ δὰ ἃ δουβαι 
Ῥϑϑβϑίοῃ. 

ὅ. ὕροπ ἰδὲ ἰΐγοπε ο7 ἐλὲε εαεί. Τθο Βεκεὶ 
Ττηυϑὲ 5.}}} 06 υπάογδίοοά ἴῃ ἴμ6 βΈΠΕΓΑΙ δβοῆβε, 
Ἐκ (86 ΟἿ οὗἨ Βαθυ]ου (τον. 19), ἴον (δὲ 
Ὀτγδποδίης οὗὁὨ ἰδ ὁπὸ λιιἀκπιοπί ἰπίο (ἢτοο ἡπάβ- 
Ἰηοηῖβ δ8 ποί γεοΐ δίκοη ρῖδοο. Το ἰ΄γοπε δ 
(λὲ βοαεὶ ἰΒ (ἢ9 σογοτημθηίΐ, [ὴ)6 δΒγϑβίοῃι οἵ Α8- 
(ἰοητίϑι., Ηἰ8 ζιπησάοτα δέεαιιε ἀατζεπεοά; 18 
ΤΘΊΏΒ, Μγ (Ὠἰηϊκ, [πὶ ἐξ Ὀδοδτηα σοπίπξοα ἰδ [18 
ςοπίγδαϊοι! 0η8---ἰς Ἰοϑὲ ἰϊ8 δοπδιβδίθηου ἔὸγ ἰΐ 
ΔΒ 8 ΒΡΠΟΥΟ οὗ δρὶ γϊυΔὲ] δοιὰ τοὶ κἹ οὐδ. ποζαὶ 
ἀδυϊκηο88 ἔγοπι ἴ80 Ὀοχίπηΐηβ. οὶ βοϊ(“ςραίυ- 
βίου 18 ΔΙγθηαν ἰο ὈΘ Βαοὴ ἩΒΟΤΟ δι εἶϑηι δ 
Βρὶ γι εἶθπι, Οἱ ΖΟΙΓΥ δηὰ ὈΪΑΒΡΏΘΩΥ, οὶ ϊοΐδπι δοά 
Ταηδιϊοἰδῦ Βο]ὰ δἰ σαν 8] τοσοῖθοτ.--ἴδοα 
δ παν δὰ Ῥοϊζηδηῖ βοὶ Γ᾽ οΌσὴ ΘΟΙΏΘΑ ΟΥΕΡ 
{86 Βαυριν βρίσιι οὐἨ (0 δβδβϑοοίατοβ οὗ (15 Κίηξ- 
ἄοπι, δῃὰ ἱποὺ σησι ἐλεὶν ἰοπσμεα ἴῃ (6 Ῥ818 
οΥ̓͂ ἐμεῖς ἱπιροίθηοθ δηὰ ποιβίηρηθβα. ΤῈ 
δίαφρλοπια ἰΐζς Οοα ο (δὲ Πεαυενπ δεεαμες ο ἸλοΓ 
»αΐηδ. ἴῃ 80 1ὉΓΥ δ8 ὑπῸῦ ποοᾶὰ δὴ οδ)οςὶ ἴοῦ 
αἰνοῖν ὈΪΑΒΡ ΘΙ, ἐμ ογοΐογο, (ὍΘ τὸ δ(1}} (δ εἰπίβ. 
ΤΉΘΥ Ὀϊαβριθηθ αοἀ 88 ἐλε οὐ 97 1λὲ Ἠεανεη---4}} 
(μδὺ ἰθ ἰγϑηβοοπάθηι 18 βαίεἴμϊ το ἐμ η) Ὀεσδαδ 
80 Βροαϑὲ 858 Ὀθοοπιθ ἐμεῖς σοὰ οἱ θατγί. ὃ ἴα 
80 ἔατν, 8180, 88 Ναίυτο χεβοοῖβ τ 6 Ὠϊνὶπο ᾿ἰδδ- 
Ππιθῃῖ8 οὔ ἢθγ Ογοδίορ, βῆ ἴοο, “ἀουθιϊδβδ, ὃδ- 
Θομο8 ἐμ οὈ]εσὶ οΥ̓͂ (εὶΡ ὈΪΆΒΡΒΟΙΩΥ : ἰπἀεεῖ 
Δὴ0 8 ΟσΟδΒΙ ΟΠ ΔΙΪΥ ὈΪΔερ οι θὰ οὐθῃ ΠΟΙ͂ Ὁ 
ΒΟΠῚΘ Ὑγ 88} 0 Σῃ δ ΙςΘ Β6Ρ (δ θυ )εοὶ οὗ ἐδπεῖσ ἰατεδὶ- 
ξϑιϊοηθϑ. βεοαμδο οὕ ἰλεὶγ ραὶπς απα ὑεεαιε οἵ 
ἐἠεὶγ δόογοφ ὑπο ὈΪΔΡρἤθαΘ ; ἐμο δογεῦ---ἶ, Φ., 1809 
ΤῊ] Ἐρηδηΐ Ὁ]ΘΟΥΒ 6 ἢ} ἀο ποῖ, 38 Ἰοσδὶ ἴοουϑεβ, 
οἰ πιΐαἰο ἐμ ἸοΣ᾽ ἃ τηϑί(6 ν᾽ ἔγοτω (89 βγβίεμ, δυὶ 
γὨΙΘὮ ΟΥ̓ΘΤΡΟΤΤΟΣ ἴδ6 116, ΠΒδηρίτι, ἴΐ ἰπίο τοῦ" 
δὰ τηλίίον δηὰ σοηδυμῖης 1ἰ---οουςίημο, {ἰετε- 
ἴοτο, ἔγοαῃ (86 ὅγϑι Αηρον- αὶ Βσουρ δὶ} (89 
δίαζοβ οὗ ουἱρουγοὰ δηῆρεγ. Τὶ δέσερλοιν οἵ 
ἀθβρδὶρ βεῖ8 ἰῃ ἱηβίοδα οὗ ἰμὸ γχερεπίαποε οἵ 
ἔδὶτ. 

θ. ὅρον (δὲ στοαί τίσον, (λὲὸ Ἐμράτγαίεε. ἤετο 
ΑἾ80 τΘ ἰοοὶς Ὁροὴ ἐπα δερλγαίδε 88 ἰδ Ἰἴηο οἵ 
ἀφριπδνκαιΐοα Ὀοίνγαθη [μ6 οἷν! Πχοα νγου]ὰ δηὺ 189 
ὈΔΥΓΒΑΓΟῸΒ δηἃ βαγαᾷζο νου] οὗ 18 πϑιϊοῦβ οἵ 
186 Ἐαδϑὶ (οἷν. χχ. ; ἔζοϊς. χχχυὶδ. 844ᾳ.). ὁ 
866, δοοογάϊηρὶγ, ἐμὲ [6 ΡΥ οὗ Βογβοῖβεῦ ἷ 
ἶχ. 14) σομι68 ἔγοπι {86 ἀὐλεγ ββοσγθ οὗ ἰδς Βυ- 

ΦΓΥΔΥ Ὧο᾽ ἃ δϑοῆδο οὗ ἔθ οοῃίγαδί ὑθεέποου ἐδοὶγ στα 
Ἡτοϊομβοὰ οὐρά! εἰ) δηὰ τΠ6 οὐπαϊτίοῃ ΟΥ̓ ἔπο ὕἱοιφοή ἰὉ» 
Τα οὗ Ἡδεαυφι ἰλάπου μὲς ρΟΟΌΙΑΣ ἔογαι οὐ υἱδερδεδιγῖ-’ 
5 
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Ῥάγείοβ, ἔσουν (86 γοχίοῃ οὗὁἩἨ Βδυγϊἴοῃ, ἐμ 8βθδὶὲ οἴ 
6 τοοβὶ διποίϊθηὶ εἰυεζσέίοπ, ἰκ 6 ἰγὮρ6 οὗ 58}1 Αη- 
ἐἰομγ δια πον] ἀ- αὶ σΐοθα (Ώδη. νυἱϊ.). ἢ 
(86 οὐδὲν δδηά, ἐδ ἀύπησε ὁ ἰλδ  αεί [ ,γοηε (ἠδ 
δμν.τιδὶκρ] δοῦλο ἔγομι ὀσψοπά (6 Εἰ ρἢγαὶθ5, 88 
(06 τοργαϑοηίϑγθ8 οὗὁὨ 4}]} ἰδ δαγδαγίδηι οὗὁἨ ἰἢθ 
τοιιοίαϑὲ νου]. ΤῈ ὥγγίπσ ἂρ οὗ (6 Ευρ]ιτα- 
ἰ68, ἰογοίογθ, δίσοϊθοβ ὑπῶν ()}6 ὈΔΡΥΙΟΓ-ἰἰη6 Ὁ6- 
ἰσϑο ἰμ6 οὐν] ] οὰ ψοῦϊὰ δηὰ (6 τυθοϑὺ δηά 
τοῦσιθθὲ Ροριυΐὰν 116 ἰ8 ἀομὸ ΒΎΔΥ πὶ, ἰὼ 8 
Βοαοὶδὶ 89 ;γὸ}]} 88 ἃ ἰογγοϑί τ] 8686. [ἢ 60Πη86- 
4φαθποο οὗ (δ πιοηΐα] οοπἔιϑίοι δπὰ αἰϑίγδοί ὁ 
τοϑυϊ, δηὶ ὩΡΟοΩ 8 4180 οὐδυ-σοηοπιοαὶ, (80 ὙΑΥ͂ 
ἷβδ Ῥγοραγοὰ ἴον ἐμ Ὠοϑιΐϊϊθ αἰϊδοὶς οὗἩὨ γα ἀθῃ 688 
δηὰ Ὀαγυαγίβια Ὡροὴ ἰδ 8οδὶ οὗ ουϊϊατο. Νονοῦ- 
861655, [ὴ90 Εϑίογη Ὀαγθαγίδη Κίημχθ οοῦλα ποὶ 
ὈΠ0Ά1161, Τ7Άγδε αρίγίία, ΥΒοι Ὁ] ς ὕγοσα, Ῥτο- 
δερα οαὖὐ οὔ 80 τὴοιτἢ οὗ 19 Ὥγαρου, δᾶ οι 
οὗ το πουϊὰ οὗὁὨ (ἰἸὸ Βοαϑί, δῃὰ οιι οὗ ἐδθ 
τοί} οὗ (80 Εδ΄80 Ργοριοί, Τῆι 8 ἴγορ- οἴδιηοῦ 
π|ιῖ} [ἢ Γ00 γϑυϊδιϊοη9 15 Τοτπηθὰ. 789 ΚΟΥ οἵ 84- 
ἰδ 8 οορ᾽οιρὶ οἵὗὁ τὴϑὴ (Φοῦ 1]. 4): 6 ΚΟΥ οὗ 
(}6 Βοδϑὶ 15 ἰμ οἰ βοδιίΐοη οὗ ταδη (2 18.988. 1].}; 
.}8 ΚΟΥ οὗἩἨ ἰΠ0 4139 Ργορδοὶ ἰ8 6 ὈΙϊζοίοα ἰγαΐη- 
ἴῃς οὗ τηδῆ---8 σοπῃηρουαά οὗ ἐμθ ρῥγϑοθάϊηρ ἔνο 
οἰεπιεπί8 (οἰ. χὶ. 18, 14). Τὰ (8686 τηοάογη 
ὈΪξΒ κα] 68, (06 ἔγοζϑ, δηποῦποθ ἐδ ὨΘΥ 
θρυϊηρι 6 οὗὁὨ τηδηκὶ πὰ. Αϑ βρίγὶ 8 {Π6Υ 8.6 
ΒΡΙΣΙ18. οὗ ἀθι)οΏ8, οἴ Βυδἢ ἀϑῆλοῃβ 88 Θη ζοη 6 Γ 
ΙΏΟΤᾺ] ροβϑϑοβϑϑίοη ; ὉΠῈ ὑμὲ8 οἴἴδοιὶ ὑμοΥ δοπι0 
ὈΡοη ἐδ6 Κι κ8 οὗ ἰμ6 φαγὶ ἢ δπὰ 8βοὲ οὴ ἔοοὺ ἐδ9 
ξτεδὶ γουο].- Δ) ἴΐἰδηοθ 0 {πῃ 6 ψΑΥ οὗ (9 ρτοδὶ 
ἀδγ οἵ ἀοἀ, ηο, 89 86 Α1}- Πυΐϊον, νου σ]68 
ἜΥΘἢ {118 ρτὶβίηρ (866 ὁἢ. χὶχ. 19, χχ. 8). 45 
(86 ζτοαίεθί οὗ σδί Αβίγορ 68, (18 ὁνθηί βμν8}} ΘΟ πιθ 
ΥΕΣΥ ΒΘ. ἀἀΘῺΪΥ δὰ 848 ἴὼ (ἢ8 πἰρὶί-(ἰπ|6--- ἢ 6 69 
86 δἀπηουϊΐοι οὗὨ τοῦ. 18. Νοπθ βῃου]ὰ δυδιήοη 
δίπηδο  ἴἰο ϑρίγίι 8] σαρο] βῆ 88, 88 οὔθ [δαὶ 
δΙεορθ πίϊβουῦ 18 ζαγπιθηΐθ, Ὁ. 8 Πλη 80 
ἀοίπς πὐἰχκιις Ὅ0 οαϑὺ ουὐ παϊκοὰ πο 186 πἰραι. 
Τὶ δἀπηοη ἐλοη ΔΡΡΙΪε8 υθὰ ἰο (ἠδ ρῥίουϑ, ἴα 
ΤΟΣΘΏΟ9 (0 89 Δ8ὲ (ἴπ|Θ. 1116 σοῦ] μοϑὶ ζ8- 
ἰδοτβ, 848 δρροϊπιοὰ ὈγΥ αοὰ (86 Δυάΐζο, δὲ 8 
δεϊὰ οὗ Ὀδὶ119 οαἰϊεὰ “ηᾶαγπιασεάάοη [ογ, ΑΥταδ- 
κεἀάοῃ]. 
Το οεἰχιμαίὶ σα] παπηθ οὗ Ἠκετιαροάάοηῃ οὗ 

Ἡευδχαάοη μίνεβ οὐσαβίοῃ [οῦ 8 ρῥγεδυῦ- 
ΒΟΙῚ ὀχαϊηϊηδίϊοη οὗἨ ἰδ δῃγ9 βαοίϊοη. ΤῈθ 
ἴδγεθ ϑρεοΐβὶ ῥυάραιοηίθ [0] ον ίπς, ἔσοτλ οΒδρ- 
(ΩΣ ΧΥΪ, ΟὨ, δ΄Ὸ ΔΙΥΟΔΑΥ͂ Υἱβι Ὁ[9 ἰπ (8. σ6}6- 
Ταὶ βκοίο! οὔὐἨ (6 Ἰυάριοπι. Τΐἷβ ἰ8 πιδηΐϊ- 
[εν (86 6689 πῖτ ἃ 186 ἱποϊρίοπέ υἀ κιποπὶ ὑροὴ 
8ὸ βεαεί (νοτ. 10), 88 δοιηραγοὰ ψίϊὰ ἐἢ9 6οη- 
δυιοθία ᾿υάρσιηοηΐ ὑροη ἰἰ6 Βοαβί, οἷν. χὶχ. 19, 
80, Πκουνῖ86, (π6 Ἰυάρπιοαΐ ὑροὴ Μβαύψίοη (688. 
ΧΥΪ;, δὰ χνἕϊἱ.) 186. υἱβίὉ}]9 ἴα {80 ῥιαάφαιοηί οὗ 
ἰμ6 γεί Ἀπ ρον-νΐαὶ, ρουγοά ουὐ ἀροῦ ἰδ φαγί. 
Τὸ δεοοπα ία] οὗ δῆκον ἰ8 δηηποχοὰ ἴοὸ [9 
ὅτοι; (86 ἐλίγχγά δοὰ χοωγίλ ἴογια 8 ἰγαπβίιτίοη (ὁ 
{6 ἥμᾶ. ὙΠῸ τοβοοίίοῃυ οὗ (δο 5,1ἰλ γ᾽ 4] οἵ 
ΔΏΘΟΡ "ὁ ΑΒ οἷά ἰπ (6 λυυιάκτηοπϊ ὕρου οὐ δηά 
λίωορος. Βοα ἰμ680 ἃτὸ βδἰἃ ἰὸ βυσγουπὰ ἐμ6 
ἐλ οὗ (Π6 ϑεϊπϊ 5 δηὰ ἰΠο Ὀοϊονοὰ Οἰΐγ, ἴὲ π- 
οεδδιίδὶ95 (ῃ6 γοΐίθγθησο οὗἁ (6 ἤλπιθ Ηδν- Μα- 
ξεάοη (Μουπὶ οἵ θεοϊδίοη οὐ ϑεπίθηοο) 0 19 
Μουπὶ οἵ ΟἸΐνοβ ἰῃ δοσογάβμῃοο μι Ζοολ. χὶν. 
4. ΤὮο τηουπιαΐηβ οὗἁἨ ἴϑγδοὶ 8}}8}} ἴπ βοῆοταὶ, 
δοοοτϊησ (0 Εχοϊ.. χχχυ . δΔηα χχχῖχ., 86 πιουμῆ- 
ἰσπς οΥΓ ἀεοϊδίοα. Α τλοτο ῥὈγοοῖβο ἀοδηϊΐοη οὗ 
ἴλο Ἰοοδὶ τιν, ἐδ να εν 97 (λὲ ἀεαἀ (οἙ. χχχὶχ.11), 

1Ἰοϑἀβ ὰ8 ἰηῖο (6 τορίοη Ὀοίτψϑοη Ζογυβαϊθαι δὰ 
6 Ὠοιὰ ὅ381---ΠἸκον 86, (Βογοίορο, ἰηΐο (6 γὶ- 
οἰμὶγ οὗ ἐμ Μουμηὶ οὗ ΟἸΐνε8β. Ηθῃσο, [89 ὅ0 6» 
ΤΩΑΥ͂ ὮΔΥ͂Θ ΤΔΘΡΟΪΥ Ὀογγονοὰ ἰθθ πᾶ ΖγΟΠΣ 
16 ποΡρίμογηῃ ισαίεγ ο,(Γ, εοσιαδο, Ἡἴοτο (8 
[ϑγ80}168 σοπαιιοτοὰ (86 Βοαίμοθηῃ ἱκῖπρῳ οὗὨ Ο4- 
88 (δ υἀγρο93 γτ. 19). δὰ ἔγοτῃ ὑπ ϑοις λ οΥπ ρῥαΐπ 
9" Μεριάάο (2 Κἰηχθ χχὶϊ!. 29), ψ βόστο Ψοβίδα 
88 αἀοἴραίοι ὈΥΓ ἴ06 ἘΥΡ ΙΒΏΒ, --- ΡοΒβὶ ΟΥ τί α 
{Π86 ἰάθα {δὺ ἐ!8ὸ πιομπίαϊη ο,7 Δοσιἀ(ο Ῥυὶδ δὰ 
Θά ἰο 89 δυοίαδίοηθ ὈοίννθΘἢ υἱοίουῦ δηὰ ἀθ- 
ἴοαϊ ἴῃ (6 ὙγὰΓγ8 οὗ 80 ρΡθορὶθ οὗἩ αἀοά. 

Ἴ. ὕνοη ἰλο αἱτ. Τὰ αἱν ἰ8 (86 νυἱία] οἱθηϑῃς 
οὔ (86 δαγί, (6 βοα, ἰθὸ βδι'ϑοὶ ψδίθσθ, δηὰ 
Ωδηἰεη, ΠῚ (6 ἀθοοιϊαροβίίίου οὗ {}}}8 ν᾽ 14] 
οἰθιαθηῦ--- ἱο ἃ σδῃηοῦ Ὁ9 ἁπάθγϑίοοα 5Β᾽ ΠΡῚΥ οὗὮ 
(9 σοιμοη Βρ᾿ εἰ {- σου] οὗ Βυυμαῃὶ, Ὀαὶ τηυϑὲ 
Ὧθ Γοζατάθα 848 ΒαυΪ ηρ ΤΟίοΓΘΏΟΘ 8150 ἰ0 (ἢ 608- 
τη ΐοα] γνἱϊαὶ οοπα {ἰ0η8 οὗὁὨ τὴθη 8δηά οὗἩ ἐμ δδρίἢ, 
Ὀόσδαδβα ἰμ9 ϑηἃ ἴῃ {80 ἔΌΥΠΙΘΥ Β6η86 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ 
Ὀτΐηρ πεῖ ἢν (Π6 θὰ ἱπ 189 Ἰαἰΐθν 86η80---(ἢ 9 
ἀδϑί οὗἢ (6 οΪά ἴοται οὗὁὨ ἰῃ6 τον] ὰ ἰ8 ἀοοὶὰ οι. 
Ηδξῃσθ 8 φγεαΐ υοἷοε Τοβου πα β ἴγομι ἐμ 7Ἐπιρῖδ 
οὔ Ηθανθῃ δηὰ ἔγοπι ἰμ9 7΄γοπε, βαγϊηρ: 71 
ἄοπο. Τα οπὰ οὗ (6 ποτ] ἃ (806 6. χχ. 9 
844.}, ΒΟΉ ΕΥΟΡ, 18 ποὶ ἰδ δῃμὶἰϊαιοη οὗ (ἢ 9 
ποῦ, Ὀυὺ ἰἰ5 βοιϊϊης, ἰῃ ΟΥΘΡ ἴ0 ἃ γοϑιιγγϑοίϊου. 
Ηδθηοθ ἐδ9 ἀγίηρ οἵ ἰδ οά νοῦ] 18 866ο0Π)- 
Ρἰἰϑιοἃ διυϊὰ ἰἐρλίηίησε, διὰ υοίροϑ, δὰ ἐλυη- 
ἄεγδ, δυθυποίδίοτΥ οὗ 8 Ὠ6ῊῪ ΜΟΥ], δη ἃ ἰοροῖ 9 Ὁ 
ΜΠ ἰἰθ80 σδοη08 ἰδ9 σγεαέ φαγίἠφμαζε ὙἘὮΟΒ6 
1Π|κὸ Βα5 ὭΘΥ͂ΘΣ Ὀ66Π δίῃσθ ΠΠΘἢ 6ΓΘ οὐ 88 Θα τί 
(899 2 Ροῖον ἰ11.). Απὰ πον ουἱ οἵ ἐΐ6 χνοαὶ 
έπεγαΐ Ἰυάρστιοηί, ἐμ 9 (γοθ δρεσίαὶ γυἀ χιηθη 8 
ἀονυοῖορ (νον. 190. Τὴθ σγεαί Οἰίψ 15. ὈτοΪκοη 
ὉΡ ἰπὶο ἐλγές ρατίΦ. Τμθ ἡυϊδξιηοηΐ ὉΡΟΏ μροαὶ 
Βαγοι σοπβιβίβ, ρυϊαγὶϊγ, ἰὼ (9 ἔδος ἐμαὶ ἱΐ 
ἰἴ8 αἰν ἀφ ἰπίο 8 Βπι4]}}, βροοϊ ἢσ, τος - δον Βᾶ- 
Ὀγοπ, ἰηΐο ἰῃ9 ἀοπηοπὶο Κίηρσιίοπι οὗἨ ἐπ 6 Βθηβί, 
δηὰ ἰηΐο 8 Ὀγυίΐδ), δαί απὶο τοῦ-Κίηρσάοπι (ΠΟΙ. 
Ἐμεῖς. χχχυὶῖ. 21, 22). Τ|ὶθ οὐδίεα οὗ ἰδὲ πα- 
ἐἴοπα [ἀΘ. 1168] ᾿ἰ|κο τ 186. ζ4}}---ἶῆθο ἀποῖθηί 868. 
οὗ νοῦν οἷν! ἰσαιΐοη; (9 ἐδίαπαάε οἵ διη}} δηἀ 
ἰηιϊδί9 σοι ἶθ8 γδηΐϊϑῃ, 8 640 αἶἷδο ἐδθ 
ἰονοσίπᾳ πιομηίαϊηδ;--- στοαί, βοοϊψἀ οὰ ΟΠ) ΓΟ ἢ 68, 
ούϑη ῥσχγουΐ, ὅγπι- ὈΔ8θα βίδι98 8.6 βου ρῆ ΤὉΓ ΠΟΥ 
ἰῃ γταϊθ. Ἑαυϊτίαπι ἴῃ (86 Βρ᾽ τ 4] που] ὰ 88 
Ἧ611 88 ἴῃ παίυγο 15 ἀοϑιγογοα ; αἷ] (Βΐηρχ8 Ἰγανοῦ 
Ὀουνῖχὶ οΥΥ θαἱ δπὰ ἀσδίν οοἱά ;--- ἢ πο9 89 
ζονγιμαιΐοῃ οὗ λαϊδίοπεδ, ὁ λ6 ιτρεῖϊσὴξ 97 α ἰαϊεπέ, 
ψ σἢ [8411 ἀΡΟῚ ταθὴ ; ἔπ 680 Βα ἰδίοη δ δηὰ {ποὶν 
ζ4}} δύο, οὗ δουσϑο, ποί ἰοὸ ὃθ δΡργθ θη ά ἴῃ 8 
ΡΌΓΟΙΥ τηδίογϊδὶ 86η86, ΒΟΟΟΓΟΪης ἰο τ λοι (Π6Υ 
σοι ]ὰ 448}} ΑἸ} τη θ ἴ0 ρίθ668, Ὀμΐ (ΠΟΥ͂ δτο 8.1}} 
Τ68] 8ηα ἐουγὶ]9 Θηουρσῃ ἴο Ῥτόγοῖο ἰἢ)}9 ΣΘηι- 
Ὡδηίβ οἵ δ. τεοοχηϊίοη οὗ ἀοἂ ἰη ἰδ νἱοκαοὰ ἴὸ 
ἔἴγοδ ἢ ὈΪδβρῃθγ. ὙΙᾺ 186 ραγιϊ οι οὗ Βα- 
Ὀγ]οΣ ἰμ6 ἀτοαί, (Π6 ᾿υάφσιηοηλ ἰδ ἰῃὰ Τοδ}ν 8]- 
ΤΟΔΑΥῪ ἀφοϊάοα, ἐδοτα Ὀρὶπς 8 τοσὶργοσα] πορᾶ- 
(ἰοπ οἱ ἔπ δἰάο οὗ (}}0 ραγίβ, δῃὰ {}10 νυν οΐθ, σοῃ- 
δοα.Θη Ὦγ, Ὀοίης 1 ΡΓΟΘ68Β8 οὗ σοπιρίοί6 ἀ1580]0- 
ἰΐοῃ ; ἱπ {πὸ ΔΉ ΠΘΡ 1110 (ον εΓ- δι] αΐηρς οὗ 8ῃ- 
οἷοπὶ Βδδοϊ] γδϑ ρυὶ δὴ δηὰ ίο, δηά, ἴῃ 8 ὁ6ῃ- 
ἰγϑιλ γ. ἡυα χοᾶ, ὈγῚ (80 Ὀὶνὶμο αἀἰβρογβίουῃ οὗἩ ὑμ089 
θηχεροὰ {ἐπ ογθὶμ. 

Ἡ’ε εαἱϊ αἰζεπίἑοπ πο πιοτὸ ἰο (λό 7αεἰ ἰλαί ἴηι Ὑ6}. 
19 ἐλὲ ταπιϊβεαίίοη ΟΥ̓ λὲ στεαί σεπεγαὶ Επά-7ωασ- 
πιρηΐ ἵπίο ἰλ6 ἑότει δρόοίαὶ ὕμαάσπιοπία ποὺ 7ο οιρίησ, 
ἐσ ἐχρτεδδεά, 
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ΓΑΒΒΤΒΑΟΥ ΟΥ̓ ΥἹΕΉΒ, Κ5το.] 
ἂν ἰδὲ Ανιεγίσαη  αϊίον. 

[Εττιοτῇ: ΟΠ8. χυΐ. 1-14; χὶ, 1δ-19.; χὶν. 6- 
8: ΧΥ., Σοΐδίθ ἰο ὑμ0 8810 ρουἱοὰ (869 οη ῥ. 281) 
--ἁοΐϑ ς κ ΤΠ6 ὁγὰ οὗ 86 Βγρῆο! Βονοϊαιἱοη, ἃ8 
Ὥσυαγτοὰ υπάον ἰδ ὅγβὲ βὶχ γ}18185 οὔ {}:1ὸ βουθῃι ἢ 
Τταυχροῖ,᾽᾿ 84 ρογὶοάὰ οχιϑηάίΐηρς ἔγοιῃ Α. Ὁ. 1789 
ἰο Α. ἢ. 1848. ΟΠ. χί. 1ὅ-19.; χυ, 1-χγὶ. 1 ἰ5 
ἐμ ἱπιγοάασίίοη δηὰ δοιμμηϑησοιθηί οὗ (86 Ριαΐί- 
ομροιτίπσ. --ἰ(Νοίθ (86 Βἰ πα] Υ ἐν οὗἉ {6 3, γδὲ 70ῺΓ 
γιαίε ἰο τἢ6 ἤγσί ἵοιν Ττωπιρεα. 46 οχ Ρ. 20]). 
γον. 2. 7ΤΥε βγεὶ γιαί, Τ|ιθ ἑλκος (ἐχρτοθββῖτο οὗ 
(86 δοιὶξ ὑπαὶ Ὀτοῖτο ἕοσί ἃ οὰ [6 Εχγρίΐδηβ, σοι Ρ. 
Εχ. ἷχ. 9,- ΡΥ Δ Ό]Υ (6 »ίασιε-Ἔροί οΥ ἴῃ: δηιαϊ,- 
»οχὴ ἄρσιυτοϑ “Βοῦ)θ Οχ γδογ ΠΆΡῪ οὐ τοδὶ οὗ 
τροτὰ δ ἃ βοσὶ8] ΟΥ̓], (Π6 οχργοδβδίοῃ οὗ ἀθθρ- 
δοδιοὰ ἀἰβοιβϑθ τὶ ἢ, ΜῈ ταρίηρ ρϑὶη δηὰ ἰη- 
βδιητηδίϊοη δὯ8 (8 δοσοτορϑηϊπιθηί---αἰπο856 οὗἁ 
ἙαυρΡρίϊδη οὐχί Ῥϑυθβρβ ἰὰῃὰ ἰΐθ Αροσαϊγριΐσ 
ΒθΘ86 οὗὨ ἐμο ψοτὰ ΕργΥρί, δῃὰ διῖκθ Ἰοδι ῃβοπιο, 
ἀφδαϊγ, βοϊίς-σογγοάϊηβ, δυὰ ἱηϊζεοοσιίϊουβ---ἰ αὶ 
σου ατῖβο Βοιη Δ6ΓΘ ἢ ῬΟΆΡΔ] ΒΌΓΡΟΡΘ, βῃοσι 
δου. {9 δοββϑδίίοῃ οὗ {80 Το εἰϑ γοο, δὰ οὴ 
ιῆ6 δουπιϊηρς οἵὔἵ ψῆδὺ τΐρῆλ ΔΠΕΟΡ ἰο (ἢ 
δουθηΐῃ Τυυμιροί ΒΒ Ὁ]48ὲ ; 8ὴ ΟΥ̓, ἴοο, πβὶςοὶι 
που]ὰ βοοῆ ΟΥ̓ΟΥΒργοδΔα δπὰ ἰηΐοοὶ {9 δουπίτγί 65 
οὗ Ῥδρ4] Ευγορθ ζοηΘΡΔΙΪΥ δηὰ ἱἰμοὶν ἰδ Δ Ὁ ]- 
ἰδηί8." [0 Βυπθοῖ Σ08 “(Βαὲ ἰγοηθηάουβ ουἱ- 
ὌΓΟΔΙ οὗ 8οοὶδὶ δὰ τρογαὶ οὐἱὶ, οὗ ἀοιποογδι σα 
ἴΌΤΥ, δἰ] οἶβηι, πὰ υἱοθ, νοΐ ΔΘ 5ρθ ἢ Υ Βοοὴ 
ἰο σμδγασίογὶσο ἐμ Εταησἃ Βογοϊείίοη ; ἐμαὶ οὗ 
Ὑϊσῖ {6 αἰιἱ πιδίθ βουσγοθ 88 ἴῃ ἢ Ἰοης δηὰ 
ἀοορ-δοοίοα σογγαυρίΐοη δὰ ἱτγτοὶϊ ρίοη οὔ ἰῃ9 
πϑδίϊου ; [8 ουϊναγὰ νθηΐ, ἐχργοβϑδίοη δπὰ οὐζϑῦ 
ἰῃ 80 Φησοοδίῃ οἷαδθ, δηὰ ἰἰοὶρ βοάϊιϊουβ δηὰ 
δἰ μοϊδιϊσ ρα Ὁ] αἰ οἢ8 ; 118 Γαϑεϊξ, {π 6 ἀ!5βοϊυϊ ἴοὴ 
οὗ 8}} βοοσϊ οἰ, 811 ὕγοτ δ]8, δῃὰ 4}} σοὶ ἰχίοπϑ: σῖϊἢ 
δοίὶα οὗ δίγοοιυ δηἀ ΠΟΥΤΟΡ δοδοϊ ΡΔΏΥ Πρ ΒΟΒΓΟΘ 
ῬϑΥΔ]]ο]οἀ ἰπ (ἢ 9 ἰδίουυ οὗ ἤδη ; δπὰ βυδοτγίης 
δα δηρυϊβῃ οὗ Θογγοβροηάθηίς ἱπίθηβίΥ (πγοῦ- 
δίης {πτουρῃουὶ 118 016 βοοΐδ] ᾿858, δηὰ σοῦ- 
τοῦδϊης 10---ἰθ δὲ τ ΐοὶ ἤγοσι ΕὝΘΠΟΘ 88 8 σΘὨ ΓΘ, 
ΒΡτοδά ᾿ἰκὸ ἃ ρίαχυο, ἱμβτουχὴ 18 δι!) αἰ θὰ βο- 
οἱοἰἴ68, ἰο {86 οἱἶδον σουοίγ 98 οὗ Ῥδρ8ὶ Ομ τὶ βίθη- 
ἄοπι; δηὰ ργουθϑα, ὙΒΟΥΘΥΘΡ 18 Ροΐδοῃ 785 ἰπὶ- 
ὈΙθοά, ἰο 09 88 το ἰμῃ6 Ῥυπίβατηθηΐ 85 ἰδ8 
δυτωρίοπι οὗ {ἰδ οογγυριΐοη.᾽᾿ - ον. 8. ΤᾺ 4 δ6- 
εοπαὰ Ῥιαί. Α ἡυάᾳαιθηί οα {86 τιδνὶτἴτ 9 ΡΟΎΘΡ, 
οοιμογοο, δα σο]οηΐθβ οὗ (Π6 οουπίτίοβ οἵ Ρδ- 
Ῥ41 ΟΒγἰβδίδηάοι ---ἶ, 6., Βρδίη, ἔσδησο δὰ Ρογίυ- 
ξιϊ. 0 βυπθο Σ68---[([]}) ΤῊΘ στοδὶ πανδὶ ΜὙᾺΓ 
νοι οσοπϊἰυθοὰ Α. Ὁ. 1798-181δ, πὰ πρῖοὶ 
“γ6γ6 ἀοδίτου ἃ ἤΘΑΡ 200 δΒῃὶ}8 οὗ ἐμ Ἰΐπο, Ὀ6. 
ἔσο 800 δηὰὼ 400 ἔγί ζαῖθβ, διὰ δὴ δὶ πγοβί 1π68]}- 
ου4 Ὁ]6 ΠαΠΙΌΟΥ οὗὨἁ δια) ϊοσ υθη86}]8 οὗ νᾶ ῦ δηὰ 
8.108 οΥ̓͂ ΘΟ ποΓο0θ. [ὑ ἰ8 χηοδὺ {τ} βίαι θα ὈΥ 
θυ. Κοῖι (δισπε οΓ Τώπεε, ἰϊ., Ῥ. 209) ἐμαὶ (10 
016 ἰΒίουυ οὗ ἐμ9 που] ὰ ἀοϑβ ποΐ ργοϑδϑῃῦ θυ 0 ἢ 
8. Ῥογϊοάὰ οὔ Ὡλγ] νγ, ἀοδιτγυοίίου, δηα Ὀ]οοά- 
β94.᾽" (2) Τμὸ σϑύοὶι οὗ ὑπὸ ἰγδηβαιαπίϊο 60]0- 
πἷθβΒ δηὰ {μ9 {οἰονίης ὈΪ]οοαδ64.----ὕ 6γ8. 4-7. 
ΤὴἊς (λίγα Ῥίαϊ, 1 Βυταθο} 265 ὑπ 9 ̓υἀφσπιοηὶ οὗ 
ΔΙ διὰ Ὀ]οοάδιιϑα γἱϑίιϊθϑά οὐ (89 δοιηχὶθ8 
ναίοτο ὃγ (9 ΒΒίηθ δοὰ {θὸ ϑαμυῦεα, δηα ὁἢ 
189 δ -ΑἸρίῃ9 ῥγουίπμοοβ οὗ Ῥίοἀπιοηὶ δὰ [,οτ-. 

. [ΕἸΠΙοἵὺ 681}18 δι ἰϑαςίοι ἴο πὸ ϑασίαϊ σοηγι δίοὴφ [ἢ τ» 
ἴυτο ---ἰοηιροεῖδ, Πα} δἰ οΥΙΏΒ, τΤουορθηίηρς το σβήοοα, θϑγὶ- 
πδίκοα (οἢ. χί. πε τὰ Ῥγοοφάσά ἔο οατυτοαϊς οὗ {πὸ ΕἸΘΏΟΘΣΝ 

τοϊυκτίου.---Ε. Β. Ο.] 

Ὀατάγ, Α. Ὁ. 1792-1808.---Ψ γα. 8,9. 7ΤᾺε γουγιὰ 
ΡὶαΙ. ΤὨΪϊ9 ΒγΥπιθ 01 1265 ἃ ἡυάσπιοπὶ οα (86 616- 
παρ ΕἸπρεγοῦ δὰ (88 οἴ 68 δονθγοῖψιβ οὔ Ῥδραὶ 
Ομνιϑίθηάοπα. Ναροΐθοῃ, Α. Ὁ. 1806, σοπιρεϊἸοὰ 
(Π8 γοηπποϊαιϊοη ὈΥ͂ (86 ΕΤΏΡΟΤΟΣ οΥ̓͂ Απϑίτὶδ οἵ 
{89 {1110 ““ΕΡΟΤΟΓ οΥ̓͂ ἐπ Ηοὶγ Βοιραῃ Ἐπιρίτο 
δη οἵ ΟδγΙΏΔΏΥ :᾿ Βὸ δἷϑο ἀδροβοὰ {86 οἵδιδῦ 
ῬΔΡΑ] Κἰῃ 5, δπ “ Βοογομβοὰ τρῃ τι ἢ ὅτε," Α. 
ἢ. 1806-1809. (Οσοπιρ. ἐδ6 Εχρδπδιΐοη οἵ (86 
Τουτὶ Τταπιρεὶ, Ρ. 20]).--,Ἣεν. 10. ΤᾺε κμὰ 
Ριαί. Α Ἰαάφπιοαὶ οἡ Βοπιθ (ἐὰε ἑλγοκπε οὗ ἴδε 
δουέη ἀἰ8), οομδοουαιΐνο οἢ ἰπδὶ οὗ (δ ογιθοΥ 
για]. [πιπιοάϊδίοὶυ δέξου (μ|6 Ὀδι1}6 οἵ δετδια, 
Α. Ὁ. 1809, 89 Ῥορθ νὰβ δυιυδ)εσίοὐ 10 ᾿π80}} δηὰ 
Βροϊδιΐοη, δΐἷβ ἰθροταὶ δα ΒΟΥ Ὺ ονον {Π6 Βο- 
Ἰη8ῆ ϑδίδίθ ῬὙδϑ δο ἰβηθὰ, δὰ Βοπις ἐἰ86}}7 νῶϑ 
Ἰησογρογδίθα ψῖι} ΕΥδηοΘ 85 {Π6 βεοοῃὰ οἷἱγ οἵ 
86 Θταρίγο. Ἐ --- Ἴεσθ. 10 (ἐαδέ εἰσιρε). 11 δβεὶ 
ἕοτιἢ---(1) ΤῊΘ βονοσῖν οἵ βυδογίπρβ εὐἀυτοὶ : 
(32) (89 ὈΙΔΒΡΒ ταν (α) οὗ ἔτγαροο ἴῃ αἰλείεπε, (δ) οὗ 
Ῥαραὶ σουπίγὶοβ (δ ὈΒΘα ΘΒ οὐ ΒΊΔΏΟΘ 850), 
ἴῃ δδογί δῖης Ὀίνίϑ Ῥγογοχδίϊγοβ ἴ0 σγοβδίυγοδ: 
(3) 086 δοπιϊπαϑηοο ἰῃ δίῃ οἵ {πόθ σερθοὸ δπδὰ 
Ὀδθη Ῥυῃίδμοα, δῖ. {16 δεβαδίϊοῃ οὗ τῃ6 ῥτε- 
οσοὐϊος λυ ρηηθοί8.-ῖον. 12, ΤΆς διχίλ Ἐϊαὶ. Ἴδ6 
ἤτϑὶ Ῥογι'οὴ βυτ 01 1:68 ἡπὰκχιηοῆί οἢ ἰδ Μο- 
Ἠδιτηθάδη Τυτγὶς, Ὀόσυη Α. Ὁ. 1820, ᾿π {Π6 8.596 Ὁ- 
(τὸὰ οὗ Ἰμἀθροηάδηοθ ὉΥ ΑἸὶ Ῥδοδβ οἵ Υβδμῃίηδ, 
δὰ (80 ἐπι οι ϊαίοἾγ- Ὁ] οὐγίης Οστθοὶς Σηϑυγτοο- 
ἰἴοπ, δηἀ σου ϊπαΐηρς ἴῃ {ἰ|6 σγδά 4] ἐθολν οἵ (86 
οπιρῖτο ἰὸ {86 ὈῬγοϑοηὶ {ἶϊπ|ὁ6θ. ΒΥ {ΠῸ ἀύησε ἤγουν 
λὲ δυπ-τίδίηφ ΔτΘ Βυταθο]σοὰ ἐπ ς 6 πδ; [6 Μὴγ 
ἴον πον σοίαγη ἴἰο ἐμεῖς ον Ἰδοὰ Ὀεΐηρ Ῥγο- 
Ῥατγοὰ ἰῃ ἰδ9 ἀφοδὺ δηὰ [4]}] οὐἩ ἰμὸ Τυτ κὶδὶι Βπὶ- 
Ρἶίτο. ΒΥ (9 ἐλγόέ γοσε δτὸ ὄὅρυτοὰ το υἢ- 
ΒΟΙΥ Ῥυϊησίρ]ε8, σζοίϊῃρς ἔἕοσι αὶ ἐβγοῦφδουι ἰδὸ 
ν᾿ ἢ οἷ6 ΒΑ (8Δ0}6 του] ---σίΖ.: (1) ἔγοτω (116 γαρου, 
λεαίδλεη-ἰἶκε ἐπβαάεἰτίῳ ; (2) ἴτοια 86 Βεοδϑί, φορέσῃ; 
(8) ἔγοαι ἰμ6 Εα]86 Ῥγορμοί, »γέροτσα .---τ-- ΟἿ, 
χυΐ. 1δ-χχιὶ. 1δ, ἐορεί πον τὶ οἷ. χῖν. 9-9Ὸ, τὸ» 
Ῥνυθβοηὶβ “" Τὴ6 Ῥχϑδϑηὶ δηὰ ἐμ6 ἔυϊασο, ἤγοιω Α. 
Ὁ. 1849 ἰο 1μ0 ΜΙ] τι δὰ Εἰπα] “ υἀ κυοδὶ " 
-τιὶθο ἄγϑβι ρογιΐοῃ οὗ βίο ὶβ ἢ 6 δδόγὰ οἵ ἐδέ 
«εὐεηίλ γι αὶ. ΟἿ. χὶν. 9-20 ρῥγϑβθῃίβ 6 ῥΥΊ ΡῈ ΥΥ 
δηὰ Ὀγίοΐον βογὶθβ οὗ ὑγεβχυγαίΐοῃβ οὐἩ ἴῃ τὰ 
οὔ ὑπ βουθηίῃ Ὑ᾽α} ἰὰ {80 ῥαγὶ τολοι-εσιίον ἢ 
οὗ [η9 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘο, ἄονα ἰο ἰμ9 πὶ θ- ΡΓ6 58 ἐτοδά- 
ἰηᾳᾷ Ὀοίογο ἱμ9 ΜΙ|Ι]δππίαπι; (μὲ5 σομβὶ δὲ οἵ ἴσο Σ 
Ῥαγί8---(1) στοτϑ. 9-11, α ρυθ]ῖο δπὰ ποϊοσίοαϑ 
ΟὈΙΟΥΥ͂ οὗ πγηΐηρς ἱβτουσάουϊ Επτοόοροδο ΟἘσὶθ- 

“ [ΒΑΆΝΕΒ, ἔπ δηρροτὶ οἴ κα αἰ τα Πδν νίον., χαοῖεα τπὸ ἰθον- 
ἴος : κΊη εἰ οοπησοιίοι, ὃ ΙΔΥ ἱπιογί ἤοτο ἐπ τειϊβασίκε υἱο 
οδ᾽ οὐἹδίίοη οἵ Βορογὶ ΕἸοτιίης, ἐπ ἷπ ποεὶς δητὶ δὰ ἄρϑοα- 
ἱνρεϊοαϊ ον ον ἐλ6 Ῥουωγίαρ ομί ὁ ἔλα Ῥέαξε͵ ἄτας ὈυὈ δ μοὰ ἴῃ 
1101. 1ὸ 16 ἐπ ἴπο ]Πον ίς πογὰν: “ἼΠὸ ΔῊ ΥἹ]Ν] (νεῖι. Ἡ,, 
11), ψνἢ ς ἢ 9 ἴο δ9 ρουγοᾶ οὐἱ οὐ ἐλο δοαί οἹ ἔλα Βεοιαί, αν ὅω 
ἀοπιΐηδοηδ λον προνγὰ ὲ [ὁ απὰ συ ὃ 
Ἐονπαη 566; ἐμαὶ, 1 Φαῃ, ἐλιλδ ; ἐς αὐοαυΐ 
τὸ ΡΟ ΤΣ δΕῸ Ἐτρ ν ὌΡτμΙ Ὄπ ϑμι ον ἐλὶ ὅδε ὠπταῦοα 
οὔμω δὰ τις αὶ ὑβριμίαμαν Σ ἱ ὅφαοε οΓ' Αγ αν γανε. 
ΟΓ] 4Ἃὁ ϑυρρμοθο ᾿πλῖϊ, βοοίηρς {9 Ρορε τοςζοϊτοά τὴς τἰ{π|ὲ οἵ 

Δ ρτθπθ ΒΒ ΟΡ ΠΟ ΒΟΟΏΟΓ ἴθπη Α. }). δῆ, ὁ εδϑποὶ ὑθ δυΡ- 
ΡΟΒοΩά τὸ ἢδνθ ΔΗῪ υἱδὶ Ρουτγϑοὰ Ὡροὴ 5 δεαῖ ἱτητοφά δ ο Υ (Ὅ0 
Δα ἴο Γϑοοῖνθ [15 δτΠ ΓΙ ΙῪ 80 δ ΚΜ ἢν δὸ τὲ ἡ κτοοεί σοὶ 
ὃ διρῃοθθα ἴο 61}} μιοέἱ ἐλο ψοαν 1818, τοὐδελ ὧς ἐδα σόν ῳ' 
ἔιροῖθο Ἀππαγφὰ ατμὶ οἰχὲν γοαγα ἰα δ ἐοὴρα ὅἐῃ 
τὸ ἐρράγη, ἡδῖπι ἀν ,. θη6. Βιιὶ γοῖ τὸ τό Ὡοὶ ἴο πρλαρίοδ 
1παῖ {14 ἘΠῚ τοΟΙΔ}}Ὺ ἀξϑίτσγου τἢ9 ἜΡΑΟΣ (ἐδοῦδἢ ἢ πῇ} ἐσ- 
ΠΟΡΟΙΟΔΙΥ θα θα 1), ἕο νὸ δηὰ (δ ῶϊ κι}}} ἰῃ είδε δὴ 
ΔἸίγνο, ψ]ρ ἴπ6 ηοχί Υἱδὶ ἰδ ρΡουτοά οὐ. μ. 68. Βὲ, Νὲν 
Υοῦῖκ. [1 ἰδ εἰγουτηδίδηοοῦ οι ΥΚΑΌΪΥ ἔῃ δοοογόδηςο νυ] ἢ 
τι ΐς οδ] σ]δείοι, [δὲ ἴῃ [ἢ γον 1848 [Ὠ6 ἘᾺῸ8 δείμ! ) 
ἀγίνθῃ ΔἸΤΩΥ ἴοὸ Οδοίδ, δὰ [διδὲ δέ [)λδ ὑγεθοὩϊ εἰ (1361} ΒΦ 
|4 τρυτογεά, (Βουρὰ ον θπεῖγ νεῖ ἀϊαιίηἰδοά ρονος." --Β. 
Β. Ὁ. 
ἡ ἰβὸ Τοούποία, Σὰ οοἴππιῃ, Ρ. 301.--Ἐ. Β. Ὁ] 
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ἰϑπάοπι δπὰ 18 ἀδροηδοηοῖὶθβ 85 ἰὸ τ δαὺ 18 τηϑαηὶ 
Ὁγ ἰδ8 δεαδέ ἀπά ἠἀὲδ ἱπιασό, δὰ αἃ8 ἴο {6 ἔαϊθ οὗἁ 
ἰδεῖν 0] ον ογ8; (2) τοσβ. 12, 18, 8 ἀθϑρ ἱπρτθ8- 
δίοπ δῃὰ οαγηδβδὺ ᾿πουϊσδίϊ οη, οὐ {δ ρΡατὶ οὔ {116 
ἔταο Ομ πτοῦ, οὗὁἨὨ 8} 9 ΠΟΔΡ ΔΡΡτοδΟοῖ οὗ τἰ106 σρταπὰ 
δροοσῖι οἵ Ὀ]οϑβοάπμοαβ ὑτγϑαϊοίϊθὰ πὶ δον ρίυτγο οὗ 
ἀορατγίειϊ βαϊηίβ ; (8) γοσγβ. 11-16, (μ9 ἄτγβί σγαπὰ 
δοὶ οὕ (6 ᾿υάριηθηίθ οὗ ἰδ σοπϑυιϊηπιαῖίοη ΟἹ 
Απ ἰο ἢ γἰϑίθμάοιι ; (4) γϑσβ. 17-20, τη 68. 7.0 6- 
τωρηΐ, 8 Ἰυάσιωοηλ ὑπίο ὈϊΪοοά, ὩΡΟΏ δροβίαϊθ 
Ουτίδίομηοπι. ΟἿ. χυΐϊ. 18-21 φυοβοηΐβ “" ΤῈῺ9 
016 Ρ ΑΡοσαϊ νυ ρα δρυγαίΐοη, 85 τοὐ λέπ-ογί ἐπ, 
οὗ {86 οὐθηΐβ ἱτηπιϑαϊδίοὶ Υ ῬΓΟΡΑΓΔίΟΥΥ ἴο, δη 
(δοδο ἰηοϊυαἀοα ἴῃ, (6 δευοηέλ Ρίαϊ ; ἀοτῃ ἴο (ἢ 6 
φούπειργεδς ἱγσεαάΐῆησ, διὰ ἀοδίταοιίοη οὗὨ (πὸ Βοδβὶ 
8η4 Εδ᾽89 Ῥγορμοῖ, ἱππιϑα δἰ οἷν Ὀοήοτο ἰμὸ ΝΜ }]- 
ἰεπηΐυτα ; ̓" ἴῃ ἴθ 8δγο---(1) νοῦ. 1δ, δῇ ἰηϊγοάιο- 
ἰἰοα ἰο 16 ουϊρουγίηρ, (η6 ψατγηΐϊης, ἱπαϊ σαί ῃς; 
ἱπογοδϑοὰ {8 1{ ἴα] 688 οἡ {μ6 ρῬαγὺ οὗ {10 τοΐϊπῖ8- 
Ε7 ἴῃ ἀοοϊαγίος (δ 6 σοπμχΐηρ οὗἨ {6 [οτὰ δηά (}19 
ἀπ οἵ Ὀοΐπρ Ῥτοραγοὰ ἰο τηϑοὶ Ηΐπὶ (3); (3) 
γον, 16, ἰὴ) διι66688 οὗ (ἢ ὑυποΐοϑη δρὶ τὶ (8 ἰὴ Ἰη- 
Βυοῃοϊορς Κίηρ8 δηὰ Ῥθορὶθ δραϊηβὲ ΟἸσγὶβὶ δὰ 
Ηϊΐ6 σμυτοὰς; (8) γοτϑ. 17-20, ἐλὲ δευειλ ὶαὶϊ 
“-τολ 1608 γε ἡμέμγε ἀτὸ ϑυτθο]Σοα, υἱΖ. Σ Απ 
ΟΥΙΓΔΟΓΙΠΑΥΥ͂ σοηυμζείοη, ἀαγκεπίησ δυὰ υἱίαἰΐοη 
οὔ 19 πιογαῖ δηὰ »φοϊίιοαὶ αἰτλοβρθοῦθ οἵ 
Ευτορο (πανί, Ῥοτῦαρθ, 8 ἐεγαὶ στουπαάτουκ 
ἴῃ δ0π16 Οὔγἱ ΟῚ. ἀογδη οπιοηΐ οΥ̓͂ (μὨ9 παίωγαΐ αἵ- 
ἹΟΘΡ 66), ταΐηἰϑίοσίης Οἴβθαϑα (0 ΘΑΟἢ ὉΟΩΥ͂ 
ΡΟ, δπὰ, ΒοΥμΔρΡΒ, γσϑβϑοϊ νης βοοσίοι  [ὉΓ 
ΔΉ ΒΙΪΟ ἰηίο ἰΐἰ8δ ὈΓΪΠΔΥΥ͂ ΟἰΘ 5; ΓΘΒΟΪ ἰης, 
δηδιγ, ἰὰ [86 γναϑβοϊυϊίοη οὗ ἢ Ῥαραὶ Ἐπιρίτο 
ἰηίο ἃ ὑσὶ -ραγι 6 ἕοτιῃ, ἴῃ τὸ ἰδἢ ότι οτηθ (1Π- 
οἰαάίης 118 Βυ Ὀ͵οςσὶ φδοοίοδίαδίϊσαὶ ϑίαϊθ απ {116 »ο- 
διαὶ ιτὶ-ρατιϊ το δοπηφοίοα τὴ} 10), 19 ἰο ΓΘ- 
οεἶτο (8 Ῥοου Δ δη ἃ ΔΡΡΑΙ ΠΩ [αῖο. 
ΒΑΒΧΕΒ ΘῴΤΟΟΒ, ἰῃ ἰδ 6 τηδΐπ, τὶ ἢ ΕἸ] οί ; 6 

ἸΠΆΚο5, ΒΟΎΘΥΘΡ, ὑ89 0] ον Πρ ἱπηροτί δαί αἰ δον- 
Θ0065 ἰῃ ἱπίογρτγοίδιίοης 1. Το ρουγίης οι οὗ 
(86 Τουγι Υ18} ρου {89 8πη, εἶδ. (γον. 8), ᾿πε}ὶ- 
οὐ 65 “(8 8 Θ6θῃο οὗ δδ δι Υ πὰ νοΘ ποιυ]ὰ 
ΘΠ8.}6 αὁ ἐγ {6 δὰ Βῃου]ὰ 06 τηδάθ ἰο Ῥοὺν ἤοτί 
δυδἢ Ιηἴθηδ8ο οδ ἰ᾿δὺ 6 γοῦ ἃ Ὀ6 “δοοτοβοί,᾽ "᾽ 
ἰδ9 τοΐογοθοο Ὀοΐϊῃβ ἰο (πὸ γᾶγϑ 90] ον ἱης [86 
Ρτεδοῦ Βονυοϊαίίοη.---2, Βγ {Π6 Κίηρβ οὗ (}λὸ6 Επϑι 
(τεν. 12) ἃγὸ ἰο Ὀ0 υηἀοτβιοοα {Π6 ΣΌ]6 ΓΒ οὗἨ (89 
Ἐδοὶ (Οτίοπι 3) ; ““ΔἸ} ἐμαὶ ἷἰθ δι ΥἹ]Υ ᾿πωρ]οα ἰπ 
(ὴ6 Ἰαησυαδρο 6 γὸ ἰ8 ὑπαὶ (86 Κίπρβ οὗ {ἰὸ Επδὶ 
ποῦὰ Ὀ6 οοηγογίοα ἰο ἰμθ τὰ Σοὶ ρίοη,᾽" δηὰ 
(δδι (6 ἀοδιγασίϊοη οὗ ὑμ6 ΤΣ εἶθ μον Σ᾽ που]ὰ 
6 ἰδ ογάον (πογοῖο.---ῦ, ΤΊα {8 γ66- τη]ῖρη πη 8ὺ- 
Θης68 ΒυμὉΟ]1Ζ26 4 ΌΥ͂ (6 ““,,ορϑ᾽" (νοῦ. 18) ἃΥθ 
ποί ΒροοΙ ΘΑ} ομδγδοίοΓ]264.---Τ}}8 δι Ὁ 
ᾳυοίοα ἰδοὺ ἴγοιῃ ΑἸ] βου 8 δίοτψ ὁ Ἔιτορὲ 
ἴῃ διρροτί οἵ ἈΪ8 ἱπίορρσοίδιϊ Ο.8. 

Βτύυλεῖ τορατὰβ ἐμ Υ14}]8 88 8 βογί οβ οὗ 74 0- 
Τηθῃ(8 ὉΡΟῚ [86 ΘΠ ΘΙ168 οὗ ἐδ ΟΠΓοῖι, ἐδ αχΐηῶ- 
{ἰῷ ΡΥ ΡΥ ἰπ (6 ἀορεία οὔ Νότο δπὰ {6 ἀ6- 
διγυσίίοη οὗἉ 9 ογβδ] οι, δηἀ Ὁ] πηαι οἷν (7) ἰπ {116 
ἀοπχασιίου οὗ ἰμ9 Ῥαρδὴ ῬόοτΣ ὑπάον Οομπβίδη- 
ἰἶηθ. Ηδ ψγίιθ8: “ΤῺΘ δαυαΐμον οὗ ἐμ Βοοϊζ 
89 σίνοῃ 8 δείοιβΒ ὙΒΊοἢ ΘΟΥΓΓΟΒροπ 5, τὶ! ἢ 8 
ξοοὰά ἀορστεθ οὗ οὀχβϑοίῃθββ, [0 [86 8βῖδι9 οὗ [ἀοίϑ. 
ΤῊ ρεγβοσουϊης Ῥοννον οὗ ἐδ Ἀπ θε] ον ης 76 }}8 
ο΄ διεὰ ἴῃ 1μΠ6 τηδὶη τνῖι} {π0 ἀοθιταοίίοα οὗ Φ6Τ1ι- 
βῖθιι. Ησδησο ἢ 6 ἰοτηροϑί δὰ οδνίαὰ εἶκα νν ἢ 16} 
ἸΔῪ ἰδδὲ ρασθ ἴῃ συΐηβ, ἀγὸ ἴ6 ἥπαίο οὗὨ τς 8:5. 

Φ [866 “οοῤπεοίο, 2ὰ οοϊιισλη, ῥ. 201.---Ε, ΒΕ. Ο.] 

297 

οαἰδβίσορμθ. Βιυὶ ποί δὸο ψὶιἢ {μ6 βοοουά. 86 
ἀσαίι οὗ Νεῦο νὰ8 ἰηάθοά ἐμ 6 ἀοϑίγαοίίοη οὗὨ (ἢ 9 
Βεδβί, ἴον (ἰ19 ἐϊπι6ὸ οί, δηὰ ἴἰ τηλὰ8 ἃ ἰθαρο- 
ΤΑΥῪ οπα οὗὨ ροσγβϑου[ἴο. Βυΐ (0 Βρββί 8ι}}} 
ΘδΙὴ8 ὮΡ δραΐη ἴτουι πὸ ῥἷΐ ; (68 οοῃίοβὶ τὰ Τ6- 
πονθά, δηὰ, νι ΠΠΙΔΏΥ͂ ΤΟΙ ΒΒ] Οη8, σοπιϊπυρὰ 
ἀονπ ἰο ἰδ {ἶἰτ)0 οὗ Οοηδίδηϊἑηθ. Βομηθ, 88 
μοαΐῖδη, (βοὴ δΌΔΙΥ͂ οοα8θα ἴο ρεγϑθοῦίθ. Το 
Βεοαϑὶ ννᾶ8 ἤ)8}}Υ δ] δὶ. 

ἸΤΟΒΌΒΤΎΟΒΤΗ ΓΟΖΆΓΑΒ ἴΠ|6 Υἱϑῖ 08 οΥ̓͂ (πη Ὑ .]8 
88 ΡΒΥΓΔΙν {0181164, δηὰ γοῖ ΟὨΪΥῪ 85 “8 ῥσοϊυάθ 
δια βρθοϊπμθη οὗ μαῦ Μ111 ὍΘ ΤἸογῸ ΖΓ} ἀ6- 
γοϊοροι.᾽ Ηοὁ ἰηϊοτρτοὶβ ἐμ εἰς ψ᾿ι ἢ πὶ (119 
ἐξέχεε οὗ {86 ἄγϑι τ γθ9 Ὑ1418 18 σοῃβίγυοα 85 ἀ6- 
ποίη; ἰηἰυϑίοη ἰηίο δηᾶ δἀτηϊχίυγο νι ῖτἢ ἰμ6 οὔ- 
θοὺ οἵ ρΡυπΙὶϑαῃπηοηί, δπὰ ἐδ ἐπί οὗὨ ἰ}χ0 1α8ὲ ἔουν 
18 ἱπαϊοαιίης 16 Ὀίν᾽ηθ θη θΔ 06 88 ἰγδιρ) ης 
ὡροπ ἰὼ. Ηΐδ Ἰπἰεγργοίδίϊοη οὗ ἱμ6 Ὑὶ418 18. 88 
[οἰϊοντθ: 1. Τρ ΐβ οἴαρσυθ ἰδ ὉρΡΟῚ πλοῖ 8 έγδοπϑ, 
δηἀ οοπῃδίϑίβ ἴῃ ἈΠ γϑῖ681 δηα βρὶ εἰϊυ 8] ἀ180486, 
(190 τόϑαὶ οὗὨ (10 ἰϑδοδίηρβ δηα ρῥγδοίϊοοϑ οὐἁἩ ἰδ 8 
ῬαρΒΟΥ.---Ὡ, ΤῈ 868 Γοργοβοηίβ πε 108 ἴῃ 8 Γοβὶ- 
1.88 δβίδίθ, δὰ ἰὸ ρίδρυο ἰ8 {π8ὺ σαν Π8] Τρ ἢ 
ἰοβϑο (0 κοηυΐηο ργοροτγιίοϑ οὗ πιεπ δηα ὈοοοΙηΘ 
670 ἐλέπσϑ.---ἢὃ. ΤῊ18 ρἴαζαο 8 ἰμδίοίοἀ οἡ {116 
γέδομγοῦδ οὗ (6 ῬΆΡΒΟΥ͂ ; [Π086 ἰδίῃ 5 ἰΠαὶ ΟὯ66 
ΒΌΡΡΙἰ6α ἰδ ττῖϊἢ τ 8 }}} πὰ ρόνον (πα μίσέποοσ, 
Ρτοϊοηαρα χαΐγδο]68, δί6.}, Ὀθοοπιθ οσοαβί 985 δὰ 
ἸΏΒ ΓΘ 8 οὗἨ ᾿18 θυ γι μὰ 8. 81η|0.---ἰ. ΤῊΘ 
ἐεπιρογαὶ τρίεμαου (δ) οἵ (ῃὴ9 ῬδΡδΟΥ, ὈΥ͂ {ἰ10 
ξαλὶης Ἄχδοίίοβ ἰοῦ σὰ τ ἴσο ᾿ΐ 18 ηδϊπιαϊποά, 
ΔΙΓΘΔαΥ ΒΟΟγοὶ 68 1198 8.0) θοί8.---οὖὸ “Το ΒΓ1Ὰ 
Υ δὶ ἰϑ ρουγοὰ ὉρΡοῦ (δ9 ἑήγοηε οὗ (ῃ9 Βεδβ; δηὰὶ 
ἷ8 Κἰηράοπι 15 ἀδτκοηθὰ. Ηθγθ 18 ΘΠΟΙΒῸΓ Τὸ- 
ἴργθμοθ ἰο (6 Ρ]ασίι68 οὗ Εχγρῖ, εἰς. (Νὸο οχροϑὶ- 
ἐΐοι ἐβ σίνϑῃ.)---ὅ., Τ 15 ρα σιιθ ΘΟῊ81818 ᾽η 86 ἀο- 
ΟΔΥ͂ οὗ δηργεπιασψ, δεσμίαγ απά δρίγιμαὶ, τν ἈἸοκ 18 
ἰο Βοιηθ, ἰλ 6 φρίγίίμαὶ Δ Ὀγίοη, (Π6 ΕουΓοο οὗἩ ΠΟΙ 
ΕἸΟΥΥ δὰ βιγοηρίδ, 88 νγν88 ἰδ ἐϊεγαὶ ΕᾺΡΠγδίθ5 
ἰο {116 Ἰἰίοταὶ Βαθγο. ΒΥ ἐδ ἀέησε ο7) 16 Εαδὲ 
ΓΘ ΒΥ] Σοὰ δαϊπί8 086 δΔάναποθ Βοος 5 
εἰμ οτοα.-7. Τὴ9 ἀοβιτυοιίίοη οὗ ἤοηις, (89 
τηγϑίϊοαὶ ΒαΌγϊου, “1110 οδρί(Ὁ] οἱἐγ οὗ ἔὸ Επτὰ- 
Ρἶτο οὗ ἰδ Βοιρβί." 

Ααροῖρ. ΤΕΐβ ἩΓΙΓΟΡ ΓΘ ΔΒ ΠΟΠΘΓΑΙΥ 60Ὲ- 
σοτηΐης 86 γιαϊθ: 1. ΤῊ ΒΟΥ 68 ΣΘΘΟΒ68 Οἢ ἰο 
ἰΐ 6 {ἰπι6 οὗἩ [δ ἐπα, δῃὰ {ἐ.16ὸ νι οἷο οὗ 1 18 ἰο Ὀθ 
Ῥἰασοὰ πϑῶν (δὶ ἰϊπηθ. 2. 4.8 ἰῃ {μ0 364]8 δπὰ 
ἐμ Ττυμπιροίθ ἰθογο 18 8 τιδγκοὰ αἰδιϊποίοη Ὀ6- 
ἔνθα ὑμ0 ἔγϑι ἔουν δῃὰ {μ6 [Ὁ] ον {11} 066--ὸ 
[μ0 οΟὈ͵οοίΒ οὗ 89 ἔογιμον θείης 86 οαγίἢ, {89 
868, ἰδ Βρτίπμβ οὗ πδίοσ, δῃἀ [μ9 δι, {11.086 οὗ 
(116 Ἰαίίοτ Ὀοΐηᾳς τροτὸ ρδυιϊουϊατῖσθά. 8. ΑΒ ἴῃ 
89 ΟἰΘΓ Βουΐθ8, 80 676 ὑ8:6Γ9 18 8 ΘΟ ΡΘηἀἴου8 
δηα δηι οἰ Ρδίου ομδγασίου δου βουθγαὶ οὗ (9 
γιαῖθ, Ἰοδάϊηρς 9 ἰο ὈοϊΙονΘ ἰμαὺ (Π086 οὗ νοι 
(18 18 ποῖ 80 ῥδίῃ, ραγίακϑο οὗ {818 οἰασγδοίοῦ 
αἶϑο. 4. Υἵο δυθ Ὧ0 Ἰυη χοῦ, 88 ἴπ {86 ΤΥ ΡΘΙβ, 
ἃ ροτίϊοη οὗ ὁδοὶ οἱοπιοπὺ δδοίεα, Ὀυΐ 1110 τολοίδ, 
ὅ. 116 ὉΥ 86 Ῥίαρυο οὗ ἰδ Του Ττυμαροὲ 
(89 ϑὺῃ: 8 Ῥδγί αν ἀαγχεηπεά, ὈΥ͂ ἰἰαὶ οὗ 186 
ἕουγί Ὑ᾽81 118 Ῥοῦνοῦ 18 ἐπογεαδοά.---]1 0 ῬΓοβθηῖβ 
ΠΟ ΔΙ ΓΙ) ἑν 6 Ὑἱθῦν8 88 ἴ0 (8 παῖ γο οὗ (Π6 8Βρ6- 
αἶβα ρίαρχυοβ, βαύθ ἴῃ {1186 6889 οὗ {10 168, ἡ ΒΙΟἢ 
9 Σοζαγὰβ αβ ἱπαϊοαιης ἐμ ἀοσβίγυοίίου οὗ [9 
οἷν οὗ Βοπιθ δμὰ (89 δχοουιοα οὗὐ τϑῃ- 
οδησθ ΟἹ ἰῃθ τηγϑίϊσ ΒΑΌν]οη.---ΕΟΥ ρϑτιὶ- 
ΟΟἾΑΡ ΤΘΙΔΔΓΚΒ 860 ἈΠΙΙΩΣ ΕΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ἡ θ8- 
ΤΑΙ, 

Ιοκὺ: Τῇ οδῆσα οὗἩὨ ἰδ βουὴ ἀπᾷ618 18. βἷ τ- 
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ΡΥ ἴο αβϑίϑδί (89 γονοϊαιΐοη, ΌὉΥ ἀθδὶ κηδίϊηρ [89 
σοι οῃσδοηχοπὶ οΥ̓͂ (6 ΒΟ ἢ ἡ ἀχσιηοηί8, δηὰ ἀΪ5- 
εἰη συ δι ϊηρ {Πρ 88 ἱπδίοιίοηδ οὗ Ὀινίηθ πραὶ ἢ; 
ποῖ ἴο ΒυπΌ0}}26 (86 ἀροηῖϑ οὐ δῖ ὈΥ͂ ψἴ0Πὶ 
ΠΟΥ δῦ οδυϑοὰ. Τί ἰμιϊδγργοιαίδσοη οὗ [9 
βαουογαὶ 1818 15. 85 ζο]ονθ: 1. Το εαγίλ, πίιθη 
ἀἰϑιϊηχυιβοα ἴγοπι [89 868, εἰς., ἀΘποῖθ8 86 ρορυ- 
Ἰαιίοη οὐἨ δῇ θιηρῖὶγο ὑπ 6} 8 βοιι]οὰ ρογογηπιθηΐ ; 
ιἰι6 πη ΟΤῸ ἰΠ086 Μ]}1Ὸ βᾶγθ ἰδ9 τιδῦῖ οὗἩ (6 
ἯΙ 4 -Ὀοαδὲ ; (6 ὠὠὐτεγ Βυτ 0} 1268 δὴ δηλ]οζουϑ 
ἀϊβθαβο οὗ ἴ)6 τηἰπὰ : αὶ Γαδ ᾿Ο85) 685 Πα ΓΒΏΟΟΡ οὗ 
Ῥιδδίοῃ δσηβϑρογηιθὰ Ὁ δριίδιΐϊης δὰ ποχίουϑ 
Ῥγίποῖ 68 διὰ ορ πἰοπβ, ἰπαὶ ἢ} ᾿ξ ἃ 861 56 
οἵ οὐϑιτγυσίίοη, ἀοστγιάδίϊοη πη ΠλΐΒ6ΡΥ --οὶ αἷ8 
ὈΪΘΟΡ ΓΟΡΓΟΒοΩΐΒ (ἢ 6 ΓΟΒ(] ΒΒ 668 ἈΠῸΘΡ ἸΠΊΌΓΥ, 
ἴδ ατάον οὗ γοβοηϊιπθηΐ, δδίθ, βὴὰ σγούθῶχο, {116 
ποχΙ οι 80 6859 δηἀ σοπίβρίοη οὗ ἴΆ͵]80 ῥγΙΏΟΙ Ρ᾽] 68 
δηῃὰ ορἱηΐοβ ὑδ δὲ τυ οα ἢ 6 δοπιπιθποθαιθηῖΐ οἔἴ 
186 Ρο]ἐι1σ4] ἀϊβαιίοίϑ οὗ [80 Εἰ γορθδη ϑίδίοϑ (0- 
ψαυρὰ (ἢ οἷοθο οὗ {86 1α8.. σΘ ΌΓΥ.---2, ΤῊΘ δεα 
ἀοποίο5 (89 ρορυϊδίίοη οὗ 8 δΘοπίταὶ Κη κάοπι ἴῃ 
νἱοϊοηί σοπχαλοίίοη ; ἰΐ ἰ8 ἰο ὑπ ΔῃΪΠ14}5 (αὶ [1ν9 
π ὁ δῦ 8 ῬΘΟρΪο ἰ8 (0 {1)9 ΣΠΟΠΆΓΟΪΒ, ΠΟΌΪ68, 
οαοσϊοΒἰαϑι165, είς., Μη οὐα ἰοὸ ἴδ θπὶ {Ποῖ 8ὺΡ- 
Ῥοτί. Τνϑ βυπιθοὶ ἀθηοίοϑ (Π6 βασοηά ργοϑὶ δοί 
πα 6 Βτοποὶ Βοτοϊυϊίοη, ἴῃ ψ]ο ἢ ἰδ 6 ΡΘΟΡΪΘ 
Β' δα ρίθγοὰ οὴθ δηοί μοῦ, δῃ4 θχίογιωϊηδί θα 6]] 
(6 ἰηδυσθηιίαὶ τη, κἰης δηὰ αἀπδοῃ, ΒΟΌΪΟ9, 
εἰς. ---ἃ, Αἰυεγε πὰ 7ομπίαϊηϑ ἃτὸ ἰο 186 βΒε8 ψν δὶ 
Βα ον οσίθυϊου σοι {108 ΔΓΘ ἰο0 ἃ ζΥοδί 66η- 
ἰγαὶ πδιΐοῃ. Τ|ν18 βυυιδο]ὶ ἀσποίοβ ἢ 6 γϑδϑὶ ὈΪοοά- 
Βἰιοὰ ἴῃ (πο οἱ Υ Αροοσδ)γριὶο κΚἰηχάοπιδ, ἰῃ [89 
1ΏΒΌΣΓΘΟ ὁ η8 δηὰ ψατϑ (ἰδὺ δρτὰπς οὐἱ οἴ [ἢ 9 
Ετοηςὶ Βογνοϊαίίοη.---. ΤΏοδΒ6 νν 0 ΘΧΟΓΟΙΘ6 [ἢ}9 
σογογηπιθηί οὗ ἃ κἰπράομλ τὸ ἴο (6 ρϑορὶθ πῃδί 
(80 δι 8 ἰο ἐπ 9 ἰδηὰ δηὰ 8βοαὰ. Τὴ βυπιῦοὶ ἀθ- 
ποίο8 ἐπὶ (Π6 ΓΌ]ῸΥ8 οὗ {16 ῬοΟΡρ]ο οα δ οπι (ἢ 9 
Ῥγοσοάϊηςξ υάρηιοηίβ [6]1, γι 6 γ9 [0 ὈΘΟΟΤη6 διιμοι 
ΜΠ ΟΧΙΥΔΟΓΑΙΠΑΓΥΥ͂ 8ηἀ (ἀοδίτγυσίνο ΡΟΥΡΙΒ, δπὰ 
ἰο δι ρὶ οΥ ὑπ 6 π|ΐη [ἢ τηοϑὲ νἹοϊοηΐ δα ᾿μθυρροτί- 
αὔ]ὸ ορργοβϑίου.---ὅ. Τ8θ αβογὶρίϊοῃ οὗ ἃ ἑῤγοπϑ 
απά Κἰισάοπι ἴο ἰ86 Ἦ Ἰὰ-Ὀθαβ βῃονβ ἐπὶ 6 
19 {16 δυδοὶ οὔ 1Π6 ΤΣ] γ8 οὗ δὴ οἴηρὶγο. Τὴ 
οἰοοὶ οὗ ἴ6 181 οὐ (116 ἑλγοπα ἰβ ποὶ ἀορίοίοά, 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ ἰ18 ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ 0 186 ἀϊησάοπι; (116 
Βυθγογβίοῃ οὐὗἁἩ [16 ἱβσγοηθ, ΒοΟΥΟΡ, 18 1πι|0}166-- 
ι|160 ούθῶῦ ἱπαϊσαϊοα 18 (0 Βα γ γβίοη οἵ (Π0 ᾿πι- 
Ῥογίδὶ ἱἤγοῦθ οὔ Εταῃμοθ, δηά σϑ- βί8} 5}}πηθη} 
οὔ (86 Βοιτγθου ἀγπαβίυ ἴῃ 1814 δηὰ 1818ὅ.---θ, 
Το ἰμρλγαίεα ἰδ τι804 88 8. ΔΥΠῚΌΟ] ἴῃ ἃ τοϊδίϊ οη 
Δηδίορουβ ἰο {Ἰαὶ οὗὨ {116 ἸΙτοταὶ γῖυον ἴο 1π9 116- 
ταὶ Βαδυγίοη. Το οηιὶγθ βυποὶ ἰπαϊσδίθϑδ ἐἰνδὶ 
διζοποῖθβ ἃγο ἰο Ὀ60 Θχογίϑα ὈΥ ΜΒ] ἢ γαϑίὶ σσονν 8 
οὗἉ 9 Βυρρογίοσγβ οὔ (ἰὸ Ὡδιϊομδὶϊσοα Ἰογατ- 
οἰιΐ68 (866 Ῥ. 288) δῖ ἰο Ὀ6 ψὶπάγασῃ ἔγοπι 
19. Τ}18 16] 885 δ᾽ τγοδαῦυ Ὀθρζυῃ.---(ὕ 6γ8. 1ὃ- 
16. Το ϑγαχοη ἴβ (6 βυτηῦο] οὗἩ (6 τυ] οτθ οὗ 
(6 Εδδίοσση Βοδπ πρῖτο βαρρογίϊη δὴ 
δροβίδίθ Οδυγοῖ, δῃὰ διγοραιπρ (Π9 τίγρης οἵὗἁ 
ἀιοιαιίης [Π6 γοϊϊρσίοη οΥ {μοὶν δι Ὁ) οἰ Β, δηὰ 1πι- 
Ῥίϊο8 μαι δὲ ἐμοὸ ροχίοα οὗὨ {μ18΄ ογθηΐ, ἃ ρονογη- 
τοσηΐ 8 ἰο βιι 5ἰϑὶ ὑπαὶ 8ἢ4}} πδιίϊ "Δ }1Σ6 189 Γ6]1}- 
σοι οὗ ἰδαὺ οπὰρὶγθ 88 ὑπ ον 119 1δ8ὲ ἐπ ρογὶ δ] 
ποιά : {6 Ἡἀ-ὁεαϑέ ἰ8 189 Βυαδοὶ οὗὨ ἰδ οἰν!ϊ 
ΤΌΪ]ΟΥΒ οὗ ἰδ9 Κἰπράοταβ οὗ ἴη6 Ῥοβίοσῃ ΒΌΡΙσα ; 
δαηὰ ἐμὸ Ζἰδε- Ῥερορλεί οὔ π6 ΒΙογΔγΟΒΥ οὗ τ. 6 
Ῥαραὶ βἰϑδίοδ.' Τιθ ὠποίσαπ δρίγια τεργοβοηΐ 6ο- 
οἰοαἰαϑιῖο5 ἢ ῬΓοΟΐδ85 ἰ0 τ ΟΓΚ τΐγϑοῖοβ, δηὰ 
18 οϑ.Δ Ὀ1[18}} ἃ ᾽ν βδποιΐοι ἴὸ {Ποῖν τη ββίοῃ : 
ἀμ ἱπάυοθ (9 Κίῃμθ οὗ {μὸ Ὑ1010 που] ἰὸ 

ἀηἶΐο ἴῃ 8 ὙΔΥΙ ἰο Ῥγουθηΐ ()6 65 8} 9 πηρηὶ οἵ 
Ομ τίϑι᾽ 9 Κἰηράοιῃ. Τὴ9 Θιεαί αν ἰ8 τἰνα ἀδ 7 
σι θ ΟὨνίβϑε 5}}8}} υἱδὶ ΟΪΥ ἀθβοοηα ἴτοιι Ἡοδτεη 
δηα ἀδειΓΟΥ͂ ΗἾ8 Θμθην 68 δη ἐδ δῸ δὲ ἔξ 6 Κίης- 
ἀοιῃ.)---7, Τινα γὲδ] 15 ἰο 6 ρουτγοὰ ἰηΐϊο ἐδ αἱν 
ὙΠΟ. ΘΏΥΕΙΟΡΟΒ (86 φίοῦο, ᾿παϊσαίὶπρ 1Β8ὶ (ἢ 8 
ξιοαὶ σδηζοβ  ῃϊοῖι ΓΟἿ]ον ἰὰ δτο ἴο οσίοπὰ (0 
Ἀ}1 πδιΐοῃβ. ζιρλίπέησε, υοἵσεε, δὰ ἰκλμπάστγε δ18 
ΒΥτ Ὁ018 οἴ πὸ νοι οπηοηῦ ἱμπουρθῖδ δηα ρδβϑιθη- 
δίθ ΘΧρΓγθβδίουβ οἴ ταὶ 468, οὐσαβιοηθα Ὁ. 1}9 
Β. 16 αἰἰΘΟΟΥΘΕΥ͂ ΟΥ̓͂ τωοπμδοίουϑ ἔγαῖ. Τὰ 
ἐαγίλφμαζε ἀθῃοίο8 ἃ οἷν τουοϊιι οι ἴῃ πδἰοὰ 
(00 ὙὙ8010 Βυτίδοσ οὗ αηἱτοσγαδὶ δοοίοιΥ 5 (0 ὃθ 
ἱβγοόονη ἰπίο ἀἰβορά ον, δὰ δησίθην 0} ἰδ] ἰη- 
δι᾿ 01 008 ἴο 6 Βδίη ἀοση. Ογεαί βοδνμνίοη (ρ. 
288) 18 ἴο 6 αἰνϊἀοὰ ἴηΐίο ἰἤγοα ραγίβ. Τδθ 
οἰ 68. ὁ" 1λὲ παϊίοπϑ τὸ ἴϊὸ Ὠἰ συ οἷο ]Βουὶ 
186 (θη Ἰεϊηρβ, 85 16 Βυθδίαη, ατοοῖς, εἰς. ; [8688 
ΔΓ6 ἰοὸ [41|}.0 τοδὶ Βαθυ]οη 18 {πὰ ἰ0 ὃδ ἀδ- 
δβίγογοα. ΕΕΥΘΡΓΥ δι} 8}}6 Ὁ οΘοπ δἰ ηδιΐοη οὗὁὨ τϑεῦ 
ΒΥ ο] Σοὰ Ὀγ 16 ἐδίαπαε 18 ἴο Ὀδ6 αἰϑϑοϊγοα, εἰς. 
ΤΏΘ86 οΥθηΐβ διὸ ἴο ζοϊ οὐ (6 Αάγνοπι, ἴ0 ΡΓῈ- 
οϑὰθ ἰδο νἱηίαρο δηὰ ρδγῆλρβ 6 δυιγαϑί, δυὰ 
ΓΟ ἰο ΟΘΟΟΡΥ͂ ἃ Θομδί Δ γ Ὁ]6 ροσυϊοάὰ. 

ΟΙΑΒΟΟῊ ἰηίογργοίβ {μ6 ῖ6]5: 1. Τῆς Υἱδὶ 
ΨᾺ8 ρουτγοά ουΐ ὈΥ (6 Ῥτγοδοβίηρ οἵ [υ18 6} ἴα 
1017: (ἰ19ὸ γοθ 'τὯβ δχοουϊθὰ ἐπ ἐμ6 διβ παχοὰ 
ὈγΥ Ομδγὶοθ Υ., βυθβοαυθῦ ἐο 1519, δραϊπδὶ 
Ετγϑῃοθ δηὰ Βοηιο.---2. Ῥουτγεά ουαἱ ἴῃ [δ στελί 
Ργοίοβέ ἰὴ 1529: ἰδ τοῦ δχοσιυι θα ἴῃ (δ 6 ἰπ|8}6- 
ἀϊαίοῖγ ἐο]ονίης πνδτϑ.--ὃὅ. ὙΒὸ σίνθγβ δηά 
Τουπίδἰηθ γοργοβθηῦ (86 Ῥύυτον Ομ Υἰβεϊδηβ ἰμαὶ, 
Ἡνίης ἰπ {89 τηϊάϑὲ οἵ 4 ποιηΐηδὶ ΟἹ γι δη}γ, 
αγο βρί τὶ] 6. Τμὸ ρουτνίης ουἱ οὗ ἰδὲ 
για] ἰθ (860 βιοδάϊΐηρς οὗἨ ῬΡγοίοβίδηϊ τιϑγγγθ 
Ὀ]οοά, Ὀοφίππίηρ ἴα 1040: ΤοἸ] ονγεαά Ὀγ (δε βἰιεα- 
ἀϊηρ οἵ γείτγὶ θαιϊῖνθ ὑυ]Ἱοοὰ.---4. ΒγΠΌΟ 168. 8 
βίγοκο (3) ρου ἰδ δοο]οβί αι 81] ρόνγοσ. [{ ὃὲ- 
ἔϑη δἱ {9 γἰϑίηρς οὗ (86 Τυϊάθηιίης Οσουμεὶὶ ἴα 
1004, δὰ νὯ8 [ο]ονγεὰ ὉΥ ἰδ Ῥοροάοῃι οὗ Ρ[8 
Υ., (6 τονοϊα( Ιου ἴῃ Ηοϊϊδπὰ, (μ6 τηδβδϑοτο οἵ 
8ι. Βαυιποϊοίαθν, δηὰ (8 ἰαναβίου οὗ ἰδ ἔπῇ- 
Ἰἰδὴ σοαδϑὺ ὉΥ 1:6 ϑραμῃὶβὶυ Ατιηβ δ, εἰς., Ῥγοῦπ- 
οἷῃρς ψ|ιδὺ 88 Ὀδφοπ βιγ] θὰ “ἐπε οοιηῖεῦ- κο- 
Γοτπιϑίίοη.᾽" -ὃ. ΤῊ διιὰο οὗ δΒεϊί-ἀεἴεποε 89- 
Ββυτηοα Ὁγ ἐμ Ρτοίεβίδηίβ δραίπϑι Βόυηο, [οἸ]οπεὶ 
ὉΥ (Π9 ΤΕΣ ἔοασβ᾽ ἤατ. --θ. Τα ἀοοαγ οἵ [89 
Ῥορυϊαιΐοη δὰ μόνον οὗ 18:6 πιϊοῇβ ἰμδὺ θ08- 
βιϊταἰθ Οτοαὶ ΒΑΌΥ]οη, ἑ. 6., (89 Εοπιδῃ ὁγ [- 
(ἶῃ παίϊοηβ, δορί πηΐης τὶ (ἢ 9 ὅτϑι Εσοποῦ Γο- 
γοϊαϊίοη.---. ΤῊΘ αἷἱν σοργϑδοηίβ {πὸ ἐπέοι οοίμαὶ 
ἀορατίπιοπε 97 ἀποιοίεάφε. ΤῈ6 Ῥουγίηρ ουἱ οἵ 
118 ΨΊΔΙ δυο! σοθ ἐλ 9 ΤΘΙΏΔΥΚΑΌ]6 Ομ δΏ 68 ἴα 
ΡΟΙ 1681 ἰάο885, δὰ σου ϊυοἢ8 ἢ ΡΟΥΘΓΏΠΙΘΒΙ8 
τηδὲ μᾶνϑ κοι ρ͵δοθ δῃὰ δὰ γα ἰοὸ ἴδκε ρἶδοθ 
ἷπ δοῃβθαῦοποθ οὗ ἴΠ6 πηρτοοεάδῃϊοα δάνδϑῃοθ 
ἴῃ βοίδθηοθ δῃὰ ῬΙ]ΟΒΟΡὮΥ, ἰο ἐδγιί δία ἴῃ ἐδ 
ἀοϑἰγαοιίοη οὐ (0) Βγβίθπιβ οὗ 1:6 Βϑθδίμϑι που] 
(Ἰπνοϊνθὰ πὶ (6 {4}1 οἵἁὨ ἐλε οἰίίεε 9 (ὰε παίϊον) 
δηὰ Βοιιδηίΐδιαι (Ἰηνοϊνεὰ ἐπ {86 (4]} οἵ ΒΔΌΣΙοα 
οΣ Βοιμ6).--Ε. Β,6.] 

ἘΧΡΙΩΑΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ὈΕΤΑΠ. 

Οἱ ἰδ ἀϊδογθηὶ αἀἰνίβίοπβ οὗὨ (6 Μ 815 οἵ ἀπ- 
ξοτ ἰηίο ζοῦν δῃὰ ἰμγϑο, δϑηὰ ἧτο δηά ἵν0, (08)- 

Ῥᾶσγο Ὀδθιογάϊοοκ, ν. 489. ΤῈ βδθ Θοπιπιε δ !8" 
10 ΟΌΒογυοβ ΒΟΤῸ (1π νδυιδιΐϊου ἤτοι ῥ. 21) (δλἱ 
“1 4}} βούοῃ Ὑ1818 δῦ ρουγεά οὔυὐέ οὴ8 δῇεγ ἰδ 
οἴον πίτβοὺὶ ἰπἰοτγιιϊβδίοι." Αἱ 8}} ουθοΐδ, ἰδ 
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γοβοοπὶ Παϑἰθ οὗἩ 8 σζαρί ἃ δρργοδοῖὶ ἰο ἰδ9 οηϊν 
ἱθ υπηνἱϑίαἰκαδϊο. ἸΤΒουρ ἴθ6γῸ 18 ὯῸ ἰοῆζοι 
φυοϑιϊοη οὗ ἃ γδοιϊϊΐοη ἰδοὺ 8 βιυϊιἰθη (Βτϑὶ 8 
(ουτί, (Π 6 ἃ ὑδ]γὰ), γοῖ (89 ΖΘ ΘΓ 685 οὗ 80 
Ῥθγαβ80, ὁπ. ἔλα εαγίλ, οἡ (δὲ 8εα, είο., 18 Ἀοΐ [ὁ ὈΘ 
υπάδοτβίοοά ἴῃ 8 ᾿ἰλοΓἸΥ δΌδοΪυϊθ θθη86. Ὀαυὶ 
ΟἿΪΥ 88 8 ππῖγοσδαὶ ορογοίΐο σὰ ἀγατγβ ἰδ 9 
ΡΓο0688 οὗ πον αν ΒἰΒΊΟΥΥ ἴο0 8 61080:; Οὐ Υν 86 
πὸ 60] ἃ ̓ΘΑΡ ΠΟ Π1ΟΓΘ Οὗ δὴ δου ΟΣ ἢ 
οἵ θοα, ι1.86 Βείάο οὗ Οδτγίϑβι. 

γεν. 1. Α ξιϑαῖ νοΐοο.---“ Τ1}6 σὴ ὈδΙοπρ 
οὨ]γ ἰο αοἂ πιο] (Βοηροὶ, Ζ.ΠΠΙς, ἢ ϑηροίθη- 
Ὀογρ). Ὀυδιοταϊοοκ. Τὰ τνοΐοθ βρϑβῖβ, δον - 
ἐγον, οἵ τη 6 Ψ]ὶ415 οὗ ἴ89 δῆ κοι οὗ 0ά.--Το 
γοΐοο οὐ οὗ ἴ89 Θ.20}]Θ 159 ἰἴ6 γοΐσο οὗ (6 
Τοπιρὶο ἰἰδο! ἃ, ΤΠπὸ Βου86 οἵ δαϊναίϊου βηγϑ: ΜΥ 
ποτὶ ροη ἰἰ 8 ματἀθηθα Τ8ΟΘ 18 δὺ 8 ϑῃι; ὩΟν 
οὶ ἐμ τοῖρῃ οὗ δον Ὀοχίη. [πῃ 111 ΣΩΔΏΠΟΡ ἷ! 
ΝἨδΔΔ (ἰἸὸ δρὶ τὶς οἵ σοπιραϑδίοῃ, ἴγοιι ἰδ 701. 
ΒοτπΒ οὗ 80 ΑἸίΑΣ, νοι ἰὰ [18 (ἰπη9 ζῶνθ {86 
δἰ 81] [9ὁΥ {16 Ἰοοβίηῃς οὗ 86 Ὠοϑίβ οὔ Βογβϑιηθῃ 
7 1Ἀ9 ΕᾺΡὨγδίθδ (8600 6Ἐ. ἰχ. 18). ΤῈθ Αροϑι]ο 
Ῥδὰὶ πλοῖα 10:6 ΘΏΙΓΟΙΥ δηδιοζοιβ ἀθοϊδτγαίΐοη 
1 σον. νυ.): “"ἴἶπ 1Π9 Ὡδιθ οὗ οὐὖῦ οτὰ 6508 
γίδι, δυο ἀοιθγιαΐποὰ. .. . ἴο ἀο]ἶνον (μ0 

8800 υπίο ιαίδη.᾽ 806 ΒουΣ. ἰἰ. ὅ. 
ζηῖο τἴ86 ΘεαΣἢ.-- στο (86 εαγίλ ΘΙΩΌΓΡΔΟΘΒ 

89 τβοΐϊθ βρθογο οὗ ἴμο γ᾽ α}]8 οὗ Απηρον, ἰὰ ἀἰ8- 
εἰποιΐο ἔγοτα [89 εαγίἦ οἵ] νοῦ. 2. Οορ. οἢ. 
ΤῈ. δ. 

γεν. 2. Σηῖο ἴῃ9 ΘατΙϊἢ.---ΤῊο σαγίλ ἰπ 8 5ρ6- 
οἶδ] βοῆ99, 'ῃ δοσογάδῃοθ ννἱἱἢ 118 δυο 64] ᾿πι- 
Ῥοσὶ (869 800γ9).--Δῇ ΘΥ᾽] απ ρτίθνουδ 
ΒΟΙΘ.---Επσ. ἰχ. 10, θουὶ. χχυὶϊϊὶ. 8ὅ, Ζ2οὉ ἰἱ. 7. 
ΤῈο τη] ἰσοδηϊ 8076 δοῖμο8 Ὡροη ἰηάϊνί ἀι18] το ἢ 
οπι ἰλθ οαγίἡ--οἴσοτα (10 σοΣ τι ρὺ Τη5488 ἰὲ αϑι6:8 
ὍΡοη ἰπαϊνι 418; ἰμ6 οογγιρὶ σμαγδοίοῦ οὔ (}Ὸ 
ἰδβεοογδιῖο Δυ ΒΟΥ ΘΟΓΓΌΡΙΘ {Π|086 ΘΒΔΥΒΟΙΘΥΘ 
ιδδὲ διὸ δ )οσὶ ἰο ἐϊ, (ἢγονϑ ἰπθτὰ ἰπίο 8 σοῃάϊΐ- 
(ἰοῃ. οὗ ποτα] 56] [-οοῃϑυηρίΐοη. ΑΒ (ΠΟΥ Βαγο 
τθδύοὰ ποιηϑοῖγοβ ψίῖ 106 χάραγμα οὗ ἰἶ8 
Βοδϑὶ, {ποῦ ΘΓ ΠΟΥ͂, ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ τοἰγϊ Ὀαϊίοι, 
τωδυκοά υῖ ἢ {116 ΒΟΥΘ. 

γον. 8. Σῃῖο ἴ86 δ6608.---Οἡ (ἢ 9 Βγτῃο]ΐρ 8] 
ἱπηροτὶ οὗ (18, βο00 ὅψη. γίειο.--- Β] οο 86 οὗ 8 
ἀϑαᾶ σϑϑ:.---Νοῖ ἃ ρύϑαὶ ροοὶ οἵ Ὀϊοοά, 88 
οἵ ἸτηδηΥῪ 8]6 1 (οἢ νεχκροὺ δ8Ξ-:νεκρῶν, 8806 ἀ-]δρί 6, 
Εἰοῦδ., 00 οίιο, Ηθηρβίεη., εἰ αἰ.)}, Ὀυι {86 
Βοττὶ ὈΪΘΠ.658 οὗ (9 ἔδοὺ 18 ἱπογθδβοά Ὁγ (ἢ οἷγ- 
δυμιδίδθσο ἴπδὶ (Π|0 464 ΒΘοθΙη8 ἰἰκ6 ἰῃ9 οοδρυ- 
Ἰδιθϑὰ δπὰ δ᾽γοδλὰν ρυϊγοίγίηρς Ὀ]οοά οὗ α ἀεαά 
παη (Βοηροὶ, Ζ.]ς, εἰ αἰ.). Ὀϑιοτά. ϑ'ηοα 
ἴι.6 ὈϊΪοοά οὗ 8 ᾿ἰνὶηρ Ῥϑγβοη αὐ κὶγ σοι χα δίο9, 
(89 ἀϊἔετθπμοο ἀ065 ποῖ 8601} 80 Υ̓ΟΣῪ ατοδί. ΤῈ 
τοδὶ τἰἰης 15. ὑπδδὲ ἰὺ 18 οσιδηρθαὰ 48 ἰηὶο ἀοεὰ 
Ὀϊοοὰ οὗ ἀδπά τηθῶ, ἰῃ νν ἰοἷ Ὧο Εἰνίηρ Ὀοΐπρς σδἢ 
δ πὶ Βοαὶ ἀγίης. Εθαγίυ! ἀδδαὶγ ροϊδοπίπρ οὗ 
δο 9 οὗ 186 παιΐοπβ. Ταδὶ ψ ῖσῃ πδὰ 8 Ὀ6- 
ἧηξ ἰη (ἷ8 868, Ἰοϑὲ ἰ(8 ᾿ἰἴ6 ἴῃ 1. 
λάσσῃ ἰθ ἴῃ δρροδί(ἴοη " (ΕὈτατά). 

γεγο. 4-7. Σηπῖο [89 χτίνοτα απ ἰουππταΐηδ 
οἵ ᾿τννδΐοϑσαβ.-- Τὴ ἀτὶ ἸΚΔΌΪΘΘ88 οὗ (18 Ὀ]οοΐ, 
8ἃ5 οοηἰγαϑίοα νὴ} (δὶ οὗ [Π6 δΒρθ8, βου ϊά, τνὸ 
ἰδίηκ, ποῦ Ὀ6 Ῥγοωἶδοὰ." Ηδοσο ἐλε ἀγίπχίησ οὗ 

“Τὰ ἐν τῇ ϑα- 

4 [[κο μα5 τοίρτοῃοδ, γΟΌΔΟΙΥ, ἰο ἔδο [Ὁ] ον; ρϑδδαζθ 
[5 ϑύδιοτάϊοεϊς : “ Ταῦτα Γοίογβ [0 γον. 4, ῃοὶ ἴο γϑγ. 8. [0Γ γθ- 
ἔετϑῶοδ ἰδ πὰ (γτογ. 6) ὃ" ἀν ηκαῦϊο δῖον τ ἢ! οἢ ἰ5. ΓΓΏ61 
ἰ8΄ο υἱοοά, 5ο {ππὲ τὴ ἐπ δη δ οὔ [Π6 ὁ τί, ὙΠο αν δῃοὰ 
ἴ.6 Ὀἱοοῦ οἵ Βαίητϊα ἀπά Ῥγορδοῖδ (εοπηρ. οἷ. χἰϊί, 7, 10, τί. 
10, χί. 7. χυί!. 6, χίχ. 2) ατὸ ἢ “τ οοποιγαίηρα ἴο ἀγίηἰς Ὀϊοοά.᾽" 
αοιοχάϊοοικ, μονυνεσ, ἐοοδ ποῖ δοδογὶ ἔπαὶ [89 τγδῖοσ οὔ ἐδιὸ 

διοοά 6 ἃ ρμυπίδἠπιοηί; ἴὰ οἷν. χΥΪ!. 6 1ξ Δρρϑδτβ 
889 δὴ οὔέπος τοῦς Ρυ παῖ. [Ια ἰδμ6 Ἰωι- 
(6Υ Ῥά38δζθ, 9 οἴἶϑθοι οὗ ἔδῃδιϊ σαὶ Ὀ]οοά-8]16}- 
ἀιπς, ἰαϊοχί σαϊίηρ ουθὴ ἰ0 ΤΓΟΏΖΥ, 18 τηθληΐ ; ΠΘΓΘ 
6 ΒΑΥ͂Θ ἴῃ9 Ρυυϊβδηθαὶ οὗ τηθη τὶ (6 ἀτγὶ η κι - 
ἴῃ, τορυρηδηὶ ἰο παίατο, οὗ Ὀϊ]οοά---ἰ ἢ ᾿πι}0]1- 
δι οὗ βαυβθουϑ δηα ρογηϊοΐοιιβ ἀτυχῆ 5. οὗ 
ἸΔΟΤ] ἀθαὶ (ΟΥ0Υ Ῥγονοσαῖίυθ οὗἉἨ ργοαῖον ([}Γ81} 
ποῖ {Π6Υ ἀογῖνο ἔγοσι ὑβοδθ ΥΟΥΥῪ βίγοϑιβ βηΐ 
ἔοαπ 8 ἐμαὶ δου! ἃ χὶνο (θη ο͵68 Γ, γοῖγοβ]}- 
ἴῃ. Ἰἰνίας τδίου. 
ΔηᾶΣ Ὠθασᾶ ἴ89 Δ ὩΜ96] οὗ ἴῃ9 ννϑαῖθυβ 

δβανὶηβ.---Τὴ δ Ασισεῖ 15 σον ᾿ὩῪ ποῖ {}|6ὸ κατ Δ ἢ 
ΑὩροὶ οὗ ὑπ6 Ῥῃγϑῖσαὶ τίου (866 6 Υή οἰ6, Ρ. 
100, νῖτἢ γοΐϑγθηοο ἴο οἷν. υνἱϊ. 1--οῦς ΑἸ 618 ΟΥ̓ΘΡ 
{π|ὁῸ ψὶπά8" --διὰ οἷ. χίν. 18-τῶὸὺ Απροὶ οὐοῦ 
ἢγθ), Ὀυὺ Π6Ι ΠΥ 8 ἢ ΤἸΏΘΡΟΙΥ “16 ΑἸ σοὶ τ]ϊο 
ϑιιριϊοὰ ἐμ9 Ὑ7͵͵᾽4] Ὁροὰὺ ὑμ9 ψαίον᾽ (ατοί., Εῦ- 
γΤαγὰ). Αβ8 βδογίδοον. δηὰ ῬΥΆΥΘΥΒ ἤᾶγὸ ἃ αἱἰ- 
ΥἹΟΥ͂ οτγἀδί πο τηϊβϑίοη, σγοργοβοηϊοὶ ὈΥ ἐπ9 
βνγο- ηρεὶ, 80 σεπίμϑ68--τον ἐμ9 Βουγσο-ρΡοίηἰϑ οὗ 
Βρ᾽ 41] [σεὶείἰφεεεὶ οι! οἸἸοίααὶ, δρὶγι 4], 89 
ἀἰϑιϊποί ἤγοπι ταδιθνὶ8}} 11{8---ἂηῃ ὰ δρίγ αὶ [ σεῖδ- 
ἰἰσ] σωγγεηίδ 'δῪθ μοῖρ αἰγὶ ποὶγ-δρροϊηϊοα 
ταϊβϑίοῃ. 789 θρὶνὶν οὗ ()ὸὁ Ὠϊτνίηθ ἀοϑιϊημϑίϊοι 
οὗ βρὶυἱϊα δὰ βρὶ τὶ σανγθηίθ, ὑπογοίοτο, χἶνοβ 
αἰίογαποθ ἰο (89 Βιθβοαιοηὲ ἀθ] σοῦ 96 ὩΡΟῺ 
86 τοδὶ οὐ ἱτα  ΠΔ ἴΠΠΥ οὗ (ἰοθ6 χηθ ἢ ὙΠῸ ΒΔΥΘ ρμ6Γ- 
ψονὶθα ἰμ686 Ὠίγὶηθ δρροϊηἰτοηἰβ ἰπίο (ἢ 6 πη 8- 
ἴυΓ8] δηὰ δουγὶ ὉΪ9 ὀρροδβὶιθ οὗἉ ὑπαὶ τοὶ (ΠΡ Υ 
ὙΘΙΘ ἱπιθηάοα ἰο Ὀ6---ἰπῖϊο Του αἰ η9 δπὰ τίγοῦθ 
οὗ Ὀ]οοα δὰ ἀθαίῃ. Αοοοσάϊηρς ἰο Ὀϊϊδιογάϊοοκ, 
(6 ἔουν 1 ἰνηρ- ὈοίηρΒθ δῦ δῃδϊοβρουϑ ἰο [6 
Απροὶ ΟΥ̓ΟΡ (86 δου ; ἢΘ ῬουοοἾ 68 8 δ᾽ ΤΙ ΑΥΙ 
ἰοὸ {6 ἔῃ ἐμ θδηΐο] 19 ΑἸ 61]- ργϊησθ5 δἰβο, νυν» οῖα 
[6 τη 8 1 0Π8 (Ρ. 492) ἐπ σοπποοίίοι τὶ ΒΔ ηϊ- 
681] οοποορίϊοῃβ { “4 ΘΓ - 8 26]9,.568-Δ} 160]8, ὅτγο- 
δΏΡ618 δῃὰ ἰδ 11κ6}᾽ ΗδηρθίοπὈογς υἱο θη] 
δ5ΒΌΠΠ6Β ἃ ΘΟὨΠΘΟίΙΟΏ ὈοΙ ΤΉ Θοἢ ον ρᾶϑδαβο δηὰ 
Φοδη ν. 4. 
ὟΒο δὲ δηἃ Ὑμο ννυϑεδῖ.--- Τὸ καὶ ὁ 

ἐρχόμενος ἰ6 δι ἤΘΥΘ 85 ἴῃ οἷ. χὶ. 17, Ὀ6- 
οαυ.89 1.)}0 δοτηἷης ἰο ἡπἀρστηθηΐ 18 ΔἸσοδα  ἱῃ ῥγο- 
6058 Οὗ Τ}8}} πιο πὲ." - ΓΟ ΙΥ, ὀσιος.---Ἰ (15 χειτὶ- 
Ὀυϊΐοη, αοα 88 βου Ὡοὶ ΟὨΪΥ Ηἰ5Β σἰχιίοου8- 
Π688, Ὀυΐ 490 Ηἰβ ὁσιότης, Ηὶθ ΠΟΙΥ δὰ ρῥιιγθ 
ῬΘΓΒΟΏΔΙῚ αἰσηΐ,γ, (Π6 1 ̓  υνὶπθ ΒυαμηδηΐϊΥ οὗ Ηἰ3 
βονογῃπθηΐ, 88 τη κίηρ Υἱβίιδιϊοη ἱπ {Π|8 7 ρ- 
πιθηΐ 70 {89 οΥἰπλῖμδὶ σοῃοτηρὶ οὗὨ Ῥογβϑοῦδὶ αἷκ- 
εἶἷϊγ. [786 ἴόγαι ὅσιος Βἃ58 Τοίογθ 66 (0 {16 σοῦ6- 
παπί ἴουό αηά πιέγον οἵ Φο οΥδῈ ἰοννατὰ 118 ον ἢ 
ῬΟΟΡΙθ. [0 18 Βοῦθ 804 8δ8 {)|0 πιοϑί διιἰπρ 
ἀϑογὶριίΐοη ἰο Ηΐτὰ ὃο δὰ ἀγοηροὰ (ἢ Ὀὶοοί 
οὔ Ηἰ8 ἀγιοι, Ηἰ5 σοηδεογαίοα οπδα, ἀΡΟῺ {Ππ|ο Ὁ Ρ6.- 
δθουίογ8. --Ε. ΒΚ. 0.]-- Π9 Ὀ]οοᾶ οὗ Βαϊ ῖβ. 

γίνογθ δᾶ (ουηίδίηα ἰδ ΔΩΥῪ τοογο ἀγί6Ὁ}]96 ἴῃ ἰΐἰ8 ἰγϑῃϑ- 
ζοτταϑὰ οίαῖο, ὧ6 "]οοή, ἤδη ἴἢ6 Ὀ]ουά οἵ [ἢ 668 .---ΤῈ.] 

4 [Τι.λδ ἰ6 οὯο οἵ ἴηο ἴνο ὁ6 ὌγΓοηοδα οἵ ὅσιος ἰῃ [6 ΑῬο» 
ΟΔΙγΡ" 6, ἴπ ΟἴΠΟΡ Ὀδίις ἰπ οἢ. χΥ. ὁ. [ἢ οἴποῦ μοτέϊοη 4. οὗ 
9 Νὸν Τοδίδιδηῖ ἐς ΔρΡΡΟΒΓΒ ΟἿ Τὴ Αοἰα ||. 27 : χὶ!, 84, 
85;1 Τί. 1ἰ. 8: Τὰ ἱ. 8; Εε}ν, νἱΐ. 20 (ὁσιότης, 0 Ἐο |. 
Ἰδι: ἘρΉΏ. ἰν. 34; ἐσίως, 1 Τοα65. ἐΪ. 10). 1 [8 ἃ τοείῃ οἵ σῸ1λ 
ῬΔΙΆΕΥΟΙΥ γοαυθοῖ ΘΟ ΌΓΓΘΠΟΘ ἴῃ πὸ ΤΟΥ Χ,, αηὰ [8 ἔποτο μα- 
ΠΟΙΑΙΠῪ ΘΙ] ογοϑῖ ἴο τγαηϑ αἱ Ἴ ΟΤΓΊ ; ἰδ ἰ6 α150 οσσα βίο ΠΥ 
ϑοὰ ἴῸΓ Ἵ": “ΠΩ, ὍΣ, ΟΣ. Οὑσενε τίου: “ Τ.6 

τοοδηΐηρ οὗ ΟΠ ἰδ ἐοὸ Ὀ6 ἀοδησὰ κοοογάϊπα ἔο ἽἼΦΓΠ (5696 
ΠῸΌρΙθ]. οα Ῥα. ἰν. 4. Τί. τοῦτ, πο [8 κἰηπα- 
φδκα, ἰ5 Ὡδοιὶ ἴο ἄἀοηοῖο οὐ ΠΟΙ͂ ἴογα ἰοναγής Ηἰ8 ρεορὶο 
Ἰκγβοὶ, " Ὁοτ ἢ ΔΒ. [Ὧ9 ϑοητοο δηὰ 69 [6 σοϑεὶ}ὶ οὔ ΗΠ 4 δονογοί χη 
σῃοΐοθ δῃὰ σονρῃδῃϊ Ὑἱ ἢ τ θπὶ:᾽ ψ Ὦοη ΔρΗΠ "ἃ ἴο πηόπ "ἷξ 
ἄοοι ποὶ ἄθῃ' ἴδ πο οογγοϑροη ἐπα σονθηδπὶὲ γοϊδ ἰοπϑῃὶρ 
δηᾶ [οὐ ηᾳ οὗἁ 1ογδοὶ] ἰοταγὰ Θά (η" ὀνθο ἐπ 2 ΟὭτοη. νἱ, 42 
οὖ; 186, 1τ΄ϑ 8; γ|}. 1), θυ Ιοτὸ δηὰ σοοζοία! θα ἰυνωσὰ 
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--Μαίι. χχὶϊὶ, 8ὅ; Βον. νἱ. 10, χυϊΐ. 6, χυϊ πὶ. 24, 
Χὶχ. 2. 

ἙΎΊοτα [89 αἰῖδσ."-- Το δρὶ τὶς οὐ πυῦδη ἀ68- 
(ἸῺΥ ἰθ8. ποὺ δἴοῃθ ἰῇ δάἀοσίμᾳ (0 τἰ χὨ(θουβῃ 088 
δηὰ ρυγὶιγ οὗἨ Θαοἀ ἰπ (8 Ἰυά κπιοηῖ; {86 βριγὶ 
οὗ βαογὶῆσο, οἵ γοσοποι!!ἰαἰίοη, οὗ ᾿ῃοΓΟΟΒ81:0Ώ, 
ἡοΐϊηϑ πὰ ἰμ6 βϑῃι θη 8 υἱἱογοὰ ὈΥ ὑ86 ΤΌΣΟΥ, 
Ονον δραϊηϑὺ ὑΠ0 ῥγαΐβο οὗ Ψοιιονδῖ, {86 υοἱΐδθ 
ἔτοπι ἰἰ6 ΑἸίαν Ὀτγτὶη 28 ἴῃ υἱοῦ {9 δ᾽ πα ΚΙ Υ 80- 
γογοίσηὶ οἵ αοά, (μ9 ταῖϊθ οὗ ΕἸομίτη βαθδοίὶ, 
αἰὰ ἰηϑίοδὰ οἵ Οαοἀ᾽Β 01} 8.688 ἰῦ τη ρη 1868, ἰο- 
ξοῖον τι 110 τσιγλίεομσηεδα, (86 ἐγι(λ ἰὼ 86 
υϊμσιπρηίᾳ οὔ αοἅ. Τ]ι680 ἀο ποὶ ρῬθδῦ θ᾿ ΠΡῚΥ͂ 
αὐ τἰιὸ ὁπὰ, πππχοάϊαιθὰ ; ΓΠΘῪ ἀγθ ργορδγεὰ ἔγοσχω 
(6 Ὀορίπηΐπρς ὈΥ͂ ἰμ6 χορ θοῖθβ οὗ 80 ϑοῦῖρ- 
(υγο5, οὗ ἐμ Βυπιδπ οοῃβοίΐίθησο, 8δηἀ οὗὨ ιἰδίονν. 
Το ὈοϊΪὰ δηἃ μόομσοοὸ αἰ που οχργαβϑίου Ῥοῦ- 
βοηϊ γίηρ ἰ᾿ι6 Αίατ, 85 Ὀδοη [86 8 76οὺ οὗἉ τηληΪ- 
ἴο]ὰ σοπ)θοίατοβ δηὰ δα ἰι]οη5, δι οἷι 88 {116 70]- 
Ἰονίηξ: Αποῖμοῦ Απρ6] ἴγοτα ἐμὸ ΑἸίαν [Ε. Υ͂.}; 
{6 ΑἸχοὶ τψῆο 66 08 ψϑίοι ΟΥ̓ 6 δρ1.}15 ὰἢ- 
ἄον (9 ΑἸίατ : δὴ ἱπδαδίίδηι οὗ οσρανθη βἰαπά- 
ἱὴς ὈΥ ἰπ6 ΑἸίαν, εἰς, ΤδἘθ οχρ᾽δῃαιίου οὗ Βεάο: 
7ηιντῖον αἢεοίμα δαποίοτιεπι σεἱ ἀπγείογπα σοΐ λον 
πεπι, ἀο008 ποὺ ῬΓΟΡΟΥΙΥ Ὀοϊοης ἴῃ (δὶ οαἰ ΟΖΟΓΥ͂ 
οὗ ευρρὶομοηὶβ εἰϊοἃ Ὀγ 5. ογάϊθοῖ. 8.66 οἱ. 
ἶχ. 18. Αοοοτάϊης ἰο 5ιογάϊςοϊ, (89 ἰά68. οἵ 
116 Βροδκίης ΑἸΐαΓ ἰδ ἱμίο! }  κ Ὁ1]9 ἔγοια οἶα 8. Υἱ. 
10, νἱ!!. 8, ἰσχ. 18, χὶγ. 18. Βυὶ πο οτὸ (Δ 
ΘΟ 8.6 δἱ ἸΙΠΘΡΙΥ ἰο ᾿ἀΟΠΙΙΥ 4}} ΑἸ Δτ-Ὑ 8] 08, 
ΤΏΔΥ νὰ ἰἀΘὨ(ΠὟῪ ἴἢ9 γοΐο6 οὔ (ἢ) ΑἸίαν 1.56] δὰ 
(.}6 γοΐοθ οὗ 8011}. ]ν98 δεηεαίἦ ἰΐ ογγϊηβ 0Γ υβῆ- 
ξοδησο. Αοοοταϊηρ ἰο Ηδηκδίθη ον, “ ἴμ6 ΑἸ- 
αν ἰἰβοϊῦ Βοσθ σο)οίσθβ δἱ (89 Ὑϑηζοδποθ᾽᾽ [10 
86 “ ὈϊΪοοάὰ 8μ64 προι ἱξ᾽ (3). 

γοτβ. 8,9. ὕροι: τἴ89 50 ---ΘΙΟΓΘηΟΘ 1Β ποί 
ἢδά το (μ8 βῃ Θοπβι ἀοτοὰ ὈὉΓ δηὰ [ον ἐιβοϊ δ; Ὀαΐ 
ὨΟΙΠΟΡ 15 (0 δύῃ, ἴῃ 1ἰ6 Ὀυτηΐης μα! ν,᾽" 
“(9 ἄχιτα οὗ {86 διβογίη 8 οὗ {15 1116. Τὴ9 
ογρογαίίοη οὗ ἰμ9 βῃ οὗ τονοϊαίίοα ἰδ ἑπίοη οἀ 
(οοτρΡ. οι. Υἱ]. 12). Τμὶθ ορογαιίοη---π οι ἴδ 
ΑΟἸιε δι ε  γ,-πέγοια Ὀδΐπρ δὴ οἰ σοαΐης; δηά 
Ὑ ΔΥΙΑΪ ΠΏΣ ΔΡΘΠΟΥ Οὗ ὈΪοΒβίης, 18, Ὁ 1269 ΔΏβοΥΓ-ἢγο 
οὗὩ Γληδιιοίϑηι, οὐον Ἡ ὶοΐν (89 ΒΏ ΟΡ οὗὨ αοά τυΐϊο8 
η υά ρηιθηί, σοι νοτίδα πο σον ίης ἥγε-δλὶπο [ἴὰ- 
δἰοαά οὗὨ 18 ἔοτπιοῦ δῃ ἃ ῬγΟρΟΡ δωη-δλίη6.---Τα.], 
Ὑ [1 10 πιὰ 68 πῃ ἰοὶ ἡγεῖ τ στοδῖ μθϑδὶ (ρ8βϑίγο); 
μπογοῦρο το, υλὉΪ6 ἰο αἰβιϊησυΐϑὶ Ὀοίποθη 
εἐἰιὶ5 ἑον νυ μον οὗ δῇ οσχίγηδ)ζοὰ Οἰ γι δι δηΐ 
δηἀ {9 παηϊιὰ 9Γ7, αΟοά, Ὀινίηθ τονυοϊδιίΐου ἐι8ο], 
ὀίασρήεπιδ (λὲ παπιὲ οὐ {λὲ Οοά Ἰλο ἀα8 αὠἰλοτιίν 
οὐοῦ ἰλεδε ρίασιιεα, Ἰπδίοιὰ οὗ Ὀδοοίηρ δοηγογίοα 
(8η4 80 αἰβιϊη σα ϊβιηρ Ὀθίνοοη τουϑ]διϊοη-ἴ (ἢ 
8ἢ ἰ ἰδπαί  618}}} δηὰ σιυίπ Ηὺπ σίοτψ. ΤὨΐΒ οθάυ- 
ΣΟΟΥ͂ τηυβὺ 6 αἰδιϊηρυ βιιοὰ ἔγουῦλ ἐπ ρθη ΘΏΟΥ͂ 
(οι. ἰχ. 20).--τἰ ταῦ εἰνϑῃ πο ἰΐ; αὑτῷ--- 
ἰο {86 δι ()ο δ οἰ, εἰ αἰ.). Βοπζ6] δηά οἰμογϑ 
ἐμποοΥΓ ΘΟ  Υ : ἰο (86 Αηκοϊ. 

γοτα. 10, 11. Ὅροι. ἴδ τσοῶθ οὗ ἴδ9 
ὙΜ)ια-Ὀθ8δῖ.---Αϑ ἰὰ ἰμ6 γοωγίλ Ὑὶ6] οὗὁἩ ΑὔκοΣ 

ΟΘΓΒ ὙΠῸ δῖο πηἰο ψ ἢ πα ἰῸ ἔπ δατη9 ΠΟΙ͂ σουοπαηὶ, [ὲ 
[6 ΚΟΏΘΓΑΙΠΥ υϑ ἃ οὗ Ἰυνο ἀφθοθηθίος ἔγοηι αὔογο ἴο ἢ ο86 »0- 
Ὡολίῃ, δηἀ ποῖ οἵ ἴοτοὸ ἀδοθηίηρ., " 896 δἱ ο ΑἸἰοχαπάδγ ὁῃ 
Ῥκ. ν. 4 (3). 116 ἃ ίδοϊ πογῖν οἵ ποῖίοθ τΠπαὶ ὅσιος 5 κπόίέγ 
πδοὰ ἴἰὰ 10 ΕΧΧ. (ὸΣ ΟΥΡ, ΟΥἩ ΔΩΥ Οἱδμοῦ πογὰ Ὑοἢ ἅγιος 

ἵν οπηρί ογϑὰ [0 τοῃθῦ, δᾶνθ ἰῃ ον ἰπδίδποδ, Ῥγου. χχίΐ 11, 
ἭΠΟΤΟ ἰξ ἰν υὐϑα (0 ἰταπδὶδίο ἍΣΠἼ2, υεί οἷν ἴῃ ὦ φόμυίδ ἰπ- 
δἴιιησο, [ογ΄ χ, 14, ἰ5 ἐγαῃδί ἴθ ἅγιος. Αηὰ γοῖξ [689 ἰδγιηδ 
δτὸ, ἰη {Π9 ΕΚ. Υ,, οὗ {π0 ον Τοαϊδυηθπῆ, δἰ πιοδὲ ἱωυασίδ 
ἘΥΛΠα' αἴθ Ὁ (ἢ οπὸ σογά ἀοίη )--. Ε. 6.] 

4 [800 ΤΈΧΕ ΑΝῸ ΟἌΔΝΝ, Νοῖίο 11.--Ε. Β..0.] 

{89 λα ρσυλοπέ ρου Βαῦγίου, (6 ΗΑτ]οί, 15 δ γεδὰγ 
ἰογοβδονορα, Βοὸ ἰα {1186 “ἕἔλ Υ᾽ αὶ {116 Ἰυάσπηιεαὶ 
ρου ἐμὸ Βεοαβί, διὰ ἱπ ἰμς δἰχίλ (8 ῥαάἀγταεαὶ 
Ὅροι αοΚ διὰ Μαρορ (866 οἷι. χί, 2; 2 Τμ688. 11.) 
δ᾽ ἱπι᾿πιαίθα.---ΤΊιο ἑάγοπα 97 (λε Βεαεῖ 18 ..ν6 ρτίη- 
οἱρία! βϑγβίθῃι ὑρὸῦ ψὰϊοδβ {89 ΡΟΤΤΟΣ οὗ 189 
ΑΞ ομΡ δ ΐδῃ 119 οΥ̓͂ (16 ΡΘΟρὶΘ σϑϑίβ. ΤΈΘΓΟ 8 
Ὧ0 αιιοϑβίίοη οὗ (πο ἴδοὶ {δὶ ὑπ6 ργιποϊρὶα οἵ (}6 
ΔΌΒοΪ (6 βογογείζαιυ οὗ (89 δβοϊυιθ αὐδαίίία- 
εἶνθ ΔΊΟΥ Υ 18 ἰμ6 τοοί οὗ ἰδ τηοϑί φοΐϊεδι 
δὴ ἃ τ} 86 ] Θγου8 ΟΟὨζιιβῖ 085 δῃ ἃ βϑαϊιϊουδ δρ᾽τὰ- 
ἰΐοηδβ, δηὰ ἰδαὶ τὰ (δ Ἰοοδίης οὗ (686 οοπίυ- 
βίοῃϑ, ἱπάυοορα ὉΥῚ 16 Απροὶ οὗ δῃξεσ, 8 ξγοαὶ 
ἰηἰ οἸἸθοί 4] δηὰ βοοΐαὶ ἐαγζπεδδ ταυβὶ οὗ πεοοβεῖ 
ἀμ Ἴ86 ἰἴ861 7 Ἤτον ἰμαῦ κἰαφάοαι (ποὶ τγιΐεγάοπι) οἵ 
86 Βεαβί Μϊοῆ, ἱπ δὴ δἰ ἴδαὶ 86 ΏΒ6, 188 δ γεδιῦ 
ἀμνκοηθά. Τμαὶ (6 γθ δ  Ὀ6 80 δ᾽ βίο (0 19 
Ἐπγρίίδη ἀδυϊκη 88 ἰβ μοὶ, ἰπἀφο6α, ἰο Ὀ6 ἀεςηϊοὰ: ἐξ, 
μον οΥ ς, οίαγβ ἢ ἱπιροτγίϑηϊ ρματὶ ΒΕΓΟ.--- ΘΠ 0 
Κοανσοᾶ ὑποὶσς τοηκΌ64.---Τοφοίποῦ πἰιῃ 189 
ΒΘ, δδιΪ 0 οὗ ἰογηηοηί, (6 Θπιοίϊου οὗ Ταρὸ ἰ8 ΕΧ- 
ῬΓΘΒ8ΟΩ, 88 ἴῃ (Π6 να] η ρ, δ ΧὨ ΔΒ ΒΕ ἰὴ οὗ ἰδείἢ..-- 
Βιαδρϑτηθϑᾶ ἴμ8ο αοᾶ οὗ ἴ8 6 Εθεανϑη ---Τὰο 
Ὀ]ΔΘΡ ΘΠ 18 ἀἰγοοίο ἃ πο ἸΟΏΟΥ Βἰ ΡΥ δφϑϊπεὶ 
80 παπιδ οὔ Οοά, τενοϊαιΐοη, θα αἰρζαίηβι τἸιὲ σά 
οίλε εανεη, (6 ρτΐπιθναὶ γου ο]δίϊοη οἵ σο(, διά 
ἀοἀ ἴῃ Ηἰδ υπἱνογϑαὶ γονοϊδίϊ ου--- ΒΘ Π66, ἀραίπϑὶ 
81} {παῖ 18 δἰνίπο. ΤΏΘΥ Βᾶνα ΠΟΥ τοδοβεὶ {0 
βίδρο οὗ τϑοορπίϊζιηρ, ἰπ (1160 ἱποϊρὶ αὶ σαΐη οἵ (9 
Ὀ651:141 Κίηχάοπι, 4}1 116 ἔοτεοχοῖὶπρ ῥἰακῦεβ 8 
Ρίαχαθδ, Ὀυΐ ἱπβίοδα οὗ ποῦ, δἱ ᾿δεὶ, γαρϑθῖπε 
οὗ (Ποὶν πον κβ, {ΠΥ Ρ..88 ἔγοιαι ὑμοὶγ Ὁμθε]ϊεἶ (0 
(μα ἀοπιοηΐο Ὀ6] 67 ἴῃ τ ἰοῖ ἐμ  γ ἀο ἱπάοδοά τε- 
οοσηΐτο ἰδ9 αοἀὐ οὗ Ηρανοα 85 ἴθ6 δυίδονγ οἵ 
(οἷν ῬΙασιοβ διὰ βογθβ, Ὀὰὶ τοοορηΐζα Ηΐπὶ οη]7 
σομ 86: Ο118}Υ (0 ὈΪβρθ ομ6 Ηἶπ δὐϑῃ ἴῃ 1818 ρ[!886 
οὗὁἨὨ ΒΘΑΥ͂ΘΩΪΥ οἸηηϊροίεηοα δηῃὰ οἷοσγ. Εὐτδγὰ 
ἀυΘΥΪ68 ΠΟΥ͂ 8 ἀΔΥΚΘΗΪΠρ ΟΥ̓ ΤΏΘΤΘ Ἡ 1 βάτον δὶ οἵ 
᾿ἰὶ οδὴ Ὧθ σοῃοοϊνοα οὗ 858 σϑδυβίῃηρ 80 βτεαὶ 
ἰοσιηθηίβ, ΤῈ ΚΟΥ ἰο (8 ργοῦ] θαι 18, 6 ἰδία ὶδ, 
[αγηἰϑθα ὃν ἐμ Ἰοσαβί- μασι οὗὨ (86 ἅ{{} Ττυα- 
Ῥθὺ--ἰὴθ ῥγοϑθηΐ λυ κποϑθ Ὀοίηᾳ οοςϑδιοπεά, 88 
9 χηδίηἰδίηβ, ΟΥ̓ ἃ μοϑὲ οὗ βοογρὶοηϑ---πὰ ὃ8 
ἀθοΐωγϑβ (μΠδὐ 4“ ΔΏΥ τὴδῃ Ὑγ}0Ὸ ἐβ ποῖ νε] {Ὁ}}Ὺ Ὀἱ πὰ 
τηιϑύ 6 80]0 ἰο 866 18. ΤὯἘΠ6 δογεδ οἵ γον. 1] 
ΔΓΘ δ͵'δο, 88 ἢ9 (δἰ κϑ, ἀἰδιϊ πσαΐβμοα ὕγοπι {8056 
οὗ τοῦ. 2, δ 6 σοῃβοαυθησοδβ οὗ ἰδθ πημιεῃ- 
ιἰομοἃ βοοτρίοῃ-ϑιΐηρ5Β. Τῃ6 ῬΓΟΌΪΕΙΩ 85 Βετγὸ δεῖ 
ἔοτι αὶ ρυδβιρροδΒοθ δοηβυουβ 68} 868 δηὐ εἴεοίϑ; 
ἴω 156 5ρί γα] σοὶ, ΒΟ ΟΥΘΡ, ἔμ γα 18 ποι μίης 
δϑϑίοῦ οὐ οοῃοθρίϊΐοῃ ἰὴ ἰμπδὶ (86 ἱποϊρίεωι 
ἀδτϊκοπίης οὗ εἰ ΑἸ γι βιΐδη Κι ράοιι δ δ] 
{86 δηδίϊσδὶ ἈΟροα θαβοὰ ὑροὶ ἐξ βδμου]ὰ γεδβυὶ! 
ἴῃ (ῃ9 ταρο δηὰ ἰογπηθηὶ οὗ ἀδβραῖσγ. 

γόοτβ. 12-16. ὕρου 189 ζτϑαῖ σίνϑσυ [1},Δηξεὲ: 
[89] ἘΠΡΏχαῖθεα.---ὅ860 δΥν. ΥΊΕΥ ; ΘΟΏΡ. οἷ, ἰΣ, 
14, ΔΌοΥΘ ἃ]}} (ἴῃ 8 ψὸ τηυδὶ ἀὐθιὶ κα ἶ8} οί ποεῦ 
{89 βιαρίϊηρ- ροϊηὺ οὗἁὨ ἐλὲ δἰάδ οἵ {μ6 ΒΌΡΆΓΔΙοΘ 
(οἢ. ἴχ.) διὰ ιμδὶ οὔ δεψοπά {μ6 Ἐυρδγδίο. 
Ταθγοΐη ἰβ σοπίαἰηθἃ ποῖ ΤΙ ΘΥΟῚΥ ἃ ἀἰβιϊη (101, 
θα 6δῖ80ο ἃ οομίγαϑδί. [ἰ ἐβ υγοηρ, ἐμογεΐογο, ἴ0 
ἰἀοα ἐν ἐμ9 Φαδίοτπ ἀΐησε πἰϊὰ ἔμπὸ ἕουτ Αἰ ξεὶϑ 
(Εὐταγὰ). Αβ {6 δῦ {8600 ἰάδαηιοαὶ πὶιλ εἰ 
ἴθ Κίηζδ, οἷ. χυϊ!. 12, ψπὸ φὶνο ἰΒοἷὶν ΡΟΒΕΥ ἴὸ 
(Π6 Βοδββὶ (09 Ἰγοίίο, Ὀθδβιοτα.). Ὑμο ῥγορδγ- 
εἰσπι οὔ {89 ἡυάρταοηὶ ἃροη ἰδ Βοδϑὲ νγαϑ (γοδιο 
οὗ ὕυπάον πὸ δΠ}ὶ Ψιαὶ οὗ δῆζου. είογειεϑ 
ἰο Εαβίογῃ Κίηξβ οὐ Ραγι ἴδῃ 4}}}165 ([{οοπέεθε- 
ταϊοὰ τὶ Νότο δξαϊπδί Βοπιθ] Ἐπ 814), ἴὰ [}9 
ἰηϊοσοϑί οὐὁἨὨ ἰδμθ 80-08116ὰ Βυποβσομο-Βἰβιοχίοδὶ 
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ἱπίεγργοίδιϊοη, πθοά πὸ τἸποτθ ἔπη 8 πηϑηίϊοη. 
Δὰ ἀἰ{0} Τρ υ Βοηϑῖου οὗ ἰδ βἰχίἰι μἸάρια 18 
ταδηἰοϑἰοα ἰῃ ΒΘη 618 ἀοδὶ σηδίϊοη οὗὨ ἰδ ὸ ̓ϊῃπιὶ- 
Βοηΐ Ἰυάριηθηῦ Ὡροὰ ἐμ, κἰηχ8 88 ᾿(βϑοῖ {110 
Ὀἴδζις, ἰηΐο ν ΐοσι (86 Κῆρ τὰῃ, Τδμ6 ρίαριο, 
πησουδέραϊγ, ουϊπιϊμαίοϑ ἴῃ [ἢ 9 ὈΔΙΟΙΥ ἰπιἰπιαιθὰ 
ἀοεοαὐ οὗἨ ἰπ 6 Κίηρθ; Ὀυΐ (ΠΟ ὙΘΥῪ σΘοπιΐης 18 8 
Ρίδζυθ δ]8ο, Ὀθοϑι80, ᾿ἰἶχὸ 89 πὰ δηὰ Μοηροὶ 
ἰγϑίηϑ, (ΠΟΥ͂ ΒΤΘΘΡ ΔΎΔΥ νῖ ἐμοῖι ἰο {μ6 Ὀδί(16 
δγαϊηϑὲ ἀοα 4}} (} 9 τ 868]6 ἃ τηθ δῃη ἃ ῬοΟΥΘΓ8 Οἢ 
(μον τοδὰ, Οἡ βδοσοουπί οὗ ἐϊιο Ἰαγίηρ, ὈδΥΘ οἵ 
(89 Βαυρμτδίοβ᾽ θεὰ, δῃῃ οδυϑηὶ οὗ λιηϊϑίοσ 68] οο- 
ΘΌΤΤΟΠΟΘ ἴῃ (Π6 σαρίιτθ οὗἨὨ ΒιΌΥ]οη ὈΥ ΟΥταβ, ἱΐ 
18. τηδὶ ἰδ πο ὈΥ δβοῖῃθ (Ηοΐιπδηη, ΕὈγαγά, 9 
ειίο, ΒεοἸς 6 Υ) ἐμαὶ ἃ Ὀδι116 οὔ (δ Εαβίθγῃ Κἰ ἢ ρ 9 
δροϊηϑύ {86 Βρὶ εἰ.4] Βα γίοη 8 ἰηἰοπἀοα. ἴο ὃ9 
Ἡειίο (118 ρϑ8β8αροὸ ϑυρροϑίϑ (ἢ 9 ρϑβ88 χα οὗ [8186] 
ἰγουσὰὰ 116 Φοτάδῃ. Α πυθον οὗ ἱπίογργοία- 
ἰἴοη8 οὗ ἐδθ Κἰπψϑ 869 ἴῃ )9 οίίο, Ρ. 157. ΑἸ- 
ΟΆΒΑΓ: ΤῊ ΑΡοβι]68 δηά Εγνϑῃροὶδίβ; ΒΒ. ΠΟ Ρ 
δηὰ οἰμεγϑ: Βο]ονίης ῥυίησοβ; Ὕατοίϊαβ: Οοη- 
βἰδηϊϊπο {86 ατοδὲ; ιϊγίησα: Το Κιηχάοτῃ οὗ 
ἔτδηθθ. Οἰδοσβ: 78 Κίηρ οὗ Ρογβίἃ, 80 Βαν- 
Ὀατίβη5, ἰμ6 ΤΌΓΕΘ, (6 ΡΒ] ανΐδηθ. Φ26.»)78 δάορί- 
ἴς (6 Ομ βιΐδῃ δῖ (ΗΠ οτάον: (6 ΒΑΌΣ]οὨ δ 
δὲτ8 γθο σοὸ ἴο (Π9 οἷά οὔ (Πο89 οΥ̓͂ Ῥ4]658ι1}6), εἰσ. 
Ουϊ οὗ ἴ89 τηοῦϊ οὗ 189 Ὥσαξο!, είς.---- 

Οοπιδίη δα ορεγαίίοη οὗ 41} (μ9 ουἱϊ ρον ογβ. Ουἱϊ οὗ 
{80 (ἴγθ0 στοῦ του ϊη8 κὸ ΤὉγ0} {ἢ γ66 ἀποΐθϑῃ 
δρ᾿ 18, 88 δρ' γὶ 8 οὔ βοἀποιίΐοη. ΟΥ̓ σαϊμον [Β6Ὺ 
᾿δτο σοηδ ἔοτγι ἢ ἔγομι {689 το 88 δ ἃ ΠὨΟῪ 6χ- 
δὶ Ἰηἀοροηἀ θην, ΔἸ μου ἢ αὖ [ἢ (ἴπηο οὗ ἰδ Ἰαδὺ 
Ὀδίι]6, ἴῃ τ] ἢ Οος δηὰ Μαρος δγὸ ͵υάμεὰ, 
ἰπ6 Βεαϑὺ δηὰ 9 Εδ]80 Ῥσορίνοὶ 8.6 ΔΙ Οϑα ῦ ἀ6- 
διτογοὰ (6. χῖχ. 10). Οὐ 86 οὐΒοῦ ἢϑπά, δοπιθ 
ΘΣροβιίοσ σουϊὰ ἴδ τοϑα ἴῃ τον. 14 ἐκπορεῦε- 
σϑαι ἰυβίεδα οὗ ἐκπορεύεται, ἴῃ οτάον, ὈΥ͂ χη 688 
οἵ 8ῃ δτιϊ βοΐ] σοῃϑβίγυοίΐοη (566 Η θη βίη ὈΘΥρ), 
10 ζϑίη {110 τα ϑϑίης σου Ὁ--- 816 ψουϊά, ΒΟ ΟΥ͂ΘΥ, 
οὐσδϑίοη τπδίονὶδὶ ἀἰ σου 68. ΤῊ βοϑὰ οὗ το- 
Ὀ6]ΠΙοα 11 568 οὐ ἱπ πραγ βρίγὶ (8 ἴῃ ἐπ δὺ τἱηρ οὗ 
Ββοαι Βϑηΐβυα τυ ἴσο οησίτοϊοβ ἴ[86 Μ|Ι]Ποπηΐαὶ Κιης- 
ἄοαι. Βα ἱϊ, τηούϑονθῦ, σομδί ἀαγοὰ ἐμαὶ Β6ΓῸ νγ9 
ΔΙῸ 8{1}} 1 {110 σουγθο οὗ {μ6 ὁ0]]θο ἶνθ απξίουβ 
ἀεβοτὶ ριΐοι οὗὨ (80 ῥτγορδιαϊΐοη ἴον [06 αἰθῃ ταὶ 
δυάφιηοηί, δπὰ 1μ9 οδοἷοτθ οὗἨ ἐμβὸ ἰμσθθ Ἰυὰς- 
ἸΩΘΩἰ8 5{1}} Ὀ]ΔΥ͂ ἰηίο Θδοῖλ Οἱ 6. 
Α8 ἴτοβκα.--- 18. δια] ασὶ ἐγ 8 θοτηθΘ ὉΥ ἐμ6 

ὈΠΟΙΘΔΏ ΒΡῚΓΙ8 (ΠΘΙΏΒΕΪΥΘ68; ἰύ 8 πο ἐμοὶ υἢ- 
ΟἰΘΘΠΠ 688 ΒΙΤΑΡΙΥ͂ ἰμδὴ 18 ἀοποίοα Ὁ ἐμ ὡς (88 
δεοοταΐϊηρ ἰο Ηξδηρβίθηθοῦα). Τι6 Ἐργρίΐδη 
ἴτορβ (ἔχ. υἱϊϊ.) τοῦθ ρ᾽δζαΐης βρὶγῖι8 θϑσδι8θ 
θεν πϑηΐ ΘΥΘΥΥΜΒΟΤΟ δὰ ἀθβ]οαὰ ΘΥοτῪ ἰδίης 
ὙΠ (ΒΟΙΤ ΠΟΙ ΘΔΠΠ688; {8686 δΓ0 Ρ᾽δριϊηρ βρὶ- 
τῖιβ θθοϑι8θ ὑΠ6 Ὁ 5ὸὺ Τοτί ἴ0 81} ραγίβ ἃ8 ἀπο] 68 ἢ 
ἀδαιοπϑ, δηἃὰ βεάυμοθ ἰμὸ Κίηχϑ οὗ [86 οδυί ἰὸ 
ΔΙ Δραϊηβὲ {πο Οἰὶγ οὗ αοα. ΤΟΥ ορογαῖθ δα 
δρὶ τ ἰ8 οὗ ἀθιβοῃϑ, ἱ. 6., ἱβγοῦ ει δἰ οο- ῬΒυ Ὠ 6 4] 
ἀοπιϊπαιίοη, δἷϊος (8 ΒηΗΔΙΟΔΥ οὗἨ ροδβοββίοῃ. 
Ετδῃ δὔιος ἴδο λυάρτηθης ἀροη {μ6 οοῃι γα ζαίζοη 
οὗ 6Υ]} ἴπ {80 Ηατὶοῖ, ἴῃ {μ6 Βοδϑί, δῃὰ ἴῃ εἶπ 6 
α]δο Ῥσορμοῖ, αι δῃΐϊσ ουἱ] 88}} δοπίΐηαθ (0 6χ- 
ἰδὲ ἴῃ 8 8664 οὗ ΟΥἹ]] τϑιιΐ ἰβοθῦοοβ διποη δὶ ἐδ 6 
Βεδίμβθη, δῃὰ ἴ ἀοπιοπὶσ ορογδίΐομβ. Τὴ0 6χ- 
Ροἀϊο ἰο νον ὑπ 6 7 δχοῖθ {π6 Εδβίθγῃ μΡ60- 
ῬοΒ δ μοὶ ἀϊτοοίθὰ ἀραϊῃβὶ ΒΑΌΥ]ομ--- Βοπηο, ἴον 
1818. Β85 δίγοδὰν (οβδρ. χυὶϊ. 18) ἱπουττοὰ πὰ ρ- 
Ἰϑηΐϊ, ΗΘΩρΒιΘΩΌΟΥΣ 58 Υ58 ἰδδί ἰμ θχρϑαϊ- 
ἰἴοη ἷφ ἀϊτεοίοα ἀχαϊπϑὶ Ομ 68, ἑ, 6., (λ9 ΟΣ ΟΣ, 
πὰ μοὶ {06 ρῥτγοάϊοιϊΐου 85 ὑϑίθυθῃοο “" ποῖ ἴὸ 

δου οι ἴῃς (δ ὺ 8}14}} ΠαρΡΡΘα δ βοπὶϑ οὔθ ζιία γθ 
ἰταθ, θαὺ ἰο ὑπαὶ τσὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 σοῃιΠι18}}γ ΓῸ- 
ρβαίοα." [Ιὰὺ ἰθ8 4190 δϑϑογίϑα ἰῃδλιὶ Βοιὰθ 19 ποὲ 
γοΐογυϑὰ ἴο, Ὀθσϑιιβο 411 (0 οὐδοῦ ρμίαβιθθ ἤανθ 
ΔῊ ΟΘΟΟΤΘΏΪΟΑΙ] σμαγδοίοῦ. ΑΒ ἰΥ ἴὺ ποῦο ποί 
οἈ]]θ ἃ ὡὠγὸδ ἴγοτῃ ογδβ. Τμαὶ (16 ὀχροαϊίίοη 15 
ΓΘΆΠΥ ποί ἀἰγοοίοα δραϊηδὶ ΒΟΥ] ο- οπιθ ἰδ 
ϑνἱοηΐ ἔγοπι (ἢ 9 ογάθ οὗ ὑπὸ ᾿υάφσιηθηίθ. Αο- 
οογτάϊηρ ἰο ατοίϊυ8, Ὀγ {116 ἐλγεθ ἤγσοσε Βμουϊὰ ὃΘθ 
ππάἀογεαίοοα {πγ06 ΤΌΓΠ18 οὗ Βαρογβιϊ οι ἴο νυ ἃ σ ἢ 
Μαχοηίίυϑ 8 δα ἀἰοίοὰ ((πΠ6 ἄτβι 18 ἐχέϊθρίοσιγη, 
ποὺ ἐχϑίϊδριοίμτα); ϑοοοτγάϊηρ το [τ θγ, [6 80- 
Ῥ818---ΠατηεἶΥ, ΕΑ ΌοΓ, Εοὶς δηὰ Επιβοῦ: δοσοτά- 
ἴηρ ἴο 7 ι γί κα, [86 9 688115 (186 ἀν οα Βαρθγαῖοϑ 
Ὀοίηρς Ετδποο, ἀγαϊποὰ Ὀγ ἰ[5 Κη 5) ; δοσογάϊης 
ἰο Οδ]ονΐυβ, ὑ8}6 “68.195, ΟΔΡΟΘὮ 9 δηπά Οαϊνὶν- 
ἰϑίβ, εἰθβ. Ασοοογαϊηρ ἰο Ὀἰϑιογϊθοῖκ, νὸ βιου)ϊὰ 
ποὺ Α8]ς Ὑδεΐ 9 ἰο Ὀ9 υπαοτπίοοα ὈΥ͂ 1.656 (ἢ Γ60 
βρ γί  [8--το 6., (ΠΟΥ͂ Δ΄Θ ΒΟ οιηλι 6} }---ἰ ρον πη 
ποίησ. Αοοογάϊηῃρς ἴἰο Ατίοιϊάου (866 1])9 
 οἰι6), [86 ἔγτοζβ διὸ βίρυϊδοδληί οὗὨ υρρίογβ ππὰ 
Ὀυδόοηϑ. Αὐἰβίορ πΠ 68 ρογίσαγϑα {Πποἷν ΔΙ] 6 ρο- 
Το 8] δἰ ζηϊβοδηοθ οηΣ Ὀδέοτο 6 τῦΥὶτηρ οὗ 189 
ΑΡοσαῖϊυρθο. 1μο ,γο5 ᾿88 Ὀδθη θὰ 88 8 Βγ)- 
Ὀο] ἴῃ τηϑηΐ ἤοΪ ἃ σομηθοιΐοη8 (860 Ετιοα τοι, ϑψπε- 
δυϊϊᾷ πὰ ἡγιλο!οσὶο (ἐν Ναίων, Ρ. 611). ΕΑ Ἰἱνοὶγ 
Ἰηιογρνροίδιοα οὗ ῃ:689 11{{10 ἱπιροίϑηϊ, γοὶ τιμὴ] 
νοοϊέοτουϑ, ἀν ]] 6 γ8 ἴῃ 8] π|6, 860 'π ΕὈτατγα, Ρ᾿. 
486. Ἐτϊοάγίοι Ὀτίηρ5 οὐὐ {86 δααϊιϊομαὶ ἴλοὶ 
ἐμδὺ ἔγοζβ Βανὸ ᾿ρυ θη ΘΥ68. 

Ῥοίηᾳ, αἰ618.---ΒΥ {5 οδϑὰ 6 τηϑληΐ ΟὨΪΥ 
Ἰγίῃς δρρβυγοηῦ χηΐσδο]98 Ἐ---ὸ ἀοϑοσί ρου πο 
ΔΡΡ Ϊ68 ἰο ἀοιηρηὶσ τηϊγαοὶθβ ἢ ρσοπογαὶ. 89 
᾽οὐύθ Βρϑδκϑ οὗἉ δη ᾿πίδίϊι δι ηρ οοαθποο. ΤῺθ 
οἤδτ οὗ δἰθγ ΔΙ Υ-Γοροδλίθα ἢ γηβο85 18 γοϑὶ ἀθαὶ 
ἴῃ νν}}}-τῆλρῖο, ἴῃ 186 ονογρονογίηρ οὗὨ τὰκ 8ο0ι}}8 
ὈΥ ἴΠ6 ΒοιμὈἸ]δῆοθ οΥ͂ ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ.--- 9 ίηρ8 
οὗ ἴὩ9 ἘΟ0]Θ ἐμπδαρίϊϑᾶ ννοχ]Ἱᾶ.---Τοῖὶθ 6χ- 
Ῥγοβδίου 18 οοπαἰἰοηθα ὈΥ ὑῃ9 ργοοθάϊηρ ΟΡ 5: 
86 Ελδίογη [κί ρ5; δἰ ποαρὰ {Π|680 ΤῊΔῪ δΉΔΙΥ͂ 
ἀγδὰν γοὶ οἴου ροόονογβ πιο {πο ὶν ὙοστίοΣ.---ἴο 
ἴΠ0 νῶσ οὗ ἴ8θ βιϑαῖ ἅδν.---Τὴ6 ἐϊσο ἀΔγ5 
δηὰ {89 ἐτοο ὈΔ11168 [νγ878]} (ο}.. χίχ, 19, χχ. 9) δὺθ 
88 γαῖ τΥΆΡΡΘα ἰοροῖ 6 1η 0Π6---ἰ ἢ ΒΘ ἢ 8 Τὴ 8Δ}- 
ὭΘΥ, ΒΟΤΘΥΘΥ, (δαΐ 186 ἰαδὲ Ὀ4[1]6 18 16 1} νἱ 810]. 
866 Εζοῖὶς. χχχυὶ!., χχσὶχ.; δὴ χὶϊ. 1; Ζοοῦ. χὶϊΐ., 
χἷν.-- Τὰς ἀαν οὗ 6 Ἰαδὺ Θηἀ-)άρστηθῃϊ, ΡΥΓΟΡΟΤΥΙΥ͂ 
80-08]1|0ὁὰ (“υἀο 6). Τὰ Βοηκεὶ), θὸ ἢ εἴῖο, δηὰ 
οἰδοτβ. Οὐδμον ἰαἰογργοίβ 008: ἴΠ9 ἀαν 18 ἰ89 
οηζίτο (ἰτὴο ἤγοτῃ 1110 ραββίου οὗ Ομ τἰβὶ ἰο ἰμ9 δπὰ 
(Βεά6). “Τὸ ἀαν 977 Οαοα ἈΔ5 ἃ ΘΟ ΡΟ ΘΗ ΒΙΥΘ 
οματγασέον, ἀθποίίϊηρ 411 {Π6 Ρῃ8868 οὗ ἀο4᾽ 8 πὰ ρ- 
τηΘῃ (8, σίε.᾽᾽ (Ηοηχ5ι.) Τρΐμ ἰ5 δὴ δἰἱϑιηρί δί (89 
οΟὈἸΣοτηιίου οὗ ἀοδηὶ168---ρανΐηρ ἴῃ6 ὙΔΥ ἔῸΓ 
}}}15 {ΠΘΟΤΥ οὗ ἴπ6 ΜΊ]]Θ πα] Κὶπρίίομι. 

[1:9 Θχργϑββίοῃβ, (αν οὔ ἐλε Ϊοτγά, στεαί ὅαν οὗ 
ἐλε 7οτά, εἰς., ᾶτὸ οὗ ΓγΓοαιδηΐ ΟΟΟΌΓΓΘΩΘΘ ἰῃ (ἢ 6 
Νον Τοβίδιῃθηίΐ : 8060 ΑΟ6(9 ;). 20; 1 Οον. ἱ. 8: ν. 
δ: 2 Ὅον. '. 14; Ρμὴ]. ἱ. 6, 10; 11. 16:}1 Τ 655. 
νυ. 2,4: 2 ΤΏ 658. ἰἱ. 2; 2 Ῥοίον 11. 10, 12, ΤΉ 686 
Ῥδββαᾶρεβ (π|ὶ(ἢ [80 οχοθρίζοι, ρϑυθρ8, οὗἩ {11086 
ἴῃ 2 Ροι67), ᾿ἰοχοί μοῦ τὶ [Ὧ9 οὯ6 ὕπᾶθγ οομπδὶ- 
ἀοτναίίοη, βαθηὶ ἰὸ Γϑῖου ἰο (8086 ΑΑΥ͂ οὗ ΟἸγἶδί 8 
ΔΡροδγίης ἴοσ ἰμ6 ΘΒ Δ] Ἰ]Βθτηθηὶ οὗ ΗῚ8 Μ|]6η- 
πἰδὶ Κίηράοιι (ΘΟ. Ρ. οἢ. χὶχ. 11-2]1; Μαίϊ, χσχίν. 
80 84ᾳ4ᾳ.), δηὰ ποὶ ἰο {6 ἀλγ οὗ ΕἸπαὶ ϑυάδριιοπὶ 
ἐὐφαε: οἷι. χχ. 11-1δ; Μαειίί. χχυ. δ1 84ᾳ4ᾳ.) 8.69 
χουγθυβ οὐ ΤῊΣ ΕὙΤΌᾺΒ ΟὈΜΙΝΩΒ ΟΥ̓ ΤῊΝ 

ΓΠΟΒΡ, Ρ. 889.---Ε. Β. Ο.] 

4 [800 4ἀὰ. Οὐπεπνομέ οἢ οἷ. ΧΙ, 18, Ρ. 170.--Ε. Ε. Ο.] 



802 ΤΠῈ ΠΚΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 507. 

ΒοΒοΙᾶ. 1 οοτὴϑθ δἃ6 ἃ ἰἰιϊοί ---α φγλοίΐοαὶ, 
ΨΆΓΩΪΗΡ οἰ στοβϑίοη οὗ [0 ΑΡροβι]6, 88 ἴῃ δ᾽ υυὲ ἷαν 
Ετοαὶ ἀνῤοϊθῖνο πιοπιθηΐϊδ. ΑΒ ἃ υἱνὶὰ γοιηϊημ θοῦ 
οἵ ἃ βαυγίηρ οὗἨ ἰμ6 [,ογὰ, 86 ἱπιτοάυοοδ (μ6 ἱμονὰ 
8.8 ἱπιπιθ (ΕἸ Ὁ Βρθαϊκὶ πα (866 Μαιὶ. χχῖν. 43, 44, 
11 χὶΐ. 89, ον. 1. 8). [Νοῖ ἃ ἀϊχτγοδδίοπ οὗἁ 
6 Αροσδὶγρίϊϑί, θαϊ ἃ βοϊοίηη γι γιηδιΐοη ὮΥ͂ 
6 ϑρίγὶ οὗἩ 16 ποΊγπίης οὗ 2668 δῃηὰ Ηΐβ8 
ἈΑΡΟΘΠ16Β: σοπῃ. Μαῖί. χχὶν. 48, 44. Ματὶς χῖϊὶ. 
85, ὃ6, [μυκὸ χιΐ. 89. 1 ΤΏ )658. νυ. 2, 4: 2 Ῥϑῖον 
ἦϊι.10.-ΕῈ. Β.6 1 Τρ ρθουν ἴοση οὗἩ Ομ γι Β 
δι πιοηἑ 0} ---88 Γοσοιμ πη τοαίεὐ εἶηπ68---ἰϑ 
δοι}}᾽1688 Ὀα8Βοὰ ὕροη ἴΠ6 ζδοὶ (δἰ Ηε 8 Βροδὶ- 
ἴης ἴο Ὀο]ϊονίπρ; Τοδίοτθ, ὙΤῃο Χεορίηρ οὗ 19 
ϑαγηιεπίθ οὗ βαϊνδίΐοη 18. δὴ ἰάθδα Ἡδίοῖι 1165 {116 
ΟἸοθοΡ δὐὺ πδηὰ βίῃοθ ἴΐπο ρμίβποθ οὗ (06 3.6 Ὁ 
Ῥ85865 ὈΘΥΟὨά οὔθ ἰδο ἀπΥ οὗὨ (6 Ῥαγοιυ δ δηὰ 
186 ΒΟΟΌΓΣΘ γθ08Γ5 οὗ (6 Δ1}]Ἰοπηΐα] Είη σάομι. 

ΔΑπηᾶἃ Ηο ἴὰ [ΠΥ], εἰο.-- 9 σοπι δ᾽ Δ η (8 
ἃτο, ψίιουῖ (οἷν Μ{] οὐ ούεη ἐπ οὶν ον] οι ζο, 
ὍΠΟΥ ἐδθ συϊάδποθ οὗ Θοά, ο Ὀτγίπ 5 ἰδ ἐπὶ ἰῸ 
(89 ὈῬα(ιἰο-στοιυπά οἵ {ποεῖν ἀοίοαί (ΕΣοῖς. χχχὶχ. 
2)η. Τὴθ βιυδ)οοῖ οἵἉ συνήγαγεν 8 6οα (ΠΠο φδίδη., 
Εθτγαγὰ) ; ποῖ [80 δ'χί Αῃροῖ (Βϑηρο}), ποῦ {89 
τγαάοι (Εν 4], πον, 8.}}} 1685, (89 πο] 80 Βρὶ- 
τὶὶ5. (ΒΊ ας, Ὀς Υ̓εἰίο [Ὀ ϑἰοτά 6617). Εἴατταα- 
εοᾶᾶδοη .---βϑοοϑυν. Ἐπὶ. Οπίδο αἰ ογϑηὶ ἰηιὁὉ- 
Ῥτοίδιϊοηϑ οὗ Ἠατι ο θη, 860 Ὠ ϑἰογά δος, Ρ. 
459. (Εἰγπιοϊοκὶοαὶ ᾿πἰ ογργοίδιϊοηβ: δ ζείάϊιπι 61- 
ὁγοϊίωφ; ἰὯ6 σαριιοὶ ; Μουηῦ ΦΔΦαπίουϊυ8. ΗΠ ἰ5βιο- 
τσ] ἱπιογργοίδι ἰοπϑ: Τὴ Μεκχίάαἀο οὗ Διυά. γ. 
10, ον ι(6 Μορίἀἀο οἵ Φοβίαῖ, 2 Κιηρ5 χσχιὶι. 29. 
ςοτηρΡ. ΖΘΟΒ. χἰϊ. 11.) Ῥδιετάϊοοϊς ᾿Ἰμἀ θεὰ ποῖ 68 
189 ἔλοῦ {πὲ (86 ἔθτια πιομηίαϊπ 97 Μεσιάάο (ἸἼΔ2 
Ἵ7) αἰ τ ὕγοτι θοί ἢ; οὗ ἰμ:9 ΟἹ]ὰ Τ᾽ οδίδιηεηὶ δΡΡεΪ- 

Ἰαἰἰοη8---ἴ 6 τοαίογϑ ὁ Ἡοεσιαἄο, δηὰ (μ9 ναϊζον 
ἀρήβμο Ἐδεπεςεερὶαὶῃ 7] οὐ" Ἀεσιαάο; Ἀ6, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, 
ΟΟΚΒ ὑροῦ εἰιὶ8 αἰδι! ποίΐοπ 85 δὴ δοσθϑδΒοΟΥΎῪ οἷγ- 
οιϊπιβίδησο, δηά (πη κ6 ἰδὲ ἐμοῦ οδπ ὃθ ἃ Τ6- 
ΤΌΓΘΠ6Θ ΟὨΪΥ͂ ἰο {80 ΡΪδ0ο0 ἬΒΟΓΘ ἐδ 6 [9Γ86]}169 
Ψ6ΓΘ Υἱοίοτίοι 8 οὐον {9 Κίη χη οὕ ὕδηδδη (16. 
τ. 190). Βυὶ νἘΖ᾿Υ βθου!ὰ ποὺ {16 ἔδιϑίιϊ πϑιηο 
οὗ Μερίἀἀο αν ρίνοη οδοδϑίοῃ ἰ0 ἃ βυπο] σαὶ 
σοπιροιηά, τι ἢ Τοίογθηοθ ἰο Εζοϊςῖοὶ δηὰ Ζθοϊνα- 
τὶ 7---λοηοίίηρ, ἐδοτγοΐοτο, {9 τρουπίλϊ 8 οὗ 
Φονυβδίοπι ἰπ ἃ δυο] 681 δοη86. Οὐ (})|0 ΓΘ6- 
Ῥοινιοὰ γϑίογοποθ ἰο ἤδογιὸ ἰπ Ενναϊά, δοο Ὀβίουν- 
αἰἱοοὶκ.---ἰὰ δὴ ἀνοδλίοοιοηΐσ δεροοῦ ἰΐ 18 ὙΘΥῪ 
ποιϊοπογίν ἱπαὺ (Π6 δἰχι ἢ ρα σοπάιοίϑ 1.8 (0 
({|᾿ ρίδοο οὗἩ ῥιάρποηί δὶ ΗΠ αγπιδρθάάου, νἱ(οαυί 
ἀοφβουιδίης (6 )υἀχιιθηὶ (86 17, 

[Εἴατθακϑᾶοι.--- 1 ἴθ οτνἀϑηὮγ ἰπ {89 
ταρληΐπρς οὗἉ {Π|ὸ Πεότγεισ πδιηθ οὗ (ἰ 8 οἷδοθ {παι 
ἐϊ8 ΔΡρτορσγίδίθ βρη δοδῆοθ ᾿ἰ68. ΕῸΥ οἰμον 868 
ΜΠ βου α ἑβραϊῖστί Ὀ0 ργοβχοά ἰο ἰῇ. .. Βαϊ 
(ΐ8 εἰγομδίδ 66 ἀ065 Ποὺ ἀθρτίῖτνο {ἢ} 6 παπὶθ οὗ 
ΚΟΟΖΡΔΡἾ64] τοΔ]}Υ ; δηὰ ἴ0 8 πηοδί ῬτοΟ Ὁ] 
ο ΘΥ̓ΟΓΕΥ͂ δοσοιηΐ (δαὶ Βασι ΤΟΔῚ ΠΥ οχὶϑίβ Π6ΤΘ. 
Το ψογὰδ τὸν τόπον τὸν καλούμενον πουϊὰ Βι1ΓΟ}Ὺ 
ποὺ 0 υδοα οχορρὶ οὗ ἃ Γοδὶ ρ᾽δοθ ΒδὈΪ Ὁ Α}}Υ 50 
Ὠδο, ΟΥἹ ὉΥ͂ 8. ὩδΔΙ16 ΥΟΥῪ Ἰἰΐζο ἰηἷθ. ΝΡ ποοὰ 
Ἧ6 ΕΘΑΤΟΝ ΥΟΥΨ [ΔΓ (Ὁ [86 ρ͵δοο ροϊη(εα ουί. 
ἸἼ25: ὙΠ, (π 0 Ἡδοιμπίαϊπ οὑ Μεσίαάο, ἀφοϊςηδίθϑ δἱ 
Ἰοδοὶ 180 πεϊφθοτμοοὰ Ἡΐθγθ (6 Οδηδδοϊ δ 
ἰκίϊχ8 ὙὙ6Γ6 ΟΥ̓ΘΓΙ ΤΟ ὉΥ Βαγακ, Διά. ν. 19; 
8δῃ οσσδδίου Μἱϊο ΓἌΥΟ Υἷβο (0 οὔθ οἵ ἰδ6 ἔνψγὸ 
ἀτϊ πὶ ρ ἢ} βοὴ ΖΒ οὗὨ [δγδοὶ σοοοτἀθαὰ ἴῃ ἰδ ΟἹὰ 
Τοβιδιθηΐ, δὰ ἰπογοίοτο ὁη6 νγὸ2}]}] ποῦ οἵ 

4 (8.0 ἸΤΈΧΤ, ΑΝ ΟπΑΝ. Νοῖο 21.--Ἐ. Β. Ο.] 

ΑΥΠΟ] εἰς ἰδ 6 ρτοδὲ ἤπαϊ! ουογίῆγον οὗ (89 
Κι κ5 οὗ 89 οητίἢ Ἰοραχυθα δραΐϊηβιί Ομ γι. Τα 
{Ππ6 Ὡϑη0 8] 16.117 ἃ ἶο 5 ἔγουι αὶ σίνοη πη ἰδ9 
ΟΙὰ Τοβιδιθαὶ, ψ θτο ἰδ ἰ5 (π6 »ίαιπ (3 Οδγου. 
ΧΣχν. 232) οὐ {πΠῸ εσαίεγ (Τα ρ. τ. 19) οὗ Μο- 
κἰάάο, ἰ8 οὗ δ᾽ κῃλν δοπβοαυθησο, Ἀπὰ πηΔΥ ὃθ 
πνδα ἢ ἴο 8 τϑϑϑοὴ οὶ 1 8}}8}} ἀν ο]] οὐ Ὀε ον. 
ΤΟΊ ΧΧ, ἴῃ ὈοΙἢ ρίασοα δάορὲὶ (86 ἔοτιῃ πδῖοῆ 
" 'δνὸ ἤογο, Μηγεύώ---ΔΚῶν οΥ---δδώ. Νοῦν τηυδὲ 
ἰι Ὀ9 Γογχοίίθη (δεῖ λίορχίαἀιϊο τᾶβ δοηπδοίοα ν᾿ ἢ 
ἀπο θ᾽ ονοτί ἤγουν Ἀπ β᾽ δου ρὨίοτ, υἱΖ., {παι οἵ 90- 
βἰδι ὉΥ ῬΒΔΥΔΟΙ-Νεοῖο (2 Κίηρᾳ χχὶϊ!. 29; 2 
Οδύοη. σχχυ. 29), νοι, (που χὰ ποί δηβδίορουϑ 
ἴο (͵9 ργϑαϊοίοα Ὀδί(]|Ὸ ἰῃ ἰΐ8 1856, γοὶ πογτοὰ 
ἰο Κϑὸρ ἂρ ἰδθ σβάσγδοίον οὗ 8 ρὶδες 65 οὔϑ οἵ 
ΟΥ̓ΘΡΓΠΓΟῪ δηὰ δδ] δι ; οἷ, 8].0 Ζοςῖι. χὶϊ. 11, 
δηὰ (δθ δἰγ κίηρ ἀδϑογὶ ριΐοη, 2 Οἤτοι. σχχτ. 35, 
οΥ̓ ἐῃῆθ9 ογίηδηοο οὗ Ἰαπιοηίδιίϊοη ἴον 9 ο514. Αἱ 
ἉΓΟρΙ 0 4180 ἀπο ΠΟΥ 9 ον Ἰδὴ ες, ΑΒ ασίδι. ἀϊοὰ 
οὔ ι86 ψοιηᾶθ γοσεϊγοά ἤγοπῃ 56, 2 ΚΊηρθ ἰχ. 
27. Το ργοῆχ 71ἀγὶ εἰ χηὶ γ ἐπ ὁ ποθ! 4ἴπ,᾽ 89 
115 Ἰοσαῖ ργοργι οί υ, 866 διδῃϊογ β ἀοβοτίριίου οἵ 
(ο ρμ]αΐῃ οἵ Εϑαγδοίοη, θὰ ἀπ 6 ορϑηΐηρ οἵ δί9 
ϑίπαὶ απά Ῥαϊεδίίπο, οἰ. ἶχ. . .. 8.1}} {ἰνϑγο ΤΥ 
δῆγο Ὀφοῆ 8 ἀφοροῦ σϑϑβϑοὴ ππίος 16 ἰο. οτ, δἱ 
Δ}1 ογδηΐβ, ᾿υϑιϊ δε (Π6 φγοῆχ. Αβ {8 πϑπι8 
ΠΟΥ͂ Βίϑηῃ δ, 1 Π848 8. πηι’ δηΐϊηρ οὔγϊπουβ οὗ (88 
ξιοδὶ ΟΥ̓ΘΥΓ ΤΟΥ τ ἰοἢ 18 0 (Κα μ͵ασα οὔ (δ 
Ββροί, ειυδβίαβ, Ὀο] νης (ἢ6 ποτὰ ἴο 6 πιετεὶγ 
8 τη γβίϊο ΟΏ6, ΘΧρΙ] δὶ η5 1 ἴο ὃ9 ΠΤ Δ 2 ὙΠ “ὑίεσ- 

φιεοὶο σχεγοίία εογιπι,, ἰὯ6 οὙὐουι ἤτον οὗ ἐδοὶν 
ΔΙΏΏΥ. Βαϊ, οοησθάϊηρ δηὰ πιδὶ ἰδ εἴης (δ ζεο- 
ἀτὰρ ἶοδὶ γ δὶ γ, τὲ μοὶ τ δ ρροβϑεα (δαὶ βαοῖὶ 
8 Ὥδηη6, Ὑἱϊ δυσὶ 8 Βοιηά, 80 δεδοοϊδιοὰ σι 
(86 Ῥαβί, Ὀογθ ἰο ἃ ΗΘΌΤΟΥ δδὺ, ἩΒοη δε οὗ 
(9 ἔμίατο, 8 οἴΐηουβ δἰ χα ἤοδηος οὗ οσεγίλγοιν 3 
15 Γοιδυκδαδὶο ἰμπαὶ ἴῃ Ζοοῖ. χὶϊ. 11, ῦογα 180 
τηουτηΐηρ 10. Φοδβίδιῃ ἷβ δ᾽ ̓ υὰθὰ ἰο, τ86 ΥΧ, 
τοηον ποί (μ6 ρ]δὶη οἵ ΑεσίἼο, Ὀὰϊ ἐν πεδίῳ ἐκ- 
κοπτουένου, διὰ (μΐ8 Δέτεοθ τῖιἢ (6 ἰηἰοΥργοὶδ- 
(ἰοῦ οὗ ἀπάγθαδϑ θγθ, γο ΒΌΡΡΟΒΟΒ (86 ὨΔΠὶ 
θαι νδὶθηὶ ἰο διακοπή.᾽᾽ ΑτνοΒῦ.--Ε. Β. 6. 

γεῖθ. 17-21. Δηᾶἃ ἴτ89 δουϑῃῖδ ΔΑηκοϊ 
Ῥουτϑθᾶ οὔκ Βὲα νἱ8] ὉΡΟΩ 186 δἱτ.---Τ 9 αἱ; 
5 (Π9 σοι ἰἰξοτδρθοτο οὗ πιο. 6 Αὐζεῦ- 
γιΔ] ἴῃ (δ αἷτ ἰ8, (μογοίογο, ἴῃ [86 ὅγβι ρ΄ δὲ ἃ 
ἀφδαϊγ ἀδοοπιροκίιίοη οὗ {Π6 ϑρ᾽ γὶ Δ] 11 ΒΡ θ 6 τὸ 
οὔ πιϑῃ, σϑβαυϊης ἰπ {Π6 Γ4]}ἘΠπὴ δϑ0 ἀογ οἵ στεδὶ 
σοιηπλη 68. Αμὰ (μἷ8 ἰβ 9 Ἰγηδαἀϊαίε τεβοὶῖ 
ἀορίοιθα ἰπ τοῦ. 196. Βυὶ τὶϊὰ (Π6 δβορδιαιΐου 
οὔ (86 {γ00 ροόονγογα, Βαῦγίου, ἰ89 Βοαδδι, Οὺζ 
δηὰ Μαχζομρ, ἰδ αἷβο ἰεἰτοἀυοοὰ ἐπ6 σοϑιὶοδὶ ἀ6- 
δοτῃροβίιΐοη οΥ̓͂ 1πΠ6 ΘΑΥΓΠΪΥ 1} {6- ΒΡ 6 Τὸ---ἰἢ 6 ἐπὰ 
οὔ (ς ννουῦϊα.---ΕἸο 6 ἴϑιίηρίθ, ἔσο ἴτ86 
ἘΏΣΟΣΙΘ.---Τ ὁ ἐγοπό ἀθ068 ποί ΔΡΡΘδσ ἴοὸ υ ἴ0 ὃὉ6 
ΘΥΡΓΘΒΒΙΥΘ ΣΠΘΓΟΙΥ οὗ 8 οἰΐπιῶσ, ἰῃ οτάὰον ἴἰὸ ἰδ 
ΤΔ0Γ90 οογίδῖα ἰπαϊοαιΐου ἐμ δὲ τμ 6 τοῖσδ α δσοτηθ8 ἔσο 
αοἀ Ηϊπ5ο]7 (Ὀ διοτα.). ὥζοπι ἐλε ΤΆγοης ἴδ, ὑτὶ- 
ἸΩΆΤΙΪΥ, 8 ποτ ῇσαιϊ οη.---ἤ6η66 ἰμθτα ἰ8 Ὧ0 καί ἴο 
οοηησοὺ ἰΐ τὴ ἢ 116 ῥγδσθάΐϊης βεοηΐϊθηθο. 86 
Τενιρὶς ἰΒ {89 Ηοῖγ οὗ Ηοϊΐεδ ; τἰ86 7ΖΆχοης 18 1}9 
οογονγίης οὗ (86 Ατ οὗ ἴ89 σογθῆδηϊὶ. 786 οοῦ- 
Β0η8}0960 οὗ Τ᾽ οπιρὶο δηὰ ΤΏΓΟΙΏΘ ἰ8 {86 ΘΟΠΒΟΏ 80 
οὗ {86 ΘαοποιΥ͂ οὗ Ομ γὶδὶ δπὰ ἐμ βδοοθοῦ οὗ 
(86 Εδίμπου, [ ἰδ, ἰπ πο, ἃ υδϊβοπουβ ἀοἰιγνοῦ- 
8η06 οἔ (6 δθη(ἰπιϑηΐ οὗ {86 ΟΠ πτοῦ οἵ Θοά, 85 

4Γ.1ει ἰοὸ του οὗ ποῖο ἐϊοῖ πο βοης 
͵θ ἰῃ τοοϑπυγοὸ δάοριοδα υυτὰ ὉΥ Ὠανὶ δηὰ ἴδ Αροσεὶ9 

Ῥαὰ] δι ἀσδοτί ρτίν. (οντ Ὀοἰὶς) οὗ Μοδαίκηϊς ἐτὶ αταρὲν ; οσαιῥ. 
Δυά κε ν. 12: Ρο. ἰχυῇ!. 18; Ερδ. ἐν. 8.-Ε. ΒΟῚΊ 
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μοὶ 8 οὗ [ἢ ἰοττοϑίγὶ Α] σοβπιο8, ἱπσοι Κ ἢ τ ἢ Οἢ 
1(}6 τοΐοθ οὗ Οαοὰἂ ἰ9 Βοαγιὶ, βαγίης: [τ ἰ5 ἀοῃθῖ 
ΤῈ οπὰ 18 ἀροϊἀο. 7.9 ἴαἶκο ("6 ποτὰ ε080- 
Ἰωιοῖγ, πὶῦὰ ΕΘ ογ δηὰ οἰπογβ (αοίμηι ἐπ|)---- 
ποῖ, ΒΟ ΘΥΟΥ, ἴῃ [6 [Ὁ] οὶ ΠΣ ΒΘ 80: ΠΟΥ ἰδ 
ἄοπο δὶ τ ἱοσὶι 85 οοτητηδη οὐ (ἰπ γον. 1) (Βθη- 
κεἰ, Ὀ[19516τά., εἐ αἰ.). Α ἰϑαγῃοὰ αἰργοδϑίοῃ θχ- 
Ρααβ: Λε ἤοπια (ατοί 5). 
Διὰ [δϑ1τ09 νϑῖθ ἐκ τη  ἢ6(.5, εἰς.---ΟἈ. χὶ. 

19. Ηεοπροιοηθοῦα: “ΚΘ δυο ἃκζαΐη τοδοβοὰ 
Ῥγοοίβοὶ Υ (1.6 δα Ῥοϊηὺ δἱ τ ο ΜἨὸΘ0. 679 8]- 
Τοδν ἰῃ οὗ. χὶ." Αρρτοχσχί πιαίοἷνγ ἰσυθ. Αο- 
εογάϊης ἰο ΗΠ οἴιμμαηῃ, (6 ΡΓΘΒΘΏϊ Υἱβί ἢ ΘοΠ168 (0 
δὴ θη ἴῃ (πο τϊάδὲὶ οὗ τον. 18, δὰ πνιιἢ τ. 9 
ποιὰϑ καὶ σεισμός, εἰς., ἃ ὩΘῪ Ἰοδαϊηρ Υἱβίοη Ὁθ- 
εἰυῦ8. Οὐ ἰδ ὀνδηροὶ δα] ἱπιροῦὶ οὗ {0 ἐΐσἠέ- 
πίπσε Δηὰ ἰλωπάετγε, 566 ΞῪΝ. ΥἹΕΉ,.---Τ 69 Τ0110 78 
(ὲη ἃ ιθδῖὶ δασῖ Βαῦδιζο, βυοὶ 88 ὙὯ45 ὨΘΥ͂ΘΙ 
βεολτὰ οὗ Ὀθίοτο-- τα σοηγυϊϑίοη οὗ ΘΘΥῚΥ τοῖδ- 
(ἰοπα ἰο {ποὶνρ ὙΘΡΥ͂ ἤουηάἀπίίοη8ϑ, 80 ἔπαὺ (89 
Ομ τὶ διΐδη ποῦ] ὰ 19 ϑυηάἀ ογοα ἰηἰο (ἢ Γ66 ρΡᾶτίβ, τοῦθ 
ἔσαν, ονθη, ἰμδη (86 ον δα νου] ἃ τῶ8 [3 τοῦΐ 
Ῥτενίουβ ἰο τ6 ὅτγϑι Ῥαγοιϑία οὐ ΟἸγὶϑί. -- ἢ ἃ 
180 ριϑαῖ οἱῖν.---ἦἴο δαῦτο ΔΊΥΟΔΟΥ πποτθ ἰδδπ 
0806 ροϊηϊοὰ οαἱ ἴ86 ἀθοϊϑῖτο ἱπιροτὶ οὗ (8 ρ88- 
886. ἴτ δσοηϊδὶηβ (6 ΚΟΥ ἴο 41} {πὲ ΓΟἸ] ον 8, 88 
ἃ ΒυΙΙΠΑΤΥΥ͂ ἀοοϊαταίϊίοπ, πϑιγοῖγ, οὐὨ ὑπ 6 ἀμ γα] 
δυδχιιοηὶ δῃὰ 88 4 ἀἰβροβί(ΐση οὗἨ ἰδ (ἢ γ06 [0]- 
ἰοπίης δρϑοῖβὶ Ἰαἀκσαοηίβ (ΒΑ Όγ]οΩ --ἰὸ Β»δϑὶ 
--Οοζς δηὰ Μερο). Βοροθ ἱἰΐ γοϑυ}8 4130 (αὐ 
186 στεαί Οἷίῳ, ἃ8 Βασἢ, τηυδὲ σοιιρτγϑιθηα 8] 
(γε ρασίβ, δὰ σουβοαῦθ.} 7 ἐμδὲ 1 σ8η ἀθηοίθ 
ΒΘΙΓΌΟΥ ΟὨ γι ϑι δὴ ποῦ Ῥαζα Βοπιο, ποιὰ ΒοταΘ 
8 ἰϊϑ εἰσ οδὲ γαργοβθοηίαιῖ το ροιηί. 8.111 ΓΌΛΓ ΠΡ 
τοι ἴμ6 ἰγαϊῃ ἷἰΒ ἰὴ 9 Τϑίεγθησθ ἰο Φεῦ} 56}6 πὶ 
(Βευκοὶ, ον ἀ"σ, Ηοΐαιδηῃ, εἰ αἰ.). Οοηδίἀογοὰ 
ἰὰ ἀπά ἴον ἰἰϑβοὶ ἢ, (6 χροαὶ ΟἿἐγ ἰθ δῷ ἰά64] ΟἸἰ(γ, 
ο γδοὶηρ 8] Απιϊο τἰϑιἰδηΐ ἰὰ (Π9 Οεοϊάρηϊ 
δηά ἰῃ ἴμ6 Οτγίθοι. Δοσοτάϊης ἰο ἨἩΘηρδβιθοΥΩ 
(πτὴο τοιαδτίκα (4 ὑπο ΟἸτῖοδ ἴθ (8.6 Αρ͵οσδῖν 89 
ὍΘΑΓ τἴ6 {11|ὁ6 οὗὁὨ σγεαί, Φοτυβαίοπι δηὰ Βα γίοη, 
ἡ. ε.. Βοπι6), ποὺ ΟὨΪΥ δύο νὸ (0 δυοϊά ἰδ ηκίης 
οὔ εγτυβαείοια ἰπ (Πΐ8 δοπποχίομ, Ὀυὺ 6 8ΓΘ 8150 
ἰο Ραὶ Ογἰϑιῖδα Βοιο ουΐ οὗ οἷν πους 8---ἰὁ 
ΟἾγ, Β6 τηαϊπίαἰπϑ, σΔ ὉΘ ΟὨΪΥ 8 θαι ἤδη ΟἸ(γΥ, 
βοείου οπιο. Α οοτγίδίη θά ον σατο ΤῸ “Οἢ γὶ8- 
[8η᾽" Βοπια 18 Βαραϊυ γιϊϑίη κα Ὁ1]90 Ὀθτο. [ἐ ἰ8 
ἸηροδοὶὈῖο, Βονούονῦ, ἰδαὺ Θβομδίοϊορίοδὶ Απίἰ- 
οἰ τ βιδη Υ διουϊὰ τίρθη ἴῃ ἃ πιοαίμθη ΟἿΓΥ, 
Κπονπίηρ ποιπὶπρ ργοροΥὶν οὗὨ ΟἸ γἰϑιυϊβηγ.---Ἐ6- 
οᾶπι6 ἰμῖο ᾿ὮΣΘΟ Ῥαᾶσὶβ --- ΤῊ πύον ἐλγέδ 
(Θρ. οἰ. Υἱῖ!. 7, 8, 11, 12) 85, Ῥϑύσμδπηοθ, 8 
Βροοϊδὶ τοΐθγθησο ἰο ἐπ ἐλγεα ατγολ-έποηιῖοδ, ὙΘΡ. 
18" (ΒΌγαγ). Ὁ βιδράϊοοϊς : 7ὸ Βοδοὶ δηὰ 
{πὸ Βδίβδο Ῥτορμοῖ, ΒΟΘΥ͂ΘΥ, ΓΘ γοζδγὰ θα 88 0Π6 
ΤΑΠΑΟἶΒῃοαὰ ρον ον (σἂ. χἰὶχ.). Τη0 ΒΟΥΘΓΔΏΘΘ 
οὔ ἱπτοὸ δοβίῖο ρονγοῦδ 18 ΥἱΒ  ἰπδίδιοὰ ἀροῦ 
Ὁγ ΕὈταγὰ (ρ. 4061) ; ἴἰ σδαπηοί, ΒοΘΥοΡ, Ὀ6 δα α 
τὲ (6 {Π|τἃἀ δοπιοδ ἀϊτοοῦ ἔγοτα (ἢ 9 ΔΌΥΒΑ, [ὉΓ 
(86 Βαβϑίθγη Κίηρβ τὰ οἡ {86 ατοαηὰ: γί Βογ, 
(ὃς δροοῖθο Απ δα γίβι, ἰὴ ἐπ 9 ὨΔΥΓΟΎΤΘΡ Β6Π586 οἵ 
[0.9 τοτγπὶ, ἰ8 {πΠ6 Βοαϑί (9. χῖχ.), ποὶ βαίδῃ (9. 
ΣΧῚ.---ΒΑΌν ΟΣ ἴ89 ριϑαῖνυδδ σοι θη  τϑᾶ, 
εἰε.--Αοῖδ χ. 81]. Οἴτεαί δαδμνίίοη ἰδ Ὀὰὶ {6 πιο γ9 
ἀεξῆηϊις ἀοπϊ χηδίΐοι οὗ (μ9 σγεαέ ΟἿἵν. 8:86 γο- 
δεῖτοα (ὴ6 δηροῦ- ΐπὸ οὗ (86 βούθῃηίῃ Υ᾽4] οἵ 
ΑὐχοΡ ἰο ἀγίηκ, δηὰ (μ6 οἴεοοὶ οὗὁἨ (ἢΪ8 τὶ 6ὁ0ῃ- 
{ἰ68 ἐτουκ 41} (6 ἴτοθ βρϑοὶβὶ λυιάσιηοηίδ 
Ὧον (ΟΠ ον. Τὴ ἀησερ Ο7 ωταιίἡ [τοῦ θυμοῦ 
τῆς ὀργῆς] ἰβΒ ΘΔΡΙΪΥ ΒΥΠπιθο]Σοὰ ὈΥ (116 πὶῃο- 

ΟΡ ; ἡ «., ρϑυο ιῖσδιὶ ἰηἰοχί σαι ἰοη δηαὰ ἀτυηκοη- 
Ὧ698, Βρὶ εἰ (141 αδέέγίμπι ἰγόηιθηε, ἴθ ἴῃ:69 ΟΘΟΙΏΙΠ ΟῚ 
ἑαηἀδηιθηία) ἰγαὶϊς ῃθη66, ἰῃ 41 ἰἢγεθ Ἰυάᾳ- 
6 ηἴ8, ἀθδ1} Ῥγοσοο8.--- 9 οἱτθα οὗ [89 ἢδ- 
ΕἰοΩ 5 [}Δηρο: Ποι ἐπ], εἰς.--τϑοο ϑυν σιν. ον. 
20 ---Ασοοτάϊηρ ἰο Π  ὴ φϑίθη., (16 ἐ5]8} 45 κπὰ 
9 πῃ ου 81) το παἀϊοαίιῖνο οὗ Κἰηάοτῃβ. “ Το- 
ΚΡΙῸΣ ἱὰὰ (9 ἰβἰδηὰβ δηὰ (6 του πίδἰη8 ᾽" 
(ϑαγ8 {0 βϑδιηθ δχροϑίί0Ὁ) “16 868, 8180, 88 
τη Βη6.᾽" [Ι͂|π ἃ ΡὨγδσαὶ Θοππϑοίϊου {ἢ 18 18 ΠΟ 
ὨΘΟΘΒΒΘΑΓΥ͂ ΘΟΏΒΘαΌΘΏδΟ, δηά ἴῃ ἃ Βγπ|θ 0} 1 σαὶ 60.- 
Ὠθοίϊοη ἯΝΩΗΏἜ ΔΓ σοῃβίγηϊη θα 0 δ8ὶς : [ἢ τνμδὶ χο- 
Βροού ἢη8 [Π6 568 ὙΔη 8 6ι] ἢ 

γόον. 21. Αηδα ριθαῖ Βαϊ]. δα οὗ ἃ ἰδϊϑηῖ ἰΏ 
τνοὶρηῦ, εἴο.---το ΗαἰἸδίοηοβ οὗ ἴμ6 ψεοῖϊμὶιὶ οὗἉ ἃ 
ππῖπα τὸ 68] 104 ἱπογϑα Ὁ] στοαὶ ὈΥ Ὀίοίον. 816. 
χὶχ. 4δ, θαΐ οὐν᾽ Ῥάββαρθ πιϑηςΐοπβ 8} ]βἴ 068 οὗὨ 
(89 ποϊ ιν οὗ ἃ ἑαίοπί, νν Ἶσ ἢ δοπίαἰ 8 δβἰχίν το ὶ- 
ὯδΔΒ8; ΠΟΥ͂ δΔΙΘ, ἐβογθίογα, ῬΓΟΌΘΟΌΪ οἵ δαι8) 
νου τι 1[μ86 δίοπεϑ υδοὰ ἴῃ {π6 σαίϑρυ}18 ᾽ 
(Ὀ ἀβιοτάϊοοϊ ; σοπρ. ᾿ς Ἤείϊο, Ρ. 161). Α6- 
ςοταΐηρς ἰο ΕΌτατα, (Π6 ἢ αἰ] οὗἨ 8 Βυπάτοα-ρουπάβ᾽ 
νοΐ σας, “ὁ Βγτ 00}1268 τ 6 ᾿ἰγοηθηουβ Ὀ]ον8 οὐ 
ϑιυ δου δά βούσγοῦ τσ {Πμ6 ἩνοΥ]ὰ βυδίϑ᾽ ἢ 5 
πα ἰμὶθ (π|6 οὗὅἨ τονοϊαιςίο.᾽ Ὲ 27αἱέ 18 ἃ Βροοϊῆο 
ἀονδϑίδιϊ της αἱ Ποβρῃμουῖο ἀἰβοθαῦβο δυί βίης ἔτγοπι 
186 ἐδηβίοη οἵ ἐμ μ᾿ ιγϑίοδὶ οχίγεπιοβ οὗ μϑαὶ δηὰ 
οοἷά, δῃά πεῖν οσοπῆϊοι. ΤῊ 5, δου {Π6 αἶδβο- 
Ἰαζΐοπ οὗ Βυαπηδῃ [6]] ΟἹ 8}}0, (86 τηοϑὲ τυϊῃοῦϑ 
σοηΒΙοἰϑ οἴ (86 οσχίγοπθ ραν (68 τνῖἱὶ αὐὶβο ; πηοϑί 
οαυ] πη ὑμοὶνρ οὔροίθ, Βοννουοῦ, 1} δ ἰδ6 
᾿ΟΤΠ ΘΠ ΔΤΥ͂ ΘΟΔΙἰἰἰοη5 (δαὶ Μν}}} ἰδία ρ]δοο--τα 
ὑγαϊὰ ἰγρίοδ! γ χορ δεὰ δὲ (Π)6 οτυοϊ χίοη οὗ 
Ομτῖϑε [στο βαημοαγίη δηὰ γυδοῦϊο, ον δὰ 
Βοιιδη, ἴον (Π0 ἐἶπι|6 πνϑὰ 6 δοπλπιοῃ 68086.---ΤῈ. . 
Βαὺ ἐμ9 σγϑαὶ ποι ααἰ᾽οη8 οὗ παίατο ἰ (86 αοίϊηρ 
ΘΟΒΠΙΟΒ ΒΓΘ 8580 Θχρυοββοὰ ἰὼ (ἢ ἰβ ἤζιγο.---Α ἃ 
τ 9 ὈΪΙΘΒΡΒΘι θα Θοᾶ.---Ἰὴ οτάον τὸ Ὁ6 δὺϊθ 
10 Ὀϊδαρμόπια αοι, {ΠΥ δύο ἰῇ 8 8686 ὈΘΟΟΙΏΘ 
τηοηοἱ Νο᾽ϑ5 ἀρηΐη [οΥΓ, ΓΑΙ ΠΟΥ, (η6 ἴδαγίαὶ οχὶ- 
ΚΘΏΟΥ͂ δὰ8 δίατιϊοὶ (Π6πὶ οὐ οὗ {οἷ Γ ἴ8186 ΒΥ βίο Π|8 
δηὰ Ὀτουρχδὶ ([οἷτ ΠΟΥ σοπδοϊουβηθάβ οὗ (ἢ Οὐθ 
ΔΑἸΙαιὶ κι (ὁ {16 Βυ γα 66.---ΤῈᾺ.}. [{ 18, σοΥ ΑΙ ὨἸΥ͂, 
ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ (αὶ ἰμοϑθ γῆ 8ΓΘ 
Βιγυαοῖς ὈΥ δυσὶ ἃ [νε}], ὈΪΑΒΡΙΘΠ6 88 ΠΟΥ͂ 8.0 
ἀγίηρς (ΗΠ ρβίοη θογσ). ““ϑοῖμδ 8.0 ργϑοϊ ῥ᾽ αἰϑὰ 
᾿ἴ6 1688 ἴο {6 θαγι], οἴμουβ ὈΪαβρ θη θ᾽ (Ὀ9- 
ἰογ ἰ 601). “6 6 8.6, δϑργθαϊυ, ποῖ ἰο ἱππδρὶηθ 
{π8ὲ δου] παΐαγαὶ ἢ 41}} 18 τηθϑδηΐ᾽ (ΕὈτατα). 
ΤῊϊθ ὈΪΑΒΡΏΘΩΥ 18 (ἢ γχοβυὶὶ οὗἨ (86 τῆρο ψὶϊἢ 
ψ ἢ ἸσὮ ΠΘΥ ΔΥο ἰσυϊαῖοαὰ ὈΥ͂ 8 ΘΟΙΓΕΘ οὗ ΜΟΥ] ἸῪ 
αἰαῖτβ σὴ ἰΒ Οἱ το] ἱῃμσοιῃργοοηδι ὈΪ6 ἴο 
(6, δηὰ ὈΥ (6 δοβιθ υἱονν οὗὐ 6 νοῦ ά 
ψῃϊοὰ σοηΐγοηϊθ ἰδ. ἔνθ ΠΟΥ͂ ποί ΟΠΪΥ͂ 
τδαϊοα] θη, θα 680 1 ΌΤΙ 15πΔὶ ορογαΐοθ ὑ 8 
Ὁροῦ (ἢ 6 ταἰπ 59 οὗ 10} Β᾽ΘΥΑΥΟἾ 168] ΡΑΤΓΙΥ ; δηὰ, 
υἱοα υογεῖῦ, ποῖ ΟἸἾΥ ῬΆΡΒΟΥ, αὶ ὀνθη ΟΠ ΥΙ ΒΕ ΔῈ ΠΥ 
186} 88 (1:0 1κ οἴδοὶ ὑροῦ δηδγοιιὶοο- ΓΟΥ οΪα- 
ΕἸΟΏΘΥΥ βρὶτὶιβ. Ενθῃ ἰὼ Υἱὸν οὗ (89 ΟὈ͵οοίγθ 
ποιϊὰ δηὰ (6 δοιγβθ οΥ͂ (ὴ6 {ἰτη68, Οχῖσαχδίϑ 
Ὀδσοῖλθ ἱπογϑαβίη μὴ Ἰγεϊ(αἰοα. Ἐρθοία" Υ, ποῖ 
ΟΠΥ δοοὶ δ] ἰβὲϊο, Ὀὰὺ αἶϑο βὈβο] ἰδ ἔδη δι οἴϑηι ἰ8 
δὶ ἃ 1088 [ὉΓ ΠΙΟΏΘΥ͂, ἩΘΘΡΟΠΗ, τὶπα δηὰ θαί θοῦ 
ἴον (09 ῥτοβοουζίου οὗὨ Οχι γθ9 ρϑγίγ-δἰπιϑ. Α]}- 
διά δὰ ροεββιιηίβια, (ἢ 9 ἰβδϑυο οὗ ορί(ϊπιϊβιὶς οχῖτα- 
Δ ΩΆΠΟΘΒ.--- τοὶ δἰ δίοτοδὶ ἰηιογργοίδιϊ οηΒ 
οὔ ἰὴ Υ᾽α]9 οὗ ΑἸΖΟΥ, 866 ἱπ Ὀδιονάϊ οἷς, Ρ. δ08. 

Φ [στλδβαον δηάδ [Π6 οὐγοοίένο οἵἨ ἁ Ἐΐδ ὈΓΟΡΊΘΟΥ ἐπ [Π6 ἔτο- 
τηοπάουδ σαμῃοῦ-Όι}}8--οιηο οὗ δυ0 νουμπομν᾽ νοΐ, .ιἴ--οῖι- 
νίυγο. ἰἢ πιοάδεῃ ἩπΓίαΓο. -- Εὶ Β. Ὁ.) 
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[ΛΌΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΚΟΤΕ ΟΝΥἩἨἨ ΤῊΒ ΒΕΨΒΝ ΥἹΑΙ,Β.] 

Βν ἰδὲ Απιεγίσαπ  αϊίοτ. 

[1ὰ {π6 σοί οἔὗὨ ὑπ πτῖίον, {89 υἱϑίοη οὗ 
πὸ ϑδνοη Υ14}5 γοϊδίθϑ ἴοὸ οὐδῃϊβ βι}}} ἔπτατο-- 
οτθηῖβ ἰΠ6 ͵Δϑὶ οἵ ν σὰ ΜΠῚ ἰπηοαϊδίο! Υ ὕΓο- 
οοάθ κμ6 πάνοηί οὗ Ομ γὶβὺ ζῸΥ (ἢ 6518} }8τηοηὶ 
οἵ Ηἴ8 ΜΠ|6 πη] Κιημάοῃμ. 19 ρῥϊδαρυθ8 Ργθ- 
ἀϊοϊοὰ τὸ ἰο ὉΘ οχϑουϊθἃὰ ὕρορ ἰδ 9 ΟΡῬΟΒΘΟΓΒ οἴ 
Ομγτίβὶ δὰ Ηἰβ ἰγὰ6 [0] ]} ον 6 8-τΌ ΡΟ (ἢ 9 ὕο]]ο - 
οτβ οἵ (6 Βειβί (ἰ. 6.,ὄ (9 ψου]ά-ροόνοῦ, Ρ. 273) 
κη ΒΑΌγΪοΙ (ἐ. 6..ὄ (9 Δροβίδίθ οὐ ὑουῦἹά-8}}υὸἃΡά 
Ομυτοῦ, 8890 ΑὐΌ. ΝΟΌΤΒ οἡ ὑ. 817); (89 τΒοΪΘ 
Βογΐ6 8, ῬοΟΘ5.Ὀ]γΥ7, οοηϑι αὐ ς ἰδὲ πῇ ϊοῖ ἴῃ οἷ. 
Υἱὶ, 14 ἰ8 Βι Υ]64 δ ΤΠ ΡῚῪ ““ ἴ.6 ρσγοδὲ ἰγὶ θυϊδίΐϊοι ᾽᾿ 
(5660 ἀρν. ΝΟΤΕ, Ρρῃ. 191 κᾳ.). 

ΤῊθ τυῖτον 8 αἰβροδοα ἰο χοξηγὰ ἰδθ ἰθγΠὶ5 
ἐαγίλ, δέα, γίνετε απ 7οιπίαίϊπα, δηα Ζυπ, οὗ (μ6 
ἢτεὶ ἕουν γ᾽ 818 (τον. Σ9-10), 85 βατνίης Ὀθθὴ υδοὰ 
ἐμεγαϊν -τῖλθ ῬΓΟΡΆΘΟΥ Ὀοίηρς ἰμδὺ {1680 βου 
Ὁ 50 δΔεοίοα 85 (ο σλ..86 (᾿6ηὶ ἴο χὶνο ἔοτί ἀ616- 
ἰοτὶουβ ἰη ἔα 61665.--Ἴ 7 Ὁ7 (016 Βοδϑὶ 1510 δ6 846 Γ- 
βδίοοά τὴ τσογίἀ-Ροισετ, ἰΠ 6, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ὈΥ͂ {9 
Ῥουνγίης οἵ ἴη9 Μιή΄λ Υ δὶ ου ιἷ8 ἑάγοηφ (του. 10) 
6 810 ἰ0 υἱηιογϑι Δη ἃ δοπιθ ἰδ 6 η66 ὩΡΟου ΘΒ 8 Ὁ- 
Ἰ 964 οἷν} σονθγηπιθης8- ποῖ Π9  ἀεϑίγμοίυε, 60- 
γουΐης ἰ 6 ππιοη8 πῖτἢ ἢ 6 ἀἀΡΪκ 688 οὗἩ ΔΠΔΡΟὮΥ : 
ΟΥ̓ δίγεηγίδεπίπη, Ῥτοάδιυσίης (6 ἀδνῖκπο 55 τ] ἢ 
ἤον8 ἴτοιῃ ἰγγδηπῖοδὶ ὀρργοηϑίοῃ.---Βν (Π6 ΚΣ ω- 
»λταίοε οὗ ἰ!ο εἰχίλ Ὑὶδὶ νγὸ δ.θ, ῬΧΟΌΔΌΙΪΥ, (0 
πη οτγδίδηι, νἱτἢ οτγάποτγίῃ, [οτὰ, δηά οἱ 6 γ5, 
(δὲ ψιΐϊοὶ 5 ἴο ἴ[Π 6 τηγϑισδὶ ΒδΌν]οη τῆδὶ [86 
Ἰ 6 ΓΔ] ΥἾΥΘΥ 68 ἰὸ {6 Ἰἰίοταῖ οἷν. δι ὶν υἱοῦ 
Ὅθ σοτγτοοί, (ΒΘ ΠΙΔΥ͂ Ὑὁὸ τοχαγὰ (6 βυπιῦοὶ ἃ9 
ἰπαϊσαιί πρῷ (μδὺ συγγοηῖΐ οΥ̓ ΟΡ᾿ πίοη διηοη οὶ ον] }- 
Ἰΐη 8 ἰὰ ἤἴανου οὗ, οὐ 086 τη ἰϊι4.65 1η 16 πον] 
1116 ἰο, (9 ΑρΡοβίϑδίθ Ομβυγοῖ ("ἸΔΌΥ τδίοσ δ᾽ 

οὗ οἢ. χυϊϊ. 1 δηὰ 1632). Τὸ ἀγγὶπᾷ ὮΡ οΥ͂ (ἰν699 
ὙΔΙΟΥΒ, ΟΥ̓ ἐδ6ὶν δ] Πἶη ΔΎΔΥ ἴγοπι Βαῦγϊίου, 
ἩΟΙΪὰ ῬΥΘΡΑΓΘ (ἢ ὙΔΥ ἴ0Ὁ ἰοῦ ἀοβίγαςσιίοη βοὶ 
ἴογιδ, οἢ. χτὶϊ. 16. Μαδγ ἰΐ ποῖ 6 ἴδμαῖ ἰλε ζὲποϑ 
ὕγονε (δε διιπ-τίϑὶη τὸ ἰμο56 τπθηιϊοηοὰ οἷ. χΥὶὶ, 
12, 18, 10, σο 8τθ ἴο ἀοδέγου ἴΠ6 Ηδεὶϊοὶ (ἡ. ἐ.. 
Βαδθγυ ου, οοαρ. οἷι. χυϊὶ. 1 δηὰ δ)---δηὰ νῦο δῖ 
ἀφϑοτί θὰ δο ὕγοβ (λὲ συη-τίξιισ ἴτουλ (ὃ ἴδοὶ 
οἴ 9 Ὁ ἐπδὲ Βθὴ (06 ΑΡοσδΙγρ δὶ σσοῖθ [Π6Υ ΜῸΓΘ 
ὈΔΙΟῪ (ἢ 6 Βοτγίζου οἵ γτυἱδίοῃ, ψεοί ἐο ατὶδε (ςἢ. χΥΙΐ, 
12); οΥ ἐμαὶ {πῈ Ὁ ΤῸ ἴ0 οοίηθ ἴγοτι (6 Βδεὶ ἢ 
ΒΥ (89 3γογ9 ἀρὰν 18, 14) τὸ ΤΑΥ͂ υπάενμδοὰ 
ἐεασῆέγϑ οὗ ευϊΐ, ἰῃμδιϊχαϊοὰ ὉΥῚ ϑαίδη, δηὰ βοῖῃθ 
Βδυϊης οἷσϊξ δῃὰ ΟἰΘΥΒ δοείεεϊαξίίσαὶ δας Βοτί γ, 
δηὰ νονκίηρ ταῖγ80168 (860 4αἀαἠίοπαὶ! (ὐπιιεπὶ 
οἱ οἷ, ΧΙ. 18, ». 270), ψῖο 8ῖ.4}} δοάποοϑ [δ6 πδ- 
ἰἰοηβ ἰῃίο δὴ δϑβδὶ οὐ Ομ γὶϑὶ δὴ] Ηϊ9 ἰγὺθ 
Ομυγοῖῦ. ΕΕῸν δ8ῃὴ οσχρίδηδίϊΐουῃ οὔ ἤὔαγπιαροάοη, 
8690 (6 οχίγδοί ἥγοια ΑἸίογτὰ οπἡ υῃ. 803.---ἰιϑ 
δευεπίὰ Ὑἱαὶ Ῥουγοὰ ουὖδ ἀροῦ {ἢ αἱ ΠΙΔῪ ἱπάϊ- 
οδίθ 8π οὔδοὺ ργοάυοοά ὑροῦ {6 Ἀ116Γ8] δἰπιο- 
ΒΡίι6ΥΘ, δὶ οῆ09 ἈΠΙΥΘΓΒΆΙ] ἴῃ ἰἰ5 ἰοδιοησο δὰ 
Ῥγοάαυοίης ἔδανζα Θοπυυ βίοαϑ πὶ {Π|6 τοδ]πι8 οἵ 
Ὠαΐυγθ δηὰ ἴθ δυμηδῃ δοοὶοι Ύ (σορ. [88. χἰϊὶ, 
606-10; 206] 1. 1, 2, 10, 80, 81: 11. 1δ:; Μειι. 
Χχχὶν. 29: Μανὶς χιϊἱ. 24, 2ὅ.. Τὰαΐτο χσὶ. 25, 36; 
Αοίϑ 1ἰ. 19, 20: Βον. νἱ. 132-17; 866 2130 Χοίο 
οη (ἢφ δίχίῪ ὅθ], ρ. 179). Ἴὸ ἀεοβιγυοίϊοι οἵ 
ΒΑ. ])οῦ, 670 δ᾽ υἀθὰ ἰο, 18 ἀςβονυῖβά ἴῃ {89 [0]- 
Ἰονίη οΒδρίοτγα.---Ε, Β. 6.] 

Φ ὁ Αροϑίϊο Ῥοΐονῦ ᾳφποϊοὰ {π|85 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οἵ 90εῖ νυν 
οὔῖἷ ἐἰδηθδίης ἴἰο ἰσδοὴ ἔμπε ἰξ αὰ τοοοίτοι ἰ[5 ωἰὐέπισῖο [α}» 
δΙΙσπιοηξ ἐπ ουὐθηὺδ δεϊϑυδίπς ἰῃ9 Ῥρηξοοοοὶδὶ οὔμπευο. 1 
Ββοοῖπβ ροεδπὶ Ὁ] 6 [0 Γοϑίϑδὲ 9 οοηοϊαδίοην [δὶ 186 ποτὸἱ οἵ 
οὖν ᾿οτὰ ἰῃ Μειῖ. χχίν. 29, οἰἊ., ανὸ τοΐϑθιθῃοθ ἴο Θοῦγο δίοΌδ 
πη πδῖῃγϑ ἰπιπηοαϊδιοῖ Ὀτγοοδδίης 8 βοοοηὰ Αἀγτρηῖ, δοὰ 
ἴα [56 Ῥτορδοσοίοα οὗ ἰδαϊδῃ δηὰ «0ο]. Τ᾿πηου ἢ ἸΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
ὮλΥΘ ΔΙΓΟΘΩ͂Υ γοοοϊγοά ραγέϊδὶ δῃὰ ἐγρίοαὶ {π|}}} ππθο δ, Ἀδγὸ 
ωἰἐέηκαίθ τοδροοῖ ἴο [0:9 δ 129 ΟΥΘΏ [8.--Ε, Β.0.] 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΒΙΧΤΗ. 
(Βεσοηὰ Ὀϊνὶδἰοη.) 

ΤῈ0 ουθοῖδ Π|41 οὗ ΔΩρθυ, οὐ δ9 Τῆτοο Οτϑαῖ Ἐπ ἅ  υδριηθεξδ. 

σηαρ. ΧΥ͂ΙΪ. 1- ΣΧ Χ. 10. 

1... ΥΤΙΒΒΈῈ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΝ ΡΟΟΟΌΘΟΜΕΝΤΈΤ,. ΦΥΡΟΜΕΝΥ ΡΟΝ ΒΑΒΥΡΟΝ. 

σβαρ. ΧΥ͂ΙΙ.-- ΧΎΠΙ. 

Α.-ΤῊΞ 9ὐΡΟΜΕΥ͂Τ ΡΟΝ ΒΑΒΥΓΟΝ ΑΘ Α ΒΕΛΑΥΈΝ-ΡΙΟΤΌΒΕ, ΟΒ ΤῊΒ ἨΒΑΥΕΝΙ 
ῬΡΒΟΡΗΕΟΥ͂ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΑΠΙ, ΟΕ ΒΑΒΥΟΝ. 

σπαρ. ΧΥ͂Ι]. 1-- 18. 

Απᾶ ἐδοῦθ οᾶπιθ οπθ οὗ {δ βουύθῃ δηροὶβ τ πϊοι [π80] μαἃ (86 βεσϑῃ νἱ]5, διά 
ἰα]κοὰ τὴ πιο, βαγίηρ απίο πὴθ [οπι. απο τη67', Οὐπηο [οπι. Οὐ 6] ΗΠ ΒΟΥ ; 1 πὶ! 
ΒΠΟῪ υηΐο {π66 {86 }} οηΐ οὗὨἩ ἰΐ6 στοδὶ σοῦ [Πτ]οῦ] (Πδὺ δἰ τα. ἋΡοῺ [07 ἐπ. 

ὦ {Π|60]} ΙἸΏΔΩΥ Μψαίοτβ ; τὶ σπβοῖὰ (ἢ 6 Κίηρβ οὗἩ [Π6 δδυίἢ Βδνθ [οπῖὶ. ΠΕΤΕῚ οουλα 
[οτηϊοδίίοη, δηὰ {π6 ᾿πΠΠΔ ἰδ η8 οὗἨ [ΠΠ6Υ̓ προ ᾿ῃ 80] {86 οϑτί μᾶΥθ [ντ6}]} 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

ῖ γον. 1. 
8 γον. 2. 

στίς. ἘκλΑ. οτοῖς αἰ ἢ ΜΝ π..-ἘΜΈ Ὁ 
Τίδοι.. ἰμφογ τῶν ϊο9 τε ΒΦ.; 1δοῖ, αὐ Ττοι. οὶ! τι ἢ ὃς. Δ. Ῥ.; ΑἸΖ, Ὀεδοϊοῖθ.- 5 Β Ὁ.) 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 1-18. 806 

ὃ τηδάϑ ἀσυηκ πὶ [86 τῖμο οὐὗὁὨ Π6Ρ Τοτπϊοδαίοη. ὅο [4] ἢθ οδγγϊθα τὴ6 δΑΥ ἴῃ 
86 [οηι. {Π67 δρὶ ῦ τηἴο {πῸ [4] ΜΠ ΘΓΠΘΕΒ: δηα 1 ΒΔ Ὁ 8. "γοιηδη βὶὺ [51{{Πη0} ὈΡΘΟῚ 
8 Βολ τοῦ οοἱογοα [οηὶ. ΘΟ] τ 7] Ὀραβί [ν114- 6451], 10.}1] οὗ [ογ' ἦη).8. {Π675 ἤδη θ5. οὗ 

4 ὈΪΑΒΡΠΘΙΩΥ͂, Βανίηρ βούθη 6868 πα ἴθῃ ΒόσηβΒ. ἀπά 1ῃ6 ψοηΔη τὐᾶϑ δυσγαυθά 
[ο]υι 61 ἴῃ ΡυΓγρὶΘ δηα βοβδυ]οὺ σο]οῦ [οην. 60]07}, δη ἢ ἀοοϊςοα [ρ}]4 64} τι ρο]ὰ 
8Π4 Ῥγϑοΐοιιβ βίοῃβ [βοῃϑ] δηἃ ρϑϑυὶβ, μαυΐηρ ἃ ΡΟ] θη ΟΡ ἴῃ ΠΟΥ Βαπα {]] οὗ 

δ᾽ ΔΟΟΙ Δ ΟΠ. 5 δηα Π] 1688 [[86 ὉπΠΟΪΘΔὮ Π655865]} οὗ ΠῈΓ ΤὈΓηἸ σα οηδ: Απα ὩΡοπ ΠΕΡ 
Τογθῃθϑα ιτὐα8 [ὁηι. ιυα8} 8. Ὡδη6 τι οη, ΜΥΞΤΕΙΒΥ, ΒΑΒΥΙΟΝ ΤῊΗΙΞΒ ΟΒΕΑΛΤ, 
ΤΗΒΕ ΜΟΤΗΒῈ ΟἿ [ὑπ. ΤῊ Ε] ΠΑΒΙΟΤΘΒ ΑΝῸ [ςὑ.. ΟΕ ΤΗΕΊ] ΑΒΟΜΊ- 

6 ΝΑΤΙΟΝΒ ΟΚ" ΤΗΝ ἘΛΔΈΆΤΗ. Απὰ 1 58. ἰμ6 σοϊχδη ἀσυηκοη τὰ ἐμ6 Ὀ]οοά 
οὗ [ῃ6 Βδ1η8, 3η4 ψιἢ ἰμ6 ὈΪοοά οὗἨ (09 τλλυῦγτϑ [0 68865] ΟὗἨ 6808: δηᾶ πβθη 1 

Ἴ ΒΔ Ὦοτῦ, 1 ποηαογοα ἢ ρστοαῦ δαπιγαύοα [ποηῆθγ]. Απα ἰῃθ δῆρ6] βαϊα ἀπίο 
το, ὙΥΒογοΐογο ἀϊάϑὲ ὑπο τλᾶγνοὶ [πΟΠ46}] 7 1 ΜΠ [611 τῃ66 (86 τηγείοτυ οὗ {}6 
πομδη, 8πἀ οὗ ἰμ6 Ὀοαϑί [ψ11- 6480] ὑμαῦ οαγγίοῦ [Ὀθαγοῖ}} Βογ, π ῖοῃ [{Π41] 

8 Βαιἢ {ῃ6 βαυθῇ μοϑα8 δηα θη ῃοσῆϑ. Τίνα δοδϑὶ [ὑ114- Ὀ6α80}7 ὑπαὺ ποὺ βαινοϑὶ 88, 
Δη4 15 ποῖ; δῃά 8}8]} [18 δρουῦ ἰο (μέλλει)7 αϑοθηά ουΥ οὗ (ἢθ Ὀούίομη] 655 [οηὶ. Ὀοῦ- 
ἴοπ1]655] ρὶδ [8788] δα [ΐη8. 107 ροῖ ἰπΐο ρογάϊοη (ἀπώλειαν) : δηά {πον {πᾶ ἀν. 6}} 
οὐ [6 φϑγί 8.181} τόμ άθγ, ἢο86 δηι65 οτο [οὗ σψἤοτα {π6 Ὡδηῖθ 158] ηοΐ ψχϊ 6 ἢ 
ἴη [προ] (6 Βοοῖκς [8010]]] οὗ 18. ἔγοια {π6 υπάδίίοη οὗἁ [Π6 τγοῦν]ά, ἤθη {Π6ΎΥ 
6014 [8866] 86 θοαϑὶ [{ὑ114- 683] (μαι [ἴπ8. 6] νγαβ, δῃηὰ 18 ποῖ, δῃα γοῖ ἴβ [οηϊ. 

9 γε ἰ5---ἰπϑ. 888}} 06 ργοβθηὶ)]. ΑἈπά [ογν. Δ 54] Ηθγο 8 {μ6 πυϊηα πῃ] ὴ [{Π481} 
αἷἢ πὶβάομβ. Τὸ βουύθὴ Βι6865 ΔΓΘ βουθὴ πηδι 818, ΟἹ Μ ΏΙΟ. ἰῃ6 πτοτηδῃ βι(ο. ἢ 

10 [ογ τΏΘΓΘ [Πῃ6 ποιλδῃ βιἐὐοί ἢ ἀΡοὰ ὑδμ6πι]. [4] δπα ἔμότοὸ [οπὶ. {μ6γο---ἶηϑ. [Π6Υ] 876 
Βούϑη Κίηρϑ: [1πη8. (ῃ6] γο 8γο 1116, δῃὰ [ογι. δῃα---ἴη8, {86} ΟΠ6 18, απ [οηι. απ 1] 
{π6 ΟἿΒΟΥ 18 ποῖ γοῖ οοτθ; δηα θη ἢθ6 σοι [18 ΘΟΠ16], ἢ6 τησβῦ σοηἑηπ6 8 

11 εββοτέ βρβοθ [ΠΠ|16 116]. Απα {π6 Ὀοδβϑὶ [ὑ14- 680] ἐπδὺ 88, δα ἷβ ποῖ, θυύϑῃ 
12 μιο᾽5 15 1Π6 [848] εἰρδίῃ, δηα 15 οὐὗὨ [ἢ βαυϑθῃ, δηα ρσοϑίῃ ἱπίο ρογαϊοη: ἀπά {μ6 ἴθη 

ΠοΤῺ5 Ἡ ΒΙΘἢ ἔμοὺ βανγοδῦ ἃΓῸ θη Κίηρβ, ψ ΒΊΟἢ [Ὑ}10] Βᾶνο [1π8. ποῦ γο7}} γοοι γα ἢο 
[οηι. ἢο---ἶηϑ. 8] ΚΙ ρ΄ οΠλ 88 γοῦ [ὁη’. ἃ58 γοῖ7; θα [{η8. [Π6γΥ] Τοοοῖνο ρον Υ [Δ ΠΥ] Υ] 

18 45 Κίησβ οὔθ δοὺγ [η8. ἰοροίμο γ] σι π6 Ὀοδβὺ [πὑ}16-Ὀθ880]. ΤΒΘβΘ πᾶν οὴ6 
πη (γνώμη), δα 58}}8}} [οηϊ. 8}}17 ρῖνϑ ὑμϑὶσ βοῦν δηα βίγοηριῃ [Δ που! Υ] υηΐο 

14 106 Ὀεοαϑί [πὉ]4-Ὀθα5.]. ΤΉ 686 888] τηα]ζο [ὁπι. ΤΆ 116] ψΑ7 ἢ (Π6 ΤΑ, δπᾶ {ῃ6 
ΤΑΙΩΌ 8881] οὐθγοοιηθ [οοπαιι6 7 {Β τὰ: [ὉΓ ἢ 18 ωμοσὰ οὗ ἰογάβ, δπα Κίηρ οὗ Κίηρβ: 

1δ δηὰ ὑπμδὺ {πδὺ ἅγὸ νι Πΐμλ αγὸ [ὁπι|. αΥ6] (8164, ἀηὰ οἤόβοη, δηὰ ἈΠ]. Απάᾶ 
6 βαίἢ υπΐο τη6, ΤῊΘ ψαίθυβ το ἰμοὰ βανγθϑῦ, τ Π 6 το ὅῃ6 τῇοτο [Βδυ]οὶ] βἰἐὑθίἢ, 

16 δτὸ ρϑθορὶθβϑ, δαπά πιυ]ἰλαἀ68, μα πδίίοηϑ, πα ἰοηραθθ, Απα {πῃ ἔθη ΠΟΓηΒ ΜΒΙΟΒ 
ἴοι βαυγοδύ Ὁροη [ὁπῆ1. ὍΡΟῊ ---ὖπϑ. 8η47}2 (η6 Ὀεβεὺ [114-688], [μ686 888}} μδίθ {6 
σθογο [Πδι]οὐ], δηα 5881} τλαῖκα Β6ὺ ἀββοϊαὶθ δηα παϊκϑά, δηα β8}8]] αὶ μοῦ ἔδθβῃ, δῃά 

17 Ὀυτῃ [Γ[σοῃϑαϊα 6} Ποὺ τὴ [ον 1η7}5 το. ΕῸν ἀοα δαί [οπι. ἢ. }}] ρΡυῦ ἴῃ [ρᾶγ9 
ἰηἰ07 ἐμοῖν βοδαγίβ ἰο 1181] [Ῥρευΐοστα] Εἷ8 Μ11 [πλϊπα (γνώμη), ἀῃᾷ ἴο αζτοθ [ρϑυίοσπι 

8 γος, 3, ΤΊΘΟΣ. [1569 ΑἸδο 1 αἰτοῦ γέμον τὰ ὀνόματα, ὙἸῊ Οοά, Α., εἰς. [ΙΔΟΣ., ΤΊ ΟἿ. (ϑ8(ἢ Βά.), ΑἸ, τοδᾶ γέμοντα 
ὀνόματα Τί5 ἢ. (81) ΕΔ.) ἀδοίαγοα ἔμδξ Ῥ. γϑοανίτϑϑ (8 ἀἰνἰ σίου, Ὑ8ὸ τολάϊηρ οἵ {πθ ρατιξοίρ᾽ο ἴῃ τ. 6 ΤὉ]ονίης οἴαθδο, Ἡ ΒΊΟΝ, 
ΕΤΟ ἰξ ᾿οΓίαἰ, ΤΟῸ] δοῖτϊθ (ἢ6 αηοπίίοῃ, 18 αἰ8δοὸ ἀδρυϊοὰ: ΑἸ΄Ζ,, ΤΊβοΒ. (δ.ἃ Ἐὰ) τορῦ ἔχοντα ἩὙΪῈ ἃξ. Ρ.; 1,δοὴ., ΤΟ. 
(1869), «πὰ Ττοῖ., ἔχον ὙΠῊ ΒΦ. 1, εἰσ.--Ε, Ἀ. Ο] 

4 ον, 4. 1,δοῦ. μίνοα καί [ἢ δοὺ. γῖ[ Δ. εἰς, [80 αἴδο Τυος. δὰ Τίβος, (δὲ Ἐκ.) Ἡ]Β δὲ. Α.. 1, 1, Ὑ Ὸ]ς.. εἰο. ; ΤΊ ΒΟ, 
(1859) οπιὶτΦ τ ἢ ΒΦ. Ρ.. ΑἸΖ. Ὀγαςκοίβ.---, ΒΕ. Ο.] 

ὃ γεν. 4. Οοασά. δὲ. Α. Β". κἷνο τα ἀκάθαρτα. "- 
6 Υεν. 4. Οοὐά, Α. [3] ΒΦ., οἱσ., κἰνο τῆς γῆς. [80 ΤΊ κοῆ. {5 0) «ἰτἢ ΒΨ, (ηοέ Α.}; ΑἸΙ, ἔτος. ΤΊβο. (88 Ε4.) κίτο αὑτῆς 

πὶ 4.1. 1, σ α]ᾳ.. «ἰο.; δὲ. τοαὴϑ αὐτῆς καὶ τῆς γης.--Ἐ-. ΒΕ. Ὁ. 
ἣν δου 8, Οοάδά. Α., εἰο., κῖνο ὑπάγει. [80 1κοι., ΑἸΏ, δπὰ ΤΊβοι, (1859); ἔτος. κῃ ἃ ΤΊθΟΝ. (88 ἘΔ.) αἷνο ὑπάγειν τ (ἢ δξ. 

, Ῥ-Ε. Β. Ὁ. 
8 γον. δ. 1 ὁ “απῇ μοὶ {6 ἴδ ̓ πὶ δέοι οὦ ἐγδμδ]αιίοη οἵ ἔπ ργίέμίδα ἰοχὲ οὗ Εγδτητθ, καίπερ ἔστι. ΤΉ ΐδ τοβ Ὡρ,, 85 

8 ΠΟῪ ΚοπΟΓΆΥ ὁσῃοραθα, 8 “ΔῊ ΘΟΥΤῸΓ οὗ ΕΓΑΒΏΛΙδ᾽ σΟΡΥ ἰδ ἢ ΟΥ οἵ ἐδ ῥσγϑβα: 1ξ ἰβ ποῖ Τοππὰ ἴῃ ἴπ0 οτχί αὶ Μ8. οἵἩ Ετγβϑ- 
ἴηυα. Οἡ [ἢ{5 δα δ]οσέ Ὦν. Οοπδηΐ ττί θη ([ἢ Ηΐβ αγίϊοῖο οὐ [ἢ 8 Οτγοοῖ Τεχέ οὐ (λὸ Αγροοαῖψροο ἰῃ Τ' 6 Βαρήκέ ᾿μανίον ν): “ ΤῊΘ 
ΜΆ. τοδῆα, καὶ πάρ ἐστι, νἰτῃ ἐστι 5110 Π ΕἾ τουχογοὰ ἴγοπι ἴπὸ ργοσοῦϊηρς ΒΥ} Ὁ]6 (α5 οἴζθη ΠΡΡΘΩΒ ἴῃ τδηπποτίρι), θὰ τ {Π}} 
ἃ ἀϊκ μοι τυτὶτἴθη ἃ ἴῃ τδ0 ὙΠ δο παρ, δὰ ὙΠῸ {Π|ὸ δοοοηίποιίοη, ὉΠ 4 ΠΟΒΕΟΏΑΌΪΝ, οὗ καὶ πάρεστι. ΤῊΘ σοργίδέ, τηἶθ- 
ἸΧίυκ α ἴον « ἰὼ; ἐδ 5.114 }]9 παρ, δῃηὰ ἀπ κίηκ ἃ τους αἀἰνίβίοη οὐ δ8υὺ}14}}}04, ττοῖϑ καίπερ ἔστι, ΘΟΠΙΤΑΓΥ ὈΟ(Ὼ ἴο ἴδ ᾿οΓΘΓΑ 
δοὰ τ: δοοϑδητηδίίοη οἵ ἰῆ 9 Μ9. ὙΠοτο σὴ 9 πὸ ἀοιιὃς [παῖ ἴῃ ἔστι γρράϊηρ 16 παῖ οὗ ἢ 9 δῃοίοηι ΜΓΒΒ,, ΠΘΙΆΘΙΥ, 189 
Βίηδ!εἰς (παρεστεκππαρέσται), ἰῃ6 Αἴοχ. ((οά. ΕΡΉ. 5 ἀοίδοι το ̓πο16), Β. οἵ {πὸ Αροο., δηὰ ἐπο Ῥογβηγτδο ρα] πηρδθεῖ, 8}1} οὗ 

δᾶγο παρέσται." ΤΠο τολδαϊηκς ἔππ5 ἰηἀἰοσαῖοα ἰΒ ὨΒΙ ΘΥΒΑΪΥ δαἀορίοα.---«Ἐ. ΒΕ. Ὁ, 
9 ον. 10. [Οὐἱε. Ε42. τοδ ὁ εἶσ νἱτποαὶ καὶ, ἰη πος. τ ἱτ δ. Α. Β5, Ῥ., Ῥπχ., εἰο.---ἘΠ. Β.. Ο.] 
Ὁ ΨΥ, 11. [δ οὩ.. ΑἸΖ,, Τίφον.. τοδὰ αὐτός νἴ(ἢ Α. Ρ. 1, Ῥὶσ., εἰο.; Ττρα. εἰτοβ οὗτος ψΠῸ ἐξ. ΒΡ.--ῈἨ. Ἐ. 67 
Ὦ γεν, 19. ὙΠῸ τοδάϊης οὕπω ἰῃ δος, τὶ ΒΒ, [δ δο, Ῥ., Ῥωΐ.1, εἰ6., [80 ΑἸ΄,, ὕτορβο, δὰ ΤΊδοΣ.; 1Δο. σοδὴβ οὐκ Ὑ{Ὸ} Α... 
“-ΕΞ. Ἡ. Ὁ. 
Β Ὑετ. 16. ΤΟτ!. Βάδ. τεδὰ καί μη! λ8. Α. ΒΦ. Ρ.Ὶ, 4π|., Ῥμιά,, Ῥετηϊά.. Τοῖ.; Οἴσπα, διὰ 1γν5.498 τοῦτο ἐπί.---Ἐ, Ἐ. ΟἿ 
12 δ χὴν (88 ΕΔ.) τοδὰδ πυρί, πὶ τ οιξ ἐν, πιιν ἐξ, ΒΡ’, Ρ.; ΙΔ λ΄, Τίδοδ, (1869), Ἐτος. ὑσοῦς ἐν σὰ Α.; ΑἸῈ, 
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006 τηἷπά (ποιῆσαι μίαν γνώμην) } δ, δηά [ὑπ8. (0] 
18 [114-648], υπῈ}} τ[Ππ6 τψογα 815 οὗἨ αοἀ 584}} Ὀ6 ἔμ 

ΕἾγθ {μοῖν Κίηράοτῃ πηΐο ἰδο Ὀααεὶ 
οα [βη]864]. Απὰ ἰδ ποχγδλη 

ΜΠ Ιοἢ [(μ40] ἕπου βαυγοϑὲ 8 ἐμαὶ [86] ρτοαὺ οἰΐγ, τ οι [141] τοϊσποίμ [μδιἢ Κίηρ- 
ἀομ] οὐϑῦ [}9 Κίῃρβ οὗ (δ οαγίι, 

ὁ Υον. 11. {[{πῖ9 οἴδτθο 16 οτο  ὐδᾶ ὮΥ Τομτα., δηᾶ Ὀγδοϊκοίοα Ὁγ ΑἸΌ, ἔῃ δοοοσᾶά. νῖεδ Α. 10, Ῥωΐρ., σίε.; 1ὲ (οἵ γνώμη» 
μίαν» ἰ κἰνϑὰ ᾿ Ττος. δπὰ Τίδοδ., τ τ Μὲ. ΒῈ, Ρ. ᾿ Ἷ, 14, οἱο.-.-.-Ε ἜΑ ᾿ ἤίρ. ᾿ 

γοῖ. 17. Ἁ. ΒΚ". [Ν΄. ΡῚ] εἶνο οἱ 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΙΟΑΙ, ΥἹΕΥ. 

ὝΠοη ψ͵ ΒΔΥ: (9 ζ4}}] οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ 88 8 ραδ- 
Ὑδη-Ρἰοίυγα, γ͵ὐ Ἰθ 8}, ἰδ6 [4}1] οἵ ΒαΌΥ]οη δυδ 
δρεεὶος εἰογπὶ, ΟΥ, ἴῃ οὐ ν τ οτβ, (8 6 ΡΠ ΘΠ ΘΉΟΣ 
οὗ Ληιϊοὶιν βιϊδη υ πὶ ἰΠ 6 ΟΠ Οἢ, ἴῃ δὶ 15 ἢἷ59- 
ἰογῖοαὶ Ὀθαγίη 8, ἐἸατιὶ παί οὰ ὈΥ {μ9 Ἰὶκὶὶ οὗ τοὸ- 
γψοϊδίοη δηὰ αοβίβπαιοά ἕο ἑπαρπιθηῦ ὉΥ ἰδ9 
γυϊο οὗἩ θινίηο Ῥσγονϊάθηῃσο. 

ἯΥο πιιιδί, ΒΌΟΥΘ Δ]}, Κϑὸρ ἔδλδίέ μοϊὰ οὗ ἐμ 70]- 
Ἰονίηρς Ροϊῃί8: 1. Τδὶ (9 Βα Όγ)]οη ΠΘΡΘ Βρο]κοη 
οὔ, (6 Ηανϊοί, ἰΒ ἰο Ὀ9 ἀϊδιϊ συϊδηιθάὰ ὕγοτα ἐμ 9 
ἔθηογαὶ Βαοαῦγϊοι (οἷ. χΥΐ. 19), δῃὰ γοί ἐμαὶ ἐξ 
οοἰ πο 468 τὶ εἰ {ἢ Ἰαϊίοτ δα [18 βγϑί [Ἰδϑὶ 77" Βἷ8- 
ἰογὶσα] ουϊηιϊπαϊίοη. 2. Ταῦ ἐ|ὸ δοαδὲ τ πίοι 
θοδγα ἴμ6 Πατιὶοί ἰβ Δ οηἰ οι] τὶϊῃ (1.6 δεαεέ ουμΐ 
97 ἰ(λ6 «Ζεα (οἷν. χὶϊ!.), 8. 8:6 δου αν δη 8 60- 
ογαίο δηὰ Απρϊομ γι βιῖαπ οσβδὴ οὗ βαίδη ; ἰδδὶ, 
Βονονοῦ, ἰῦ ΒΘ0τΘ δοπη68 ἀρὰ ἐγ σοῃδί ἀογαίΐου ὑτο- 
Υἱβί οΠΔΠ ἰῃ 8 Βρθοΐδὶ δβρϑοῦ ΟὨΪΥ, 88 Ὀοδυίης 
(9 Ῥοπιδη ἤ07᾽ 8 ἰΐπ)|θ, δῃά, δ0Ά}}γ, ἰαάσίης 
ΟΡ. Ηδησο, 8150, ἐδ. 8 ἰβίουυ οὗ (89 Βοδδὲ 18 
ΤΟΥ͂Θ Βρα οἶα] Ποτθ ἐθδῃ ἰα οἷ. χὶἱΐ. [Ι͂ἢ {ὴ9 ]αἰ- 
(Ὁ Ῥαββαᾶρο, γ6}, 8, ὁπ οὗ ἷβ Βοδὰβ ἰβ τιον δ} 
πουηβεοὰ ; Βογο, ἔθ ψγ 019 Βεαβϑὲ ἀἰβδρρϑαγβ 0 
ἃ (πιο (γον. 8). 8. Τμαὶ {ἰπῸ λεαάς δηὰ ἀογηϑ 
οὗ (μο δεοαδβὶ 6 ΓΘ γοβοῖνο ὑμοιβοἾγο8 ἱπίο 8 Βρ6- 
αἶα] ᾿ιἰβίογυ δομβίϑιίηρ οὗ ἔπὸ ρατίθ--τῷ ἩἰΒΊΟΥΥ͂ 
ν σὰ πυϑὺ ὈΥ̓͂ 0 ΤΙΏΟΔὯΒ Ὀ60 δσοῃΐοιπαάοα ψῖ (ἢ Ἐ8 9 
Ὠἰδίοτγ οἵ (116 Βοδβί ργοβοηίθα ἴῃ οἷ". χὶϊὶ. 
Τα γ͵Θὰ 8Γ6 Β0}}} ἰῃ (Π 6 βρῆ οτθ οὗἩ ἰδ)6 δουϑθηίῆ 

ιαὶ οὗ δῆζον ἰ8 τηϑηῃϊζοϑί, ἰὰ (16 τβὲ ρ]δοθ, ἴγομλ 
ἐμὸ θατὸ ἔδοὶ ἐπδί οη9 οἵ (89 δούϑθῃ Αὐροὶβ ὙΠῸ 
Βεὰ {))0 Ὑ᾽.18, δον (86 δοὺς {89 ἰαἀρσιηοηΐ οὗ 
86 ρφτοαὺ Ηκσὶοι. 79 Ἰδίι8ν 18. Ῥγ οὶ πα Υ ΠΥ 
δἰ κηδ ἰσθὰ ὈΥ ὑνγγο ΤΏΔΣΚΒ: 1. 816 δἰί8 ὥροῆ ππαὴν 
«ραίεγα; Β..}6 18 Δ Δ} οΥἱ ἱΥ̓ ὈαβΒο ἃ ὈΡΟῚ ΤΔῺΥ 
ΠΑ 98} {168, ΏΒΗΥ πδίΐο Δ] αἰδβροβί(ἰ 0η8, Ρϑοῦ- 
Ἰϊαγι (98 δῃηὰ ουγγθηίθ8. 2. Ἡριδ ἀθρ ἰδὲ ζίπρϑ οὗ 
(λε εατίὰ λαῦυα ςοπιπιί(ε 7ογπιξαίίοπ, απα ἐδεν τολο 
ἐπλαδίς (λ64 εαγτίλ λαῦυε δέοοπια ἀγμπΐ οἱΐλ ἰλὲ 
«οἷπα ΟΥΓ ἀθρ 7ογπίσαίζοη. ἢ 6 ΒΟΙΒΟΙΓ 85 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἴον {116 ἀίπσα ὁ (λ6 εατίδ, οΥ̓͂ ΘΑΥΓΠΪΥ βίαϊοβ δηὰ 
Βοδίβ οὗ ουϊίιτα, δ ἰάοὶ], 4 δι )θοὶ οὗὨ ἰἀο]αίγΥ 
ὙΠΟ Π88 βοἀμοϑοὰ ἰἤθῶὶ ἰο 8 ἰδμουβθδηδ-ζο] ὰ 
Δροβίαθυ ἴτοτα ἐδθ ἴανγϑ οὗὨ γοϊϊρίοη, Βυπιδηίιν, 
ἔταῖϊῃ πὰ γἰμίθουβῃ 988 ἢ δηἀ ποὶ ΟὨΪΥ ΒδΥ6 {Π 67 
ἀοραγιοὰ ἔγοωυ {86 ἰτυᾳ αοἀ δηὰ βογυϑὰ ζβδ[βο 
Κοὰβ ἴῃ σοιρϑηΥ δηὰ σοηποοίίοη τὶ δον, Ὀαΐ 

4«[1ε ἰ6 ἘΠΟΙΜΟΙῈ (Πλὲ ἣν ο Φγείο οὗ [δ Θἀόγτηδη δα οη ἰδ ἃ 
τα δργίηϊ (0Γ ἰδέχίρ, α8 11 ἰ6 ΟὨἿΥ ἰὰ [Ὧ6 ᾿πίῖογ ἴογπι αὶ (ἢ 
Ῥτοροϑίοπ οὗἩ ουὐγ Αὐἴποῦ οδῇ ὃὕ0 ποοορίοά. 1ὲ πιὺ "6 σό- 
τρατεοὰ πὶ ούθὴ γε ἢ ΕἾΜ ρρττοσιοη [Ἀ6 ἴγι ἢ οὗ τῃ6 ἢτοξ 
Ῥιγὶ οὗ ἴΠ0 Ρτοροσίο ἐδ φπσδιίοπαῦ]θ, [Ϊ6 [{ ποὲ ρτοῦδῦϊο 
τιδὲ ὈΥ “" ΒΑΌΥΪΟΙ ἴπο Οτοαὶ " οὗ οἷ, χυΐ. 19, [0 θδθοὸσ ουῃ- 
τοπιρίεαἴοὰ ἐπ φηέγε ἴον δα " Ἰολάδϑαὰ ὉρΡ᾿" ἰὼ {Π|ὸ Βαδρυΐοι 
97 (δε ἰαδὲ ἀαμε , ὁ ΟΥ̓, ἰῃ οἴὟἑδοσς ψογάκ, 34 ἰδομ τοι] τ τὰ “ Βαὺγ- 
Ἰοη ἴπο ατοδῖ " οἵ τοῦ. δῖἴ--. Β. Ο.] 
ἵ {1Ὁ ποῖ οἱϑ δηὰ [86 βαὴϑ οὐοπῖ δοῖ (ὐΥἹ ὮῪῚ (ἣ ἤχυτοα, 

“88. 8]6! " (χ!!. 8), αϑὰ “5 ποῖ " (χυί!. 8).--σίκ, : τὴφΦ δρρα»- 
ξοιῖ οοδοίδᾳ οὗ ἴδιο Βορδὶ (0 ὀχἰίδὲ αὉ Βοαεί1ὕ--Ε Β. 0.] 

{ΠΟΥ ΒαΥΘ δἷδο ἄοπθ ἐμ βαιῦθ ἱπάθροηά θη], 
88 ΒΟΥ ζοἸ]]Ονοσ8 δπα ἰπιϊίδίοσθ.Ό ΤΟΥ͂ ΠΑΥΞ, 
ΒΟΉΘΥΟΘΙ, ἰὼ ἸΑΒΩΥ γοϑρθοὶβ Ὀ68η βιγερί δ]οης ἰδ 
ἐὲ8 ἀϊγθοίίΐοη ὈΥ ἐλοδα τοὴλο ἐπλαδίξ (λὲ εαγιλ-- 
ὉΥ δὐϑβοίϊυίθ Βδηρουβτοι οὗ ἐμ 801] δηὰ οἵ δυ- 
ἱποσγὶγ, το αγνο Ὀθοοηθ ἱπίοχί δία ἴῃ (ἢ 6 ἴΔ- 
ὨδίΪ681 Θη ἢ αδἴαϑαηι οὗ (Π9 ὈΪϊΖοΟΙΣΥ ΟΥ̓ ἐμ 6 ποτ] ά. 

ΤῈ96 Αμροὶ ἰακοθ ἐμ9 ὅξθοὺ ἰῃ δρίτὶ ἱπίο ὁ 
άεγηδδδ. Ἦτο, ἰξ ΒΘΘπΊ8, γ7ἷὸὺ ἃ ὙΓΠ1]6 δρὸ Ἰεῖ 

{89 Ῥογηδῃ, ὁπη66 οἸοϊμοὰ νεῖ 86 βυη (οἷ. χἰΐ.). 
Απὰ δυοῖ 8 ἱπάϑοὰ (89 ἴδοί: ἀὲ 8 (8:8 δδιὴθ 
ΜΠ ΘΓΏΘΒΒ, δη ἃ ποὺ (ἢ 9 ΒΔΙῺΘ; (9 δδ6 Ἦ οἴ Δῃ, 
δά ποΐ (Π9 βδῖιθ. Ηἰϑίοσυ βυβιοίθηι!γ ᾿πδιγυεὶϑ 
08 Θοποθγηΐης ἰἢο ὕδοί ἐμδὶ ἐ9 ἢ οΥ τὶ] ἀἜτποαϑ 
οὗ που] ά-τοπυποϊδιίϊΐοι, οὗὨ δδοοιϊοΐβαι, το βὸ 
Ἰοπᾷ φσυδτάοά ἰδ9 ἱπιοσυῖν οὗ (μ6 Ῥοπιδα, ὃδὲ- 
ςΘΠ16 ἱῃ ὁΟΌ 890 οὗ {ϊπ|0 8 νὶ ΘΓ 655 οὗ δρὶσιἰα 8] 
δηὰ ἱπιϑ)]οοίι 8] ποτ] σοστυρίϊοη---ἰ αὶ ἐμ ς Β68- 
ΥΟΩΪΥ ἤίρλὲέ ὕγοπε ἰῃ6 ποι]ὰ νγὰβ ομιδηρϑὰ ἰπίο 8 
ἀοτηοηΐο δεοζὶπσ οΓ ἰ0 ποτὶά, οιαθοάϊϑά ἴῃ 180 
ἃ ΟΑΥΘΟΡ οὗὨ [8186 τη 0} Κ8---ἰΠ δὲ ἃ Ὑϊ|ΠὰΘγη 658 οἵ 
ΒΥΡΟΟΥΪΒΥ, μία γα, ἴδυιδιϊο 8) ἰοττουΐαπι δηὰ ἀε- 
ΠΊΟΓΔΙ ΙΖ ΠΩ ἀορπια8 οὗ 8}} κίθ ἀ8 νγδ8 στϑ υλ}} 
ἀονοϊορθοὰ. Βαὶ (9 ομηδη----ἰ5 886, ἱηοο, (Βς 
βδιῦθ ἢ ἸΤΉοδΘ Ἧ]|:.Ο σδηποὶ πηἀογϑίδπα πον (ἢ6 
οπ6 ἤοπιδη (οἢ. χἰΐ.) οδὴὰ ἐπ {μὲ δοῦτβο οἵ {{π|6 
Βαῦο αἰϊνίἀοὰ ἱπίο {86 ἐπὸ ὅζυγοϑ οἵ {πὸ Ηασὶοὶ 
διὰ (μ6 Βτίάο, βιιουϊά οοηβιον ἐμ ἔδες ἐμδὶ 1:9 
γμοδὶ δηὰ (6 6 Κ͵ΛΟΥ οα [88 Β8Π|0 ΘΔΥ; ἰδδὶ 
{86 βϑίηθ ΤἸΘΟΟσΔΟΥ ν δίοι, πῃ γοδροοὶ οὗ 115 ἰῃ- 
0 ΓΠ8] δ5βοῆσο, Ὀογθ ΟΠ τί, 4180 οσυοϊδοὰ Ηἰϊπι, 
ἴῃ τοβρϑοῦ οὗ 118 ὀχίεγη δὶ Εἰ οσαγοὶσα Πξυτδίίοι; 
δηὰ (μαὺ ἰδ (86 ἀογνοϊοριαοδί οὗὮὨ ἐμ9 Ηδγὶοὶ 
δηά ἰμ0 Βεῖάο 8848 ποὶ Ὀθθὴ εβεοίοα ἴῃ ἵν βερ8- 
Υϑίθ ἴπο8, Ὀυὰΐ ἷἱπ δα οτἰχὶπαὶ οὐζϑηὶσ ἀ Υ, ἴα 
Μ Πσὰ 106 σοηίγαβδυ 885 Ὀθθὴ ΘΟὨ ΓΙ Δ}}Υ πιδῖα- 
τίηρ (8666 189 70οἰ-ποίε οἢ Ὁ. 26). 
Τὴ (0]]Π ον οοηδὶ ΘΓ 1 0}}8 ΠΟῪ βιυιοοδβϑί οἷν 

ἀοιηδῃὰ ουν δἰϊοθηίϊοῦ : 
1. Του Ἦοιμδη δηὰ δου ροϊδιΐϊοι ἰοὸ {86 Βεδδί. 
2. Τὴ9 Βοδδί ἱπ ἷβ χοϊδίϊοῃ ἰοὸ 186 δεῦϑα 

Ηεδάβ. 
8. ΤΉΘβουθη ἤοδάβίη γεϊδίϊοη ἴο ἰδ ἔθη Ἡδοτσδβ. 
1, Το ἤδοπιδη διὰ μον σοϊδίΐοα ἰο {86 Βοαβὶ. 
Τηδὶ (6 ἤοιιδη μοτὸ ἀορίοιοα ἰα β᾽γηϊδοδαὶ 

οὔ ἐμο Δ] 16 Ομ τοὶ ἔμ γῸ οδ ὉΘ πο ἀουθδί, πθδα 
ΜῸ Θοηδί 6 ἰμ9 ἱπιροτὶ οὗ ἐμ9 Ἡ οτάδῃ (186 οοῆ- 
ἐτεκειίοα οὔ Οοἀ) δῃὰ οὗὁὨἩ ποιιδημοοῦ (τεὶϊ 
Εἰοδὶ( γ)---(Βο6. Εἰηΐς, Ρ. 288 5δᾳ4ᾳ.). Τδὸ οσοὶα- 
Βῖγθ Σίγα οἴ (18 ἤσυτο ἰο ραχζδῃ Εόπι [818 
ἰο Γοοορζῃΐζο, ἰὼ ὑμ6 ἤγβὶ 0]δοθ, (6 Ὀγχοδὰ ξοὺρ9 
οὗ {Π6 εδβοπδίοϊορίοδὶ υἱδίοη  βοοομάϊυ, ἴῃς [βεὶ 
ἐπαὶ ϑνϑὴ ἴῃ ἐδ τἰαχ6 οὗἨ Ποταϊ(ἴδη, δηὰ ζδν τλθτὸ 
ἴὰ (89 {ἰἰπι6 οὗὁἨ Νάτο, ὁ που]ά μδνο θδοῃ ἱπιροϑαὶ- 
10 ἴον ἴ86 Αροσαϊγρίϊοῦ ἰο βρεῶῖκ οὔ Κόκιϑ 
8.5 ΘΠ ΟΥθἴηρς 8 συ Απἰ ον ϑιϊδη ἰπἶται ἤου [86 
Ὀϊοοά οὗ ("6 δαἰηίβ. ΤΕ ΐΡαΪγ, δυο 8 γεοΐεγουσα 
τὴ ἰδ ρργομοηὰθ (9 ἰάοβ οὗὐ Αβεδ σ θυ ϊδη , 
ΜὮ 16 [Δ Κ68 1[8 τϑ6 ΟὨ]Ὺ ἱπ οογσυρὶ ΟἸ τὶ δἰϊδηΐγ. 
Ετοια {μ680 οοποϊἀογαιϊοηβ ἰΐ πτὶ}} δἰδο δ6 ουνϊάσηι, 
ἄγϑί, (μδὺ ποὶ δὲ} ἰδ 9 ζ41165 Βουχὶδὰ ΟΒΌΓΟΒ, 
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Βοπιο, 15 Βογθ ἱπίοηδοὰ :---ἰἷθ 5 ἰδο ζυσί μοῦ 
ἥτοι Ὀθΐπρ ἰμ9 ἴδοῦ βἷποθ ἱπιρογὶδὶ Βοταθ 88 
Ὀεοη ἰγδηδίοστοα ἰο Βγσδηίἰυτη δηὰ ἐΐ5 Θοη γχο οὗ 

ΠΥ μ68 Ὀ660 5 ἰΠ9Π06 Σοηηογοὰ ἰ0 ΔΙΟΒΟΟΥ δηά 
ἐ. Ῥο ΘΥΘΌΌΣ ΚΖ ; ἸΠΟΓΘΟΥΘΡ, (89 ΙΟΥΔΑ ΥΟἶ68] ρυὶη- 

οἷρ!ο ἶ ἴδ διὰ υἱάθ ἱπρουσποῦΐ (ἢ9 
Ομυτοῖ. [Ιὑ ἰ5 86]80 ἴασίμβον ουἱάθηϊ, Βογουον, 
ἰδὲ ποίδίηρσ Ὀαὺ ΟὨγν διΐδη Βοιμθ οδη δοπδβιϊίιίο 
ἐδὸ ΒΥ Ὁ 01168] δηὰ ὨἱδίοΣ 68] ΔΡρῈχ οὐ {π18 τ ἢ ο]9 
Ὀοάγ οὗ ὑπ [8119 σατο. ΤΠ6 Μυϑοογῖίθ Βἷοτ- 
Διο ἰϑτ ἰ8 (00 γυάθ ἰο Ὧθ (8 ΔΡΟΣ; Βρογαάϊο 
ΒΥ ϑσα ἴο00 ἐμοονίδιϊο ; ἐπ τλθϑη 1165 ἩὮΟΡΘ 
ἈΙΟΤδσο δα 8 ἴῃ 8 ψ801]90 ἀθπιοηΐο ἀορίῃ. 
Νοτνοσί 61.685, γὸ γοραγὰ ἰμ9 δεῦεβ πιουηίαϊη8 
ἩΒΘΓΘΟΩ ἰΠ6 ἸΟΙΔη 5.8, 85 Ὀυὲ Δ δ]]υδίοι ἰο 
ἰογσαβίσῖδὶ Βόοπιο, ἐξ Ὀοϊη  Δγ ΘΔ ὉΪ9 ἰο (110 60}- 
βἰβίδῃου οὗὁἨ ἐμ Βοοῖζ ἰο ἰαἶζο 6 δεῦεπ πιομπίαἱη8 
85 ὃ ΒΥΠΙὈΟ]Ἶο6] ἤχατο, οὗ νυ ἴ οἷ τὸ τηὰϑί ΒρΘΔΚ 
Ζατίμοῦ οὐ. ΤῈΘ 566 ν ἀϑοΐδσϑοδ (δὲ ἢ τἸσοπάογεά 
τσοὶ ἰο 860 ἐδα Ῥοτηδη 88 0 ΒαῊῪ Ποῦ. Ἦο ἂρ- 
Ῥγϑιδηὰ ἐπὶ8 υἱέίογϑποθ ἴθ ἐδ 9 Β81η0 Β60860 ὙΠ 
ἴμ080 ΘΧΡοβί ΟΥΒ ψῃῸ Βα ῦο δϑαεϊχηϑὰ ἐμ9 οοπίγαβϑέ 
οὗ {18 ἄσυγο τὶς 89 ΔΡρθάσγϑῃοο ἴῃ οἷ. χἰΐ. 88 
86 στουπὰ οὗ ἰὴ0 β'οογ᾽ 5Β σομαογπιοηί. ἴῃ (ἢ9 
ΘΑΙΟΥΡ Ραϑδαμο, 6 Ὀομοϊὰ 8 οο]οβίΐαὶ ἮΟοιηδη, 
οἰοιοὰ τὶϊῃ [9 δι, (δ 9 το ἀπᾶὰονΡ ΠΡ [δοὲὶ, 
δήἠογηοὰ ν τ ἃ ραν]δηὰ οὗ οἰ οβϑῆ βίασβ, θαυϊρροὰ 
πὶ ορ 1686 ἩϊημΒ. Ηδγθ Ἧὸ δῦ 8 Ἠατ]οί, 
τἰἀΐης ΟΥ δἰὐἰϊπα ὩΡΟῺ 8 δβοαγὶοὶ Βοδβὶ, ἃ Βοαϑβί 
εἰχυδιϊχοὰ τὶν ἰμ6 δυθ οΥ̓͂ Ὀ]οοὰ δηὰ Ὀ]οοά- 
(δ γβίϊ 688 (Ἰηἰο τι οι ἰδ 6 ἥεγν πὰ οὗ (89 2, γα- 
ϑοη .Ὸ8 ἀδΥϊΘηθ04), δῃὰ ἐπι ΒοΥΒΟΙΥ ζοπηάοα 
ὌΡΟΒ ὑἐμ6 Βοδϑί δηᾶ 1ἰ8 Ὀ]οοά- ἰτβίϊ 988, ἱ. 6., 
ρου, δῃ ΑΙ γἰ βίη του] ἀ- ΡΟΥΘΣ δὰ ὈϊοοαΥ 
γἱοίθηοθ.Ό Τμο Βεαδϑί 8 χω 9,7, ἰλ6 παπιεεὲ ὁ 
δίαφρλεπιν.----ἰ 6 00 18 Ὧ0 όχι οὗἩἨἁ ἱγγοϊ κίοη τ αἰ ἢ 
ἷβ ποὺ δοιρτθμοηαρθα ἰπ ἐδο δοϑοϊαίθ Μδολῖδ- 
γε δα οὗἨ ὙΟΣ] ἀ-ἸἸΟΏΔΡΟῺΥ : γοϊϊκίουθ Ῥογβϑθου- 
ἰἴου, οοπίθιιρί οὗ ΒυτηδηϊΥ, ἀθδροιΐβια οὐοῦ σου- 
βεϊθῃ 68, ὈΓΟΔΟῈ οὗἁὨ Ῥγοιωΐβο, ἃ ἀοοίγὶ μα) ϑυϑίθιη 
οὗ (Δ. 1}}6581085---δη ἃ [89 11 0--τ- τῶ Βοιηθ οὗ (9 
ἤγβιὶ ατίϊοϊθοθ.Ό ΤΠ9 ἱποοιζγυθμοθ οὗ ἐδ δευεπ 
Πραάς διὰ ἰεη στη ἰΒ Ὀτουχμὶ ἱπίο υἱοῦ μοτΘ 
᾿Κονῖδο, ἰῃ οσάὰον ἴο (9 δὶ απ] Ἰσίης οὗ {Π9 ρον Γ 
ἱηαϊοαιοα, 88. ροββοβϑίηρ [9 βϑυ]δηοο, δηά δαί 
ἀδθ βοιιῦϊδηοθ, οὗ μοὶ μθ88β.ὡ Οἡ ἢ ἷ8 ἀθεπλουΐο 
Βεδϑὲ {89 ροοὸρ ἤδοιμηδη ᾿ὰ5 ργθραγϑὰ δοὺ ἃ δοσὶ 
οὗ ἰβσοῦθ 70 ΠΟΥ οχδιίδίίοη ; πὸ ἸοΏον ἰδ {89 
ἸΩΟΟ Ὀοποδὶμ ΠΟΥ ἔδοί---ὙΔ 804 ΔΥῸ (86 δία γ8 
οἵ εἰοοὺ δρὶ τ 18, δπὰ {89 θα ρὶο- σίηρθ. βῃ}9 ΒΕΥ- 
βε] Γ '6 οἰοὶ βοὰ τὶ ἃ ραγὶ γ.σοϊοροὰ ἀου]ο τοά--- 
ψἱ {86 του] 09 οὗἩἨ ρυγρ)]6 διὰ ἐδ δβοδυ]οέ οὗ 
Ὀϊοοά---δηἃ ονον ἰμὲδ 8 βργοδά ἐμ 8βιιθθη οὗ ροϊὰ 
Ὀτοοδάο, οὗ ρῥγοοΐουβ βίοῃϑβ δηὰ ρϑϑγΐβ, ἐμ τὶ οἢ- 
ε5ὲ που] αἷγ δἀοσημηθῃί οὗ ΘΥ̓́ΟΥΥ δΒογί. [Ι͂π Ποῦ 
Βδηά (ῃο Ἦ οπιδὴ ποθ ἐμ τη ρίσαὶ χηθϑῃβ οὗ ΒῈΡ 
ἀοπυϊπίοι δηὰ σἴογυ, ἰμ9 σοζάδη οἰ, ἰ. 6 βγιαδο]!- 
68] τθ886] οὗἨ οοπβεοσαίθ δηὰ ΒΟΥ οοιωμπιυπίου, 
Β0ΪΊδοθ δηὰ χοίγοβδιηθεί---αὶ Διο 9,7 αδοπιΐπα- 
ὥοπδ; δηά, ἑοροίβονρ τὶ (0 σὰρ, ἐλ6 ὠποίδαη- 
ΒέδδέῈ ΟΥ (λ6 Τογπιοαίίοη, ἃ. 6., ἰλ9 ἰάἀο]δίσγ, οὗ 
{λε φατίλ.----ἰ, 6., ΔΙ (μο86 ἰπίαυΐιίοα (δὲ 2Ζ0]1ο τ 
ἴῃ (Δ9 ἰσϑίῃ οὗἉ ἰδοίαίσγ. Τὸ αδοπιπαξίοπε ἀ6- 
ποθ 81} ΤΙΔΉΠΟΥ ΟὗἨ πθῃδίι γα ΠΟ05868; ἐδ ὑπ- 
οἰμανπδεδεε 9ΓΓ (Ὺλ6δ ὕογηϊοαίίοη 9. {λ6 ϑατγίλ 8τὸ 
ΔΙ] ἐμι086 ἐτητλ τ] ἐῖθα τ ἰο ἢ τὸ ἰμ9 δοπϑεαθου- 
[14] ἰββιεδ οὗἩ {86 ϑασί 8 ἀϑραγίασο ἔτοπι {μ6 ἴσὰθ 
Θυοὰ δηὰ ἰἐα δοσυΐοϑ οὔ ζαϊδο ἀἰϊνὶ εἰιΐθα. Οἱ λὲγ ζοσό- 
λεαὰ 8.9 "88 ὦ παπιὸ τογίἐἰεπ 88 ἃ μιψϑίεγῳ ; ἵ. 6., 
ἬΟΟΥ͂ΟΥ 8 Δ0]9 ἰ0 τοδιὰ (89 πδιηθ, Μ111 στοδὰ (9 

ζο] οννίης ἰπϑογιρίϊοα : αδυίοη [λὲ ατγεαί, ἰλ6 
ΔΙοίλεν 97 (λ6 Ηατίοίε απα 97 ἐλς Αδοπιϊπαίϊοπς ο ἐλ6 
Ἀαγίλ. 8.9 Βουβοὶῦ ΠΟ 8 ποὺ (δ δὺ ΒΟΥ ΡΥΟΡΟΡ 
θ5σαἰοιθ0η---ΔΌΞοΪα Θ δονογϑὶ ΚΠ Υ Οὐορ {86 60Π- 
Βοΐθη665 ΟΥ͂ ΘΑ Γι ---ἰἴλὁ 8} ΟὨΪΥ ἰ(ἰἷ8, δη ἃ οδἢ 
ΘΔ ὨΟ(μΐπα 6860. Μόοδὲ τορι βίο 8 ΒῸΡ 
ΔΡΡοδγαποο: Αἱ ἀγωηζεη ᾿οοπιαπ Δ ΤὨγουρᾷ 
ἰδπδιϊοῖδαι ἰηἰοχί σαί ἃ ἰο ἰπ6 υοῦζθ οὗὨ ἔγϑῃ- 
γὶ υωπζεη «οἰ  ίλε διοοά οΓ ἰδὲ ϑαϊπίϑ 
απὰ «ἱἱδλ τλ6 διοοά 9.) ἰδα εοἱΐίπεεδος ΟΥ᾽ ϑεει] 
ΒΙοοά- συ ηο88 φτγοάσοοβ οχοϊϊθιηθηΐὶ, οὁοῃ- 
ἔαβίοῃ οὗἨὨ ἰδμὸ χωϊπὰ ; απὰ ἱἐμὶβ ΓΟ Υῖ 8Ρ0- 
ΡῬΙΙο5 πὰ ὑπ9 ζ}1οϑύ δθηβο ἰο (μὲ Ὀ]οοά- σα }}- 
Ὠ6Β8 ὝὮΟΒΘ ΙΩΘΑΒΌΓΘ 18 ΑἸ]ο ἃ ὋΡ ἰπ ἴΠ6 Ρ6}- 
Βοουίΐοη δπὰ ἀοβίγαοίϊοη οὗὁ (9 Βο] δὶ πὶ! Π 0 8868 
οὗ αοὰ δηά Ομ γἰβί. ατοίϊυβ ἀορὶοίβ 15 Ρ 6 η0- 
ΔΘ ΠΟ ΜῈ ἀτναϑίϊο υἱν 688, 11Κθ 8 θαϊο ἢ σοησο- 
Ῥἱὶοίυγθ: Ῥηαϊξ δαηιὶ ογέ ταδίάο, ἀεδρωπιαηίε εἰ ευο- 
“πεηί6 δαπσιεΐηοηι, μὲ εὖγὶὶ δοϊοηί.---Ῥα  ὯΟΥν 8.Υ1868 
ἴΠ6 αυδϑιϊοη---ἢ ον οδὴ ἰμ6 ΠΒοαβί Ἰοηά Ὠἰπ)86] ἰὸ 
ὈΘΔΡ ἰμὸ οπιαπ, τ 6 ἱΐ ἰ8 ἀοφοϊαταὰ ἐμαὶ ἐλά 
ἐὲπ Ἡοτηδ απά (λὲ Βεαεί δλαϊΐξ λαία ἰδ Πατϊοὶ 
απα πιαζε ὧξν αεδοίαίε (νον. 10)7 6 πεῖρα 
οΥ̓͂ ἰιοὸ Ταΐίαγο ἔθη80 ταυϑὲ Ὧδ6 ΟὈπογυϑα Ὠογο. Αἑ 
ἤγϑι {16 Βοδϑὶ 18 βυ δ᾽]οοὶ ἰο [η9 Ἡοπδῃ, ἴον 1ἰ 18 
{16 οι ψγ8ο μοϊροὰ ἰμς Βοιβί ουΐ οὗὨ δἷ8 Δἢ- 
Ῥϑγοηΐῖ δηιὶ]αϊΐοη. Τα δΌΒοϊι(ἴ δῖα οὗἩ (8 6 Ὠΐο᾿- 
ΒΥΘΗΥ͂ 88 ῥτοιηοίοα ἐμδοὸ σγονί οὗὨ ἐμ δοβοὶὰ- 
ἐἶ8πὶ οὗ ἀοϑροίβιι. ΕἸΏΔΙΪΥ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ἔμ 6 γ 18 8 
ΤΟΥΘΓ5Δ] οὗ {86 γεϊαἰΐοη, ὑπ6 Βοδβὲὶ Βανίηρ πιαὰθ 
ἃ ΡΌΡῚ] Οὗ ἐμ Ῥοταδη᾽ 8, (ἢ 9 Εα]59 Ῥσορδοῖ, βυὉ- 
βοσυϊθηῦ ἰο δἰπηθοῖϊῦ; δηὰ ἰὴ ἰὴ9 οῃὰ ἱἰ 8 ἐδ9 
ἀθ6ρ-Ἰγίηρς δηίδρομίδαι Ὀοίσοοη ἱἐμθ ἀοιηοηΐο 
ξτουπά-ἔοτβ οὗ ἐμ ὑψὸ [10 ῬἤἬδΤοτιδῃ δῃὰ (89 
Βο8591] τ οι σίγοθ οοσδδίοῃ ἰο ἴπ6 111 ουΐ- 
ὈΤΟΔΚ οὗ ΒΟΒΕΪΙΥ πὰ ἰμ9 ἀοϑίγυοιοη οὗ [89 
Ὑ οπιδη----ῬΟΒΒΙ ὈΪγ ἰῃ ἃ οΘοηῆϊῖοί ἔῃ τ ϊο (Π6 Βοαβὲ 
Ὑ71}} ΤΟΥ͂Θ 86] τογοὸ Βαπδη (ἰδῆ ἐμ 6 Ηδτγϊοί. 

ἘΠῸ6 ὅ'δονυ σωδυυοΐβ ἰο δο0 {μ6 Ἰοπιδ ἐπ ὑδὶβ 
δἰ ἐχαἰ 1 0}---οΥ, 16οὐ 18 ΓΙ ΘΓ ΒΟΥ, ἰο 866 ΠΟΥ δζαΐῃ. 
Ασσογάϊης ἰο (89 Βρϑϑθοβ: οὗ ἰδ6 Απρεῖ, ἰδδί 
ΘΝ πηοδῦ ΒΌΣΡΥΪΒ95 Φοθη ἰδ ΟΡ 16] ΟΕ ἷρ 
ψὶ ἢ (Π0 Βοδδβὲ, Βον σἱϊης ρου ίπ)---ἰ}8. τηοβὲ 
ΟΡ ΤΙ Ό]9 ΑἸπασου-θαυἱρηηοηῖ. Ηδποθ ἐμ6 ΘΏΒΥΓΟΡ 
οὗ 89 Απροὶ [ἰο ΨΦοπ᾿ Β πσομάἀονγσθη } 88 ἰπ 
ΥἹοῪ δὴ οχρί δηδίίοι οὗ {89 οτἱμὶβ οὗ (8 ἷ8 τη γ8- 
ἸοΥΎ οὗὁἨ [Π0 [0] ΟΡ οὗ (86 οιδῃὴ δη 189 
Βεαβδὶ. Τὼ6 υἱΐογϑηοθ γυδίδυβ: 7Ὺ6 βεαεί τας, 
απᾶ ἰδ ποί, απά 4λαϊλ αεοεπάὰ οὐ οὕ) (λ6 αὖνε5, ἐᾷ 
ογάδν ἰο φρο δρεεάϊῳ ἐπίο ἀαπιπαϊίοη Ὁ Τιΐ8 ἀθο]Δ- 
ταῖϊου [οὗ (Π6 ΒθδΒι᾽ 8 υδηϊβηδθηῦ δπ ἃ ΣΟ ΡΡΘΔΥ- 
806] 18, σονίδίηἶυ, 8 Ῥαγ8 1161 ἰο ὁ}}0 πιογία] 
πουπαΐηςς οὗ 8 μΒοβδὰ οὗ ἰΠ6 Βεδϑὶ (6. χὶϊὶ. 8), 
δαϊ 1 πχυδὺὶ 6 ἀἰδεϊη καθ θα ἤγοτα {89 ἀφοϊαγα 1 08 
σοποογπίης ἰμ9 Κίηρ νὰ “18 πο γοὺ σοηθ 
(οι. χυΐἹ. 10). Τὸ πτουπάϊπρ οὗ ἐμ Βοδβι᾿β 
μοδὰ ἰδ ὑμ0 οϑιβο, {86 αἰϑαρρθαγδῆοθ οὗ ἰἢθ 
Βοδβδὲ {86 σχϑβιι ϊὺ: ἰμ6 γοίαση οὗὨ (0 Βοαβὲ 18 1ῃ9 
ἐγαπβιιο ἤγουν (π 6 Βου θη ἰ0 ὑπὸ οἰ κατ Ὠθδά. 
ον δἱ μδὶ υϑγὺ τηοιηθηὶ οὗ ἰδ Υἱβίοπ [ποὶ ἐμ9 
τηοσχοηὺ ἀορίοιοα Ὀγ ἰμ6 γἱ᾽βίοι, θα {πο ἰἴπ|6 δἱ 
πο (86 νἱϑίοπ Ῥγθ τουσμβαίοα.--- ΤᾺ. , (δ9 
Βοδβϑέ τοας ποί---ὁ βοοιῃθὰ ἴο ΠδΥΘ ΥὙϑι}8}104-- 
Μὴ 116ὲ {80 εἰχί ἢ Κίηρ τδϑ ἱπ Ὀοΐης. Ἧο, ὑπο γ6- 
ἴοτο, υπάἀογβίδηά μ6 ἀθοϊαταίϊοη οὗ ἔπ Απροὶ 88 
οὗ 80 ζο!ονίης ἱωροτῖ : ΤΏο Απυ γΙβι δ 
ὙΟΤΓΙ ἀ- ΡΟ Υ 88 ἴῃ Ὀοὶης Ὀοΐοτο ΟΒτὶβί ; 10 ἐμ 6Ὲ 
δϑοιηθδὰ, ον 8 ρογὶοά τοδοιίης ἰο {Π9 (ΐπι9 οὗ ἰδ 9 

4 [80 [δῆ ξο Ὦοτο "γοοῖν τουάοτθ.---Ἐ Β. Ο]. 
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Υἱδίοι, ἰο 6 δ: ἰ]διοα ὈΥ ἐπο ΥἱοίονΥ οὗὁ ΟὨγῖδί 
-- 88 ἱπάοοα 10 νὰϑ ὑσὶ ποῖ ρα! δηῃἰ ἰ]αίθα ; 1 
ΠΟΎΘΥΟΘΥ ΔΒ (0 γοϊΌΡη ἰδίου 85 8ὴ Ἔχ ΘΓ Δ] ΔρΡΡᾶ- 
Το ῬΟΥΘΓ, Απὰ ἰὺ νδθ δ ἐμ σχοϊυγηοα 
Βοαϑὲ δαὶ ἐπ Βοδεοὶ σαντα ἐμ  οσιϑη, ἴοσ ἰὴ 
ἰδὲ ᾿πίοσγυαδὶ οὗ δὲ8 υδῃ θη πηθηΐ ᾿ξ τῶ ΟὨΪΥ ἰὼ (ἢ 6 
ΒΘ Ι ΠΥ δοοηΐης οὗ 8 ΒΟ ΥΙΘΠΟΥ͂ 0 ὑπ ἢ οπιδῃ 
(μδὺ μο δου]ὰ τγδ,κ6 δὶβ ΔρΡῬοδτθ 66 δραΐη, Βιυί, 
εαζϑίη, ἰἰ σγἢ8 8180 δἷ5 ὙσΠαἀΘΓᾺΪ ΓΘ ΡΡΘΔΥΒΏΟΘ 
νοῦ ἱπαπσοοὰ 86 ομιαπ ἰο ἰγυϑὺ Βοσβο] ἰο 
Βῖω. τοῖὰ [Π6 ΤΟΠάΟΡ οὗ ΔἸ] ραορὶθ ἀπο] ης 
ὌΡΟΠ {ἰπ9 οδυὶ δὺ {86 δρραγϑηΐ ᾿μυΐποὶ ὉΠ 1Υ οὗ 
16 Βορλϑβί---ἰ δὶ 18, ἴγχοπι 6 γοπονοαὰ Ὀ6]1οΥ ἴῃ 
{86 ᾿γγθβ: Β010]6 ΡΟ Ρ οὗὨ 6Υ]}---ἰ 6 σοπιρ]οίο ζ4]] 
οὔ ἰμ9 Ἦοπιδῃ γοβι]θα--τἰίμῃο ταὶπ ΤΆΠΟΥ δαί 
πὶ [86 Β6ΙΡ οὗ (6 Βεδϑί, τ (ἢ 6 Βοὶρ οὗ υη- 
ΖΟΑΪΥ δπὰ αυἀ-ορροβοὰ 5ἰδἰθ-τπαχὶπι8, 889 ταϊσαὶ 
αἰίαΐη ἰο χτοδίῃηϑβϑ δῃὰ δνοῦ-πογθδβίορ ΚΙΟΥΥ. 
Ηδδσο ἐΐ8 ὑπ Ὀ]ο5ὲ σοποογάαὺ ἴῃ ἩἙΙΟΝ, ἴοτ 8 
Ἰοῃρᾷ ἰἰπιο, ἰ89 ῬΤοτηδηῃ β6θπ)5 ἰ0 σι] (6 Βοδϑί, 
ὉηΕ1 886 8 πα} ἀθροβοὰ δηὰ ἀθβίγογϑα ὈΥῪ 
ἷπι. 

2. Το Βοιρβὲ 1 δἷβ τοϊδίϊοῃ ἰο [86 βουύϑθῃ 
Ἠοδάϑ8. 
Πῆλεν [ἢ μηπαεγείαπαϊπσ [οοηι6]. ἸῊΘ τὰ γ8- 

ΤΟΥ Ποῖ [6 ΑἸ26] ΟΓΘ ῬγΟΠΟυΏσΟ5 οΘἢ Ὁδ 
δοϊγοᾶ ΟὨἹΥ ἰπτουχι (6 ἀπίοη οὗ νου] ἀν ἀπά οτ- 
διδῃάϊηρ [0Γ7 8 υηἀογίδπαΐηρ οὗ (Π9 ποΥ]α--- 
ἩΡεϊίυεγ δία" 4} χὰ βρί τα 41 τυϊϑάοπμ. ἴπ (δ9 δρ- 
Ῥ) οαιΐοη οὗ {158 ῬτΟΌ] πὶ ἰο ἢ 9 Νόγο ἰγδα!ΐοῃ, 
{μοΣῸ ψουϊὰ οοτίδ εἶ ὮΔΥΘ ὈΘΘῊ ὯΟ τοϊδάοπι; αἱ 
τηοϑβί, ἰΐ σου] ΟἩ]Υ ἴδύθ σοηίαἰ πὰ βοὴ 8 μη- 
ἀεγείαπαϊησ 88 ἰὴ 6 Αροσδὶ γρίϊϑὶ νψουϊὰ δανοὸ ἀο- 
οἰδγοά ἴἰο Ὀ6 ἀοτοϊὰ οὗ πτίϑάοῃ. 7.0 ῥτοςθϑά, (6 
βούϑῃ Ηραὰβ οὔτ Βοδϑὺ δΡὸ δευδη τιομπίαϊπε, Οὐ 
ΜὨϊοΣ μ6 Ἴοιηδη δἰϊ8, δὰ δ΄ 2ουθη ἀίπσε. 
Ἡρδγϑ οἷν ἰδδὶς ἰ8, ἰο δοϊὰθ ὃγ (ἰ6 αν 8 οΥ̓͂ δγπι- 
ῬοΪ]᾽δπὶ δῃὰ τοὺ ἰδῖζο ἃ ἰδδρ ἰῃῖ0 ΖΘΟΚΥΔΡΏΥ, δἷ- 
(δουρὶ γὸ Δββιμπιθ πδὺ ἔπ Γ6 18 8η αἰδμδίοπ ἴο (Π 9 
Οἰἐγ οὗἨ ἐμ ϑϑυθῃ Η1}158.0. Νϑῖίμον 8 10 δά ν᾽βα Ὁ]9 
ἰο τοζασὰ ἰὴ βϑῃίθῃησο, απμὰ α76 ϑεῦοη ζἀΐησε, ἃ 
ἰδαϊο]οχὶθα)].. Α8 πῃ {μ6 Βοοῖκ οὗ Ὀδῃϊοὶ, 1110 
ὙΟΥ]  -ΠΙΟΠΘΥΟἾ608 (6ἢ. 11.) δύο, ἰῃ σοϑροϑοὶ οἵ 
ἐποῖν Ὀγὶμηῦ δ'ἀο, στοργοβοηίθα ἴῃ ἐμὸ δυϊηδῃ 
ἔγαδζο οὗ πιείαί, δὰ (οἷ. γΥἱϊ.} ἰπ γοϑροοί οὗἁἨ (δοὶγ 
ἄφτνκ 9116, 'ῃ 186 0.7 δεαδίδ, 80 ἰ!|6γ0 18 8180 ΒοΓΘ, 
ἀοι Ὀ11658, δὴ δη {}16815 ἰο Ὀ0 (ΔἸ κα (Ὁ ρσγδηίοα. 
Τὸ δοῦο πιοιηίαϊπδ 809 ΒΟΎΘῺ ΤΌΤΙΠΒ ΟὗὨ ΘΙ 
---ἰὴ (6 βδογϑὰ πυμηῦοτ, Ὀδολιι86 ἴμ6 Ξϑίαϊο, (Δ θη 
πη {μ0 δϑιγδοὶ, ἱβ Βυ ϑοσυϊθηΐ ἰ0 (8 ῬυΓΡΟΒΟ5 
οὗ ἐπ Ὀινίηθ Κἰπράοιι. Τὴ ζἀίησα, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
Βοθῖχὶ ποῖρ, 'ἢ δοσοτάδμοο ἩΓἘῈΝ οἶδ. χυϊἱ. 2 δη4 
ΧΥ. 8, Δ8 ἀοβροίθ, ἰο Σϑρσζοβοηὶ [η6 ἀατκ β᾽ἀ6 
οὔ ἐπ 9 ὙοΥῦ] ἀ-ΠΙΟΠΆΤΟΘΒΥ, 18 αοὐ δηὰ ΟὨ τὶ βί-ορ- 
Ῥοβοά σοπάιιοί---δη 66, ρΡΓΘ- ΘΠ ΘΗ ἾΥ, 118 Ὀθ 814] 
Ὡδίατο. ΤΊ γοίογθησο 18 οὐ ἰο ἐπα ἰνιἀυαὶ κί 8; 
Β.ΟὮ 8 ΓΟίΘΥΘΏΟΘ ἰ8 ᾿τπῃ ροβ81 Ὁ] 6 οἡ 10:15 δοσοιῃί, ἱ 
ἴον πὸ ΟἾΟΥ γϑϑβοῃ, υἱξ. ; Ὀθοδυβο (Π6 ζίπσα τηιϑὶ 
9 ἱπ οχϑοί οουγοδροπάθῃοο πὴ τἢ [Π 6 ΒΟΥΘἢ πιορἢ- 
ἑαὶπα. Οἰδμογνἶβο (16 ΑΡοσδΙ γρ δι τοδὶ ἢ 66888- 
ΤῊ Ἀδνο Β600 7ομγίεεπ Ὠθδ 5, (ὉΓ, πῃ δοσογάδησο 
Ἡΐ.ὴ (06 Ἰανγβ οὗἁἨ 8]]ΟΚΟΥΥ, {86 6849 σα πποί ἀ6- 
ὨοΐΘ ὑνὸ Θηϊί γον αἰ βογθηὶ στοιρ5--ι 6. Βϑύθη 
τι 818 88 ΑἸΥΘΓΒΘ ἔγοῦι [ἢ 9 Βονθῃ Κίηρβ. 6 
ΤΟΟΚΟΩ ΟΠ06 ΠΟΘ, ἰμογοίογο, 186 700,7, πογ]ὰ- 
ΙΩΟΏΒΤΟΒΪ65 οὗὁἩ ὈδΔη16] δηά δἀὰ ἰο πεῖ ἰδ6 Ἐο- 
τὴ8η- ΗΠ οτοαΐϊδη ζογογητηθηὶ 88 ἴπ6 ἥλ ΔΟΠΔΓΟὮΥ. 
Το εἰσι κἰης 1ἰ8 ἴῃ 6 Βοιηδὴ Επιρίὶτο δὲ ἐδ 6 {ἰπὶθ 
οὗ [86 νἱϑίοη, δῃὰ {116 ὅθουῦ ῥυοϊ ριον 680} 
16 οοἴαΐῃς οὗ ἃ δευεπίλ, ἃ ψΟΥ] ἀ-ἸὩΟΏΔΥΟΌΥ, οἢ 
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σὰ (ῃ9 οΙηΔΏ δὴ τἱάθ ἴον 8 βιοτὶ ἐΐπι6, 
ἘΒδὴ (μ6 Βοδϑί ἐμαὶ νγαβ, δῃηὰ ἴβ ποί, δραΐπ πἢ- 
αἰδαυϊβοα Υ Δρροδυβ. [Ιπ (δ9 δενεπζλ Κιίηρ 1{ τ͵ὴδϑ, 
(0 ἃ ΖΎΥΘΘΙΟΣ ΟΥ 1688 Οχίοηΐϊ, ἰδ6 5.}}1} ΔΏΟΥΠΊΟΙΣΒ 
ὈΘΑΓΡΟΥ οὗ (δ Ἡ οΙ8ΔῈ ; ἴη {μ6 εἰσλίλ, τὰ ΕἸ Θἢ ἰϑ5π 68 
ἔγοιῃμ 8}1 106 Βούθῃ, 88 ὑμοὶγ ουἱἱ οχίγϑοί, ἴ{ πὶ} 
Ὀρσοπῖθ (9 ΟΡΘΠ ΘΠΘΙΙΥ δηὰ ἀοδίγογοσ οἵ ἰδ 
Ἰοδη, δπὰ ἔμθη, ψ]16 10 85 71δ]] οἀ 18 γυἀϊ- 
οἷ8] ταἰβϑίοῃ, 0 τν}}} σο ἐπίο μετα οῆ. 

8. Το ὅδτθῃ Ηρϑαϑ δῃὰ ἐμ Το Ησοτηβ. 
ΤῊΘ ἑεπ λογπδ το ἀἰβιϊποί ἔγοτα {86 δεσρεν ἀσαάε; 

{86 Ὁ Βοοὰ δη δ} γ, Βονουον, (9 Ὀ6 σοτηρτοιιοπάοά 
ἰοχοῦμον δΌουο ἰδ εἰσλίλ οδὰ (εἰσλέ 15 τς ππα- 
Ὀθγ οὗ ἱμ6 ψουἱά), ἰῃ ψ σὰ (μ9 Βοδβὲ τηδηΐ [δε 
τα 8617 δεδίῃ ορϑηΐϊγ. ΤῊΘ ὨΌΤΙΌΘΥ ἐὲπ ἰ5 (9 
ὨΌΤΙΌΟΥ οὗ (06 τῖρϑ ἀονυθὶορπιθηὶ οὗἩ (86 ποτι]ὰ, 
ἴηι δι 8 6815 (0 1816 Πα ΌΘΥ δεῦεπ 88 {6 Πυπιθοῦ 
οὗἨ οοῃρίοίθ Ὀἰνίηθ ογάορ. Αμηά 80, δἷβο, ἰδ 
λογῆδ ἀθποῖθ ὈΔΥΘ ῬΟΎΘΥΡ ΟΥ̓ ἴΌΓΟΘ, ῃ δηςἰΒοδὶ8 
ἰο 86 λεαάβ ψθϊοῖ ΒυτοΪἶσο ἐμ6 σογογητηθαΐ οὗ 
ἰμ οἸ]!Ἰσοῆοθ. ΤμοΥ, ἐμ γοίοσο, ἱοζοῖμον ὑεῖ} (89 
εἰσμὰ Κὶηρ-Ρἰσίατο ἔσο ἰπ6 Ἰ᾿Σΐ8 οὗ {μ6 Βεδϑί, 
5888 (οτ ἃ 88 ἐὲπ ἀίπσε οἵ δΔοδίσγασοὶ βοῦγοσ, 88 δὺ- 
8016 τὐϊοδ θα. ΤθοΥ Βαάὰ Ηἰϊμοτγίο ποὶ ψεί 
γερεϊυεα ἃ χίπραάοπι; ὩὨΟῪ ἰμοῪ οὈϊἰαίπ, [ὉΓ ὁη6 
λοώγ, δοπηρ]οὶθ ἐπ ροῦῖ 8} ῬΌνΟΡ ἴῃ 186 ὙτΟΥ]ὰ 0- 
ψείλεγ υὐἱὦά τᾶς Βεαδξίί. Τμὶβ Δομγ ἷἴβ, δχδίη, 
86 στοαί δηὰ ἤδασ- πϑρὶ τίη ΒΟῸΣ οὗἩ (86 ἀδοϊδὶνθ 
δοπῆϊοί δοίτγθοι ΟΡΘῺ ΑπΕ Ομ Υ ἰβι δ δηὰ ἰδ6 
ΒΥΡΟΘΡ ΘΑ ἀἰβρυϊδοὰ ΑὨ(ἰοἢγἰβιϊβη ἑν οὗὨ (9 
Ῥοδῃ. Τηθ {ὲπ ἀέπσθ τὰ]θ, Ὡοΐ Βυσοοβεί οῦ, 
Ὀυΐ σοπ]οϊ ΠΥ ; ΠΟΥ ΔΓΘ 8130 Ὠοΐ Το] ἰκίη ρα, Ὀαὶ 
πηοοὶς-Ἰκ ἢ 58 (ὡς βασιλεὶϊς), Ἐ διὰ ἱζ [ΠΥ ματο οπὲ 
πεπα, ᾽ν 18 θυΐ ἴ1η6 Βρὶτιῖ οὗἨ Απ ον Ἰβι δα 6081}- 
(οπ. Βγ (μ6 ἀεοϊαγαίΐζοι : ΤΆεν 4λαὶϊξ τοραᾶτ εοἰὰ 
ἐδε Τιαπιὸ, απά ἰλε Πιαπιὸ δ᾽αϊϊ σοηφμετ ἐλεῖα, εἴς. 
186 δη4]9 18 ἱπαϊολίοα---ἰο ᾿αάρσαχοε ἀροη ἐδ 
Βοδϑί (οι. χίχ. 19). Βαί ἰο ψδέ ργροθε ἐδ ϊ8 
᾿πίουγυρι ο ΠΟΙ. [ἐξ οχρίδίπδ ἱμδὶ δΒεδίτοὰ οἵ 
86 Ῥοπιαῃ ἩΒὶο ΠηΔΙΪΥ Ὀυτδίβ ἔοόσί ἢ ἴῃ Οοπι- 
Ρ᾽οίθῃθϑ8. Α Ὀοϊὰ οἶδ οὗ δ)]) οσὶςδὶ 
᾿ἸΏΔΘΒ 18 ΥἱΒ10]6 πῃ ἐμθ τγδι δῃὰ ἰμὶσὰ σϑγβεβ, 
Ψ ΘΓΘ (86 Β8π10 ΟΠ Π 18 ΒΡΟΪκΘα οὗἩἨ 85 δἰ (της 
ὈὉΡΟῚ πιαπῆῦν σαίεγδ, δι ἃ 85 δΒἰιιἰηρ ἴῃ ἐμὸ οἱξάεν- 
πόδε. στο Ως 167 (9 γοίθεθῃσο 15 δίῃ ἰο 89 
τοαίεγ8δ ἡ. Ὑ Ὦ10 ἢ} (6 Ηδυ]οὶ β᾽18 (πὰ τθθη πὸ 
Τοδα: ἐλε εσαίεγα τολίελ ἑΐομ ϑαιροδί, (ῖ8 ἰῃδοσυ- 
ΤΟΥ͂ Γοιηΐπηὰβ 8 οὗἁὨ δ᾽ ΔΓ ΘΣΡΥΘΒΒΙ ΟἿ ἴῃ ἰἰ9 
ϑοβδημθδα αοΒβρεῖ). 7186 βουδγοϊ κχηὶν οὗ (18 
Ἡγυὶοὶ 18 Ὀδϑεὰ ποὶ ΟὨ]Υ ὍΡΟΣ 1110 τ ΘΓ 655 δυὰ 
186 Βεβδί, δυϊ 4130, ὑῃγουσῃ (μεθα, ὑροῦ (δες 
Ῥέορίεα, απά τιμιϊειίμαεε, απᾶὰ παίϊοπε, 
ἰοησεδ. Απὰ 886 ὈΘΟΟΙΠ65 ἷἱὰ ἴδ 6 θη, ΌΥ͂ πιδδῃ9 
οὗ {πὸ βεπιδίδησο οὗ ΟΕ ΥἸΒΙΟΟΥΘΟΥ {μ8ι οἸἴπ 8 ἰὸ 
Β6Ρ, δὴ οδ]οσὶ οὗἨ λαίγεα ἰο ἰπ6 ἰθ Ηοτγηβ δπὰ 
186 Βεδβί: 81:6 18 ἀδβίγογθα ὈΥ ουγ ῥτίποὶραὶ 
Βίγοκοθ. [Ι͂π ἰμὸ ὅσϑί ρ]δοθ, 8η6 18 τοαδίεα, ἀ6ε0- 
Ἰείθα : δὴ δ᾽] βίου ἴἰο (6 Ἠδυ]οί 85 α οεἱΐψ, οὐ ἰο 
ΠΡ 4186 ΘΥαπγῖΐο οδϑίδίθ. ϑθοομαΥ, 886 ἐπ εἰγίρρεί, 
οχροθοὰ ἴῃ ΒΟΡ πδκοάῃϑδβ, ἃ ἔγθαθθγ οἰϊοά 
Ῥυπἰβμαοηΐ οὗ δουτίοβα;8, ΒΟΒ6 τρθσζοι τ] οἷο 8 
ΔΟΥΠπιθς 88 ὈΘΘὴ 8 ΠΙΘΒῺΒ ΟΥ̓ πβεαἀποίίο;. 

ΓΜ θη ἔπ Αροβϑί]ο ῬΑῺΪ τοίογη ἰο (9 ἤπκεϊ ἐδαῖ ἰδ Τλο 
καιοπίτηβ ἴγϑαῖθα πἰπὶ αἡ (ὡς) αν “»οείία, ἀοδα Βὸ ἐπιρὶν [δεῖ 
ἮΘ ὙΩ8Ὲ8 ἃ μεοολ-αροκ] ἢ 86 τἨ6]}-Κηον ἢ ἴογοο οἵ ὡς [α ἰ0 [ἢ 
ἀϊοδῖθ Ὡοΐ τ 6Γ6 δέηεϊαγό τὸ δὴ ἱπάϊν ἄϊι] οἵ ἃ οἶδλϑα, δαὶ ἰΒ- 
οἸυδίοι ἴῃ ἃ οἶδεβ βροοϊ ἤθἀ---ἰὩ δ 1ὁ ἰδ ἀροϊαγοὰ, Ἀέδιὶ. χχὶ. 
26, ἐπδῖὶ τ ρδορὶθ ο1]ὰ Φοἢ ἢ 48 ἃ ῬγΓοΟρῃ δ 666 δἷϑο 1 Οὐ. ἵγΥ. 
1,14: χ. ἴδ: 2 Ο »ν». Υἱ. 4, αἴθ. Απὰ ΓΙ ον : " Τὸ γοορῖτο δἢ- 
ΡΟΣ δ᾽ ΚΆΝΩ ΜΝ Ὄθν κιης, ὡς 7κοἷο " Ὡοὲὶ ὧδ Κεγε.-. 
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ΤῊΪΡΪΥ, 580 ἰδ, ὙΔΐ1190 βὲ}}} 1Εἰνίηρ, γοδόεα ὁ Δὲ 
εελ, ϊο ἢ ΠΟΥ ΘΏΘΙἾ68 ἀθνοιῦ: ΒΟΡ σζοοάδ, ΒΥ 
ἰογει ἰονῖθϑ, 41} ΒῸΡ Ῥοβϑβϑοθϑϑίοῃϑ Ὀθοοῖὴθ {86 ΡὈΤΟΥ͂ 
οὗ ἰδ ἴοϑο. Απὰ ΤΟυΥ ΪΥ, 819 ἰ8, ἰῃ 8 ϑαγσαβίϊο 
αμίο ἀ(α 708, δβυρροβίιϊνο οΥ̓ 80 ΠΙΔΠΥ͂ ᾿ἰκὸ ρῥγο- 
φορά ϊηρθ, δωγηεα ιοἱλ ἥνε; διαϊὰ (1ὸ ψτϑί- 
το οΥ̓͂ ορεοη, ὈοϊΪὰ Απιϊο τ βί δ γ, Ἀγροοτγι1οαὶ 
ΑΔΕ ΒΥ ϑ Δ ΏΣΥ͂ τηθοίϑ ἐἰ8 δηὰ.---δῸγ Οοὐ φψαὺς 
ἐπίο ἰλεὶγ ἀεαγτίδ. Αϑ, ἷἰῃ βδοοογάδῃοϑθ υἱὲ [Π6 
ἄταμὰ υἱὸν οὗ (89 ὅθοσ, ἰὼ ἰ9 γδί ἢ οὗὨ (ῃ9 
Βοαϊδοη, (9 ταὶ οὗ αοἀ ἰΒ8 τηδηϊΐοδὺ ἰὰ δὴ 
ἑσοῦ ἶσα] τηοᾶθ οὗ Ἰυδρηιοηΐ, 80 ἱὰ ἰδ οὁπ6 πιϊπά 
διὰ υπϑδηϊπῖ ιν οὗ 8689 Κίηρβ, {πὸ Ρύγροβο οὗ 
αοάΐ 15 τνἱ  βῖθ]ο, δηὰ ἰὰ ἰδ Βυ Στ οὗ ὑδ6}γ 
κιηράομι ἰο ἐπ 9 Βοδβί, [8 6 σΘοπβαπιηδίϊοι οὗἁὨ (80 
Ρτορδοίϊο νογὰβ οὗ Θὰ τρδὺ Ὀ6 Βοοῃ, 88 ἴῃ ἰδ 
ἀατκ Βοὺν σθη Οαἰδρδ8 δὰ Ρ᾿]αιο 6 γ9 τὴ 49 
ἰο᾽ βΒυῦβοστο Ηἰἷἰἱ Ῥχγουϊάομοο (1οϊιη χὶ. δ], 
χῖὶχ. 11). ΤῊο ΑἸζοὶ δὲ {ἴπὸ οοβθ σοηιρΡΘ 6 πα 5 
ἐε οἰαγδοίουγὶβίϊο98 οὔ {}}6 Τ οἴθδῃ ἰἢ οὴΘ Οσρσϑβ- 
Βἷΐοη: Ζ7λ6 Ἠϊοπιαπ ἰλαΐ λοι δβαιοεδί ἐ8 (6 στγεαΐ 
εἰίν ἰλαὶ λαίλ κίπσάοπι οὐεν (λε κίε οὗ (λ6 εατίλ. 
1 (89 ἤξοπισπ, ατοαὶ Βαθγϊοα 8}8}} θ6 ᾿υὰδκοά 
ΒροοῖΔ 1 δ ΒδΌΣ]οη. 

ΓΑΒΒΤΒΑΟΥ ΟΥ̓ ΥἹΕΎΒ, ΕΤῸ.} 
Βυ ἰλε Απιετίεαη Ἀαϊίον. 

[Επτοττ: Ὁ ΤΒ18. σπαρίου οοπέδί 8 8 υἱβίοῃ 
γψετα. 8-6), δὰ δ ἀσβοτγίριϊνο βίαι θπιθηΐ ὮΥ 89 

ἈΑπχοῖ (τ γβ. 7-18); Ὀοΐπ {86 νἱβίοῃ δπα βίαίθ- 
τηθῃξ δῖο ἱπιγοάποίογΥ ἴο ἐμο ἡυἀ τηλοῦ ὑροὰ Βα- 
Ὀγΐοι, δ οσρ δηϑίουυ οὗ 18 οδυβοβ διῃὰ σϑᾶ- 
ΒΟΣΔΌΪΘΠοΘα. ζει ἐλε Ῥάδοη, 6 ἤοιμαπ ΤΟΡΡ6- 
βοηΐβ Ῥδρὰ] Βοῦῖ; {Π|ὸ Βοαβί, ἔπ 9 Βοϊδη Ετω- 
Ηἷτο ὑπᾶὰονρ ἴ(8 αὶ οὐ Ῥδρδὶ μοϑα (866 ἢ. 280): 
ἐμοὸ ἀεδοσί, (6 οδῃ Οδραρηθβ. Τὴ ρογίοι 
οἔἴ ἰἶἴππο σοπίεπιρίδἰοὰ ἴῃ 186 Υἱδίοη 18 (86 1260 
ΤΣ ΔΙ οὗ 6 ΒεκΒί᾽ 5 19 ἀπο ν Ηἷβ ἰδὲ ἢ θδὰ (ρ. 
260).---1πι ἰλε ἀεεοτίριίοπ, {86 ΑἸ οὶ σοί θῃ}]8ι 68 
ἐμὸ οπίϊγθ δἰβίογυ οὔ Ὀοϊδ ὑπ Ἤομδη δηὰ (δ6 
Βεααί---ἰμὸ ΤΌΤΙΔΟΥ σοργοβϑοηςης οπιθ, [προτὶ δ] 
δὰ Ῥαδρδὶ (866 νϑῦ. 18); ἐμ ἰαίίον (ἰάφηι 68] 
τἰτ (μ8ὸ εαεί ὕγοπι ἰλε δεα οὗ οἷν. χἰἸ].), (16 Βο- 
Τωδ ἘΠῚΡΙγΘ ὑπᾶθὺ ΑΙ] 118 "6815 οὗ οσωβθβ. (1 
ἦβ. οὨ ἰδα χγουπὰ οὗἉ (86 κοῆθγαὶ πϑίασο οὗ (}}}5 
ἀπο ρίϊοα ὑμαὶ ΕἸ οὐ ἀθῃΐθα ἰπαὶ {ἰἸ6 δωγηϊη 
οὗ τοῦ. 16 ἰα (0 ἥπαΐ δωγπίπσ ἴοτοιοϊ ἃ 1η οἢ. 
ΧΥΪΙΪ. 8. Ηο οχρίαΐϊηβ ἰδ9 ἀοδβισυοίου Ττοίογγοα 
ἴο ἴῃ πὸ ἔοσιον ἰμϑίϑπο90 88 ρτγοοοῦϊης {116 ν᾽ θη 
--αα (μὲ οδοοσοίοα ὉΥ (6 ἰθη οἴ 5 ῬΟΥΟΓΒ ἴῃ 
(6 ΕἸΠΒ δηὰ ϑίχι σθηίυτίοδ. Τμοδο ἀἼογηφ οὗ 
Π6 Βοιβὲ (Ρ. 200) (θη βροϊ δ ἃ δηὰ Ὀυγποὰ (116 
ΟἿΌΥ, διὰ 8ο Δοβοϊαιθὰ 116 βυγγουπάϊης Ομπ- 
Ῥϑζιδ 85 (ὁ Ῥγοάιιοθ (ἢ ἔρημος ΟΥ̓Δ επετί, ἴῃ {116 
ταϊάπι οὗ ποὺ Ῥάρ4] Βόοπιο δτοβο, δᾶ ἴῃ ᾿ν ΒΊ οι 
(τον. 8) {μ6 υἱβίοῃ νγα8 ἰοσδίθι).-- -Ἴ]6 γιαΐπῳ οἵ 
ἐλε τοπιαπ οἡ ἰδὲ Βεαδὶ (τ6τ. 8) ΒΥπιθοΪΣὸ8 (μπαὶ 
{Πς Ἦ οδίθση ῬάρΑ] Επιρίγθ, 85 δ ὙΠ016, νυ τ {116 
φόνον οὗ ἰἰ8 ἰεπ βοουΐϊδὺ Κίηράοπιθ δηἀ ΠΠΒΏΥ 
Ῥεορίεθ, διουϊὰ ὡρλοίά ἀπὰ δὲ γωΐεά ὃν Ῥδραὶ 
Βοπι6.--- δ ἀουθὶο ομδγδοίον οὗ ἰμ6 Ἦοιδῃ, 88 

« Ἡατίοιί πὶ ἢ τἴ᾿6 ἔθη Κὶηρβ δῃά αὶ ἑαυεγη- λοδίε88 
γοπάϊηκ ἀτυρροά τίποϑ ἰ9 (Π 9 δοϊηπιο0} ὈΘΟΡΪΘ 
(τετβ. 1, 2, 4), Ββγιθο σοΒ ΠῸῚ ὉΠΟΥ͂ Δ᾽] Δ 69 
ψὶτ ἢ (86 ΤΟΥΔΟΥ, δηὰ ΠῈΡ ὉΒΠΟΙΥ͂ δηὰ οογγαρίϊης 
ἐγαβὶς (ἴῃ ἱπά α] ΖΘ Ώ668, Γ6]16 5, ἰγϑηδὰ ὈβίΔη ἰδ. 0η- 

4 (ΒΠ|οἱὲ ἰΦ δὲ {Π|6 ροίηϊ χοροί ρῖν οἴμοθιτο, ΤῊΘ δθονθ 
ἦν Ὠο] ον ἴο ὃῦο αὶ ζδὶγ ὑγοδιπίδιίοη οἵ τἰιο τιον 86 ἀοοϊχηθα 
ἴο σχρτοον.--- Β.0.) 
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ΟΌΡ, ε6.} τὶ ἢ ἐπο Ἰα 9 ̓ .---Ἰ)9 σάἀογηπιεπέ οὗ (Π9 
Ηατὶοί (γον. 4) Ῥγοβθηίϑ, “" 88 δρρ! θα ἰο ἐμ Εο- 
ΠλΪ9 ἢ ΟΒΌΓΟΝ, 8 ρἰοίυγθ οἰδγωοίοτγίϑιῖο δηὰ ἔγοια 
(9 ᾿ἰο ; )6 ἀγο898 οοϊογϊηρ βροοϊδοαὰ Ὀοίηρ ἀϊ8- 
ὑἱπούλνε! Υ ὑπαὺ οὗ (119 Βοηῖδα θοο᾽ 8ἰαϑι164] αἱ σηϊ- 
ἰδνΐθβ, δὰ {8 ογῃδιηθδίβ ἰμο80 νἱ τ τ ϊοῖ ἢ 
.859 Ὀθθὴ Ὀοἀοοκοά Ὀογοημὰ 8ὴγΥ Ουτο οαἸ]οὰ 
Ομν ϑιΐδη." --Ἴ͵ὸ ποτὰ ἤἥρείεγψ, γον. ὃ (αἸ]υϑὶνο 
ἰο ἔθ τιψϑίετῳ ὁ ἐπισωϊΐϊν, 2 Τ685. ἰἰ. 7, 8), ““τῊλ8 
ΟΏ66, ἰΐἦ ΤἮΘ ΠΙΔΥῪ ΥΘΡΟΒΘ οΥθαΐι ὁα πὸ τυ 8 880- 
ὑοῦ, Ὑυιθη ὁ (δ9 Ῥορθ᾽᾿Β ἰἶαγα." "---Τ 89 
{110 ““ΜῈὸοίλεν οὗΓἨἩ λαγϊοίδ, 'είο.,᾽" ἰΒ ἃ ῬΔΓΟΑῪ οὗ (89 
1116, “Βοηθ, Μίοίμδοῦ δμὰ Μι|ιβίσγοβ."-- Τὴ 
ἀγωπκοηηοε υὐἱϊὰ τὰς ὀίοοα οὗ βαϊἰπίδ, γοτ. 6, δγτὰ- 
Ὀ0}1265 (9 τηαγίγν ὈΪοοὰ 864 Ὀγ Βοιο ἰΒγουρἘ- 
οαὐ ἐϊο 1200 γϑδῦβ οὗ ΟΣ ῬγΟΒΡΟΥΥ. 

ΒΑΒΝΕΒ: ΤῊ8 ΘΠ ΔΡΙΘΥ ΘΟΙΔΙΠΘΏΟΘΒ 8 ΤΟΣ (6- 
ἰ811οἀ ἀοϑοτὶ ρέϊοη οὗ (μ9 ᾿υάκιηοηὶ ᾿πῆϊοιοὰ ὁπ 
189 Απιίϊοισι δια ρον γοΐογγοὰ ἰὸ ἴῃ οἷ. ΧΥ͂ΐ. ; 
ἰν σοπίαΑϊηϑ 8 αἀοϑογὶρίϊοη οὗ {πὸ β6ᾳι6] οὗὨ [86 
βϑύθηϊ ἢ Υἱαὶ, πνμΐοιὶ 18 δοπίϊυθὰ (πὶ γαγίωβ 
ἔδυ πι8) ἴο {89 ο1096 οὔ οἷν. χίχ. ; ἰδ ΘΙ ΌΥΔΟ65 ἰδ 
[ΟἸ]ονης: 1, Ιηἰγοάἀαοίίοπ, ν6γ8. 1-8 ; 2. ΑἍ ρδὺ- 
(ἰσυ αν ἀοϑοτίρίίου οὗ ἐμ18 ΑἸ ο γ βιδ ἢ ΡΟΥΤΟΣ, 
γ0γ98. 8:-6 ; 8, Απη οχρίδηδίϊου οὗ μα 18 τηθδηΐ 
ἜΥ ἴδμ9 οιμδη, δηὰ οὗ 86 ἀοαίρῃ οὗ {116 γϑρ θ- 
βοηϊδίίοι, Ῥιῖσὰ σοι ρτῖβοβ (1), 8 Ῥτοτἶδβα οὗ ἰῃ9 
Δηχοὶ ἰδαῦ δὸ ψου]ά οχρ]αΐῃ ; (2) 8 δεϊριμδίϊ- 
6] τοργοβοῃίαίϊίοη οὗὁὨ ἰΐ6 ἀσϑίχη οὗὨ (6 τἱβίοῃ 
(ςουἰαϊεΐης 8 ἀεβογὶρίϊοη οὗ ἰμ6 Βοδβὶ, είς.), 
Υ̓ΟΥΒ. 8-14; (8) ἃ Ι50γὙ9 Ἰἰ[6Γ8] δἰαίοιμοηί οὗ δαὶ 
18 τηοδῃῦ ὈΥ (ἷβ, γοσϑ. 18-18.--ΤῊο “αγῖοὶ βγταὰ- 
ὈΟΪ 1208 Ῥαρδ] Βοῖηο; 6 Ὁ σὐογηπιεηΐ, Τογπισαίίοη, 
σμρ, ἀγωπζεππεδε, πιαηῳ ιτοαίεγε, ΒαὈΌΒιΔὨ ἾΔΙΪΥ 88 
ΕἸΠ]οῖὶ ; δον ἰηβογὶριίΐοη, 860 ΕΧΡΙ,. ΙΝ ὈΕΤΑΙΙ,, 
ΥοΥ. ὅ.--Τ:ὁ Βεαδί ἰδ ἰάοηι 68] τὶ (μαὲ οὗ οἷ. 
ΧΙ. 1, πα ἀοδίχηδίοβ 6 Βομηδῃ ρον Ὁ Γ (866 Ρ. 
260) ---ἰ8ὸ γογίοά ο7 ἰλε υἱδῖοπ Ὀοὶηρ ἰδὲ οὗἩ (9 
Κἰσλιὰ οΥ διραὶ Ἀοαὰ δῃὰ ι}186 εξ ᾿λυγηξ, ΟΥἹ 16 
Βαθογαϊηδίο Κι σι 0118 --ὐίΖι ἐ ἴπ6 1200 γ6ΆΓ8 οἴ 
Ῥαρδὶ ΒΌΡΓΥΘΠΊΔΟΥ.--- Τ]16 ἀεδίσμοίίο οὗ γτοτβ. 16, 
17, 1ἴ6 89 ἤη8] ἀοδβίγιοίἑ οὴ οὗἉὨ αι. χνῆ. 8, ἰο Ὁθ 
οοοίοα ὮὈγ πὸ ἰῃδίγαμπιοπία] ἐν οὗ {110 θη β6ου- 
Δ ῬονΘΥΒ Ὑ}0 ὩΟ ὉΡ10]4 δῃὰ δγ6 χογεγηδα ὉΥ͂ 
{86 Ηαγ]οί.--Τ 9 ἔρημος, γὙοΥ. ὃ, 18 (6 Βοιδῃ 
Οδιρδρηδ.ζ 

4 [“6 Βοαϊίγεν, οὨ ἐδ δ ΠοΤΙΥ οὗ δῷ ἰηογιηλῃηξ οὗἁ (Ἰὸ Ὀτ ΚΘ 
οἵ Μοηϊζιιοῖθθον τἰ έἶδξ δὲ Βομθ. Απά 80 δζαίη γα ςο δ 1.0 
Μίογπθ πὰ Βιοσασάηδ, οὐ οσῃΐας ονϊάθηςδ, (ΠΟΥ ΒΑΘ ΓΘ Ὁ: 
δαγίης ἴπαὶ Ψυ} 18 111, τεηιονρά 1. ἐὺ αμιΣ, Υττίη κα, 
τὰν “Βίσῃορ Νονίοω, αὐ ἰοο.}) Ροοί-ποία υΟγΥἁ Επιιοττ.--- 

τ [Βαγπθϑ αρτοοθ ὙΠ ἘΠῚῚ᾿οἵι 68 ἐο τΠ6 χοηθγαὶ ἱπίογργοίας 
ἕοη οὗ ἰδὸ διά αθὰ λόγια, 88 ὁπ. Ρ. 200. Ηδ ὑπάθγὰ δη 48, 
μονότοῦ, ὈῪ 1Π9 δἰχλ Ὠθδιὶ, ποῖ {Ππ|ὸ ἀἰαάεπιφαὰ οἰ μο το ψ οα 
Ἰιο ἱποϊυᾶῖοπ ποῦ (6 ἤπλ, υὰὲ το Βιυκοίοτη ππὰθγ {6 ἔχ. 
Ατοἢαῖθ οἱ Πάνοηπα, σοητἰπαίας ἴγοθλ Α. 0). ὑδὺ τὸ 1.27.-οὑῶςς 
Β.Ο. 

Τ᾽ ΒηΓΏΘ68 διτοο πὶ ἘΠ ΟΕ δα ἰο ἴπ6 μῖβεθ [ηἀϊονίο ΠΥ 
{πὸ ἔρημος, Ὀηξ ποΐ 88 ἴο ἴῃ ἔπεϊ (παῖ ἃ τπϑ ργοϊησοά ὈΥ 
{πὸ ἀοείγμοίέοη οὔ νοῦ 16. Τὴῆο Ζ0]ονείηρ οχίγαοϊ μι Π10}} ἢΘ 
πιαϊκοιῦ γοὰ Οἱ ΡΟῚ " ̓οοϊέηο απὰ ἘῸπὶΪ, εἶν. χῖν., ἀσβοῦνθ: σΟἢ- 
Βἰἀογαϊίοη : " οῃ)ο πὰ γολοδοί, δΌθυπὶὸ τὯ6 εἴοδο οὔ πὸ ΕἰΧ τ 
σϑηΐητυ, τ᾽ 6 ̓ἰΟΥΟαΕ μοτίοά οὗ ΠΟΥ ἀοργοδαίοπθ. ΒΥ (ἴὸ τὸ- 
τηογαῖΐ οἵ [ἢ δραΐ οὔ ἐἴριγο, δηὰ ἴη6 δυσουβθίνο [085 οὗ [ἢ 6 
Ῥτγονίπορβ, ἢ βοῦτγοοϑ οὔ ρεϊνδῖθ δὰ ΡῈ Ό]1]. Ορυ θη θ9 ϑΓ61Ὸ 
οχὶιδιειοα : ἴῃ ΟΠ το Ὡπάθσ γῇοδθ δα [0 ὨδτΙ ΟΏ 5 οὗ 
{Π69 ΑΓ δὰ ΓῸ Ὑ85 ἀορτγίνοά οἵ 18 οαγεθ βπὰ 
ΡῬτγδΏΟ ΟΝ, δηα [Π6 ἔἐλρ[ 6849 ἰτπῖ Ἰοδ ἴὸ πὶ ποῦ οὐ (δ 6 στουῃά. 
το πκΐηΐπτοτθ οὗ οοπιδηά δπα [86 τη θόθη μοΓ οἵ ΤΡΙΟΙΥ ΏΟ 
ἸοΏροΓ τηοῖ οἢ {πὴ ΑΡρίδῃ οσ ΕἸ διοϊ πίπη ὙΑΥ͂; δηὰ (ἰ9 ἢο8- 
[{|0 ἈρΡΡΓΟΘΟΝ οἵ πο [,ΟἿὴ ὙΠ οἴου [ο11 δῃα σοη [0 }ΠἘ7ῦ 
ἰρατοὰ. Τὸ παρ Ἀπ οὗ ἃ ροϊθηϊ βῆ ῥφδςοίῃ} σαρί(δ], 
Ὑἦϊοὸ τὶ οἷς πίι ποι πὰ δηχίοιδ πους πὸ χκαγάθῃ οἵ ἴΠὸ δὰ- 
ἡλοϑοΐῖ σοπηῖγυ, 11 ἐδ ΕΠΥ ρνἱοΐαγθ ἰπ ὑποὶγ ἕδηον [16 ἃ} 5- 
ἴγο Φ οὗὨ πο Βοιηγηδα: ΠΟΥ Βα ΟΥ ορϑηδά {πΠποὶγ καῖ ἢ 
ἃ ἰχϑ Ὁ πς μδηὰ, Ὀομοϊὰ ἴγοῖλ [89 τα}}6 180, ἅδιυθα οὗ {πιοὶὉ 
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βτυλατ: ἋΟἘ. χυΐϊ. 18 ΒΟ] γ οσσυρὶοα νῖΐ δὴ 
ἐχρίαπαίοτῳ ΥἱϑῖοιῃΒ ἀοβίηθα 10 119 ρύγροθο οἵ 
τηδικίηρ ἰμΠ 6 γοδδς υπμάθγβίδπα 080 ἀοδίτυοσ- 
(ἰοῦ ἷἰθ κοϊηρ ὁη. -- 9 Ῥομιαη βυτθο] 298 ὑ86 
Οἰιγ οἵ Ἰζουιο, “ δΔ]ίοζοί ΒῸΡ ἐπ {80 ΤΒΠΠΟΥ οὗ [9 
ΟΙά Τοριδιηθηΐ Ῥγοριοίδ, ΠθῸ ΘΥΟΥΥΝΏΘΓΘ Ρ6Γ- 
Βοηΐϊγ ρτοδὶ οἷκ168 ὈΥ͂ Ἰτροπιεη.᾽" --- ““ἼὨθ9 2δεαδί 
ΙΩΟΔΏΒ 6 Βοτηδ ΕΙΏΊΡΟΓΟΓΙΒ, Βροϑοὶ ἤ64}}}7 ΝΟΓΟ, 
οὔ σοῦ 86 γορορί δρτοδὰ ἰβγουρμουΐ {9 οτὰ- 
Ῥίγο 18 (γ»88) ἐμδὶ 89 νγ]}} γουΐγϑ, δον θεΐπρ δρ- 
ῬΒΣΘΠΕΥ 8141}, δὰ νΥ}}} ΘΟ 9 88 1ὑ 6 Γ6 ἔσγοπι [ἢ 9 
ΔΌΥΘ8Β οὐ Ηδάοβ; Ὀαὺ 6 Μ|}} δ8.}}} ροσΐβδι, διῃὰ 
(δαὶ δροθάϊὶγ. Τι6 Μεαδέ Βγτρ οὶ ΐζοθ δἷτα οὗ 
ὙΒοΩΣ 11 18 βαϊά, ἐμαὶ 411 890 που ὰ νὶ}} τόπον 
δί δ ψουδοὶρ δἷαι, ἢ ΕΠΘΥ 8660 πἰηι ὑμ08 Σο- 
ἰυγηθα, 88 [ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴσοσῃ (6 πάθον. τον] 
(8900 δἷβο Ρ. 20]).- - 9 ἐπ λογῆδ ἀθηοίθ ἰδ}9 
Β.θοΓἀϊπαίθ δηὰ ἰγ υϊαΥΥ Κίηρβ οὗ {μ6 Θι ΡΊΓΘ, 
ὮΟ υπὶίο πὶῖ ἰ)6 Βοδδί ἰῃ ρῬογβεσυίἰης [89 
ΟΠ ΓΟἢ.--τΞ΄ον. 16 ἱπάϊσαϊοβ “(πὶ ἰγτγδηῖδ 11|κ6 
Νεῖο, δῃἃ ρμογβθουίοῦβ βυ δ 88 ἷ8 ΘΟ. ΓΟ οΓΔί68, 
σοῦ ἃ οοσαβίοι Ἡδβίϊηρς δηὰ ἀοβοϊδίΐου ἴο Βοϊηθυ 
οὐοπ [ἰκπ ἰδαὺ ΔΙγθδαυ ἰηδίιοϊεὰ ὈΥ Νετγο, 80 
δὰ μοὶ Βοπιθ οἢ ὅσο δπὰ σοηϑιυπιοὰ ἃ ἴσο ΡΟΓ- 
(οη οὗἩ ἰι. ἴη ἃ ἀοβοσὶ ρίΐϊοη βὸ δἰ κα γ ἄσζυγαιῖνο 
85 ἰῃ6 ΟὯΘ ὈΟΙΌΓΘ 18, ΠΟΙ ἰ ΠΩ ἸΔΟΓΘ Βθαῖηδ ἰο ὃθ 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΙὮΥ τηοϑῃὶϊ.᾽᾿ --Τ 9. ἔρημος οΥ̓ γον. 8, 8 
“ ΡργορΡναίθ ἰ0 βυιῦο} 126 (896 ζαίαγο οομα οι 
οὗ ἰμ6ὸ Βοδϑδί." 
ΟΒΌΒΜΎΟΒΤΗ. 86 Υἱὸν δ οὗὁὨ (δΐδ δοιητηθηΐδ- 

ἴον σοποοσείης [10 Ἠΐοπιαπ δῃ ἃ ΟΡ δέδείο Ὡροη 
ἐλε εαδί, οοἰμοὶἀθ σοΠΟΓΘΙΪΥ τὶς (Π080 οὗἉ ΕἸ- 
Ἰοίὶ δηὰ ΒΑΓΙΏΉΘ8.---ΕΟΥ .ἷ8. ἸηἰοΣργοίδιϊοη οἴ (86 
“Βεαδί διὰ (6 λἀδαάδε, Β60 Ρ. 260].---Βγ ἐμ9 λογῆϑ 
Β6 υπάογβίδηαβ “ (86 Κκἰηράοτιβ σγονίης ουὔἱ οἴ 
ἰ9 Βοπηδῃ Επρῖὶτο αἱ 118 αἱβπιδ οΓποϑεὶ.᾽᾿ - 
Τὴ ἐρημος, 6 ἀφοΐδῦθΒ, ΌΔῪ ἱπάϊοαίθ [Δ 6 Οδιὰ- 

Βοῦδοδ, δηά ποαγὰ [9 Ἰδιηϑηϊδείοηδ οἵ ἐμοῖς Ὀζοΐγθη τ Ὧο 
ὝΘΓΟ σουρ]οα ἰοχοῖδον |{{πὸ ἀκ, δὰ ἀγαριχοὰ ΔΎΔΥ ἰηΐο ἀΪ9- 
Ἰδηὶ δἰδυόγγ υογοπὰ [9 666 δηι 1[ἢ9 τοουηϊαϊηα. Βδυσὴ [πο 66- 
Θϑϊ δἰδγιηδ χυδί Δ ἰ6ἰ0 ἴ[Π0 ρἰϑαδτγοθ δηὰ ἐπιθγτγιρί 1110 
ἰδῦοτθ οὗ γυταὶ [{{Ὁ: απ ἐδλε Οππιραρσπα οΓΓ δονεθ 'δαϑ Ἵ 
φφώμοοά (0 (λ6 εἰαίφ Οὗ α ἀγϑανν ὙΠ ΌΈΒΝ Β88, ἐκ τολίοι ἐλο 
δαντσν, (λδ τραίογο αἦῷ ὑπιρωγο, αὐ (δ αὖν ὑπ οοἰΐοθ. Οὐγίοσ ΕΥ̓ 
διὰ δηλ ς!0 Ὧο ἰοηκοῦ διϊγϑοίοά 80 πδίίομδ ἰο ἴ:6 οδρὶΐδὶ 
οἵ ἴδο πνογὶ ἃ; θυὲ ἰΐ σῃδβηοθ Οὗ ποοοδοίγ ἀἰγοοϊθα 19 αν τα 
οἵ ἃ Ὑδηάδογίηςς ΒΓ ζοῦ, ἢ6 οορίοιῃρ δίοα ὙΠ ΠΟΓΓῸΤ [ἢ 6 

πᾶ εοἰμκάδ οἱἨ ἰλε εἰ; απά περ ὃσ ίο αεξ, 
7 Ἰῃ ἃ δροβδοὴ οἵ 

Α μΡοσι]] θη .|4] δοθο οι ἰπο πἰαρηρίίοη οὗ ἴδ9 
ἄοϊυκο, κῃ ἀ 80 ταρίὰ τῶϑ ἴμ:Ὃὁ οοπίδρίουῃ ἐδιδὶ (ΟΌΓΣΒΟΟΣΘ Ροῖ- 
8018 οχρίγοα ἴῃ δὴ) ΒΟΌΣ ἴῃ ἴδο πχἰάδὲ οὗ ἃ δο] θη ργοοθδαίοῃ 
Ὑ Ὁ] Οἢ ἰϊηρίοτοα {89 ΤΩΘΓΟΥ οὗ μοαυθῶ. Αὶ ϑοοίϑιυ ἰὴ νὰ ο ἢ 
Τολττίαρὸ ἰ6 οησουΓακοά, δὰ ἰδ τὴν ΒΟΟΏ ΓΟΡρδίγα 
ἴδιο δοοίἀοῃίαὶ Ἰοβθοθ οὗ Ῥοδυ ]ΦΏο9 δὰ ΜΓ: Ὀυὶ δ ἰἢ6 ἴδγ 
Ετοδίογ ματὶ οἵ 9 ἘΟπηΔῚδ 84 οοπάἀοιπηθὰ (0 Ὠοροῖθθ [πα ]- 
Κοῦοο δη οοἸ ὈδΕγ, ἐδ δ ἈΝΑ ἐστι βρεν 10.848 οοπδίαη! απὰ υἱοίρἷδ, 
απ ἰδο σὶ γογῳ δηϊξλικείαδέο μ αὐρϑοί ἰδὲ 7Ζ}αἴωνο 

ἐλο λαπιαν ταοφ, οι (ἢ6 ΠυΌΘΓΣ οἵ οἱ [ΣΘη86 δ[}}} ὁχοοοοὰ 

«γε δὰ 
ἦκ ἰλεὶν ὑαε6 ἐγίωπυρὴ οὐον ἰδ τωΐμε 97 απἰϊημῶν. .. Τἰἶκο ΤΏοῦδα, 
οΟΓ Βαύυγϊοη, ογ Οαγίαᾷο, [Π6 πδῖλο οὗ Ἐοιιϑ ταἰχὰξς ματθ Ὀθοη 
ὀγαδοὰ ἔγοιὰ [πο οαγίῃ, {{Γ 1Π6 οἱ παὰ ποὶ Ὀδϑὴ δῃἰτηδίθαὰ ὈῪ 
8 Υἱίδὶ ῬΕΙΒΟΙ ΕΘ ψ !οἢ δαδίη Γοοίοτγε  Παγ ἰὸ ΒοθοΥ δὰ ἀ0- 

Θ ΡΟῪΘΓ 88 Ὑ6]] 85 [ἢ Υἱτίυο οὗ [πΠ9 Αροβίϊεβ 
τουϊνοά τ [ἢ Εἰ τί υ Κ ΘΏΘΓΔῪ [ἢ 1ἢ 9 Ῥγραϑῖθ οἵ {Ποῖ Γ ΘΌΣΟΘΒΒΟΓΕ; 
δηὰ {1|ὸ οὨδίν οἵ δι, Ῥϑίοσ, πράογ [ΠἸῸ τοΐχκῃ οἵ Μδιιγίςθ, ν᾽ 
οοσυρίοα ὈΥ ὑἐδο ἤτοίξ δῃηὰ ατοδίοοὶ οἵ εἴ16ὸ πλῆο οἵ Οἰ ΓΟΟΓΥ. 
. τ. Το σπογά οὗ [Π6 ΘΏΘΕΙΥ͂ ἯΔ4 διιδροηϊίοα οΥοῦ Βοιηο; ᾿ξ 
ἯΔ5 δυυτγίοιὶ ὮΥ [80 τ] ΘΪοφθφησθ δὰ δοαδοπαῦο αἰ οὗ 
ἴδιο ῬορεΠἔ[, πο σοπητηδηάοα [89 τοδρϑοὶ υἵ μοτοιίον δηὰ "δῖ. 
Ὀασίδιο.,".-- Ὁ Β. Ο.] 

Ῥδᾶβηδ, ΟΥ {9 ΤοΓὰ] τὶ] ΘΓ 6858 ἴῃ πο ἢ Βοταα 
18 δβἰ[υλΐρ, ΟΓ Ὀοίἢ.--Τὴ9 οεείγωοέϊοπ οὗ τοῦ. 1 
6 ᾿πίογργοίϑ 85 ΒδυΠοΒ. 

ΑὙΟΕΡν. ἘΤΠ18 δοιητηοπίδίον". 8150 δὰορὲβ [86 
ΞΟΏΘΓΑΙΙΥ δοοορίοἀ Ργοίεδίδηϊΐ Βγροί 6818 (δὲ 
δαἀνοοδίοα Ὀγ ΕἸ]ἰοὶς δμὰ ΒΔΓΠ 66) οοῃμοογαηΐης (116 
Ἡξοπιαη, Ὦθν αὐἀὐοτππιεηί, 7οτηϊοαίίοπ, δεξείονι ὑροη 
λὲ ΜΒεαεί, εἰς.--- ΕΟ ἶ8 ἰηἰογργοίδιϊοη οὐ (6 
Βεαεί δῃιὰ (86 δεῦεη λεαάδε, 800 ΡΡ. 26] 54.---(Ὅὑ- 
οΟΓΏΣΩς (6 οἰκί Βοδὰ μὸ τῦῖϊ68: ““ Τ 15 εἰσλίᾳ, 
86 Ἰδϑὶ δηὰ πογϑέ ρί"δ86 οὗὕ ἰμ6 Βοδϑί, ἰ8 ποί σϑς 
Ῥτοβθηϊθα 88 ΔῊ ΟὯ9 οὗἁ ἷ8δ Βοδάβ, Ὀυὶ 858 Ὀεϊῃς 
(86 Βοδϑὶ δἰ βο]Υ ἴῃ δοίιιδ] θυ θοάϊπιεηὶ. Ης ἰ3 
ἐκ τῶν ἑπτά, ποῖ “ὁπὲ οὗ ἰῃ9 βούϑι,᾽ Ὀὰχὲ (ἢ δας- 
0880} δῃὰ γεβϑυὶὶ οὐ (ῃ9 δβουϑῆ, ζο]]ονίης δου 
Βρτεϊπρσίης ουὖὐἱ οὗ θῶ. Αὐὰ δο εἰς ἀπώλειαν 
ὑπάγει---ἀοθ8 ποὶ {αὶ} Ἰἴϊκο (86 οὐμοτβ, Ὀὰϊ ξοθ8 
οἢ δηὰ πηθοίϑ Ηἷἰβ οσῃ ἀοϑιχυοίΐοη δὲ ἰδ Βαπὰ 
οὗ ἐμ οτὰ Ηἰτ861] 7. Ὑδογθ οδῃ 6 11{{16 ἀοπδὶ 
ἴπ {6 πυιϊηὰ οὔ {16 Ββιαἀθῃϊ οὗ ΡΥΟΡΉΘΟΥ, τοὰο ἰ9 
(8 ἀοδογι θα , ἱπαὶ ἐΐῤ 18 ὑμ6 υἱιδί6 Απιὶ- 
στ ϑεϊδῃ ρόνοσ, ρσοῦρσυτοα ὉΥ (ἰ 6 ἐξίεἶς λόγη ἴα 
Βδηῖϊεὶ, δὰ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δοθμουπορᾶ Ὁγ δὲ. Ρααὶ], 2 
ΤΊ658. 1. 8 5βαᾳ.᾽᾽ --Ησ ἱπίογργοιβ (89 ἐὲπ λογῆς 
8ἃ8 ““ἰθὴ ΕἸΤΟΡΟΔΩ ρονοσθ, ΜΐοΏ, ἰὰ (μο [69ὲ 
ὑἶταθ, ἰ δοποογὶ τὶ δηὰ βυδ]οοϊΐοι ἰο [86 Απιὶ- 
ΟὨΥ βυ 8 ἢ ΡΟΥΤΟΡ, 8}14}1 τρδῖθ ΔΙ δρζαϊηϑὶ Ο τίϑι. 
Ιῃ (80 ρΓγδοΐβθ Ὡυ Ὁ δηὰ ἤοσγιῃ ἤ6Υ9 ᾿Ἰηἀϊοοίοα, 
{Π6Υ δγὸ ποὶ γοί αγίβθῃ." ---ο τοχζαγὰβ ἰμ8 ἀδ- 
ϑίγυοίἑοπ 88 (89 ἥπαὶ ἀεειτιμοίίοπ ταδπιἸοπεὰ οἷ. 
ΧΥΪΙΪ. 

ΠΟΒΡ : 1ὲ 18 δρραγοῃὶ ἤγομι υϑσβ. 1, 2, ἰμδὶ ἰδε 
Ἡροπιαη Ἀδὰ Ὀδοα ὈΘ86]4 ἰῃ ἃ ργενΐουβ δαὶ ὑπ- 
Τοσογαρα γτἱβίοη, βἰὐπρ τ ΟΤΘ {ΠἸ6ΥΘ ἬἭΘΤΘ δέτ 
πιομπίαϊπα δὰ πιαην τοαίεγε. ΤῺ ΒΟΘΏΘ τΔΒ ἰδ6 
δῖι9 οὗἩ Βοιιθ; ἐμὸ δουεπ πιοιπίαϊπδ ἬΓΘΥΘ ὑμ6 Βϑύθῃ 
1118 οὗ ἐμδὶ οἱἱγ, απὰ γψγοῦθ βυπιοἷβ οὗ ἐμ βετεῆ 
Κη δ οὗὨ γυϊοσθ γὰο δὰ οχοσγοϊβεὰ ἐμὸ ρογοτγα- 
τηθηὺ οὗ ἰη6 δηοϊθηϊ δα ρίσο : «{Π9 τοὐαΐογθ ΜΕΓΟ 
ΒΥΤΩΌ0]8 οὗ {86 ΡΘΟΡ]68, είο., οὗὁἨ {πὸ Θπιρῖτα ; (88 
ὙοπιΔῺ ΒΥ ὈΟ Σοὰ (μ6 παι οπ δ] Σο ὮΘΓΑτΟ 1 ε8 
οὔ (π6 Αροβιίδὶθ Οδυτοῖ, δηὰ (μ 6 δοιϊοῃβ δεοσι δὰ 
ἰο ΒΑΡ ΒΒΟΥ ὑπαὶ ἐμὸ Κίηγθ οὗἩὨ 6 φασί ἢ πηϊ δὰ 
ἢ ΒΟΓΡ πῃ ΒΡ ἰάἀο]δίνγ.---Τ 9 νἱβίου ὀχ δἰ εὰ 
(νοῦϑ. 8-6) διὰ ἐλ9 ϑχρίδηαίΐοη (γοσβ. 7-18) τὸ- 
Ῥγοϑοηὶ ἰδ 6 Ἡροπιαη ἴῃ ΒῈΡ Γϑ] δι οἢ5 ἐο {86 γεΐεσε, 
βτϑὶ 88 ΒῸΥ διρρογίεγφ, δα ΘΏΔΙΥ 8.5 ΒΟΥ ἀεσίγου- 
ἐγ 8.---)ο Βεαεί οἡ ἩΒΙΟὮ ὑπ 6 Ἡΐοππαπ Ὑὰ8 ὈΟΤΏΟ, 
τοαδ, δ) ἐς ποί, δΔῃηα μεί ἐφ : ἰὰὶ τοαδ, 8ἃ5 (86 δυδε68- 
βίοιϑ οὗἨὨ χυ] 6 γ8 οὗἨ (μ9 δῃοϊοηί οτηρῖτο, τ ΠῖσΝ 119 
ἰιοδὰβ βυιιθο]σθ, Βδὰ Ὀδθη ; ἰὲ ἐξ ποί, 85 ἃ φὺ- 
γὙογηπθηΐ οὗ ἃ βοδὰ ἴβ8 Ὡ0 ἸΟΏΟΓ Θχϑγοϊβοὰ Οὐ 
{89 ΘΠ ΡΙΘ 88 δῃίθυῖοῦ (0 18 141}: δῃὰ ψεί ἐΐ εἰ} 
ἐς, ἴῃ δὴ οἰ! ΓΌΤΩΙ, ἱπαϑτια ον 88 (86 οοίετρο- 
ΓΒΏΘΟῺΒ ἰκΐη 8 Ὑ5ΒῸ ὨΟΥ͂ τοὶ ΟΥ̓́ΘΣ ἐδοὸ κΙηφάοτῃι 
ἰηῖο βίοι 1 8 ἀν ἀοα ΘΧχοσὶ ἃ ΒΎΓΑΥ Θββϑο  18}}7 
{86 88π16---ἰΠ07 Δ.Θ 8 Θομ δἰ πϑίΐοι οὗἁὨ ΤῸΪ]6.9 δηά 
ὉΠῸΟΡ μον ΒΟΥΘΓΩΪ ΠΟΥΘΤΏΓΑΘΗΐδ οὁη6, ὈΥ̓͂ ΕΣΟΓ- 
οἰϑίηρ ἰδ ῖν δι βου ἐγ οα Π9 δΒαδῖμθ ῥσίποΐρ] 69 δηὰ 
ΟἹ 119 Βδ1λ6 ΘΌΪΙΟΣΙ( 85 ἐΠ6 Ββονϑηϊ μιοδὰ, δδὰ 
ἴῃ (πδ8ι γοβρϑοὶ ἐμοῦ ΔΘ δὲ οἱ ἢ ΔΡΡυορτί διε Υ 
ΒΥϊηὈο]ξοὰ ὈΥ {π6 ΒΔΙη0 Ἱπο δι ὉΠ ἰδϑ 
Βοτηϑ. Ἐ--ΤῊΘ πάη ΟΓΓ᾽ δἰ αδρδεπιν Βγυιθο  ϊσο ἐδ 

Φ[1ωνγὰ τοχασγδ [ὃ Βεοιδὶ δὸ ἰἀϑη(οαὶ πεῖ ἢ τ δὲ οἵ εἰν. χἤϊ, 
1. Αἱ τ|ιὸ τίτηο οἵ ἐλ φπεδνρόηοα ἐλο δοα (εὮ.. χὶ!!.), τὴν 
λόονην στοτὸ ἀϊηπἀοπηού, πἢϊςῖ, ἰη δ 19 ἡάᾳκταουξ, ἱπάνγοδιοα ἐμοὶ 
(λον 11 τπὸ Ποδὰφ δϑυοῦ ὰ ἤανο ἴδ] ] 6, δἰ που ἢ αἱ ἐλ ἔϊσισ οἵ 

πεῖ ον ΠΕ τΟος τς ΤΟΜΟΡΙΟΥΣ ΤΤΣΣΣΣ 
ἬΜΑῸ Ὑ" ΓΌΪΟΓΟ το ΘΘ Ὁ] οἰ νοά βἰαπευψεεαβτιραι [π ἕῶς Ῥοοτα 
Ἑπηρίτο ἀυτίης τ86 ΕἾΝ ΘΟΘΠΙΌΓΥ, δὰ Τμοὶγ δοοοδοδοῖ κα 
βυ  θοῖδ ἴο [10 Ῥτυδϑηῖ ἴδηιο ᾽" (8260 ἢ. 262). ἸΉο Βοαδὶ ἰὰ [8 
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διτοζδίϊου Ὁ (86 τ ]οτ8 οὐ [89 Υἱκαία οὗ Οοά, ἰὰ 
δοβυιηΐηρ ἰο αἰοίδίθ [0 ὕδιιἢ δηὰ ᾿ουβιὲρ οἴ 
ἰδεῖν δι )]θοίβ, Ἰορ δ] δι ΟΥΟΡ Ὀἰνίηθ 184}»8, 
δκίηρσ μοῖρ Μ1}} (Β6 ΤΘαβοη (μαὺ ὑμ0 7 δ΄ (0 
ΟἿΟΣ πουϑῃΐρ, εἰς.--- 9 δεφείοη 7 ἰλ6 Ἡοπιαη οη 
ἐλε Βεααί ἀοποίο8 ἐμαὶ (16 δοιιϑἱηδίΐοη οὗ δἷο- 
ΤΆΤ 98 τ Ποτ 886 ΒΥΠὈΟΪ ͵268 15 ἡδΔιϊοη το δηὰ 
εβίδ Ὁ Ἰβμοὰ ὉΥ ἰδ οἶτῇϊ γυ]0Γ8.---Ἴ 9 ἀδείγμοίοη 
οὔ τοῦ. 16 88 δἰγοδὰν Ὀοχζυη ἴῃ ἐδ6 ἀἰθ8)}} οσσϑμο0 
δυὰ Βοοσῃ οὗ ἰἰθ οἷδίπιθ οὗὐὠἨ ἐδ Εδϑιδ Ὁ} 18 6ὰ 
Οδυζγοῖι ἰῃ τηοϑὲ οὗἉ {Π0 ΕΌγορθδη 3 δίθβ, (8 9 ὁοο- 
βεοδιϊοη οὗ ὮῸΡ ΧΟΡΟΥ͂ ἴθ ΕἾΔΏΟΘΘ, {6 60Ὡ- 
ᾳαεδὶ οὗ ἰιο Ῥδραδὶ βιδίϑβ, οέδ. ; δὰ {686 πὰ ᾳ- 
Ἰηρηἰϑ ΓΘ ἰο ὮΘ ΟΔΙΣΙΘα Οἢ ἰοῸ 8 φτθαίον 80- 
ΟΣ. 
Θυλβαον. Τ}8 σῖτος δορὶ {89 ζΌΠΟΡΔ]Υ 

δοοερίεἀ Ῥγοίοδίδηϊ ΥἱθῪ ἰμαὺὶ ἴῃ9 Ἡοηιαη 80 πι- 
ὈοΪ1Σο5 ΒοΙαο ϑοοϊοβὶ αϑί οὶ. ---ΤῊς δΒεαφέ ᾽θ ἰάδη- 
ι18695 πὶ ἐ. 9 Βοδϑί οὗἁὨ οἷν. χΧὶΐ!. 1, δὰ (86 Ὦχα- 
ἔθου οἵ οἷ. χὶϊ. (800 Ρ. 3968), δηὰ γερατγὰβ 1ΐ 8ἃ8 
ΒΥ ἰσίηζ, ἱπ 18 οὐ τοίγ, [89 σου] ἀ-Ῥ ΟΎΘΓ, 
δηὰ δὲ πὸ ρμογίοἀ σδοῃίοιιρ]δίοα ὈΥ͂ ἰῃ6 νἱ᾽ βίου, 
(86 Βοιιϑη Ἐπιρὶτθ ἢ δηὰ δου {116 ζ8}1 οὗἨ [ἢ 9 
οδίετη Ερῖγο, Α. Ὁ., 498.---Τὸ λεαάε μδυθ 
λεγε ἃ ἀοιυιὉ]6 Βγιαο] ἸΙΣϑί ἴοι ; ΠΟΥ ΔΘ: 1. ϑευεη 
πουπίαϊη, ἵ, 6., (ἢ6 ΒΟΥ͂ΘῚ ΤΌΥΠΙ8 οὗ σουοσππθηὶ 
(σου πϑῖοδ ἴπ6 Βοδβὲ (βἴποθ 8 ΘΙ ΘΠ 09 
ἴτοπι (6 δ68, οἷν. χὶἱὶ, 1) 88 Ῥ88566, υἱΖ. : (1) 
(89 δεἰδίο οὗ ἴδῃ ΒΟΤῺΒ Γοργοβοηϊθα ἴῃ Γ8ῚῪ [0 ἃ 
ἔπ ὉΥῚ Οἀοδοον δορὰ Τμοοάοτίο, (2) (86 ρογθγῃ- 
τηθαὶ οὗ Ψυβιϊπΐδη ἱπ [πὸ  οϑὲ, (8) 86 Κιηράοτωῃ 
οὗ (16 Κοιθατα 5, (" πδὲὶ οὗ Ρερίῃ δηὰ Ὁ") .7]6- 
τδσῦο, (ὅ) (μδὺ οὗ ΟΙΒο (πὸ ἄτεδὶ, (6) δαὶ οὗ 
ΟΒδυ]οβ Υ., (7) ἰδὲ οὗ {μ6 Ἐπιρθγοσβ δίϊεσ Ῥγο- 
ἰεδἰδη(ϑὰ οὐδ μοαὰ Ῥο] 168] οαυδ)]γ, Α. ἢ. 
15δ5.. 2. βευεπ ζἀίησϑ, ἱ. ε., τ9 οὐχί πα] Κίη χάοτῃϑ 
ουἱϊ οὗ πιΐοῦ (80 Κοηδῆ ῬΟΥΤΟΙ ΓΟΒΘ, 88 ΟὨ Ρ. 
242.-- Το λογπδ 110 ᾿ηίουργοίθ 88 ΕἸ]Ἰοϊ, 866 Ὁ. 
259.---Τ)6. δεέδείοη οἡ ἰλὲ Ἰβεαδέ Ἦδ6 ἰπίογργοίθ 88 
Ε]Ποιὲ απὰ Ῥτοίοβίαπε ᾿μιογρυθίοσϑ ΖΘΉΏΘΓΘΙΪΥ.--- 
109 ρεγίοάα ὁ (λε υἱϑίοπ ἮΘ Ρ]8668 ἱῃ [80 Ἰαι (ο Ὁ 
Ῥατὶ οἵ {80 οὔἶιδίοη οὗ ἰδ βουθῃι Υ]4]; (6 
ΝΟΙΔῺ "5 Του δ] οα (0 Υἱὸν ἷπ (6 88π10 οομα Ϊ- 
(οι ἴῃ τ ἰοα 8819 88 Ἔχ βίοα ζοῦ ἃ Ἰοὴρ Ῥοσίοα, 
--Υ̓ον. 16 ἔοτγϑίο δ ἰμ6 86888}18 μδὺ ἢανθ ἔσγομι 
(86 οζα οὗὨ {0 ΕΣΏΡΟΓΟΥΒ ὈΘ6ΘΏ Τη869, ἔσοπλ ἐΐπ|θ 
ἰο {ἰπ|6, ἀροὶ ἐμὸ Βοταῖδὰ ΟΒυγοῖ, ἰο γοϑυὶς ἧπ 8 
Θοτηρίεἰο ἀοδέζιοίϊοη. 
ΑΥΒΕΒΙΕΝ: Τδΐθ ΟΒαρίοσ ἀθβοσὶ 68 ἐμ 9 Ζατίοί 

δηὰ (6 Μεαδί, Υἷρθ ἴοῦ ἰυάρτηθηὶ. (ΕΣ ἰδ9 
Υἱοτα οὗ ἐμἷ8 ττΐΓΟΥ σομοθγηΐης (89 Ἠγοπιαπ δηὰ 
(6 Δεαξί, ζΟΠΟΣ ΑΙ οοηβίἀογοά, δὰ ἰδθ 
φἰάρτπεδα, Β66 ὉΡ. 248 Βα., δᾶ 2608 Βα.). ΤῈ 
Ἡαγίοι ἴα ἰάδῃίοαὶ τὶν (9 Ἡζοπιαη οὗ οἷ. χὶἰϊ., 
π8Ὸ ΒΥ ΠΟ] 1.68 ἐπ ΟΠ τοῖ οὗὨ αοὰ ἴῃ {μ9 ψου]ὰ; 
8.0 15 (6 ΟΒΣοΙ σοπζογτγαΐης ἐο ἰῃ6 νουϊὰ. ΤῊΘ 
ἰάθη ἰβ ΘδιδὈ}Π Ἰ8ηθὰ Ὀγ, 1. Τ9 »ρίαοδ ἩὮΕΤΘ 
Β.)0 18 866η, {λ6 τοϊάεγηεεδ, ΘΟΙΏΡ. χὶϊ. 6, 14; χυὶϊ. 
8. 2. Το ζδοί ἰδδὺ 86 βδύγθ δσχρυθββίουβ 8γΘ 
Ὀδεὰ ἰπ 68:8. χὶΐ, δηὰ χυὶΐ, [Ὁ τοἱϊάεγπεδα αὐὰ ἢΡο- 
ΟῚ (ἔρημος διὰ γυνή). 8. ΤΒο ποι δαὺ (ἢ9 
Βεοδοὶ ἰῃ (δ9 {πὺ οδδρίογβ ἰβ ἸάθηιἾοα]:---Ὀαί 
Βελϑὲ δηὰ Τοσαδη δυὸ ἴῃ Ὀοὶδ ρῥ]δοοα ἱπ ᾿ππι6- 
ἀΐδια οοηποοίΐου ; ἢ (86 ἰάΘΠΕΥ οὗ {π0 ὁη6 ἰδ 
οοποαάοα, ον ἐδ ἰὺ ροβϑί Ὁ1Ϊ6 ἰο ἀουδὲ ἴδμδἱ οὗ {116 

φιδέγείμ εγτο ὈοΪ [Ξ65 1.0 Βοτηδὴ Ἐτιρῖγο ἴῃ 411 [(6 ἴογτηβ θοϊἢ 
δυίοτο δ ἤτον ἴμ6 ἀἰδγηριίου ;--ἰ 5 δασο τορτοβοητίης [ἢ 9 
ἀϊδετεὴς ἴοτιὴδ οἵ βουουητηθηῖ ᾿ΘΌγα {Π6 ἀϊδτηρτίοῃ, νές,; 

οουστα, ἀϊοϊαίοτα, ἀδοϑιηνΐγ, ἰγἰ υθ5, Ῥηαδη θη ρο- 
ξοΣΣ, Εἰδὴ διωροτοῦθ, δ. λογϑ 18 ΔΡΟΥΘ.--Ε, Β. Ο] 

ΟἸΠοΡ ΤῈ 4, ΤΒὸ οχρυοβείοῃ πϑοὰ ὉΥ ἐδ6 Ά5.667: 
Ὁ Βοη ἴἵ βαὺν πον ἴ ποηάογοὰ : "--ἰβὸ τόπο Ὁ 
ἤπακ 15 ΟὨΪΥ οχρὶδηδίίΐοη ἴῃ ἰδ οχύγϑου ἰ ΠΑΡῪ 
σοδηζο τ ΐσἢ δὰ Ῥβϑβϑὰ οὐϑὺ ὑπὸ ἤοτηδη : (ἢ9 
᾿πὰΡΥ δου τηϑὰθ οὐ ΦΌΠἢ ΤΩΔΥ ὍΘ ΘΧΡΓΘββοᾶ ὉΥ 
186 πογὰβ οὗ [δαΐδῃ (1. 21): “Ηον 8 ἐμ6 ζδι1}- 
ἴ.] οἷν Ὀδδοῖοθ ἃ μδυ]οὶ 1᾿ ὅ. ΤῊΘ γοδβοὴ ΜὨΐσΘὮ 
Ἰΐο8 ἴῃ ἐμ ΟΧΡΥΟββϑίοῦϑ: Ταγίοί (χυὶϊ. 1, δ, 16, 
16; χὶχ. 2), ἐο οοπιπεῖέ 7ζογηϊοαίίοη (χνὶϊ. 2; χΥὶὶὶ, 
ὃ, 9), “ογηίσαίίοπ (χὶν. 8; χγϊὶ. 2, 4; χυῇὶὶ!. 8 : 
χὶσχ. 2); Ἡξοπιαθ τοθϑὴδ ἰμ6 ΟὈυγΟΒ (860 οῃ Ὁ. 
248); Πατίοί ἰΒτουξιουΐ οὶ ἸΤοϑίαπιθηὶθ (ἢ 9 
Αγφοβίαίο Οδυγοῖ, σοτρ. “267. ἰἰ., 111, Εσοκ. χυὶϊ., 
χχὶϊ!. ; Ηοθ. 1.-111., Μαῖιὶ. χὶΐ. 89; χνὶ. 4; Ματὶς 
ὙἹ11, 88; Βον. ἱΐ. 2]. 6. Τηὸ οὈ͵οοίἑνο ρΡ8718]}6]- 
ἴδια Ὀεΐγοοη ΒΑΌγ]οΩ δηὰ Νονν Φογυβαίοτα : ὈοίΒ 
8ΓΘ Οἷ(168---ἰ} 9 ΟἿΘ 8 λαγίοί, {π6 ΟΥΟΥ 8 ὁγίἦδ 
(χυνὶ!. 1, 8, ὃ; χχὶ, 9); θαΐ 88 ἰδ Ἰδίίον 8 80- 
Κποπ]οαρχοα ἴο τοθϑῃ (86 ἐγαῃββρυγοὰ ΟΒυτο, 
ι Τ0]ονβ (8. ΒΑΌγΙΟΙ πιοϑηδ ὑπ ΟἸναγ οὶ ἴῃ 18 
ὙΟΥ]α] 988. 7. ΤῊΘ οσοηίϊγαδὲ ἰῇ σχὶχ. 2, 9, Ὀ6- 
ἔσϑοῃ ἰΠ0 ἤατγίοί απὰ ὑἰμδὸ ᾿ὺύ οὗ ἰλε αν. 8. 
Το νογὰ Τνείεγψ οὐ ἰδ ἐογϑῃϑδαὰ οὗ ἰῃ 6 Ηδτυὶοὶ 
(τον. δ); {18 γογὰ ὙΔΥΏΒ ἃ8 οὐ ἰο0 δάορί ἃ ἐϊίε- 
φαὶ, Ὀὰὶ ἰο Ἰοοῖς ἴον ἃ δρί γε ὑκαὲ Ἰηϊογργχοίδίϊοη οἴ 
(089 ἩΒΙΘὮ [ΟΪ]ΟΥ͂, δὴ ἱπίοσρσείδιϊοη ἰὸ τὶς 
τὸ ΠΙΔΥῪ ὈῈ ρυἱὰοα ὮΥ ΕΡΆ. γ. 81], 82.--Τα ννοτὰ 
Παγίοί ἀοβοῦὶθαβ ἐμ ϑββϑηϊ 8) ομδυδοίοσ οὗ (89 
ἴα 189 ΟΒυγοῖὶ ; 886 Τοίδὶ 8 6 δΒυχηδη (ΌΤΙ, Γ6- 
τῇδ! ἃ τοοπιαῆ, 065 ποὺ ὈΘΟΟΙΏΘ 8, ὀξαεέ---8..6 8.9 
ἃ ἴοτια οὗ σοι] μθ88, δυὶ ἀθηΐθθ (ἢ 6 ΡΟΤΤΟΥ ἰΠ 6 Γ6- 
οὗ (2 Τα. 11. 8). Ηδν αὐμεγῳ “ ΔΡΌΘΑΥΒ ἰ 8 
ῬΤΟΡῈΥ ἴοττη ὙΏΘῺ 8.6 ἩΪΒ.68. Βογβοὶΐ (ὁ ὃθ ἃ 
ὙΟΣΙΑΙΥῪ ῬΟΥΘΙ, ;868 ΡΟ] 1108 δηὰ αἰ Ρ]οπΔΟΥ, 
ΤΩ (68 β05}8} ΠΕΥ ΔΥΤΩ, 1668 ΠΏ ΒΟΪΥ͂ ΠΙ68Ὼ8 [Ὁ ΒΟΪΥ͂ 
θη 45, Βργοδὰβ ΠδΡ ἀοτῃϊ πο ὈΥ ΒΤΟΓ ΟΥ̓́ΠΙΟΉΟΥ, 
ἴαβοϊπαίθβ (89 Ὠδθδυὶβ οὗ θα ὉΥ͂ ΒΘ Ώ80.8] Υἱ6]- 
ἴϑτω, δ᾽'ονϑ ὨονβοὶΥ ἰο Ὀφοοιηθ “ Μίδβιγ 885 οὗ σοσο- 
Ἰη ηἾ08᾽ ἰ0 αἱρηϊαγῖοβ οὐ ἰμ8β ποῦ, βδίίοτϑ 
ῬΥΪΠΟΘ ΟΥ ῬΘΟΡΪΘ, 86 ᾿Σνῖπ ς ΟΥ̓ (116 ἀ684---Ἶ ἢ διιοτγί, 
ὙΠ ΠῸ6Ὶ 886, ᾿ἰκὸ Ιβγδοὶ οὐ οἷά, β6θ κβ {πὸ μιοὶρ οἴ 
ὈΠ9 ὙΟΥ]ἾΥ ΡΟΤΘΣ δρδίηβὶ 86 ἀδῆροῦ ἰμΠ γοδί  ἢ- 
πᾷ ἔγοϊῃ δηοίῇ ον :᾿ 1 ΔΡΡΟΔΥΒ ἢ ἃ 1688 ζ.ῖ088 
ἔοττω (θοσρ. Μϑίί, νυ. 28) “" ὙΒΘΠΘΥ͂ΘΥ Β86 ἔογζείβ 
(πὶ 8)6 ἰ8 ἰῃ ἰδὸ νοῦ], ὅσο 88 Ογὶϑι τγὰ5 1η 
(9 ψοσ], 88 ἃ Ῥθδσοῦ οὗ ἰ})6 ΟΣοββ δῃὰ Ὁ] ρτίτ,, 
ὑμαὺ (μ0 ψου]ὰ ἰβ οσυοϊδοὰ ἰο ΩΡ δηὰ Ἰυάσρεῆ, 
ὙΠ ΘΏΘΥΘΥ 886 Σοραᾶταβ 86 του] 88 ἃ γϑδὶ νυ δοιὰ 
Ἰυδὲ8 αὐΐον 18 βοννοῦ δῃὰ ρίθδαβυγοβ.᾽" “ Ποσοὶῃ 
σδομ 8188 (86 6586 η66 ΟΥ̓́ΝΝ ΒΟΥΘά Ομ), ἰῃ Ἰοδηΐῃς δὰ 
᾿ϊἰϑίθηϊη, δὰ οοπίοντηΐης ἴο, δηά σοϊγίης οΝ 
89 πονγὶϊ ἃ. Ηδρησο, Βογοὸ σου] ποὺ θὸ 4 ὈδσίίοΡ 
ἀςφϑογρίϊου οἵ ἰΐ δὴ ἰδαὶ αἴγθη, χυἹϊὶ. 8, 7, 9; 
19 Ῥοιηδη δἰ(8Β οῃ ἰδ Βοαβὶ.᾿ (866 δ͵80 Ὀ6- 

4 [ΤῸ τοῦεί βίτκο {Π 6 τοδδυ δὲ ἃ ἤγδεί ρίδηοο ἐπιδί δ] 
1 γοθ οχργοδδίοηβ, τοὐεγηδδε, Ἡΐοτπαπ, Βεαεί (ςὮ, χΥΪ!. 8), 8.9 
ψ Ποῦ [Π6 ἀΥ(ο16, τὶ Πἰσ ἢ ννου]ὰ Ὀ9 ΔΑ ΓΑΙΠΥ ὀχροοιϊοα ἤογο 85 
ΘΧΡχοδαίοδ ΠΟ ΤΟ ὙΒΟΙΣ ῬΓΟΥΪΟΌΒ οοσύγζοποο. Βαυὲ {11 
οτοἰδοίοῃ οὗ {πὸ ἀγιῖο 9 19 κοοὰ τοῦδοθη. Το ἰἢτεὸθ οχ- 
ῬΤοΘδΙ ΟῺΒ ἄξζο ἰἀθηςοα] δηᾷ γοῖ [ἢ ἃ δθὴδ9 οὶ ᾿ἀδηῖςσα! νη ἢ 
ἴΠηο ΤΟΥΤΩΟΤ ἴπ9 Ποαίμοη ον, ἔμ ΟΒΏΣΟὮ, διὰ ἐπὸ πον! ἀ- 
Ρονοσ, δαγὸ ὈπΠάθγΚΟΏΘ, ΔΒ τΘ 88}}84}} 800 8 ὈΘΟΩΠΘΏ ΟΥ̓, ατοαξ 
σἤπηζθδ, 50 ΤΠ ἢ 80, ἔμδὶ Φοθ ἢ σῶπ) ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΓΟΟΟΚΖΏΪΣΟ 16 πὶ, 
δΔηὰ 5606 α Ὀεαδὶ, α ΤΟΙΏΔΩ, ἀπὰ α ἩΠ|ΔΘΓΙ668.᾽ ΑΥΒΕΕΙ,5Ν.-- 
Ἀ. Ἀ. 0. 
{ [Αὐδοσΐοη ργοοθᾶοθ ἐμ δίδιοιηϑηΐδ οἵ ]ςοἢ (8 δος 0 ἢ 

ἐθ δὴ δϑαϊσγδος, τῇ δ γέφμεπμ οὗὁἨ Νοὸνν Τοδίατωθηϊ ῬγορΊ ΘΟ Υ 
οοποοτγηίης ἔπ οογτιρίίοη οὗ [86 ΟΠ ΌτΟΝ. 116 νυ σ ἴθ 8: " ΟἿΓ 
1οτὰ ἩΪδο ἢ ἢ85 κί γϑῃ Ὧο οὔϑοῦτο ἱπεἰπιδίίοηδ ἰπ ἴἢ9 Ρμδγ8» 
υἱοα ψὩΐση τοῖοσ ἰὸ 9 ᾿ἰδΙΟΓΥ οὗ [9 ἙΟΠτΟΝ (}ίατ!. χἑ ἢ.) 
ἐπδὲ δ Οὔοο ἴδ ροσροῖ, δοοογάης ἴο [5 ἀοδιϊααιίου, ἐμαὶ 
πδυο [ἢ 9 019 ᾿γοτγ]ὰ 1ογ {18 ἤοϊά,. .. 19 στο ΟΠ ἃ μος 
νο Ρυγο, ναὶ τηΐχ' ἃ, οοπο ϑιϊης οὐ βοικὶ δῃὰ οὐ]. ΤΠ χχιν. 
εἰ, οἵ Νιαξίδονν, ΟὨτίδε᾽  ϑϑομαίοϊυρίσα! πογὰϑ, ἰῃ πο ΗΘ 
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Ἰον).---Τ6 Ηδτϊοΐ σδπηοί ὃθ Του πὰ οχοϊ βίον 
οἶμον ἰῃ [6 Βοπιῖδβι Ομυγοῖ, ΟΡ πὰ (μ0 ΕπίδὈ- 
Ἰἰδθὰ δίδιο Ομ ΡΟ 68. Ομ τἰϑίθηάοι (89 Ομ υτοὶ 
88 8, Ὕ0]6, πῃ 8}1} 118 τη ϑῃϊο 1 ταδηϊϑδιδίϊ ὁ 0 
Βοοίϑ, ἰβΒ (6 Ἡανὶοί: (6 Ὀουμάαγὶο5 Ὀοίγοθῃ  ὁ- 
τδὰ διὰ ΗἩδυϊοί δῦ ποὶ ἀδηομί παι 0η8]---ἰ Γ 6 
ΘΙ ΎΟΥΘ 8.6 ἰ ἀθη 8δηι αἀἰβρονβοά, (6 ἰμυ 81 Ὁ16 
Οδατοῖὶ ἰβ5 νι τὰ 9 νἱϑὶ ΌΪ1Ϊ6, δ8 {8 6 ἱκοῦῃθὶ νι |}- 
ἧη ἴδ 6|10}} :Ὁ ὩΟΥΟΥ ΒΟ] 688 ἰΐ ἰ8 ἰγσὰθ ἐμαὶ [6 
Ἐοιδη δὰ Οατοοὶς Οἰιυ γον 68 δγο ἴῃ ἃ ΙΏΟΥΘ Ρ66ι- 
ἰἴδν βθη89 89 Ἠατγὶοί, μη ἰμ6 οὐδηχοὶ σαὶ Ρτο- 
ἰοϑίδηι. “76 Κοπιαη Οαἰλοίϊς Ολετγοὶ ἱ ποέ οπὶν 
σοοἰἠεπιαϊϊψ απ ἀ6 ζαοίο, διὲ ἐπ ουἱγίμε ο7 {8 σετν 
»γτγίποὶρίς, α λατίοί,. .. ὙΆΘΡΘαΒ. ἐμ Εὐϑῃ χο 104] 
(Ρεοιϊδϑίαπι) Ομ τοὶ ἷδ, δοοογάϊηῃρ ἴἰο ΠῸΓ ῥυϊηοὶ- 
ὉΪ6 δπὰ ιυηἀεπχοηίδὶ ογοοᾶ, ἃ οἰιαϑίθ τοτηδὴ : 
(89 Βοίοτηιαίΐοη γ8 8 ῥγοίοϑίὶ οὗ {Π0 Ἦοπιδη 
αρζηϊηϑί {Ἰἰ|ὸ ΗἩτὶοί.᾽᾿᾽ --τλϑ γοῖ (88 ΤΥ Βί ΟΥΥ οὗἉ Βδ- 
ὈΥΪΟῺ 15 ποὺ ἔμ]]γ ἀονοϊορθοά. Βθηροὶ νγχὰβ ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ σογτοοί ἰπ ἷὶβϑ οχροοίδίϊοα (μαὺ οπλθ Μ]}} 
ΟΠ6Ο Π2ΟΓΘ ΓἶΪ80 [0 ΡΟΥΘΥ; ἰὐ ἰ8 ΡΓΟΌΔΌ]6 ἐμαὶ ὑλ6 
ατοθοο-υ9θίαη Οδι]ο]οἴϑαι Ὑ7 11 11} γ 86 ὈΘσΟπ,6 
οὔ ἱπιροτίϑησο; ἰᾷδθ δαυϊίθγουβ, Ὑγου ἷγ 6]6- 
τιθηί8, ἰῃ 811] σῃυγοθο8 8δηα βοοίβ, ἰδαὰ ἰοτατὰ9 
μὲ 4136 Οδιμο  οἶβαι, ϑηἀ Ρᾷγ9 89 ὙΔΥ 70 (8 
ῬΓΟΖΤΘ58: -ταπὰ (πὰ ΣΩΔΥ͂ ἰ ἰδίῃ αραΐϊη ἰὸ 
ῬΟΥ͂ΤΘΟΓ. ---ἰ πὶ Ε||κ6 ἸΔΛΠΠΘΡ 88 ἴμ0 ἤγοπιαπ, ἱπ6 δΒεαδί 
δἰδο ΔΡΌΘΔΓΒ ἰῃ {μ198 οπδρίον ἰὼ 6 Βδρο οἱὸῦ 
ἰβδὴ Ὀοΐογο; {110 ἀθ8}Υ πουπὰ (χὶϊ!. 8) 15 λεαίεά 
8560 χίγαοίδ ἴτολ ΑὈἸΌΟΥΪΘῺ ἴῃ 70οί-ποίεδ, ὉΡ. 
θ8 Βα.) --οῖϊθ τ ΟΟΥ͂ΘΓΒ 110 δηα γοϊαγηβ, Ὀὰὺ ΠΟῪ 

ποὺ ΟὨΪΥ ἴγοαὶ [0 δε ὑπ 8), Ὀὰαϊ ουἱ οὗ {19 
αὖγψϑε (χΥυῖὶϊ. 8), σβθῃσθ 9 ἢ85 ἄτα ΠΟῪ Απίιὶ- 
οἰγϑιΐαη βίγοηρί οὗ Ηδ]]; πὸ 18 ΠΟῪ δοαγίεί- 
ἐοἰογεά, ἃ ΒΥυτα0ο0] οὗ ἷἰα Ὀϊοοά- ρα 6855. ἰδ9 
παπῖθ8 οΓ δίπαρήεπιψ ΤΟΥΤΑΘΥΙΥ οἡ ἷΪ8 6885 (χΙϊ!. 
1) ΠΟῪ σον 118 ὑγ 010 ὈΟΑΥ͂, 85 ἃ δἷρῃ ὑπαὶ 8 
οΡροϑβί(ἴου ἰο (ἀοά ἰβ ΠΟΥ͂ (ο ᾿ηϑηϊθϑι ἰ(86}7 ρμοτ- 
ἔϑοίγ ; (6 σγοισπ ἩἘὨϊοδ ΓΘ ΤΟΥΙΘΥΪΥ οἢ ἰδ 9 
Βογῃϑ (χΥϊ!. 8) μα ῦο ΠΟΥ ἀἰϑδρρϑαγρὰ. ἡ ἴπ βυυσἢ 
ἸΏΒ ΠΠΟΥ ἰπ6 Απίϊσλγίϑίίαπ ιησάοηι οοτηο5 ἰηΐο οὁχ- 
ἰδίθῃοθ ;---““8 πεῖ κΚιηράοιι ἱπ ΜΒΐοδ 81} ἱἐδθ 

Υἱ᾽ ΟΝ Β Β΄ πη 0} ΔΈ ΘΟΌ 5} Υ ἢ ἀοσίττοιςοη οὐ ἴσρῶ 8] δηὰ Ηΐ5 Ῥὰ- 
χουϑία, δητἰ ἤθησθ υπχπιθηῖ ροη [4τ89] δηὰ ΟΠ γἰϑίοπάοχῃ, 
---᾿͵ἰο θα9:6ἃ ὑροὴ ἔπ ἰππἀαπιθηϊα!ὶ νἱονγ ἔπας ἴ[η6 ΝΟῪ Τοϑίδ. 
Ὡιϑηΐ ΟἸυτο οι ΜΠΠ θΟσΟΠΘ 86 τησοῖι αὶ τ οκοὰ δηᾶ δἀυ]ζογοῦβ 
κοπογδίίυη 45 1.5 ΟἹ ὰ Τοβίαπηϑης σοπρτγοκπίίοη; πὰ πὸ Τιοτὰ 
ἄν" 6115 πρὸ βοπιο ΝΥ τρίομβ δηὰ οσδαγαοίογίαβτίοα οὔ [ἰ8 Δα α]- 
ἴογυ, ἃ4 αἰ πἴγιιεῖ 8Π4 βυπρίοίοη, παῖγϑα, ἘΓΘΔΟΠΟΓΥ (Ὑο τη, 10-12), 
ἀἰνίβίου ἱπίο ραγίίο (22.26) (189 Δοσίγίηθ (21) [ἢ (Πὸ ᾿ΐρῃς 
οὗ εμ14 οδρίογ {Π|0ὸ Αροϑο5 Ἰοοκοά ἰηΐο ἴμ6 ζαϊατο οὗὨ (ἢ 
(ΠπύτοΒ, δο 1 Τίπι, ἱν. 1 8ηᾳ ; 2 Τίπ. 1.1 κ44.: ἐν. δ, 4; 2 
ἘΕῸΣ " τ ΠῚ. ἃ;1 9ολὴ 1ἰ. 18.) Οὐομλρ. αἰϑὺ Πᾶκο χυὶϊὶ. 

. ΝΙΝ απ οἵο, 85 [Ὁ] ον ΔῸΠπιὶ σοῦ ΜΊΟΗδο᾽] Ἡδἢη 
(Βνίοίδ α. 1ἰρίστ δον αἰ Οἰοαδαγμης, νοὶ. ν., ϑϑοῖ. 6): "" ΤῊ 9 
Ἰϊαγιοῦ [5 ποῦ {116 οἰ οἵ Ῥομλθ δίομθ, ποίπϑγ [8 [ζ ΟὨἹΥ ἐπ 
Βοιραη Οδιπο ο Οπαγοι, ἴο [6 ὁχοϊ βίου οὗ δηοίμογ, Βαϊ αἱ] 
ΟἸΜ ΓΟ 08. ἀπ ὀυόγΥ Οδαγος, οὐγα ἱποϊιάἀθα, σὲ, 411 ΟἸ τὶθ- 
τοηάοτῃ {πδὲ [5 ψΠΓΠοὰξ (ἢ βρίτί δηὰ 8 οὗ οὔ [οτὰ Χ76- 
ΒΏΒ, Ὑ ἰΪσὮ ΠΑ]14. {461 ΟἸεγ (ἰδ, δηὰ ἢδλα ποθ ΟἾ γί σ᾽ 
ταϊπα ποῦ ϑρίγις, 11 [8 σα]]θὰ Βαῦγ!οη, ἰπαϊ [8, οὐ [μδίοη, ἴον 
ἴμ150. ΟἸ τ “ἰθηάοτῃ, αἰν θὰ ἰηΐο ὙΘΟΓΥ͂ ΤΏΒΗΥ ΟΠ τΟΙοΘ ἀπά 
Βοοῖϑ, 8. (ΓΌΠΥ δηὰ δίγοΕΥ ἃ σΟΠίΏΒ6Γ. ΟΥ̓ΘΥ͂ΘΓ, ἰὼ δἱἱ 
σα τοῖ68, ραΓΓ68. δηὰ δβοοΐϑ οὐ ΟἸ γίθίϑηοτῃ, [6 ἔσιιο σοδυμ- 
οοηρτορακίοη, [6 Ῥομλαη οἸοίποά Ὑ ἢ [6 πθῃ, ᾿ἰνο5 διϑά ἰ9 
πἰἀάθῃ. Οοτγτιρί, ΠΠ81688 ΟὨ τί δίοη ἄοτ ἰδ τ. κσίος, ὙὮ080 
τοδὶ αἰτπὶ απ τυ]6 οὗ ΠΠΠ6 5 1π6 ρΡίδαδυγο οὗ 1ἢ9 βοβΌ, [ἢ 9 
ὙΓΟΙίδτο οὐ ἔπι Ὀθαϑ- 6, δϑΏδαα] ΒΌΠΔΏΠΥ, ἩΠῸ ἰδ ΟΡΘΏ ἴο 
πο ἰηδιθηοθ οἵ 411 ἴᾺ]869 σρίγ 8 δηὰ ἰθδοΐνοτβ, ππὰ ἰβ δο- 
νογηθὰ Όζ ἴῃ δρίτίξ οὗ παΐυτο απὰ τῆ νπογία.".--ς ΒΕ. Ο.] 
Ὁ [516 τηΐᾳ. οἰτουτιδίδηοθ ἰπίθηοα 88 δὴ ἱπάϊοδείου τρδὲ 

[}"ὸ ἴθῃ Κίῃ χάοτῃβ ἰπῖτο τ ηΐσἢ ἴπ6 Θογτοβη ς-ϑοϊανοπίο πον] 
ἷα ἴο δ6 ἀϊν[ ἀοὰ, 111 ἰοϑο Ἐμοὶ πο: το ἢ [68] Τοτα ἰη το ὁπ ἢ 
Το ὀχρτοθαίοῃ (τοῦ, 2), “γοσοίγθ ροόνοῦ αϑ κίηη, δρδηκίηρς 
οὗ ἴ8οὸ ροῦγου πὶ ἢ (ΒΘΥ͂ δγὸ 10 τοοοῖνο δίοης (ἢ ἴπ9 Βκαοῖ 
ἴῃ ἴπο ἰαϑδί εἶπλο (μίαν ὥραν), δοοτηδ ἴο ὮὈΘ ἰῃ ἔαγοσ οὗ ϑυςὶ ἃ 
δυρροείου." ΑΥΒΕΒΙΕΝ.--Ε, Β. Ο.] 

Βοδβί᾽ 5 ορροβιζίοη ἰο αοἂ ἴ8 δοποριηίσαίοα, δηὰᾷ 
Γαϊϑοα ἰο ἃ βοΟῦΤΟΡ δυο 85 ἰξὲ Βοὰ δΒεὰ οτος ὃ6- 
ἴοτο ; ὑβδγυθίογο ν σϑδὰ οὗ δὴ εἰσλίλ, ιολίολ ὑτο- 
σεοάς ὕγοτε (δ6 «ευεπ (χυὶ!. 11), δὰ ἴβ8 {πὸ {]] 
τηϑηϊΓοδἰαιΐου οὗὁὨ (9 Ὀθδεί-πδίασο.᾽᾿ Το ἥπαί 
αροδίαδῃ ν}}} δοῃϑἱϑί ἴῃ (86 Ὁπῖοὴ οἵ (μ6 ῥβουάσ- 
Ομγἰβιίδη δηὰ Απ ον ΐδη οἱ οχοηΐβ, τ ἰσἢ ἐδ6 
ΑΡΟΟΑΙΥΡΘ9 ΟΧΡΓΘΒΘ6Β ὈΥ ἰΠ0 Παγίοί εἰἰ{ἰπσ οα 
89 Βεαδί ; Ἐ (8 8Δ11Π|8ησ6 1᾿Ἰκουνὶβ δρροδγοά ἴη 
πὸ σοποϊυάϊης ροτγϊοὰ οὗ (6 ΟἸἹὰ ἸΤοβιδιιοηί--- 
δροθίαίο ἴβϑύδοὶ, ψμῖο νψὰϑ ἐῃθὴ ἰδ Ηϑτι]οί, 
ἴοτιιθὰ δὴ διϊΐαποο νὰ Π6 Βοδίμοη πογὶἀ- 
ῬοΟΟΥ δζαϊαβὶ 655 δὰ {18 ΑροβιἹοβ, β66 υκο 
ΧΧΙΪΙ. 12, Αοἰβ χυὶϊΐ. δ, 9.-- Τὴ. δου ηδίϊοη 
σοι 64 ὉΥ {16 7926 1.71, ἄγον ἀντ [π6 ἀοείταο- 
ἰἴομ οἵ Φογαβαίθια ὈΥ ἰμ9 Ἀοιμηπβ, {πὲ 13 (}6 
ἡυάριποὶ οὗ (9 δυο ὈΥ 6 Βοββί (Ὀλη. ἰχ, 
26, 27). --͵ῶῦ δχϑδοὺ ρϑγα]]οὶ ἰο ἐδ ἔμίαγο )πὰρ- 
τηϑηΐ Ββεὶ ἔοτί ἴῃ σϑγβ. 16, 17.--- Τὴ λυάσαιεοὶ 
ου {μ0 Ηατν]οὶ 45 δἰγθδαῦ Ὀθρθ ; 806 οχίσδοί ἴῃ 
"οοί-ποία ( βγεί οσοϊατηη), Ρ. 264.---Ε. Β. 6.] 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒΊῚΙῚΝ ῬΕΤΑΙ͂Ι, 

ΟἈ. ΧΥ͂ΙΓ. 1, 2. Θ:)9 οὗ 186 δόυθ:,, εἰε.-- 
ἩΓ Αϊεῖ, 8 οὶ ἰο Ὀ6 ἀδἰοτταϊμοα, ἱμουσῃ τὸ ᾿πἀγ- 
τηϑῶΐ ροῃ Βαγοι ἴῃ {6 ΠΔΥΤΟΥ͂ΤΕΣ Β6Ώ86 18 'π- 
ἀϊοαίθα υὑπὰοῦ (86 ἴουτι! γι δϊ οὐὗἩ δῃξον.-- 
ΗΠϊΊΒϑσ, δεῦρο (οὐ. οἷ. χσὶ. 8).----Ἴ6 σοίοτ- 
Θη06 8 ποὶ ἴἰο ἃ 068] πιοίΐοῃ, Ὀαὶ ἰο 8 οογίαὶπ 
αἰγοοίϊου οὗἨ (80 οοπίοιμρὶαἰΐοη ἷ'π δβοδογάδηδθ 
ὶ τ [89 ρσυϊάδησο οἴ (Π6 ΑὩΡΕ].---ὖ Ὑσι!} δον 
πηῖο ἴΠ906 ἴ86 ἐπάρτηηθηῖϊ.--- ΤΊ ζ] ΔΙ Ιτοαὶ 
οὗ {86 Ῥγοπιΐβο 8 ποὶ ἰουπὰ ἱπιτηοἀϊδιοὶγ ἱπ τεῦ. 
8 (σοπίγαγυ ἰο ἴδ ορὶπίου οὐὗὁ θη βίοι θεγρ), 
ΠΟΙ 18 ἐΐ σοπίδὶ πα δἰ 8}} ἴῃ οἷ". χυὶὶ."" (Ὀπιεν- 
ἀἰ6ο6 κι). [ε 18 ἀοιθι]θαθ, μόνον, ἰδ 6 1468 οἵ 
16 ΑἸκ6] (μδὲ Φο᾽π τηυδβί δἰγοαὰγ Ὧθ 80]6 ἰο 569 
{μ6 )ωαάσπιεπί ἴὰ ἐλ ΔΡροδγδαῃοθ οὗὨ ἐλ: Ῥσοδ 
-- οἰ. χυϊὶ, οΐηρ ἐδ 9 υάδᾳταοηι ἴῃ ἃ Ηοδυθη-Ῥ 6" 
ἰατο, δηά οἷν. χυὶ. {ἶν6 ϑδῖ}6 ἢ δὴ Ἐδσί ἢ- οἰ σίυγο. 
--ΟΥ τἈῈ0)6 κτοϑδὶ μαιϊοῖ.---Ῥ ζαη Βοιηο, δοοογά- 
ἵπρς ἰο Ὀδιογάϊοοκ. Τ6 ἐο]ονίης ἀϑβοσυίριϊοη 
8 ΒΙΤΩΡΙΥ ἱπαρργορνίαίθ ἰὸ {8 δοῃσορέϊοῃ.- 
ἙΔδὶ πἰτιοϑῖδ [[δηρ6: δ ΘΓ ΒτοΙ;Θἃ] προῦ 
ΤΆΘΩΥ ὑγαῖθχβ.--- αι οιηο ἀϊὰ ἱπαοοὰ γοῖχῃ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ἸΏΔΏΥ ῬΟΟΡΙΟΒ, Ὀὰΐ ϊ8 ἰΠΤΟπΘ αϊὰ ποὶ τοδὶ 
ἀροῦ ἰμ0 δβυρογϑίλιίοπ οὗἩ {1086 ῬΘΟρ 68 ({6Γ. Ἰΐ, 
[8 ἄοθβ ποὶ ΔΡΡΙῚΥ͂ Βθγθ). 5111] τηοσο Τογο οὶ 
ἀο68 {86 [ΟἹ οτννίπρς Ῥχομουηοο δρδὶπϑί ἐμ δρρὶϊ- 
οϑίϊοη οὗ μ|0 Ῥαβϑᾶζο ἴο ραζϑὴ Βοηιο.--- [7 ἐγ. 3]. 
νυ ΒΒ οΣ [9 κί ρ οὗ ἴδ 9 οοἱ- 
ταὶ το ἃ ἑοσῃϊοδιὶοι.---Ῥαραη οτὴθ ἀϊὰ ποὶ 
ΔΙΊυσο ἐμ 9 Κίηρϑ οὗἩ (6 αν Ὁ ὈΪΔΠἀἰΒμταθηίδ; 
880 ἀοϑίγογοά θὰ. ΤΠ6γ 18 ὁπ6 6856---ἰ αὶ οἵ 
Απίουν δηά (Ἰθοραίγα---Ἡ ΒΙΘῚ ταῖὶρμὶ 6 γεοοῖι- 
τη θη 64, 88 ἃ πι8κ6-8}1{{| ἰο ἴ0 ““ἱϑέονῖοδὶ ἰῃ- 
ἰογργοίδιοη,᾽"" δὰ ουθὴ ἐλεγο ἰῃ9 ζοπάεγβ πουϊὰ 
ἰἰανο ἰο Ὁθ Σουουβοὰ Ὀοίογθ ἱΐ οου]ὰ ῬγΟΡΘΥΪΥ ὃθ 
γοζαγοα 88 δρρὶ) 680 ]6. -- Δῃηᾶἃ πΠ0 ὙὍὙἢὅο 
ἰππαῦϊς [86 Θασῖβ ΤΟ ΣΘ σδᾶθ ἅστικ, εἰς. 
--Νοῖ ουὐϑὴ ἐμῖα σουϊὰ Ὅ6 βαϊὰ, τὶ γοΐογομοο [ὃ 
Ῥδᾶβάη Βοιηθ, οἰ Π6 Ὁ οὗἩ {86 ϑρϑδεΐδγαβ, οὐ οὗ ἰδὸ 

4 [Ἰπ δ Ῥγροθ!ρ' ΡΑΤΑΚΤΑΡὮ, ΑἸ ΒΟΥ 6 δ κα οὗ [πὸ μαινίοθ 
47 {:6 δονιαπ προν ἴλα Βοαδὲ δἂϑ ϑυτὰ ὈΟΪ ἰσίηςΣ Ποτ αὐὐπδίαγῃ (566 
δυονθ), "πὶ ἤθτθ μη ἰπάϊσκιίχ [ἢ ἀροαύίωῳ. Αἰτνυθεὰ 
{Π6 ΟΣ δΓ οὗ [Ππόδο ἐδ 6 Ὀσραίπηΐης οὗ, απή τοϑαΐϊ ἐπ τὸ 
Ἰδιῖοσ, Σὲ αγὸ {ΠῸ} ἀϊφέϊπος δα Ὀπὰ δυὰ {γΐξ. [8 11 δοῖ 
πιοῖθ οοττδοῦ ὃ ΒΗΥ͂ (δας 86 δοβαίοῃ ἰπάϊοαιεβ πο οοιαρ οιδά 
δηὰ ρΡαῦ]]ς ΔΠΠ}ηο6 οὗ [89 Ομ ατο ἢ τὶτὰ ἐπ6 ποσὶ ἃ, οὐ ψοσὶὰ" 
Ῥονοτῖ--Ε᾿ Β. Ο.] 
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ΒυϊιοΏ 8, ΟΣ οὗἔἁἨἉ ἐδ ἀθγταϑηθ, ΟΣ οὗἩἨ ἐπ Ρανιίϑῃσ, 
ΟΣ οὗ ἰμπὸ 9608. 

γεν. 8. Απᾶ 86 οδιιίϑᾶ 129 οὟΤΑΥ ἰπ 
Βρίτὶι.---Τὴ|Ἥ} 15 ἰο 6 υπαογβίοοά ΟΠΪΥ͂ οὗ 8 
σμδηρθ εβοσίοα ἴῃ ἰμο θοβίαϊο ἀϊγϑοίΐομ οὗἨὨ (89 
ἀρίχί [οὗ ἴ9 896}]. “Ἴμὸ οοπίουμπάϊηκ οὗ ὑμἰ8 
τοεάετπεες 1 (Βαὶ τηϑηϊὶοποά ἴῃ οἷ... χὶϊ. 6, 14--- 
8 ῬῬτοοσδϑάϊης ἡ ΐσῃ, οα δοοοαυῃηὺ οὗ ἐμ 1801 οὗἉ ὑπ 
δζίιιοἷο 18, θυ θἢ ἔγοτα 8 ΙΠ0Γ0 ζοττ.8] Ῥοϊηΐ οὗ νἱϑνν, 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ ἱπιροξβὶ 0 16--οἰἶα ἴῃ ΑὙΘΟΥΪ θη Β 0886 60η- 
ποοῖϊρα ψ1Ὲ }18 Υἱ 9 ν οὗ ἰδ ΘΠ Υ οὗἉ (6 Ηδτ- 
Ιοὲ οὗ οἷ. χΥϊἱ. δπὰ ὑβὸ οιμιδη οὗ σἈ. χὶϊ.""Ὲ 
ὈΥΒΒΤΕΒΡΊΙΕΟΚ. Μορὶ οοτίδίη]υ, (86 ἀδοοὶϊο νν1]- 
ἄρτγποββ ἴῃ τν δΙΘἢ 968 (δπι ἢ85 18 Ὀοϊηκ ἷ8, Βρὶ- 
τ ὰ4}}γ, αἰίο νῦν ἀϊνοσβο ἔγοπι {110 τ] ΠΟΘ 6585 οὗἁ 
Βδαῖϊπί ΑπΙΒΟΩΥ, δπά γοΐ ἐμ0 το βίιδηὰ 'π ἐδ 9 
τοϊδιίϊοι οὗ ἰδίοτὶς οορἐϊμα!Υ, δηά, Βθποθ, 6ὁΧ- 
ἰδστι8] πηϊίγ. [τ Εἰ ΔΉΠΟΥ, ἰΐο τοὶ ἰοὴ οὗ 
06 Ηατγὶοὶ ἰο ἐπ δομλδ! ἰ8 ἀοίογαί πο. Αο- 
οογάϊηρς ἰο Ὀδίογάϊθοκ,ε αἰ., ἐμ6 Ἢ οπδῃ 8 Β60 8 
ἴῃ ἴΠ6 Μ]] οΓΏ 655 Ὀρθοδυβο οὗ ἰμο ἀθϑοϊδίΐοη ἐπη- 
τοϊποηΐ ΠΡΟ ΠΟΥ ἰῃ δοοογάδηοο ψἱϊ8 γον, 16] 
ἘΒ6 δυτθο] οι] ἰπίογργοίδίϊοη οὗ ὑπὸ τ] ΘΓ 685 
β ΘΌυ ἀδη 1} 1Ἰ]αβἰταϊοα Ὀοΐμ ὈΥ ἰμὸ ΟΪὰ δπὰ 
186 Νον Τοβίδιαθηὶβ (Δίοθβοβ, ΕἸ} 4}, Φόομ πη ἐμ6 
Βαρίϊδί, εἰο.); γἼθ ταιιϑύ, [μογοοτο, όπάον δ (89 
Ῥεσυοσίοα ἰηἰογργοίδεϊοῃβ οὗ 0 (Βοηροὶ: ΕυζορΘ, 
δϑρϑοὶ δι] [ἰ4}}Υ; οἶμον ἱῃίογρυθίδιϊ δ, 860 ἰῃ 
Ὀυκρέογαϊοοϊς, Ρ. δ00). Τμὸ ἔλοὶ ὑμδί (89 βϑιηθ 
Ἥοτηδη Ὑ80 ὮΙ δἰἐ8Β ἴῃ ὑπο ἩΪΠῸᾺΟΓΉ 658, 16 ΒᾺὉ- 
δοαυ θην Γοργοϑϑηὶθα 85 δἰεἰΐῃς ΟἹ πιαην τοαίεγϑ, 
ΤΑῦΒἑ ὩΘΟΘΒΒΔΓΙΥ σὶνο ἐγοῦ]θ (ὁ ἐμ “ ἰδίου οι] 
ἱπιογρσοίδίίου." -ΑπᾶΊεδανν εἰ οτδη οἰ τε ἢ κα 
ὍΡΟΙ εἰ δοαεῖϊϑῖ Ἐ688ι.--" 9 ἤπιϊθ δὰ ΖΆΠΠκς 
οἴ Ὁ611188 ἐμ6 Βοαβίὶ 1} ἃ Βσαγ]οὶ σουεγίησ. ΤῺΘ 
Βεαϑὲ ταυϑὶ γον ἔθ 6010 οὗ Ὀ]οοά (πάν. γα, 
εἰ αἰ.)}, }υϑὲ 8498 {80 Ὀγαροι 6ΔΥ8 89 ΟΟ]ΟΥ οὗ 
δαταρ, νοῦ ἰ5. δ᾽ θὰ ἰο Ὀϊ]οοά-σοἷον. Το 7) ο- 
ΤΩΒΕ 5 δἰἰἶτο 8 ναγϊραίθα ; ἐοροίβορ σἱτ (ἢ 9 
Β]οοά-σοϊον, (89 Βοπογϑθϊο μὰ9 οὗ ρῬωγρίδ Δρρθατγβ. 
1π ξοπογαὶ, (6 Βοαϑὶ οὗ ἐδ 9 ργθβθῃὶ Ῥϑββαρθ ἷβ 
ἑάφηιῖσαὶ ἢ ἐμαὶ οὗ οἷ. χιϊὶ. ; ΟΌβοσγο, μοιν- 
οὐοσ, ἐμ ἔοσπιαὶ αἰδιϊποιΐοιῃ ἐἰδαῦ ἴῃ ἐπ Ἰαϊίον 
Ἀ5δαρὸ ἰδ Βοαβύ 18 βροκοὴ οὗ ἴῃ 18 σΘΏΘΓΑΙ, 

φον] ἀ-ἰδίογῖσαὶ βῆαρο, τ }1δὲὺ ΒΘΓΘ (86 ὈΥΪΠΊΔΥῪ 
8η 4 Βρϑοῖαὶ τΘΐθγθηοθ 18 ἰὸ ἰδ ἴῃ ἰἰ8 ΤΘ.ΔΡΡΘδγ- 
ΔΏσΟ ΑἴΟΣ 1(5 νη Ἰϑῃτηθηί, 88 ἐῃ 9 ὈΘΑΤΟΙΡ, δὺ ἢτϑί, 
οὗ ἰ.ο ατ]οί.--- Ὁ} οὗ [86 πατϑθα οὗ Ὁ]86- 
ῬΈΏΘΣΩΥ .--- ΤΠ γέμον τὶ (89 δοοσυβαίϊγθ 15 σὸ- 
ποτ καῦϊο. Ηεοὐταϊζίησ: ΑΜ ΘΙΡμδίϊσ ΟΧΡΤΟ8- 
δῖοι : ΠΟῪ ]]οὰ ὩΡ τι τυὶ της ; αὐξ (Π 9 πϑῆλοϑ 
οὗ ὉΪΔΒΘρβθν. [“71ὴ6 πδῖλθβ οὗ ὠὈΪΑΒΡΒΘΙΩΥ, 
πΉΗΪΟ πογΘ ἴουαπα Ὀοΐογο οὐ ἰδὸ μΒοδὰβ οὗ ἰἢ6 
Βοαϑὲ ΟἿΪΥ (χ ϊὶ. 1), αν ΠΟῪ Βργοδὰ οὐδ [108 
τοῖο δυγίαοθ. ἈΑ8 στάθη δὰ γσυϊάοά ὉΥ (δθ 
Ηαδτὶοί, ἰὺ 5 ἰδηἕοϊὰ τότ Ὁ] θρθθπιουϑ ἴῃ ἰ(8 
1116 5 πὰ δβϑυτηρίϊοηϑ ἰμαπ Ὀοΐοτθ. ΤῊΘ θαι ἢ 
γον δὰ Ὀυὶ 1.5 2 σὲ ἰῃ (ἢ 6 Οἀ588415 δἃ5 ἰῃ οἰ Βὸ᾽ 
ἀειϊβδοά το οὗ ποίο: Ὀυὲΐ Ομγίβίοποτα ἢδ8 ἐ(8 
«Ἅῖοβὲέ Βαϊ ζαϊ᾽ δὰ “ Μοδὶ Ομ τί δι δ ᾽ Κίηρ, 
δασς 845 [ουἱβ ΧΙ, δπὰ ῬΒΠ Ὦ ΠΠ.; 18 “ Βοίρηἀ- 
ΦΓἃ οὔ ἰὰ Εδιιἢ,᾽ δυσὶ 85 ΟΠ τ] θα ΠΠ. δπᾶ Φδιηο8 
11. ; 15 βοοΐοιγ οὗ ἀπρεϊ ποῖ ρ]6α ἱπίγί ρυθτβ οδ]]οᾶ 
δῇἴοσ ()6 βδογϑὰ πδιηθ οὗ ον ογτά, δῃὰ ποσκίης 
Βαῖλπ᾽ 5 σοσὶς “αα πιαΐογεπι [εὶ σίοτίαπι; ἰ(8 
ὁ ΒΟΙΥ οδος᾽ οὗἉ ἰδ πα ϊδὶ[ἴοη, τὶ 118 ἀφ η5 οὗ 
ἀατιεοδὶ σγυ!γ; πα} 118 4 Ραιγ πο οὗὨ δι. 
Ῥείοτ,᾽ ἀπά ἰ15 “ ΗΟΪΥ Βοιδῃ Ἐπιρίτο :᾿ 4] οὗἍ 

Φ ΓΡοςΊδο υἱὸν οὗ Αὐαδοτίοῃ, δο6 70οἵ-ποία φ) Ρ.811..-Ἑ ΚΟ] 
{809 Ταχτ, δρά Οβακ., Νοῖο ὃ.--Ε. Βὶ. Ὁ.] 

{8ι9πι, 8! ΤΩΔΗΥ͂ ἸΔΟΥΘ, ὨΘΥ ΠΕΠΙ68 ΟὗὨ ὈΪ]ΔΒΡΆΘΙΩΥ, 
ψὶ ἢ ΐομ ἰμ9 ἤοιηδη 88 ἱπυθβίθα ἐμὸ Βοδϑβί. 
αο ψΒοΥΘ τὸ Ὑ1]1}, δῃὰ Ἰοοῖς γμθγθ τὸ ν }} ἴῃ 
ῬΔΡ4Ὶ ΟΒγυιϑίθμάοσῃη, πϑπιθθ ΟὐὗὁὨ ὈΙΔΒΡΆΘΙΩΥ ταϑοὲ 
08. ΤΏ ἱδύθυῦηβ, (86 ΒΒΟΡ8, ἐμὸ {1.165 οὗἨἩ  ΙΏ6Ὲ 
δηἃ ρῥ͵δοθβ, 9 ὙΘΙῪ ἰπδγαποθ δαάὰροβ οα (μ9 
Βοῦβοβ ἃγὸ {1 οὗἩἨ ἰμθπ.." ΑἸΡΟΒΌ.---Ε. Β. Ο.] 

γεν. 4. Αδᾶ ρἰΙᾶθἃ νυν μοϊᾶ δπᾶ ὑτϑ- 
οἷουδ βῖομϑ βηἃ ρὑϑϑβσῖσ.--- ΤῊ κεχρυσωμένη 
18 σθυρτηδί οι!" (Ὀ  δίεγ 1661). Βοίῃ Ῥγϑοΐουβ 
Βίομ 68 δῃᾳαἃ Ῥθ8 718, ΒΟΤΤΘΥΟΙ, τησβέ ΠΑΥΘ Ὀ66ῃ Βοξ 
ἴῃ 3ο0]4. ΑΒ 8 ἀδοοξαίϊοη οὗ ἰμο9 ΟΒ ΤΟΙ, βυο ἢ 
8Π ΔΡΡΆΓΟΙ ΓΟ ΟΙΥ δηϊϊ οἰ ραὶοθ ἰδ 9 δἀοτητηοηί οὗὨ 
{89 σοἰ εβεϊα] σοηρτοραίΐοι.--- Α ροϊᾶθῃ οὉΡ..--- 
Εγθα ἐμ σερ [ἈΚ εἰολτ-Ξο 8 }1 66] ΟΥ φοθ]εὶ [Βεολον 
:ΞΞ Ὀθδἰζθυ] νοῦ] Ἰοοῖς ὙΘΥῪ βίσϑηρθ πῃ {86 Βϑηά 
οὗ ραρὰπ Βοβθ. ΤῸ οὼρ 8, δραγὶ ἔχοιμι (89 
ΒΥ ΤᾺ 0] 8πὶ ΟΥ̓ ΤῃΘΒΌΓΘ, ΘγῸ (80 Βγιδοὶ οὗὨ ζ76]- 
Ἰονβαὶρ ; (89 σοϊάεη ΘᾺ ΒΥτΩ θ011268 ὑπὸ Βο] δὲ 
8] ον ῖρ---ί 9 [6 ]ονγθ αὶ οὗὨ βαϊναϊϊΐοη. Βαΐ, 
“πιο εὐ αδοηιϊπαίίοπδ, ἰὰ 18 δον! ΠΥ ακίη τὸ 
ἈΥΡΟΟΥΪΒΘΥ͂, 88 ἐπι δοσοσάδπορ νι ἱ ἢ Βθ46---ἃ βίγδῃ ο 
θαυϊνα]θηὶ ἕο 16 ““φοσιίωπι πιίδαίσμπι᾽" (6 8- 
ἴον.). ᾿Αοοογάϊης ἰο Ὀ δίογάϊοοκ, (86 σοϊάθη ορ 
ἸΏ ΘΘΏΒ ΘΥΘΙΥ ἃ ΟΌΡ ὑδιαί 18 σοϊάθῃ, συ ο  ὈΪΥ ἰο 
189 ““ἰδίονὶοαὶ ἱπίογργοίδιϊ ὁπ." ΤῊ δοουδβαίϊνθ 
καὶ τὰ ἀκάϑαρτα 'β ΥθτΑΔΡ ΚΔ 16. ΤᾺΘ ταοβὶ ρῥἰδαβὶ- 
ὉΪ9 οοηδριοίΐοι οὗὨ ἐμὶ5 'ϑ, ΘΡΡΑΥΘΒΕΥ, {Πδὲ οΥ̓͂ 
θυδιονάξοοϊς, γγο ταὶ ἰδίῃ ἐμαὶ ἀκάϑαρτα ΒΒουϊά 
Ὀ9 ἰΔίκθῃ 88 ρᾷγ8}}6] τε (ἢ ἐμ 6 δοσυϑαιἑ γο ποτῴριον. 
10 οοπίγὶθαΐο8 ὑο {μ6 ομδαγδοίογίβια οὗ ἐπ 6 Ἦ οἴη δῃ 
ΜΘ 10 15 ἱπἰἱπιαϊοά ὑπαὶ ἐοχοίμον τυ ἐλ 6 σα Ρ 
8.8 δ88 81] Βοσίβ οὗ οὐβὸν ὑμβίπρϑ ἱπ ΠῈΣ μδηά-- 
πμ8 τοι ἐδ9 βρίτιὁ οὗ ἐσαϊῃ ἀοβίμχηδίοβ 88 
ὠποίδαηηθ88εδ, Δα ΜΟῚ 8ΓΘ ἰδθ ἰβϑὺθ οὗ ἰδ 
οτνηιοαίίοπ, ἱ, ε., Ἰδοϊαίγυ, 97 ἐλε εαγτίλ. [““ΤῈΪ8 
ἰδηρυδρο ἰ8 ΡΟ ΘΌΪΥ Δ κοὰ ἤγομι 561. 11. 7, “Β8- 
Ὀγ]οῺ Βα θθ6ῃ ἃ ζοϊάθῃ δὰρ ἰπ ἰμ9 ᾿ογχά᾽ Β ϑῃά, 
μδὺ τηδὰθ 8}}1 ἰμΒ9 θαυ ἀσυηκοη; ὑπ πδίϊοῃΒ 
μαγὸ ἀσἶζθη οὗἉ ἐπ τγῖπο, ἐμουθοσο ἐμ πδιϊοηβ 
8ΓΘ τηδᾶ.᾽᾿ ΒΑΒΧΕΒ οἢ Χῖὶν. 8.---Ε. ΒΕ. 6.] 

γογ8. ὅ, 6. Α πϑιὴθ υυχϊτῖθῃ.---ΤῊο μυστύ- 
βίον ἀοθ8 ποί Ὀδίοηρς ἰο ἰΐ6 ἱπβοσίρίϊοι, ναΐ δ΄ 
Θμαγϑοίθυ 28 ἰὑ---ί, 6., 16 18 ἀϑοϊδυδίουυ ἐμὲ (ῃ9 
ΠδΙῚ9 δβαὀμίοπ διὰ (86 γτεβὲ οὗὅἁ ὑδμ6 ἰἰι16---ἰλά 
πιοίλεν 97 ἰλ6 λαγίοία απά ἰδ6 αδοπιϊπαίίοηε, εἰς. 
---ἰἶϑ ἰο Ὀ6 ΒΥ ον υπἀοτγδίοοα, [800 4180 
ΒΛΈΝΕΒ, ΥΤΌΑΕΊ, ἐ αἱ. Ομ ἰμ6 οἶος δηά, 
ΗΚΝΟΒΤΕΝΧΒ., ἸΟΒΟΒΊΤΎΟΒΤΗ, ΑἹΕ., εἰ αἱ, ΤΑῚ ΣΕ 
ἰδὺβ ΡΟΝ ΘΥΓΌΪΙΥ σοι θα (6 ἔογπλον, πὰ δάνο- 
οαἰθὰ {89 Ἰαίίον υἱὸν : “1. ὙΠ ἢ 116 86 ΑΡΟΟΔΙΥΡ80 
18 ἦ0}} οὗἩἉ μυστήρια, ἰὰ πο οἶον ἰῃβίδῃοο ἀο68 (89 
ὨΔΡΥΘΙΟΥ ΒΟΓΘ] ἃ 076 88 6. 2. ϑυαρροδβίπρ {δ9 
ἐπεδοτὶρίίοπ ἰο ᾿αγο ἱποϊαάοα Γυστήριον, ΔΠ ἜΧρ]Δ- 
ὨΔΙΪΟη Ὑ88 {μι19 ΓΟΓΙΆΔΙΪΥ ᾿πυϊιοὰ τ ἰοὰ 18 ἴγ- 
πἰϑ θα ἴῃ γον. 7; δηὰ {πὸ ἱπίουργοιϊηρ ΑὨκοὶ 18 
ἰμβοη ἴο Ὀθ οοημδίἀογοα 859 ἰδίκίηρ, Ὁ 86 ΥΘΥῪ 
πογὰ, δηἃ 85 ῬΘΥΒΟΏΘΙΪΥ (ἐγώ) σοπίγοπίϊης ἰμ9 
αἰ δου γ ποι ᾿ὑ δηπουποοὰ. 8. ΑΒ ἐμ Αῃκο] 
1808 Σΐ (Π0 ἰθτὰ ἰδ δἰίδομοά ηοὶ ἰο ἴ 6 παηιε, Ὀὰ 
το ἐμ6 Ῥξοπιαη ἈΘΥβοὶ ἢ δηὰ μοΣ θαυ! ρμθηί. 4. ἴῃ 
(δαὶ γτοΐργοῃμοο ἰΐ τὶ ηῦ ὙΘΥΥ Ὑ6}} οἰαγασίογ 29 
ΒΘΡ οΥἱρίη, πδίαγα, κἰβίοτσυ, δὰ ἀθϑιϊ διΐοι ; 9.8- 
οἰουθ]Υ ἴο ον (86 6]]---οὸ [ῃ6 ἀορίἢβ οἵ δαίδῃ᾽ 
(11. 22)--ο ἐμὸ νιψϑίετῳ οὗὨ ἰκϊᾳυ ἐγ ̓ (ὦ Ὑ1ι688. ἱ]. 
)-ππιΐβ, ποῖ 1688 ἔῆδὴ ἐμ9 Κηονθάρο οὗ ἰδθ 
ἔοοά, τεαυΐγοδ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἰοδομβίης δηὰ ὁ" δΔἢ ὕ80- 
(ἴοι ἴσοι ἴ9 Ηοΐὶγν Οπο᾽ (1 Φοβη ἰϊ. 20). ὅ. 
Εγνϑῃ ἰΐ ποὺ ἰπίθηθα (8 ἰο Ὀ6 1561 ἀοβου ρίἷγο 
οὗ ἰμοὸ οχλδη, Μυστήριον ταϊαιὶ γοὶ δίδηὰ ἐπ (89 
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ἰηδογὶ ριΐοη 88 ἃ βοτί οἵ Ῥτοϊυὰθ οὐ. ἱπάοσχ ἰο ΒῈΡ 
Ὥδῖηθ, δοιαὶ ᾿1κ Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ἴῃ οἷ. 
χἰϊ!. 18." ---Ε ι-. Β. Ὁ. 
ΒΑΒΥΙΟΝ Ἐ ΟΕΕΙΔΈῈΈ.- - Τα δγτ- 

Ὀο]ΐσπι 15 ἰἰγοάἀυσθα 88 ΘΔΥΪΥ 85 ἴῃ ἀδποθἷ5, τ ῖῖἢ 
ἰιὸῸ ἰϑίΟΥΥ οὗἩ {89 Ὀυϊάΐης οὗ ἰμ6 ἰονγον, δῃὰ 
οδρεὶοὰ οἱ δϑρθοίὶδ}ν Ὗ θα 18 δηὰᾶ Φογοηιίδῃ : 
ἐδΐᾳ βροοϊδὶ Βανγίου, πονοῦονῦ, τυϑιὶ ποῖ Ὀ0 
ἸΔοπιϊδοὰ τι ([Π9 ΖΘΆΘΓΔΙ ΒΑΌΥΪΟΣ (6. χὶν. ὃ 
δηὰ οἷ". χτὶ. 19), 85 8 οΥαἀΙ ΠΑΡ ἀοη90.---Ἴὴ9 
ΜΟΤΕΒΗ ΟΥ̓ ΗΠΔΉΤΙΟἘΒ μδ858 8180 ἃ ΤΟΤῸ 
Βροοὶδὶ ἱροῦ ; {89 Ἰηοῦ Β6 Ὁ 8 τοβοοιθὰ ἷπ βρὶ- 
ΥἹΓΔΥ, ΟΥ Τα βοβηϊγ, κἰ πάτο ἀδαρῃίογϑ, 
δοῖὴς οὗ σοῦ οοταροὶθ ΝΙΝ {8.6 τοί 6 ἴῃ ταδρὶ- 
Οἱ Ῥονγοῦ. ἀγοί8 ἰἱβ οογγϑοί ἰπ βυρροδίῃᾷ 
ἐμαὶ {Π9 δϑροοὶ οὗ ἰδ Ἧ οἴλδὴ τουδὲ Ῥγοοϊαὶπι ΠΟΥ 
ἀτωηχεηηεϑ---πὰ ἰλαΐί ἃ ἀγα ΚΘ η685 σὴ ἢ 86 
Ὁϊοοᾶ οὗ 186 δαϊηῖδ, ογϑὴ τἴ806 τυἱϊηθ85δ6α οὗ 
δοααδ (860 ΞΥν. 7ικν)ὺ. τοὶ υβῖνο οχϑι Ρ] 68 οὗἁ 
Ὁ]οοά- τ τβι1 6595 δα 118 δα ρτηθηίδι 008 8.0 ἰ0 ὯΘ 
Τουηὰ ἴῃ ἰμλα οἷά ραζδὴ που]; {πὶ5 Ὀ]οοα-ἰἰγβιϊ- 
688, ΒΟΥΘΥ͂ΘΤ, 15 ζ18]16 ἃ ἴῃ {86 δρϑοϊᾶο Ἰυβίης 
οὔ (6 οιηδη δον ὑμῃ9 Ὀ]οοὰ οὗὨ {86 τὶ 68868 οὗ 
ζοδβυ5. ργοδχατγοά, ἰξ 18 ἐγαθ, ὈῪ {Π6 ἀθδί οὗ Αδοῖ 
(500 δίαιι. 1}}} [“ΤῊΘ ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΔΥ 8 ἀθ6- 
τἰγοά ἴγοθ 89 ὈΔΥΌΘΡΟυΒ συδβίουῃ (58.1}} ὀχίδηὶ 
ΒΙΙΟΏΣ ΙΙΒΗΥ͂ Ῥδζδη Ὠδίΐϊομδ) οὗ ἀγίπκίης (89 
Ὀϊοοά οὗ δῃμοπλὶθ5 βἰδίη ἴπ (6 ΨΔΥ οὗὁἨὨ ΓΟΥΘΏρα. 
Ηδγο, ἰμθ, (πὸ ΦὌΓΣΥ οὗὨ ὑῃ6 Ῥοιβαοσυίοσϑ 18 ἀ6- 
Ῥ»ἱοίοα ἰῇ 8 πιοϑὲ βΎδρθϊσ ἸϑΏΠῸΥ. ΒΙοοά 15 
ἄγσγυμκ ὉΥ ἰδεδίη ΟΥ̓́Θ ἰο ἰπίοχί σα 0}, ἑ. 6., οορί- 
οὐδῖν, ἴῃ στοαὶ αὐυϑης 166. Τ]|ι6 οἴδοοί οὗ ἀγίηκ- 
ἱῃν ὈϊΪοοά 18 βΒεϊὰ ἰο Ὀ0, ἰο ὀχαβρογαίθ, δῃᾷ ἰο ἰἢ- 
ἰοχὶσαίο τὶ ρδϑϑίου δηὰ ἃ ἀθδίγο οὗ γθῆζϑϑῆσο. 
Βυὶ [86 οορίοιϑηόδα οὗ ἴπ6 ἀγαυχα, δηὰ βο ἐπθ 
οχίθηὶ δηὰ ΠΟΥ 6858 οὗὨ ρμουβδοουϊίοη, 18 ρατίϊου- 
Ἰδυὶγ τυ ὈΥ {1 ΘΧΡΤΟΒϑίοη ἢ γ6.᾽" Κτυλετ. 
“,Ὃ,ἜἈ. σ]-πΑὐὰἃ Σ υνοπᾶοτϑἂ.---Τ}9 ΚΘ 6 Ὁ 
οουϊὰ πανὶ ᾶτὸ οχργοβδϑὰ 80 ργϑδὶ δδίου δἢ- 
τηδηὶ αὐ {μ0 Ὀϊοοα-( γι: 688 οΥ̓͂ Ῥαραπ Βουῃμθ--- 
ἃ αὐυδ] ἐγ Ἰοης ποίογϊουϑ δηὰ, Ῥγορουγ οπϑΌΪΥ, ηοί 
80 Οχ γδογάϊπαυγ. Βα ἐμ8 Ἡζοπιαη Δ Το 26 »- 
δῃ ΒΙΘΥΔΤΘΩΥ Πα, σονίδι ΪΥ, ΔἸγοδαΥ παϊϊοὰ 
Ομγὶϑί τὸ (86 ογοβϑθ. Βυὶ ἰδδὶ βυοῖ ὁ οιμδη 
σου ϊά δη4}}ν 6 86 ρτοάυοί οΥ̓͂ ἰ!6 ἰϑίοτ! 64] ἀ6- 
γοϊοριοπὶ οὗὨ ἐμ σμυσοῖι οὗ δι (6 ἢ οχἰ ϑἰθηΐ, 
Τὰ δὲ ΔΡΡΘΩΡ οὐδ ἰο ἰπο θοῦ, τὶ ἷβ Κηον- 
Ἰεάρο οὗ (Π6 νοῦ], ἃ ἰμίης ἀπμοαγὰ οὔ, ἢ 05- 
ἰογαΐθοκ μοτο σούογίθ ἰο ΑἸθϑυ θη, βίαι ὑπαὶ 
ἦι ἰδ (10 ορί ἴοι οὗ ἰμο ἰδί(6ν ἐμαὶ 189 Κ'66 Ὁ τηδὺ- 
γ60}8 αἱ γοοορηϊτίπρ ἰπ ἰμ9 Ηαγὶοὶ ὁ ἀοχοηογαίο 
Ἥοιδη οἵ 6}. χὶϊ. 1. Ὁ διογάἴθοκ 6841}8 ἰμΐδ 88- 
Βυταρίϊοα δὴ ““οζγορκίουβ τηἰδία το. Νοὶ οΥ̓ 6 
Αὐδοχΐοι, πονγοῦον, σουϊὰ δαγα Ἰοοϊκοά ἀροὺ ἰδ 6 
οιδη ἢοΡΒο] 85 {8ὸ Ηδγ]οῦ: δαὶ πῃ ϊοῖ ΒΘ 
ΒΟ Τοβαγαϑ, ἱ5 Ὀαὺ (09 Ἢ οἴμδη Β 1δδί ἰδίοσὶ αὶ 
γοΡρσθδοπίδί 0}---ἰὴ Θη {6818 ἰὼ ΒΟΥ ἐπίου 8] 65- 
ΒΘΏ0Θ, ἰΠ 6 ΠΠΔ]]Υ͂ ομογ χοηὶ Βυϊὰ9. ᾽ν υἱ- 
ἤθυδῆ 98 οὗ διηδσεθηιθηί αἱ {8:6 ἀΘΙΖΟΠΟΥΔΟΥ οὗἩ {ῃ0 
ΟΒυΡΟΙ δΓῸ ἰο Ὀ6 ἴουπᾶ ογϑη ἱπ ἰδ ΟἹὰ Τοδίδ- 
ταθῃΐ, 18. Υ. 1 [844.], ον, ἰϊ. 1 [8ᾳ4ᾳ.], οἈ. χτὶ!ὶ,, 
Ετοὶς. χτὶ.; Μαῖιί. χχὶν. 87, 1 ΤΊ. ἴν., εἰ. Αο- 
οογαΐης ἰο Βοηχοὶ, (9 Κὅ'69 ̓  ποπάογοὰ δὲ (86 
ῬΒΘποσλθποι οὗ 50 ρου σαὶ ἃ Βοδδὶ Ὀοΐης 6ο0η- 
δβἰταϊηθἃ (ὁ ΘΆΓΓΥ ἐὑμθὸ ῬοΙιηδῃ ; ϑοσουης ἰο 
Ζ.ΠΕ, Ὀ ἀϑιονάϊοΙκ, εέ αἷ., ὮΘ τη Υο]] θα Ὀθοδυ86 
Ἦ6 ΚηΘΥ ποί {πα ᾿πηροτὺ οὗ 86 ῬΒΘΠΟΙΆΘΏΟΣ ; 86- 
σογάϊας ἰο ΕὈτδτα, δἰβ δδίοῃὶβητηθηΐ ὙΔ5 06068- 
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δἰοηθᾶὰ ὉγΥ ἰδ ΘΔ ρο ἴῃ ἰδ Βοδϑί τ δῖοι Βς Βδὰ 
ΒΘΘΏ ἴη ΟὮ. ΧΙ. Ασοσογαϊηρ ἰο δ Ξ ΘΔ ΌΟΥΣ, 
ἯὮὯΟ ἔγοαυθῃ Το 8 Ῥοϊηὶ οἵ ἀἰβοούθυϊη 
ΤΩΟΡΔ] ζΔ41]} 0 Χ 8 οὐδὰ ἱπ {86 Υἱβδίομδὶ τηοοβ οἱ 
186 ὅδον, ὑμ6 ποῃάδογπιοηξ οὗ Φοῦπ 18 δοηβυτεὰ 
88 0015}. Το οὈ͵οςεί οὗἁὨ Δϑίου βδταθαὶ 18, ἀουδί» 
1058, ἰπ(6}}}1}}]6 ἰο 86 β6ο1---ἰς 18. {π6 οοῃηίΓαϑὲ 
δεοίνοϑη (ἰο Ἤτηδη δῃὰ {μ6 Πασῖοί; ἴῃ τοχδγὰ 
ἰο 89 οτἱχίῃ δὰ ἀογοϊορπιοπὶ οὗἁ ἰμ}8 οοηίΓαϑί, 
ΒΟΥΘΥΟΣ, Β6 Ββίδηδβ ἱπ πορὰ οἵ δ] Ἰι οηπιοηὶ 
ἴτγοτα 80 Απρεὶ. [1180 οὐ͵οςὶ οὗἁὨ τοπάον 18 ἀουδί- 
1688 180 οσοπιρίεχ πιψϑίεγῳ (186 την σίεγίοδ, [0 6808 
οὈ͵οοὶ ἱα ἱῃ 1801 ἃ νιγϑίετν) Θομοου πὶ ἩΠἰοἢ 
[89 ΑἸ γκοὶ χῖνοϑ 88 ὀχ] δηῃδίϊομ, σἱΖ. : ἰδ Ἡζορνιακ, 
{πὸ δβεαεί, δΔηὰ ἐλεὶγ τεϊαίδοπ ἰο εαεΐ οἰλεγν. ΤῊ} 
8 οὐἱάθῃί ἤσουν 89 ογὰβ οὗ {πὸ Απρεὶ (τετ. 7): 
Ἡγλεγοΐοτε αἀἰάδέ λοι τοροπάεγ ἢ 77 εοἱὲϊ (εἰϊ (εαρίααι 
0) ἰλδοε {δὲ τεψδίετψ, εἰς. ἘμΘ ΘΧΡΙΔΏΔΙΙΟΝ οΣ- 
θη ἐβγουσὴ Ὑυὸρ. 18.--Εὄο Β. τ Αοεογάϊης 
ἰο Ὁ διοναϊοοῖ, {86 Βοδϑὲ ἀθηοίοδβ ἐδ 6 τοογί ὦ: ζιπφ- 
ἄοπι, δῃὰ ἐμ οταδῃ ἰ.)}6 τοογἐα-οἰΐψ. 

γον. 7. Σ 11 1611 τ:66 τμ6 ζουεξῖθι7.-- 
ΤῊΘ πιγδίοτῳ ΒΊΟΣ ἢθ ἰδ 0 ἴκηονν, 8 {86 τεὶδ. 
(ἰοπδεῖρ Ὀοιῖχὺ (86 Τ οἴη δὰ ἰμς Βεαϑὶ [860 
8ΌΟΥ͂Θ]. ΗοΥ δι88 ἰὐΐ δοῖμὴθ ἰο0 Ρ888 ἰμδἰ ἰδ6 70- 
Τ,8 ἢ ΟΟὉ]ὰ Βοδὺ μου βοὶζ ὑροῖ {μ18 ἰοττὶ Ὁ] Βολεὶ ἢ 
ΟΥ ΠΟΥ ἴδ ἐξ ἐμαὶ ὑπὸ πὶ] -Βοδδϑὶ βυδεγοὰ 1{8ε] 
ἰο ὃ6 πιουπίοα ὉΥ {πο Τ οταδη, 11Κὸ δ χεϑηίϊθ μ8} 
ἔγου ἢ [ἢ {(μῖδ ΔΌΘΥΥ 1165 ἰμ6 καγείο (80 ἀκ 
ποτὰ ἐπδὶ 90]].0ν. Τδὸ ἢγϑί χ᾽ δηδίΐοι ἰβ οο8- 
ταϊηοὰ ἴῃ {π60 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗ ὑπὸ Βεδαδὶ. 

γεν. 8. ΤῈ9 Βοαδὲ. .. νν88, διὰ ἰβ ποῖ, 
διηὰἃ ἱα αρουϊ ἴο δδοϑῃἅἂουῦϊ οὗ 186 ΔΌΥΒΒ. 
-- Ἰδο ΒἰδίοΥυο Κ- θουβοησθ οὗ ἐδ του] ἀ-ῬΟΤΕΣ, 
ΒΡ Γ Δ} νουπάρὰ ἰο ἀδαι ἢ ὉΥ ΟἸ τ β δαὶ γ-- 
8 ΟΥ̓οπί ῬγΟΪΘρ ὁ 1} ὈΘμοΪὰ ὈΥ [89 Κ':66Σ δἱ ὃ 
ἐϊπ9 πη {πὸ Βορβὲ δοοιηθᾶ ἰὸ δ ΓΔ ἀθ- 
Βίγογοα---ΒΟΙΎΘ5 88 δὴ οσολβίοη οὗ οδοπος δὲ 
ἴδ1] ἰο ἐδθ νου] δηά, σομῃβθα δ! Υ, ἰο0 {6 108. 
ου!γ οὗ ἐβὸ τπαϑὴ ἱπ νοῦ (ἢ 6 Ἔχίθ ΓΔ) δηὰ Υἱεῖ- 
Ὁ16 ἴογτια οὗ (6 Ἄ οιδῃ σομδἰϑίβ. Τ86 ΘΑΡΒ]Υ- 
τηϊη ἀρὰ απηοοίϊεγα οπἡ λὲ εαγίδ, τολοῖεὲ παρ 
αγὸ ποί ὠτγἱϊεπ ἐπ ἐλεὲ Βοοῖ' 9Γ 1ΐϊε τοὶ ἐμ 
7οιπαΔαίίοπ, οΓ {λὲ τοογὶ ἀ---σο, ἐποσοίοτο, ἀο ποί 

Ὀοϊοηζ ἰο {δ0 Βοἰϑοϊΐοῃ οὗὔὗἨ ἁ ἐμ βοβϑδ)ο---ὐλαὶὶ 
τροπὧδν᾽ ΔΘ ΠΟΥ 806 ἰμἷβ Δρρδαγοπὲ σ υταὶ δηὰ 
ξαϊη οὗὨ ἀοπιϊεΐοη οα ἔδθ μαζί οὔ {πὸ Βεδδϑί. ΤἈ|9 
15 (8θ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗὨ (86 τδηΐϊηρς ἕδί τα ἰπ {86 ποι]ὰ- 
οΥ̓θσοοϊηΐη Υἱοίουυ οὐἁἨ Ομ γίδὲ διὰ ἰδ βἰπιὶ- 
ἐδῃ ΘΟ ΒΥ ναχίης ζαϊ 1} ἰὼ (Ὡ 9 οπιπὶροίθηοθ οἵ 
{9 τνου]ά-ρονοῦ. [ὑ ἰδ (89 Ἀἰδβίοῦυ οἵἁ 81} πὸ 
ολῃ 800 ἐμο Κἰηράοιι οὗ αοὰ ΟἾΪΥ ἰπ ἃ ἰδηςίδἰϑ 
Ομυτοὶ, 8 ἰδηρί]6 βαϊνδίίοη, α ἰδ σί]ς Ηδδα οἵ 
{86 Ομ ΓΟ --τἰὰ ἃ ποσὰ, ἰπ οχίογηδὶ ἐμΐηρα ΑἹ] 
οὗ [8686 δᾶυο ἰοβί 8}} μβοατὶ [Ὁ (η6 ρμοπεῖβ οἵ 
(89 του] ἐο δοιὰθ: ἱβσγουχὰ ἐμοπι, (86 Βεδδί 
τἶβοβ διὰ ὑμ9 οιηδηῃ ἀθβοθμάβ, ἴῃ 8 Ἂβρ γι δὶ 
ΒΘΏΒΘ, ΟΓ, ἰῃ Τοβροοὶ οὗἩὨ ουαἰϊνατὰ δρρεδγδαπος, [88 
Ἵομδη ἰδ οἰοναίβα οὐ 89 ὑδὸκ οὗ 186 Βεκδί---Ὁῦ 
ΤΩΘ8ΠΒ οὗὉὨ ἃ σοΡΓοϊηΐβα Ὀοίπϑοα ἐμ6 ἐτο. [ΕῸΓ 
δὴ Θχροδίιΐοα οὗ (6 «Αὐψδε, 806 Εἰχουχβαβ, ΡΡ. 
864 βα4.--Ε. ΕΒ. Ο] 

Ψον. 9. Βεγον ἢ ἰδ δοπποοίοα {86 δἰ ϑίοτγ οὗ 
(89 οπιδη. [Ὁ Ὀθοοτη68 ἐπ οὶ ]ἰρὶ δ16 ΟΠῚΥ ἴον ἘΔ 
ταϊλᾶ [1δηρ6: πη ἀοτβίδηδίη 67 ἐμαὶ μαῖδ 
υνἱαᾶάοιι, ἰμ9 οαἱεϊγαιοὰ οοπηο 55 ῸΣ οἵ ποτὶ ὶ- 

δἰϑίοτυ, το τίν (80 βᾶπιθ ἰὼ {δπ6 Ἰαῶὶ οὗ (88 
Κιηχάοπι οἵ 6οά. Το σονθα Βοαᾶδ (οἴτδο Βεδδ) 
8.6, Ῥτί παῖ γ, ούϑῃ ταοσῃϊδέσιθ, οἱ Ὑγ ΒΒ 
[56 ὕϑοσαδα δἱῖϊα. ΤΠ δοὶ τμδὶ {π6 Υ ΟἸΩΔῺ 5:18 
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ὍΡΟΣ ἐπ Β6Ύ 6 του ἰδ ̓ἢ8 18, Θοπϑί ἀδγοα ἰῃ δῃἀ [ὉΡ 
ἐι8617, ΡΟΓΪΙ͂ΘΟΙΥ πδί ΧΆ], [0Υ πιουπίαϊπ ΔΥο ὈΪγῚ 9 
ῬοΪ 41 που] ἀ-ογάϊδησοθ (860 οι. χἰϊὶ.), διὰ 
(89 ξευεη του πίϑ᾽η8 οομδεϊίαίθ {86 ἰοίδ)}ὶ ν οἴ (ἢ 9 
ετουπά- ΓΤ π18 οὗἨ [6 Ρο]11168] ογάὰον οὗ ἰδ που]ά. 
Βαϊ 18 πδίυταϊὶ σομαἰἰοπα! Υ οὗἩὨ 86 ΟὨυγο ἢ 
ὌΡΟη ὙΟΣΙΟΪΥ δἰδίθ οσγαΐῆϑηοοθ Ὀθοομηθ5 αἰαὶ 
ἔγοια ἰδ ζδοὶ ἐὺ {89 Βουϑῃ πιουπέαϊπα Αγ αὐ (ἢ 9 
8826 (10 ΒΕΥ͂ΘῊ ἀΐπσϑ, ἱ. 6., ὨΟΣΘ, ἀδϑροξίο Ροιοογϑ; 
ἷη οἶον γοτάϑ, ὑἰμαὺ (ἢ 9 ΠΟΌΪΘ Βυηδη ᾿τδρο οὗ 
τπθέ8] (8. 1.) 88 ἃ ΣΟΥ͂ΘΓΒΘ 58[ἀο, ἰῃ δοοογὰ- 
800 ΤΠ} π1ΟΒ ἷΐ 8 Θομμροδοα οὗὨ 720} γαρα- 
εἰοιὰδ δεαεία. Τ Ὠτουρσ [19 ἀδϑροιΐδιῃ οὗἉὨ 86 τοῦ] - 
ἹΟΔΡΟὮ 68, (86 ἩΓΟΙΏΔῺ 18 σοπ Δ} ἄγαῃ 
ἸΟΓΘ δηὰ τογ0 ἱπίο ἰδ 6 Ρ6Γ8}161] ρϑὶἢ οὗὨ δἷθ- 
ΤΟ ͵85πι|, δη ἃ ΒΟΥ ΟΡ οίοῦ ὈΘΟΟΙΊΘΒ ΤΟΓ0 8δηἃ 
Ἰλοῦθ οογγυρὶ. [869 ΑΡΡ. ΝΌΤΕ, Ρ. 817.--Ε.Β.0.] 

γεν. 10. ΑΥΟΡ (89 ρϑμϑῦαὶ ἰδίοσυ οὗ (6 
Βεδϑὶ δηὰ {πὸ ἤοπιδῃ, (6 ΑἸὨβ6] χίγνοβ ἐμ Κ566Γ 
8 ποῦ] 1-ἰβίοσ 981 Θχροβί(ἰοα οὗ 8 βίδπα-ροϊηὺ 
ἷὰ ἰἰωθ6. δυό Εἴη γϑ, ἡ, δ6., Ὑονὶ ἀ- το ΓΟ 165, 
τοῖα 8 ἰμδοοζϑίϊο ροϊηὶ οὗ υἱον, αγα 7αἰϊεη. Τὴ 
ΟἹ8 8 ΠΟ 8.0 818(ἰηρ---οἰο δισίλ Κίπρ, ἡ. 6., (89 
εἰχίλ που ἀ-ἸὩΟΏΔΣΟΙΥ, ὈΘΪπὰ πθΐοι [09 Βοαϑὲ 
ΒΟΟΙΏΒ, [0Υ ἰμ6 ἰηδβίδηΐ, ἰο Ὅ0 δημὶἰ]δίθα ὈΥ 
Ἰγοῦης Οδ τι ϑιϊδηϊίγ. ΤῊ ΐθ ΥἱἹ0Ὑ 88, ΔΒ α]Υ, 
ἸΏΟΤΟ θη ογί δἰ Π8ΔὉ]6 ὉΥ ἰΠ6 ὅϑου δ (89 ἐΐπιὸ οὗ 
Νότνὰ οὐ ουοπ Ποιιϊταη ἰμδη αὖ [Π9 (ἐτηο οὗἩ ΝοΣο. 
Τδο οἱλέν κίηρ ἰ8. (19 δευεηέ, ὑοῦ] -ἸὩ ΟΒΔΥΘΉΥ, 
(89 ἔαίαγο Βἰδιοσσο- τί βίλϑιι ἡγοῦ] ἀ- πὰ ΛΘ ΒΥ 
ἷδ ἃ ζΖοηοΓ} ϑΡΡΥΟΠΟΏΒΊΟΩ, ἢπ 80 ΤᾺ 85 ἴΐ, 88 
Βοδβί, Ὀθασθ ἰ!9 ἤδοιηδῃ ὕὑροη ἰἰ8, Ὁδοῖ. ΤῈ 
ὅ6οΣ, ἴγοιῃ 18 ἀἰβίδησθ, θ6110148, ἰπ ρμϑγβρϑοίΐυο, 
ἐλ (π|θ οὗ {πὸ δευεπίῪ κἴηρ οἢ ἃ γοἀπσοα 866]6 : 
ἀε πιιεί οοπίίπι α {16 ιὐλΆ᾽]!. ἸΤΏΘη, ΠΟΉΘΥΟΥ, 
ἰδ9 ψο]9 Βοαϑί ΓοϑρΡΘδΥΒ ἰπ {86 δἰσλίλ εἰς ἰὰ 
δῖ9 ἰγσῃθ δπὰ υπαϊθαυϊδοα ποίυγο. Α8 ϑεοίδῃ [88 
εἰοδοάϊοα ἰτηβοῖῦ ἴῃ ἰμ6 Βοαβί, 8ο ἐμ9 ψ8ο]9 
Βεδδὶ, 88 ἐμ 6 βιὰ οὗ 8}} που] ἀ- εἰϑίογὶ σ ὁποσζηΐ 195, 
ΦΙΩὈΟΙἴ 65 186] ἴῃ {86 σἰσλίλτΩοΏΔγοῦγ. Ἦθησθ 
ἰλ9 Αὔχεὶ δρϑδὶκβ οὗ (πὸ εἰσλίλ κῃ ς 88 Ῥτοοοθϑάᾶ- 
ἷος ὕοηι λ6 δεῦοη, 88, ἸῺ 8 Β6Ώ86, ἰῃ9 πηίϊέου 
ΕΥ̓. σοηΐϊα δ γγῦ 0 Μ͵ὰ8 ὑγοβοηΐ ἴῃ βορδγδίθ ΖΌΓ 8 
ἴμ Δ}} ἷϑ ΒΟΥ ῬΓΟάθοθβϑοῦθ.Ό βιὰ} Ὀδοδιυ8βθ 
ποῦ] -]βίοτί σα] τὶ οκοά 688 18, 80 ἰο 5ρ6 8 Κ, 6οῃ- 
οοπἰταίοὰ δηὰ δι] πιαϊοὰ ἴῃ ἰἰἰΐθ ἸΠΟΒΔΙΓΟὮΥ, 
β08}}γ Ὀοΐη, 85. ἰὑ ψ6γ6, ΘΟ θὰ ἴῃ ἐμ9 Ροῦ- 
δοηδὶ] Απιϊ οι γὶδί (ποῦσ (6 Ἰδεῦον ΤΑΔΥ ὈΣΔΠΟΣ 
ἰδίο ἐεπ πιοοξ- ἰησ8), (π 0 δίΔ Υ οὗὁἨ τμῖ8 εἰσλίλ Κίης 
δ οὶ Ἰοῃᾷς ; δΘ ΔΡΡΌΘΔΓΙΒ, [9 ὈΘΟΟΙη08 8} ἐηδίγι- 
τηοηί οὗ Ἰυἀφστηοπέ ὑροὰ ἐμ  οδη, ἢθ σοέδ ἱπίο 

οη. [86ε96 ΑΡΡ. ΝΌΤΕΒ, ΡΡ. 272 βα., 804 
δηὰ 817 84.---Ε. Β. Ο.] 

ἩθῈ δι ΌΘΥ Ως ΘΟ ΘΟΙΪΥ ΓοβαΓἀ8 ἐδ 6 δόυθη πιουπ" 
σι δ ΒΥ ΌΟΪΒ οὗἁ δευοη ζίπσάοτι; Ὠλδίονάϊθοῖϊκ, 
οὩ ἰδὸ ΟΡ Ββαπά, πὶ οἱ ΓΒ, υπάονϑίδηὰβ ὈΥ 
ἰβεαι Βοταο, ἐμ6 ΟἿΔΥ οὗὁὨ ἰμ6 βουθὴ Ηἰ1}18. [γστϑ- 
δρεοϊΐτο οὗ οὔὐ δ πγἱββίοη οὗ δὴ δ] υβίοι ἰο ΒοΙηΘ, 
ἯἮΘ ΟΟΠΒΙ ΟΡ ἐμ δυπηιδοϊϊδ ΔρΡΡΥυϑμθπδίοη οὗ 
(89 τπιοπηϊαῖηθ 85, ἱπάυθιαὈὶγ, ὑπ 9 γα ΟὨΘ, 
ἰδοῦσι, ποι δι δηάϊης ἐπ ̓ 8, ἃ Πα Ό6Ρ οὗ Οὐ Ὁ 
ἰρδίατοϑ τὸ ἀοοϊἀ ον βυρχοβίϊνο οὐὗἩ (μ9 ΟἿγ οὗἁ 
(μο δονοη 1115. Οὐ ἰμο ᾿ἴἰθγὰ] ἱηἰογργοίδίΐοη 
οὗ ἐὸ δευεη ζἀίπσδ, ΟΥ̓ ΟΣ] ἀ“ἸΠΟΠΑΥΟΒΪ65, 88 σθ- 
ἰεστίης ἴο Β6ΥΘ ἢ ΡΟΥΒΟΏΒ, 866 Ρ. 260, δηᾷ {89 6Χ6- 
ξε5ὶδ οὗ οΒ. χιϊϊ. ; οραιρ. Ὀδβιογα,, Ρ. 612 8βα4.--- 
Βονθε ἰσίη κα, [115 “" ἰβίονὶοα),"" {. 6., ἰλογαὶ, ὁχ- 
Ῥοσἱεου [οὗ Ὀ.8ι.] ἀφοϊατοδ, διὸ πιογεῖν δευεπ ζίπσϑ 
βιοῦ ποι κιποτο. Ἦ ΒΥ ΓΒ ΘΠ ΤΑΔΥ͂ ποὶ πο δεαϑί Ὀ6 ἃ 
τοαὶ Ὀρδ5ὶ δπὰ ποιμῖης οσοῖ ΤῈ ἀἰ θσοηΐ το 08 

οὔ θηυτηογδύϊη κα ὑπο Κ προτηδ, 866 'η Ὠἀϑίοτά,, ἰδία. 
--[Ψ(Πὸ ὅνο 816 ζ4116}.---ΤῊ 5, ἢν 18 τηδϊ πίη οά, 
ἸΆΘΒΕΗΒ ἰμδὺ [ΠΟῪ ἃγο ἀεαά--ἰῃ ἰοἰ4}) σου τα οἰἾ 08. 
ἴο {Π9 υϑ0 οὗἩ ἰοτη8. [{ πηδὺ Ὀ0 αυοτὶοα: Ἀγ ἰδ 
{89 Βιυισσθϑβοῦ οὗ {116 ΑΝ Κίης ποὶ 641104 [86 βἰχίἢ, 
δα ἐΠ)0 δογοπίῃ, (89 βουθῃὶῦ ῬΥΟΡΔΌΪΥ Ὀδοδυ8θ 
ὉΟΙΒ ἐμι680 πυαπι 6 Υ8 8Ὺ6 ἴῃ 88 Θιηἷ ΠοΠΐ 6086 Βγ1η- ᾿ 
ΒοΙΐ64] ; ΒΟΤΟ, Βουονυον, (818 ΒΥ πα θο ἐϑπι τησδί 110 
ἀογηδηί. 7110 δἰζίλ ἴ8, ΘΟμ ΧΑΥΥ ὑὸ (μ86 πδίυγϑ 
οὗ εἴχ, ἰῃο Ὀοίίον, ὈΘἰπαὰ ὙΒοῖλ ἰμο οαβὶ βθο)8 
(ο αυὸ νδηϊβιϑὰ : δηὰ ἰδ δευσεηπίλ 18 ὑἐῃ6 ἰδ 
οὴ9 [ἐγ Ζαλπια, τὶ! τοΐογομοα ἰο {πο ἱδηιΐης οὗἁ 
η9 νγἱ]ἃ Βοϑϑί ἱπίο 8 Ρδ) ἔΓΟΥ, 80 (0 βρϑδῖ,, οὗ (89 
ὙΤοτΔΏ. --ἼΒ.}, ἴθ τλοῖὶ ἰ89 Βοδδὶ δρδαὶη δρ- 
ῬΘΑΓΒ, Τὸ οχργοϑβίου, πὰ ἰδ οὗ ἴ86 αϑονϑ 
[νογν. 11] ἰ8 ἀ ΒΘ ΠΕΥ ἱπίογργοίθα, 88: ἐμ σο- 
ἰατηΐϊὰς Νοτο (Π9 Ὗ οἰἰθ, δέ αἰ.) ; 86 τοίατηΐης Δ"- 
ἐἰοσυ ΕρὶΡδη68 (ΗΠ οἴπιδηη) : ἃ ἀδβοοπάβδῃι οὗ 
[89 βοϑύθῃ (Ῥυίηιδδ., ἐἐ αἰ.). Ὀἀϑιογάἑθοῖ, ΥΒΕΥ, 
ΤΏΔΚΟΒ ὑδ9 οἰσλίλ ῥγοσθοὰ ἔγοτῃ ἰδ ἐοία!ίψ ὁ (λδ 
δεῦεη. ΤΠῚ8 οΘοπσορίϊοῃ 15, ἰγυϊγ, τοτῪ αἰ ου}]} ἴῃ 
σοηποοίΐϊοη νι ἐμὲ τυἱον οὗἩ 9 Κίηρβ νΒ]ο ἢ 
Γοξαγὰβ ἰπθῖι 85 δὶ χῃϊβδοδμὶ οὗ 80 ὥδην ἰηάὶνὶ- 
ἀ415. Α ἰδμοτουχὰ υπἀογβίδηαΐηρ οὗ ὑπ βὺὉ- 
)εσί, ἴῃ σΘΏΟΘΓΑΙ, ἰ8 ἔτ ΡΟΒΒ1 Ὁ1]6 οἡ {Π6 Ὀδδὶβ οὗ 
(5 Ἰαίϊίον υἱοῦ, 85 198 ἀοιῃηοπδίσγαιθα ὉΥ (6 [0]- 
Ἰονίπς οί οὗ Ὀδιοταϊοοϊς : “Α1}}] ἰπίογρτοίδ- 
ἀἰοηϑ δΣ9 ζ4186, ὉῚ ῬΒὶοι (80 οομπογοίθ δἰϑιοσὶα 
ΤΟΌΣΘΏδ6Θ ἰο ἰμθ αἰτσουτηδίδηοοθ οὗ 86 Βοιηδῃ 
Επιρίγο ͵ἰβ ἀἰβοαγάρά; 8, ἴ0Ὁ0. ἰπβίδποθ, Αἢ- 
ἀγϑὰβ, ὙΠῸ ὈΥ ἰμ ϑηρίον (γθτ. 8) υπάογβίδῃ 8 
βαίδη, ΟΧΡΙαἰηβ ἐμαὶ ΕΥ̓͂ ἰ89 ΔρΡρδδγδῃοθ διὰ, 
οϑροοίδιϊν, {μ9 ἀοθαὶ οὗ Ομ γὶϑί, ἰὴ9 Βοδϑὶ νγἃ8 
Ὀτουχμὲ ἰο ἃ δβίαίο οὗ πμοί-δεῖπσ. Οομρ. Βεάο, Ο. 
ἂ-1ΔΡ., Ζοχον, εὲ αἱ. Μανϊογαὺ δπὰ οἰεῦ Ῥτο- 
ἰοϑίδηΐβ οσρ] δίῃ: Ῥαρδὴ Βοῖῃθ ἢ88 Ραββεά ΔΎΔΥ: 
Ῥαραδὶ Βοιηο ἰ5 ἴῃ Ῥγοβθηί οσχίδίοποο, Ὀαἱ 115 γον] ά- 
ἀοαιϊπίοι ἰδ ἔπ ἰ[80 17 πουρδὺ (οὐκ ἐστιν). Τγὼὲ- 
τίουβ δηυπιογδαίΐ 8 οὗ ἰ86 Κίηρθ, ἴῃ Βοσογάβῃσθ 
αὶ ἰῃ 6 ΒΥΠΟΙΡΟΠΟ- ἰβΒίοσι 981 Θοποορίΐοη, 800 
'η Ὀὐειοταϊοοϊς, Ρ. δ16. Αοοογάϊας ἰο {μπ18 θχρο- 
Β'ίον, 80 Ξοοῦ ἀϊὰ ῬΓΟΡΠΟΒΥ͂ 8 116, ΔΙ͂ΟΣ σύ 
ῬτοΟΡοβγίης 6 »οδί ξαςίο ΘΟ ΟΟΓΏΣΠ ς Κὶ (ΒΔΓ ΘΘΑΥ͂ 
Καοτα [0 ΒΙΒΙΟΥΥ͂ ; 9 70.6- δηπουπορὰ (μὲ γ68- 
Ῥδϑίδῃ βῃουϊὰ Ὧδθ6 Βυοσοοάοα ὈΥ ἷ8 νἴ|Ὸ ΒΟΠΒς: 
“ Τί 88 (π9 βουϑιῃίι, οι (ἴδῃ 858 {86 οἰ ΣΒ(ἢ-- 
μαι ΤΊϊυ8 βιῃου]ὰ οοη πυθ [ῸΣ 8 βιιοσὶ ἰἶπη6, δᾶ 
ἐμαὶ οπιλιΐδη βου ἈΡΡΘΩΣ 88 ἃ Ῥευβϑοῃὶβοδί 08. 
οὗ ἰμὸ πιοῖο Βοαδβι."" Νουοσίμο 688, “ Φοῦ Μἃ8 
ταϊβίδ ον ἱπ (86 οχροοίδιϊου ἰμΒδὶ ἐμ6 Βοηδα 
ποῦ]ά- Κἰηράοτπι πουϊὰ ροσῖβὰ τὶ οι ἰδῃ.᾽" 
81}, Ὁ ὑβιοτά  θοῖς δά πμηλίβ ὑπαὶ ἃ τοϊηϊτητῃ οὗ ῬΓο- 
ῬὮΘΟΥ͂ χοιηδαΐπβ ποι  πδιδπηἀΐϊηρς ἐμ 18 τοδί κθ: 
“Τ1Ὲὴ9 ΒΔ Υ ΘΥΡΟΡ Ιηδη 688, ἀπαοπθίραϊν, 8 
οογίδίη ἱτπροτίοοίῃοδββ οὗἩ 86 Ῥγορμθίϊα Θ889Π00 
ἴῃ ἴ0 ΑΡοσαϊγρίϊδί, θὰ  ὈΥ ΠΟ πιθ8}8 ΘΒΓΪΓΟΙΥ (}) 
ΔΌΤοΟρδίοα δαὶ 68865060.᾽ἢ 

γοΣβ. 12 βαᾳᾳ. Νονν ζ0]]οϑ (80 ζαίΐατο ἢ ἸΒΟΥ͂ 
οὗ ἰμὸ ἐὲπ λογπδ, ἰὼ τοϑρϑοῖ οὗ ἐμοὶ τοϊαίΐου ἰ0 
ὑμ6 Βοαβϑὶ δὰ {89 ἤδοιωδῃ. ΕῸΣ δἰ ἐμοῦ ἐμ οὶν 
γΔΡ ὙΠῸ {μὸ Τδιρ Ὁ 18 ταϑιἰἱοηθαὰ ΒοΓο, ἰδ 6 ῥγὶη- 
οἷραὶ ροϊπὶ οἵ υἱοῦ ἷβ [9 ὙΔΣ τὶ πη Ἦ ομΔη. 
ΤῈ6 γῶν τὶ (89 Γι, οοπδίἀογοά ἱὰ δηα [Ὁ 
186}, 185 πο δῃπουπορὰ υπὲϊὶ οσἢ. χὶχ. ; ἰΐ ἰδ 'ἢ- 
ἰγοἀποοαὰ ἢοτο, ἰπ ἐμ 5 ΘΑΥΙ ΟΣ Ῥδδδαβ9 [᾿ χυὶϊί. 
14], Ὀϑοδῦβο (89 Βοϑβι!γ οὐὗἍἁὨ ἐμὸ σδαΐθα]ὶ ΑΔ ῃ- 
εἰσ νβιίδη ῬΟΎΘΥΒ δρδϊπδὲ (86 οπιδη ἰδ ἀϊ- 
τοοίθα αμχαϊηϑὲ (μ9 1Δϑ8ι ἰγϑοθϑ, γϑιη ἢ ἰβϑοθη 608 δηά 
(οἰκο 8 οὗἨ ΟἸ νι ΔἸ ἱπ ΠΟΥ πδίαγο. 

γον. 12. 9 ἴϑ Βοσῇδ δὲθ ἴθ: ᾿Εἰπ(6.--- 
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ΤῊΘ ὨΠΠΌΟΥ ἐπ '5 ἴπ 6 παδοῦ οὗ {80 δοπιρ]οίθά 
οουῦγθο οὗ ἐπ πον]ᾶ, (9 σοπιρ!οἰθα ἀονοὶορυηθπὶ 
οὔ ἰὸ ποῦ]. [πι}9 ἐεη ζίπφϑ, ἰμοτοίογο, (89 ρο]}- 
(1981 ογχαπί σϑίϊοῃ οὔ (μ9 Ἰαδὶ ρα890 οὐὁἩἨ νοτὶά- 
ΒἰΒίΟΣΥ ἰδ γοργοβοιίοθά, ὙΠΟΥ͂ ἀτὸ 81} βηδτοὶΐ 8] 
πρείδγίβ, γμο, {1 Πότίο, δὰ ποῖ σθοοὶνϑᾶ ἴδ6 
Ἰηρᾶάοταῃ. ΤΟΥ 4}} σοι: ρου δου ΒΥ δἰίβίη ἴο 
ἀοταϊπίοη ἰοζοίμον. ΤΠΟΥ δγὸ δ}}, ἰῃ ΤΥ, 
ΤῊ Ο Κ-ἰῚ Ζ8, ΟΥ, ΒΥ ΌΟ] 1 4} ἀοῆηθρά, τηοοϊςι-κο- 
ΥΟΓΠΠΊΘΩΒ δηἃ ΙΟΟἾ-ῬΟΥΘΥΒ, ΒΡΟΥΘαΪΘΔΙΠΥ αἱΐς- 
ζαδοα οΥοσ (ἢ: δαγί!", δπὰ 70. Ο}6 ΠΟτισ ΟὨΪΥ, ἑ. ἐ.. 
ἴοΥ οὴθ υπἰίουϑ, χτοαοί, 804], ἐθυυ 016, δας βμουὶ 
ἀφοϊδίοη-ἰἶπη6, ἀο (ΠΥ οὈϊαΐα ἰπ6 ρογογηπιθηί 
Ὑ [86 Βϑϑδὲ. Ταὶβ ἰβ (9 βροοϊᾶς Απιϊστὶδ- 
ἐδ οὐθηΐϊης οὗ {86 που], πολ ρῥγοοθάοϑ (10 
Ῥαγουβία. Το ἴδοι ἰμδὲ ὑπ Υ δῦ Ὀὰΐ αυδδὶ- 
Κίηρθ, 18 θαβϑθὰ ποὺ Ὁροὰ ἰδ βιογίπϑδβ οὗ (89 
(ἴπιθ οὗ ἐμοῦ ΒΙΡΓΘΙΏΔΟΥ (πῃ δοοογάδησθ ΜΠ} 
Βοημροὶ δῃὰ Ὀβιοτάϊ 6ο].), αὶ ἀροῖ (89 δηδτοιὶ- 
68] τγο]διϊοηϑ οὗ (89 ἰἴπ1686. [ἰ 8 (ἢ Ῥογιοά ψβ θὰ 
(86 ἰμοοογαίΐσ οἱοαθηὺ ἰὼ ΟμΌΓΟΙΒ δαὰ ϑιδίο 15 
Ἰαϊὰ ἀεοαά, ἴῃ δοσογάδῃοο Ἡἱΐΐ(Ν οἷ. χὶ. ; στ θθη ἐμ9 
ἑτηδζθ δηὰ πδτὶς οὗ (86 Βεοδϑί Ῥσ Υαϊ, ἴῃ δοοοτγά- 
806 ψὶι οἢ. χὶϊ. [8969 οἢ Ρ. 808.--Ε. Β. Ο.] 

γον. 18. ῬΠ966 Βανθϑ ΟΣἿΘ ζῃἱῃᾶ .---Νοί, βἰτι- 
ΡἾΥ, 8 σοτησῆοη 68.856, Ὀαΐ 8159 ἃ δοτμπιο ἰΠΘΟΡῪ 
[““ο.ὁ διά (89 δδπι0 υἱεῖσ δὰ ἱπέεπέ δῃ ἃ σοπδεηί.᾽" 
ΑἸ 0ΕΡ.--Εἰ. ΒΕ. (.], (89 δγβίϑπι οὐὗὅἁὨ ροβϑιὶνθ 60η- 
ἰοτιρὺ πὰ ὈΪΑΒρἤ θην οὗ ἐλ6 παπια ἀπά (αδεγπαεὶε 
97 Οοά, απά ἰλά ἀιοοίἰογα ἐπ ἰδὲ Πεαυεπ (ΘἈΒΡ. 
χὶῖ!. 6), Ὀαβθά ὡροῦ 8 ἱβγεοίοϊὰ ρογυβγβίοῃ 
οὗἨ ἰδο γαίῃ ἰηίο βίγοῃρς ζαϊβδεβοοὰ ((}9 δῦ8ο- 
Ἰαΐο πδιμοΐθ88 ἱυϊηθ, 186 δΌβοϊαϊθ γοὶ χίοη οΥ̓͂ 
ἐμ ἷ6 πον], δῃηὰ ἰδ δὐβοϊαϊθ Ὀϊοβϑοάῃοθα οἵ 
(8 νου). Ηθῃοο, ἐπ Υ βἰδηᾶ, ἴγοπι 89 οιΐ- 
βαὶ, ἰὰ οσοηπροίϊοαη πὰ ἐμ Βοαδὺ δηὰ σῃδΐζθ 
ἐμβοβοτοθ, τὶν (ΠΟ Ρ ΙΏ858605 Οὗ ὈΘ6ΟΡΪ]65, {86} 
ῬΟΥΟΣ δηι δυι μου γ, σοι οἰ ΘΙ ἐϊ8. ΟΥ̓ 828. 

γον. 14, πο806 δ6.84}}1 σὰς συ 186 
Τα. [Τοχοῖμον τὶ} ἐμ6 Βοαϑί, 860 χίχ. 19. 
--Ε. Β. 60.]-- ΓΤ }]9 διπουποριηθηῦ 88 8 ἢ]806 
Βοτο ποὺ ἱπάἀοροπάομίϊγ, θυΐ 88 βογυΐϊης 88 8} 
οσρ δηδίϊοι οὗ {μοὶ μαϊγοά οὗ ἐμ Ηδυὶοὶ. Βο- 
οδυ80 (ΠΟΥ͂ ΔΓῸ ΘὨΘαλΐ68 οὗ 86 δ, ουϑῆ (89 
ἀεδά, ἀοβρί γι 4}1264 δυο] 8), ὈΥ̓͂  ΪΟΒ ἐἢθ 
ὙοδΔη ἰδ 8.1}} βαχροϑέϊνο οὗἩ {πὸ ᾿μδ πηι, 18 ἃ δυ- 
ἦθοί οὗὉὨ Βαϊγοὰ. Τὰ Βγίθ ἐμ ον ΒοΔΓΟΟΙΥ͂ 866, 
Ὀοοδαβθ 8.10 ἰἴ6 ἐπμογοῦχσηΥ ἱἐπίεγπαΐ, ἰἰυΐησ, ἀπ 
λωπιαπ; Βῖ19 ᾿ποῦ 8 ̓ μ ον ὀχοοιμπλ σαί οα. ΟΠΪΥ͂ 
ἷῃ ΒΟΥ ᾿μάϊνὶ 4] τη 6 Υ8; [80 Η τοὶ, ονγονοῦ, 
{Π0γ 866, Ὀοσδιι89 86 8 ὑμογου Ὁ ἀχίθγημὶ, 
πἰπάογίης {6 ἢ μον ἀρδά ἔοτπβ δπὰ ἀδηγίηρ 
δυταδηΐϊ τ τ ἢ ΒΟῸΣ δ 1 -πδδο Βίδίαι 65. ΗρΏοΘ 
Ἧ0 ᾿ἸΟΓΘ ΓΘΟοΙτΘ, ἴῃ ΓοΐογΘποΘ ἰ0 ἰΠ)6 ψϑτηὉ, ΟΠΪΥ 
ὑ8ιὸ ῬΥΘΟΌΓΒΟΓΥ γα Ὁ}}} 2 ης Βϑαγμοο ἱμδὺ ΕΘ 
888}} οομαῦθσε ἴθ Ὀθοδῦδο Εἶθ 16 Ἰμοσᾶ 
οὗ Ἰοσᾶδβ δηἃ ξίηρ οὗ ἰσϊημα. [Ι͂ἢ Ηἰ5 οομῆϊοὶ 
᾿δπὰ γἱοίοῦ ΗΪ8 ροορὶο 88}18}} ραγίϊοἱραίθ; ὑμ 67 
Β8411 ἰακο ραγί ἰβογεΐῃ δ ἰγυὶγ 08}16 ἃ ΟἹ 68, 
Ὅ10, πῃ τοβροοῦ οὗ ὑμοὶν οἰθῦπδὶ στουπά-(γαϊΐ, Δ ΓΘ 
Θ]θοῖ, διὰ ἴῃ γχοϑροοὶ οὗ ἐμοὶγ διδγδοίασ, ἰὰ 1(8 
ὑθπροτΆ] ἀδνοϊοριποιὶ,} ἑαιτΒία!. ΕΓ ἰμ6 ἀ6- 
Βογίρίϊοα οὗ ἰθοτι ἰ8 ποὶ αἰνβὶ Ὁ1Ϊ6 ἰηίο {ἢ γ66 
ΘΔ γϑοίον βι168, Ὀὰς ἰηίο ἐνγο---εἶοοί δηἃ ψαϊιλ[μὶ, 

4 [189 ΡαγαΠ161 μαϑδαζο ἰπ χίχ. 18, βοοῖηβ ἴ0 ἰηἀίελίθ (μδὲ 
[80 αἰδοῖ ὑροῦ ἴ89 ϑπιὺ δΔῃρὰ Ηἰ8 0] ον τ 8 8..8}} ὕθ Ρἢ9Γ- 
Βομὰ] δηὰ ἀϊγοςὶ.--- Εἰ, Β. Ο.] 
{ [ΓΝαοΐ ἴδιτεια κοι ἢ α Ολαγναλίον. ΤΠ6 ἰάδα οἵ 

πὸ ἀογηδη ἰ6 ποῖ ἐπὶ οὗ δὰ ουϊναγὰ σπδυδοΐογ, ΟΥἩ ἔόττι, 
ἱπαροδϑά ὉΥ ἴΠἸ9 οχίθγηβὶ δρρ] οδίίοη οὗ α βίδα, Ὀὰξ ΟὯΘ ὕζγο- 
ἀυοθὰ Ὁ. ὠμογπαὶ ομέ-ρυσϑεὶπ---Ὀ) ἀσσοϊορηισηί.-»-Ες. Β.. Ο.] 

δοϊμεγ θοασίης (86 δἰζηδέατα οὗὨ ἐδ ἐγθγ εαἰεά, 
ΤῊΪ6 ΘΟΙΙΡΘΠΟΩΒὨΪΡ ἸΩΔΥ̓ ὃθ Ῥταοἀϊοείοὰ οἵ ἰδ 
Βοδ]οὰ ἱπ ἐμἰ8 σοῦ, τὰ δῇ ργορβγαββίην ἰο- 
ποτὰ (Π0 Ῥαγουδίδ, 86 Μ6]] δβ οὗ ἰδ: ἰγδη8- πιθῦ- 
ἄδῃο Γοϊϊπυο οὗἁὨ ἐμὸ 1οτὰ οὐ Μουαὶ δ'οη, ιμδὶ ἰδ 
ἢ τον ἡ} Ηΐπὶ πῃ δοσογάδῃοθ τὶ οἷ. χἰσ, 

[“Ποτο 6 9 στουπὰ διὰ γσόϑβου ἴοτ (86 Υἱδ- 
ἸΟΥΥ͂ δϑεϊρηϑά, δὰ ἰηδὲ ἰ8 ἰβίκοι, 1. του (80 
Ομδγδοίοσ οὗ ἰμὸ [δν: Ηδ 6 Κίηρ οἵ Κἰηγϑ 
δηὰ Ἰοτὰ οὗ Ἰοτάβ. Ηο μα5, Ὀοίῃ ὈΥ͂ πδίασγϑ δυὰ 
ὉΥ οἴ 66, ΡΟΥΤΟΥ ΟΥ̓́Θ 811 (ηΐπρϑ; 81} {1:6 ΡΟΤΕΤ 
οὔ ϑαγτίῃ διὰ δ6}} δσὸ βιδ)οςὶ ἰο Η15 οἰιεοῖς δηὰ 
ΘΟὨΙΓΟΙ. 2. Ῥτοπιὶ {μ9 οἰδγϑοίονρ οὗ Ηἰ5 [0110 ν- 
ΘΓΒ; ἕλον αγὰ οσαἰεά, ἀπά ελοεεπ, απὰ ψαϊλίμὶ ; {867 
δγο οαἰεά ομξ ὈΥ οοπιηϊδϑίοιι ἰ0 ἐμὶ8 νδσίδσε; 
ΠΟΥ͂ δ΄ σλοδοῆ δῃὰ διίοαὰ ἴον ἴξ: δυὰ {δ εγ π|]} 
δο ,αιλίμξ ἴῃ ἰἰ. --ϑαο δὴ ΔΥΙΩΥ͂, ππὰδγ 506} 8 
Οοιπτδη 6}, Ὑ}}1 αὖ Ἰοηκί ΘΑΥΥΥ͂ 4}1} (μ6 ποιὰ 
Βοΐοτϑ ἐμ 6πι.᾿" Μ. Ηξκνετ.---Ε. ΒΕ. 6.] 

γον. 16. Αϑᾶ 96 δαΐὶ( τισιῖο τθ, ἘΠ6 τὰ- 
ἴθ τα, εἴο.---Τ 680 Ἰσαΐεγϑ ΒΟΙΥΘ 88 8 ᾿πίτοἀῃοίίοι 
ἰο ἴ19 ἡυδραχοηΐ ἃροπ ἰῃ6 Ηδεὶοί. ΤῸ οπιδα 
Ὧ885 8 ἱβτοοίοϊά οππάδιϊοη, ΗΟΣ δδίεβί ροβιιῖοα 
885 ἴῃ ἰδ9 τοὐΐάογποδε, ἰὰ 80 Ζ8. 85 δἰ. ΔΒ δρὶ- 
Εἰ ᾺΔΙΠΥ δι Βοπιθ ἔμ γθ. ῬΏΣΘ σοπαποίδιϊου οὗ 
ἰὴ9 ψου]ὰ 18 ἰάοπίϊοδὶ τὶ ἢ ΒΘΔΎΘΗΙΪΥ ΒΕΟΌΤΊ. 
Βυὺ ονθὴ [86 δοαὺ ροὰ ἐδ9 δεέσεῃ, πιομπίαϊης, ἴδε 
ΒΕΥ͂Θ κί ρἀοΙΏ-ῬΟΝΟΥΒ οὗ ΡΟ 168} ογάεγ, Κ870 
ΒΟΥ, 8.11}, 8 ΤΟΥᾺ] ἤγπιποεβ. 586 ἷβ, Βόνετεῦ, 
8150 Τουσπάοά Ὡροὰ ἰμ6 πσὴν τοαίετα οἵἨ ευγεὶηξ 
Ῥορυϊασ 1ἰἴ0, πὰ ἐμΐ5 Τοππ διΐοι μ65 Ὀοοοπι ἰῃ- 
Βα εἶν δυοίαδίϊρς, δποθ Ῥορυΐαν 116 4298 Ὀεδὰ 
Βοΐύ ἴῃ τχοίϊου ἔγουι [8 ΤΟΥ ἀδΡ 8, δηὰ ᾿8 ευπάοι- 
ἱπρ ἰαίο Ῥθορὶϑθϑ, δῇ ἃ σατϊεετιᾶθ8, ἀπ ἃ ηᾶ- 
κίομα, δ ἃ τοηβτιθα, διὰ βίηοθ (μὲ Ἰοπιδα [88 
1οϑὲ ὑπ ἐουπά αἰ! οῃ8 οὗὨ ξεπαϊηθ Θδοοίϊ εἶξαι ἴῃ (86 
ὙΠ ΘΓ 6885 δη ἃ Οὔ πὸ ρῥσοϊθοίϊ ου οὗ {8:6 δου θη τοοῦῆ- 
ἰδῖηα. Ηθποθ ἱξ ἰβ ἰῃσοτγοσὶ ἰο ΒϑΥ͂, “ ἴ8 δρὶ(9 
οὔ Βορ πιϊὰθ ἀοπιϊπίοι δῃὰ 8}} μὸτ ζίογυ, δὲ 5βδὶ 
Ὀ6 ἀθείγογοὰ"" (ὈυξΒΤΕΒΟΌΙΕΟΚ), [ὉΥΓ ἩΒΕΙΟδ 
Βῃουὰ ἐμ6 ἐεη λογῆς αν {ον Ῥόπετν ἴ{ (δε 
ἀϊὰ ποῖ 6588 1188 ἐβοιωβοῖνοθ ροὰ ἰμο86 ΥὙΕ] 
ἸῊ85865 Οὗ Ρ60}]98 ἰδὲ μανθ δροβίδιϊ σε ἔγοιχ ἰδ 
Ῥοδῃ ἵ 

γεν. 16. Αῃὰ ἴδ9 ἴϑῃ Βοτῃδ.. .... 
[860 Βοαδβὲ, ἴποϑὸ 688}} Βαῖθο 86 Εΐαιϊοῖ.-- 
Ταῖϑ Βα γϑά πηδηὶοδὶβ 115617 ἴῃ ἔὐτὸ πορϑίϊτο δαὰ 
ὑπο Ῥοβί(ἷνθ ἔογιϑι ὙΒΟΥ πιαΐθ ἀεγ αἀεοίδιε, 
ποί ἐπ {116 Β6η86 οὔ ἀονδβίδιΐοη, Ὀσὲ {μὸν [εᾶτὸ 
Β6Ρ ἰο Βευβοὶῖ, ὑπ 67 ἰδ ΒΥ δῷ μὸν πογὶ, διὰ 
ἸΏΒ ΚΟ ΒΔΓ 8 ρογίθοι δυϑιλὶ 685 ; Ἱπόγθονοῦ, {867 
ἀορτῖγο 6 οὗ Δ}} που] ν᾽ {Ὁ ΠΠ ἢ 658. απ ΘΟΥΈΡΙὩ ἢ 
[δ {6 πὰ ΗΠ 161, 8δο ὑπαὶ 5} ἈΡῬΘΕΆΔΓΒ ἰῃ δ]} ΒῈΓ 
πακεάπεδε. Το ὑμ686 ἱπαϊσηῖἶοβ διὸ δά εὰ ροεῖ- 
(ἰνθ ἀδιιαμεδ; (ΠΟΥ͂ δαί λὲγ κελ, ἑ. εν, {88} 
νγοϑί 8}} ΒῈΣ βοοάβ ἔγοπι 6, δη ἃ 8586 ΒοΓβεὶ 18 
ἀρϑβιγογοὰ ὉΥ ("6 ἥγε οὗὨἨ ποραίϊϊνγ ἴδηδιϊοἶβαι, 
οἴου μαυϊηρ 80 ἰἸοηρ ταροὰ πὶ ἐμ α ὅγο οἵ ροθε1" 
{ἶἰγνα ζδηδί οἶδα. [Ιπ 8}} (18 (ἢ 9 Βοαδϑί, οἵ οϑυτθθ, 
δοία ἰβτουχὰ {μ6 ΒΟΤΏΒ οὐ Κίη ρα, βεηθθ οὗτοι 
 βιοταάϊοοὶς ΤοίοΣΘ ἐμ Πεδλ-εαίιπσ ἴἰο ἰδ ἄξοτο 
οὔ (8 Ἡροπιαπ, διὰ (μ δωγηίησ ἴο (86. ἄζυτο οἵ 
1η69 Οὐ, οὗἨἁ δουὺγβθθ τοδἰἰδϊπίος ἐμαὶ ΒοΩ)6 18 185 
ἰοη ἀρὰ. 

γεν. 17. τοσ σοᾶ μανϑ ἰῃῖο τμοῖσ Βϑασίδ. 
ΝΑΙΩΘΙΥ, ἰο ἀοβίσου ἴ9 ἥοχιδη. Ταῖϑβ )υάιείαὶ 
ἄδοτοθ γϑβοῖτοϑ ἰ86]7 ἱπίο ἰγαθ ῥατίβ: ἄγβὶ, 
ἈΠ 6Ὺ πχυϑί, ὈΪ ΠΥ δηὰ ἀραὶ πδὺ ἐμ οἷσ νεῖ }], ἐχϑοῦίθ 
(89 σουμ861] οὗ ἀοὰ ; Βοοοϑά  Υ, ἐμὸν πιυσί, 15 
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ἰδὺ9 ἀοἷπρ, δοσοιῃρ] 188} Ο.6 ῬΌΓΡΟΒΟ; ἰδιταϊγ, 
(Δ6Υ πιυϑί, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ ἰο {8 Θη, ΒΌΣΤΟΠΟΥ ὑμὶν 
ἡ 8016 ΡΟΎΘΡ ἰο {16 Βοαϑὺ ἀπι|ὶ] [86 Ἰαιίοτ, ἴῃ 110 
ΤΑΔΌΠΟΙ 88 8ὴ ἰηδίγαϊηθπί οὗ Ἰυαάριηοηί, ᾿85 86- 
σοι  ἰβιθὰ 411 ἰμο80 ψουὰβ οὗ αοά πὶ} ΒΟ ἢ 
(8ὲ Αροβίδίϊθ Ομυτο ἢ88 Ὀδθη ἰδμγοδίδηοα, 
οσγο, ἰΒοΓοοτο, 85 ἴῃ ἰδ6 οσγυοϊχίοι οὗ ΘΟ τῖβί, 
Ὀίνίπο, Βυδη, δηᾶ ἀου 8 σου 8618 τηδίου ἴ8}}γ 
οοἴποῖ 6 ἰπ οὁη6, να ͵ϑὺ ΠΘΥ͂ ΔΙῸ ΕΟΥΙΏΔΙΪΥ, ἴῃ (μοἷ Γ 
ΤΟ} 765, (ΠΟΓΟῸΌὮΙΥ αἀἴγουβο δῃηὰ ουὐύϑῃ ὀρροβοά ἴὸ 
δδοῖ οἱμοῦ. 6, πὶ θη ρϑέθθ τς δηἀ ΟἸΒΟΙΒ, 
τοῖος ἰ86 αὐτοῦ ΔΙΟΓΙ τὴν γνωμήν ἰο αοἄ, δπὰ ποῖ, 
σὶϊὰ Βοηροὶ, Ὀ βίετα. ὁδηὰ οἰμοσβ, ἰο μ6 Βοδϑί, 
δεδδιι86 {18 Ἰαϊίον ἰάοα ὑοῦ] ἰμοὸπ 9 ἰδυ ο]ο- 
αἰοΔΙΥ οχρυοββοα---ἰη9 8]} ́ δποθ Ὀοίποθοῃ ὑδθ 
κίηψβ δὰ (μ6 Βοαϑὶ Ββαυϊΐηρ Ῥσϑυτουθν Ὀθοη ἰη- 
ιἱπδιθὰ. Αἱ ἐδ οἷοβα οὗ 818 σμβαρίον, Ὀβιογα, 
ΥΔΙΗΪΥ το ογδίθϑ Π18 ΔΘΒΌΆΓΘΙΩΟΘ ὑπαὶ ποίμΐηρ 5ᾶ 09 
Ῥϑζϑη Βοπιθ σ8ῃ ΡΟΒΒΙ ὈΪΥ Ὀθ6 ἱπἰθηἀοὰ (Ρ. δ20).Ὲ 

{Υεὲγ. 18. Αμπᾶ [80 ὕὕοσιδπ ἴμαὶ που 
βΒανυοθαῖ, εἰο.---Τ 18 σοσθθ σοποϊπ 68 ἐμθ Απρο}᾽ 8 
ἘΧΡΙδπδίΐοα οὗἉἩ [δ πιψδίεγῳ (860 γον. 7), δηὰ υἢ- 
τοβί ΔΕ ΔΌΪΥ ῬΓΟβοηΐβ ἰ0 08 ΔΒ Ο0Π6 Ἀπὰ ἰδ6 Βδη6, 
δὲ Πατίοί, (9 Οτεαί ΟἸν, ἀπιὰ ΜΒαδυΐίοπ λέ Οτοαξ 
(οοΡ. νϑγβ. 8, ὅ, 7, 18).--ΕἨ. Β. Ο.] 

[ΛΡΟΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΚΟΤΕ ΟΝ ΟΗ. ΧΥΙ].] 

Βν ἰδὲ Απιργίοαη Βαϊίον. 

[Τπ|8 ὁδαδρίθνς δοηΐδί 8 ἃ βϑοί 0}: ΒΌΡ ] ει θη ίαὶ 
ἰο 6 ρουτίης οὐὐ οὗὨ [86 βαγθηίῃ 7184]. [ὑ 6δοη- 
(Δίη8: 1. Απ ᾿πἰγοαυοίΐοι ἰο (9 Υἱβίοῃ, υϑῦϑ. 1, 
2: 2. 7π6 ἀοδβοτὶρίΐοῃ οὗ ἰδ6 τνἱβίοῃ, γον. 8-6 ; 
8. Το ἜΧρΙ δῃδιο συν ΣΟΥ 9 οὗ ἰῃ6 ΑὨζοΪ, γ6Γ8. 
1.18. 

ἴῃ δ19 ἱπί ουρτοίδίϊου οὗ {Π|6 βυτηο]9, (89 το 
δέτοοβ ἴῃ (89 τηδῖῃ Ὑ108 ΑἸ τίη, θὰ Ὑ1Π νὰ- 
τἰδιίοηβ, 85 νὰ.}} ΔΡῬΘαΥ. ΕῸΓΣ δἷ8 ὀχροβί(ΐοη οὗ 
86 Βραϑί, 869 Ρ. 212. [πῃ (18 οβαρίορ ὑμῃ6 Αροβ- 
(δῖα Ομαγοῖ, πῖον, ἴῃ ὁ. χυΐ., 8 δρυτοά ὈγῪ 
Βαδυίοη (ἰ. 6., ἰ)!ε Οτεαὶ ΟἸίψες: Κοπιε), ἰΒ ῬὉτγα- 
δεηίεὰ ὑηάοῦ ἐμ9 ΒΥ 0} οὗ ἃ “Ἕαγίοί. Τμο80 
ΒΥ ΟΪ8 ΤΟρτοδοοΐ ἰδ Ομυτοῦ ἴσουῃ αἰ θγοπὶ 
διδη-Ῥοϊῃια ;---ἰῦθ ΤΌΡΠΙΟΡ ἴῃ ΒΟΡ ΘΑΥΕΪΥ το]ὰ- 
ἰἴοῆϑ 88 8 στοδί, Ῥορυϊοιϑ, Ὑϑα]ηγ, ρΡονογίαὶ 
ΜΟΙ ἀ-ΟἸΥ; 16 Ἰαι ον ἱπ ΒῸΡ Τοἰδ θη 8 ἰο ΟἸνἶϑί, 
858 8 0η66 Ομαϑίο ΒΤ ἀθ ΠΟῪ ζ81}}]658 ἰο ἢ ᾽ Β5- 
δδηὰ :;--- Δ ἢ ΟΥ̓ (Π680 ΒΥΠΙΌΟΪΒ8 ΓΟΡΤΘΒΘηΐΒ Βῃ ἰπι- 
Ῥογίδπι ἰγσαἢ τῖσαι 18 Ὠοΐ Βοὶ Του ἢ ὈΥ ὑ86 ΟΥ̓ ΒΟΥ. 
ἴπ 1818 σὨδρίοσ ἃ ροτγίϊοῃ οὗἁὨ ἐῃ9 πη ΥΥ οὗὨ (ἢ 9 
ΟἿ -δγτη ὈΟ] Σϑιἴοὴ 18 Ῥγοβοσυθάὰ. Τἷ8, ᾿πάἀοοά, 
ἸΑΥ ὈῈ τοζαγάθα 88 ἀο γϑοίϊ ἤγοια (6 γί ἰβιϊο 
ὈΠΙ(Υ οὗ (1.60 ΥΟΒΡΘΟΙΪΥΘ ΒΥΤΩΌΟ]8; δὰ ρου Το- 

. [ΕἾΝΕ ἈΪΝῸ σοηΐοηδθο ὑπδὲ (9 ἀδβίτιοίοη οὔεοίθα ὮΥ 
ςαπποῖ Ὀ6 ἴηΠ9 ἥναί ἀκαοείγμοίίον δοὶ Τογ ἢ ἴῃ οἷν. χγ  . 

8, βίδοο ἴ6 Κίημ5 οὔ [μ6 δασγί (116 ΠΟΥΙΤ8) Ατθ, χίχ. 9, βροΐκοη 
οἵ λ6 τιωουτηίης οΥοῦ 188 νΆΠΉΙΩΚ, Ηο {πογϑίογο σοΐθγβ ἴῃ 9 
φρο πξ ΠογΘ πηοη!οηοα ἰο ἴμο ἀοσέτγιοίοη οὗὨ Εοπιθ ὉΥ ἐδ 9 
θοιμὶς Εἰηκε ἴα ἐδο ΕἾΔ δὰ ϑίχις σϑητητίοα (866 Ρ. 309) 
ἴπ πιαξὶ ὕο κὐ τι ἰοὰ (μαὲ μο Ὀτίῃ χΒ ἃ υο ΗΓ οοπαίἀοταϊίοη 
ἴῃ ἘΠΡΡΌΗ οὗ πἰα ορίπίομ, ὁη9 Ἐπ᾿ ΤΩΔΥ ποῖ ὍΘ ΟΑΓΟΙ ΑΘ] γ αἷ5- 
ἴῃ τ ον ὕὰ ποχαι γοὰ Ὦγ [ἢ δεῖ, Ὠονονοῦ, [μδἴ τ θη 
ἴῃ μοῖτ πτηι ἢ οἴσῃ βοσοπιρ! 5 [Ππαΐ οὐ τ ἰο]ν (ΠΟΥ ΤΟΌΓΩ 
ἴὰ [09 δσυριτεφυσηξ Ποῦτε οὗ τοοοϊίοη. ΤμῸ Ηοίηϑη ΔΙΙΔΥ 
ὀρείτογο [η 6 ΤΟΙ ρ]6 αἵ [π9 σδρίατο οὔ 7Ζογδίοτη δά τ ΐβ 
[ΔΙ ]οὰ 186 ρογροθοβ οὐ ΨΖοϊοναῖ (Φοβορῆυ5 φρδαῖκα οἵ [ἢ 9 
βο]άΐον πῆο δρρ! θα {06 ἴοτοῦ 88 “" θοΐηρ πητγγίεά ὈΥ 6 οοσί δι ἢ 
ἱντίηφ ΤΥ 5), απ γοῖ {πὲ ἀεοϊγαυςιοη τὰ8 πιουχηθα ΟΥΟΣ 
ὃ; Τῖζαθ δι ιὰ 1.6 δῶ 86 ἃ οδί δια! γ.--, ΒΕ. Ο.] 

Βοοίίοι ἱὲ τὰ] 6 506} ποῖ ΟΠΪΥ ἰο πηΐΐο ἐμὸ ἔττο ᾿ 
ΒΥΤ100]8, θυὰΐ ἰο χῖνθ ἰο ΘΟ ἢ 8π ἱπδίσυοιϊνο ζ0Υ09 
ἐπδὶ οουϊὰ ποὲ οὐμοΥ δ πᾶν ὈΘ6Ὼ σίνοη. ΤῈΘ 
"που ίαϊπδ, ἴἰ86 τοραίεγα, δπὰ ἰδ6 τοέογηοδα 800 
ἰδ εθη ἥγοτση {86 οΟἰΐγ- Βγτ 0] 1Ζδίῖοη :--οἰ ἢ πιομῆ- 
ἰαἷπ8 το ]δὶθ ὈΓΪΙΏΔΥΪΥ (ὁ (Π6 πιομπίαϊπα οἡ ἩΒῚΘἢ 
Βομθ ἰβ8 βἰίαδίθ, πῖον Θγτθο0}120 (6 86 65 
τοδί μον] ἀ- Κι πράομιβ; (86 σαίέγδ, ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἴο 
{80 Μεαὶλουσδηθδη--ἰ δὶ σγεαΐ δέα ν᾽} 16) ΒΟΤΩΘ 
ομσο ἀοιηϊηαίοα, δυο] σης 29 ῬοΟρὶο5 δηά 
τη ἰζ 68 Βυ ]6οὲ ἴο ἐμ6 ΟΠΌΓΟΝ ; (Π6 το ετη 688 
Το ]δίθϑ 0 ἐμ6 ργοϑϑηΐ δῃά ἔχίασγο ἤοπιαπ Ο'απι- 
»ασπα, δὲ ἔρημος ὙΒΙΘΏ ΔΡΙΪΥ ΒΥΠῚΌΟΪΪ268 ἐΐ9 
ἸΩοταΐ ΟΣ] α- νϑβία δυουπα ἰδ6 Ομυσοῦ δὺ ἰδ 
Ῥοτὶοά οοπιοθιηρ]αἰοά ἷἱπ {86 υἱβίοη -- τ ννϑβίθ 
Ἡ ΒΙΘΙ ἰὰ τῶ μῸΡ ἀσίγ (ο γϑοϊαὶπι δπὰ ουεΐγαίο, 
δι. το 8.9 88 οἵ ἀποδτοα-ΟΥ. 
Τὸ Ῥιδοπ, τοσβ. 8-6, 8 ἃ δοθῆο Ὀ68 6] ἃ πον 

80 βονϑοηΐ γ᾽ ̓αὶ ; ἰΐ τοργοβθηίβ 6 ΟἸΌτοΣ ἴῃ 
[6 Ἰαϑὲ {ἴπι6, 'π δοτωρ  οἰο ἃ ὑπθ ον δ᾽ 'δησο τὶν} 
189 του] -ῬΟΟΣ, αμὰ ΤΟΔΑῪ ἴον 16 ἀσδϑ᾽ γΓαοίοἢ 
δοουϊ (ο 6 Υἱδϑ᾽ (64. ὮΡΟΙ ΒΟΥ ἰβσουμα {16 ᾿μδίσιυ- 
τορη δ} γ οὗ [Π0 Βοδϑί δηά {||ὸ ἐεὲπ λογῆδ. ΤῈθ 
7ιϊγοαμεοίίοα, γοτ8. 1, 2, ἀπά (6 χρίσπαίίοη, 
ΥΟΥΒ. 7-18, δΎΘΟΡ ἐβγουσἢ {μ6 δπίΐϊγθ ροτὶοα οἴ 
[80 Ομ το 8 Ὠἰβίοτυ : (ΠΟΥ͂ ΓΟΡΤΟΒοΐ ΠῸΡ 83 δίζ- 
{ΐπσ οπ ἰλα δευδη πιοιηίαϊπδ (τοτβ. 9, 10), ἡ. δ., 8.5 
δΒανίης ἔογτιηθα ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΘΡΟΟΘΣ οὗὨ μοῦ ᾿ΙΒίΟΣΥ Δἢ 
ΔΆ] Θγουβ οοπηθοίΐοα {1 ἰἰὸ ἔπθη οχ ϑιϊης 
ΟΣ] ἀ- ον 61---ὦ οσοπποσίΐου ρσοῆρατίης, δη ἃ σο0.- 
βυτητηλίοα ἷπ, ἐδ 8}1}|182η66 ΒΥπ οΪ ἰζοὰ ἴῃ (δ6 γἱὶ- 
βίοῃ. Τδθ ρῬδιδ]}ο] ἴδτὴ Ὀοίνγθοπ {Π9 ααμέίεγῳ πὰ 
(19 ἀδδίσωοιίοπ Τοτοίοϊὰ ἴηι (818 ομαρίον, δὰ {8089 
βοὺ ἔογί Ηοβοα ἰὶ. 1-18, 15. τηδηΐϊοδὶ Ὁροὰ σοτ- 
Ῥδυΐβδοῦ. [8 {Π 6 γὸ οὶ αἶβδὸ 8 ῬϑυΔ]]6 1 18πι Ὀθὶ τ 60 Ὲ 
(86 ἐεἰυέεγαπος οὗ ἸΙοδ5θὰ ἰἰ. 14-28 δπὰ ἐμαὶ 4]- 
Ἰυὰρα ἰο οἰ. χνὶϊ!. 4 [Ιπ (δ Ἰδαίίο. 6486, 88 1π 
(80 ΤΌΤ ΠΙΟΥΡ, 18 ἴμ6 γα ἢοΐ 8ὴ δ᾽ βίο ἰο ἰμ6 σἄπο- 
ἐἶοῃ οὗ ἃ ᾿ἰτο-βόστω, ἰπ ὑμ6 ἀλΥ οΥ̓͂ ἀεβιγποίΐοι, 
ἔγοια 86 ΘΟΥΓΟΡ᾿ Τη888, ἰο Ὀ6 (ἢ βερὰ οὗ ἃ ΠΟῪ 
οΥβδηΐβῃ ἢ Τ6 συαΐΐεψ 977 Αοὐόοῦ ἈὰΔὰΒ ουδὺ ὈΘ0ἢ 
ἴο 119 ἐγ ΟΒ ΤΟΝ ἃ ἀοοὸῦγ οὗὁἨ ΒΟρΡθ, οορ. ἤοβοδ 
1, 16; Φοβὶ. νἱῖ. 20; 188. χυ. 10."--Ε. ΚΕ. 6.] 

4 [7δὸ οἴπαν οἵ [816 σμδρίοῦ Ὧ85 ἱπάῃοοα [δ 6 ααοστίοη ς 
14 ποῖ [π0 Τῦρμο οὗ 109 βουϑῃ πεδϑ, χίνθῃ οἡ ". 272, ἴοο 
ΠΔΥΓΟνΓ ἢ ἈΜΙΔΥ ποῖ 109 τγόΐογθηοσθ ὈῸ ἴο ἔϊιο ψου]ά-μυνίογα οὗ 
[Π9 δεύϑῃ ργοδὲ θροοὶμβ οὔ [πὸ ΟΠπαγοῖ Β Ηἰθίοτγῖ ΤΠοδΟ ἀγο, 
Ι. Το Αὐϊοα!πανίδη, δπΐηρσ τ ἢ [9 ροδῖδδν κοί Τοντὶι θη, 
γί. 2,12, απὰ ἴπο οῖυμο. 11. Ὑπὸ Νοδοίο, τογην  ατίης [ἢ 
{Π0 δβρὶ γί ἴιΆ} δι] ΈΟΤῪ δι] θὰ ἴο Φοδῆ. χχὶν. 2, δη 10] ον οά 
ὉΥ͂ [Π|ὸ (411 οΥ Αὐγαμβδῃ. 1Π1|. Τα Ῥαδέγίασγοπαῖ, ἐογπ δι ϊης 
ἴῃ [Π9 Δ οἸΔΙΤΥ οὗὨ 15γᾺ6] ἰπ Ἐκυρὶ δὰ [ἢ9 Εκυρη δῆ ΟρΡΓοδ- 
βίου ; (8 που μῆ ποῖ ἀΐγθοιν βιδιθαᾶ, [ξ ἰβ ὑγοϊνι Ὁ] ἐπδὲ (9 
δρίγίτυδ] δα! τογίοα ἰὴ Ἐμυρῖ, πιρπιϊοηοά ΨΦοβῆυα χχὶν. 14; 
Ἐχοκ. χχ. 8: χχὶϊ. 8, 8, οὐσυγτοὰ ἰῇ (Π0 ἄδγβ οἵ [βγδοὶ 
ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ, Ἐκ. ἰ. 7, υοίογο ὮΘΥ Ορργοβαίοη ΌΥ ἴπ 6 Εμγριίδηϑ 
ΘΟΠΠΘΏς6). ΤΥ, Τ.6 Μοπαίς, δησίπα ἰὰ 6 ἸἀΟἸ ΚΕΓΥ τηοῃ- 
ἐἰοποά, 1 βδι). ἰΪ. ἃ, αηὰ ἴῃ ονογίμγονν δηα δβιυὶ υ͵οςοιίοη οὗὅἁ 
ἸοΓΑΘῚ Ὀγϑοθάϊης (ἢ 9 ἀδγ οὔ Μίζρϑῃ, 1 βι), ἐν, 10, 11; ψι!. 3- 
14. Υ. Το βδπιαθὶὶς οὐ Καὶ ἱπμ]ν, ἰογαν ϑιτζ ἰπ ἐμ6 Δα] ΓΟΤΥῪ 
ἴπδὲ νῶβ [Ὁ] οσοὰ ὉΥ 1Π6 Βαυγ)οηΐδηι σαρηνγ. ΥἹ, ΤῊ 
Ἐροδίοσγοιίοη, ἰοτγηι πδιίης ἔῃ ἴπο 8} Π}πης9 υοί θη (6 ΗΪΚΕ 
Ῥτγίεδί δῃὰ ἤοργοά οἡ Ἐπ οὔϑ απὰ δι Ρι]αΐϑ οὰὐ {πὸ οἵἴμοτ, 
δηὰ [6 ἀοσδίγιςίίοη οὔ Φοτυβαϊοπι. ΥἹΊΙ. ΤΊ|16 οχί βίης Θροςἢ, 
Αἱ τὴ οἴοϑο οὐἨ φϑβςῇ οὗ [πὸ ἢἥτγπί βἷχ οὗ [080 δροσῆα {Π 6 ΓΘ 
ἯΔΕ ΟἹ [Ἃ116 μαΓῖ οὗ [ἢ νἱβϑιῦ]6 (λεγο ἢ ἢ ἀρουκίαϑυ ἔγοι αοὰ 
Δπά δ σοπιμίοῖοά αἰ δῦοο τὶ (9 ποῦ], Ὁ Π]οννοὰ ὉΥ ἃ 
ἀοδίγασι  Οἢ ΤΠΟΓΟ ΟΥῳ͵᾽658 σοτημίῖοϊο οὗ ἴὸ οχίδης ἴόγπι οἵ 
1856 ΟἹ ΓΟ ἢ δὐνὰ (Π6 Ὀγίηχίτς Το ἔγοπι (λ 8 σογγιρὲ πηδ859 οὗ 
8 ΠΟῪ ἢ ἴθ. ΚΡΥ πὶ. ΤΏΘ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἤηάογ σοποϊἀογαιίοη ἔογοῖ.}}9 
ἃ οἰ πιῶ δά] ΘΓΟῸΝ. δ᾽ ἰαῆοο, δ δἰ αὶ Ὁ ἀοδίγποϊίοη οἵ [ἢ 9 
Υἰβ! Ὁ10 υοάν,, διὰ ἃ κἰτηῖ ας οϑἀποιίοη οὗ ἐπὸ γἱῖαὶ ζεέζπ, οὗ ἃ 
ὩΘῪ οτκϑηίδηι, Οἢ. χυἱ!. 4.--Ε, Β. 0.) 
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Β.--ΕΑΛΒΤῊΗ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΥ' ΤῊΞ ΕΑΠῚ, ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

σε. ΧΥΙΠ. 1-24. 

Ἀπᾶ [οπι. Απα]7' Αἴἶον {πιο86 ἐβίηρθ 1 βανν δμ οί δηροὶ οοπῖο ἄονσι [(ἀοϑοομΟ!ηρ] 
ἴτοτα [ἐπϑ. [86] ϑδνθη, μανίπρ στοαί βρόντον [Δυ ΒοΥγ]; 8η4 (86 Θϑυὶ παϑ ᾿ξ: 

2 οπῃρα [Πἰρὐρα ἃ0]} τι Ηἷ8 ρίοτγ. Απα Βο οτγϑὰ τηϊρ 1] [οπ|. τα ρἈ111}] πιὰ [Πα] 
ἃ Βἰσοηρ' νοΐοθ,᾽ βαγίηρ, [ὑπ8. ΕᾺ]]Θη, Ά]]6ἢ 18] ΒΑγ]οη {86 ρτοδὶ 18 Γ8|16η, ἰβ (Ά]Π]εὴ 
ἴοπι. 18 [8]]6η, 18 14116η]}, δὰ 18 θδοοσηθ {86 [8] μαἐἐιδεοα Οὗ ἀον!]β [ἀοηηοῃ5], διὰ 
[86 [4] Βοϊα (φυλαχή) οὗἁἨ ἜΥΘΓΥ ἴοι] [ἀπ 6]6 81} βρί σι, ἀπά ἃ οᾶρσα [Π0]Ὰ] οὗ Ἔτεῖτ 

8. ἀποϊοδῃ 814 δΒαίοί!] [Π464] Ὀϊγά, ἘῸτ 411} πδίϊοπϑ αν ἀγυπκ οὗ [ὁγ (Ἀ]16η ὑγ} 
186 πιιυθ οὗὨ [π6 γαίῃ [δῆροῦ ΟΥ̓ ταρ6}} οὗἨἩ μοῦ Τοσηϊσαίίου, δηὰ ἔμ Κίπρβ οἵ ἐδ 
δδυί πάνθ [οη|. ἢν 6] οομληλ θα ἐογηϊοδίίοη ἢ ΠΟΥ, δηα (86 τχογομιδηΐβ οἵ (δ 
δϑυΐῃ δῦ πχαχϑά [Ὀ6ο8ῃ}6] τὶς [Ὠγουρὰ (86 ἀρυπάδπηοσ [1ῪῸςΓ0πὰ (8:6 ῬΟΎΤΟΙ ΟΓ ἸηΠσθηοα 

4 (δύναμις)}] οἵ ἢδν ἀ6] 1 οδοῖο8 [Παχυσγ]. Απά 1 μοαγὰ δῃποίμου νοΐοο ἔγομι [ἐπϑ. [86] 
Βροάνθῃ, βαυῖηρ, Οὐμθ [ἴπ8. ἔοτί ἢ] οὐδ οὐὗὅἨἁ Π6Γ, ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙ6, ὑμαὺ γα 6 ποῦ ῥδγδ ΚΟ 

ὅ οὗ [ρΡϑγίδκϑ ποῖ 1] Β6Γ βῖπβ, δῃὰ {πμπαὶ γὸ σϑοοῖγα ποί οὗ Β6ὺ ρίαριιοβϑ. ΕῸΓΣ ΠΥ εἰπϑ 
δνο γϑδοῃθα [Ποϑροθα ἰοροίμογ]7} υπίο [π8. 1816] μοδυϑῃ, πα ὃο Βιδίἢ σϑπιθηιδογοὶ 

6 Ποῦ ίπἰαυ 65. Βοπαγα [θη 6Γ ΔΕ. ΒΕ δύῃ [οπι. ΘΥ6}] 88 [128. 8.150] 5ἢ.8 τοτανθοὶ 
[τη ογ6 4] γοῦ [οπι. γου]", δηά ἀου]ο υπίο Ποὺ [οπι. απΐο Β6Γ---ηδ. (Π6]} ἀσαθ]6 
ΔΟΟΟΓΑΙῺρ; ἴο Β6Γ ποῦῖϑ: ἴῃ [86 σὰρ ΜὮ]Οἢ Β86 Βαιἢ 8116 [ογ' ταὶ ρ]οα 9], Ε]] ἰο [Ὁν 

7 ταϊηρ] 6} [0γ] μοῦ ἄου ]6. Ηον το 886 μδίδ [οηι. Βα }} ρ]ογι ἢ οα Βουβοὶ [Βεγ- 
86{{], αὐ ᾿Ινοα ἀ 6] οἰ ουΒ} Υ [Πυχυταἰθα 7, Βὸ τοὶ ὑοστηθηῦ 8} ΒΟΙΤΟῪ εἶνε δ6Ὶ: 
ΤΌΣ 8110 βαῖ (ἢ ἰὰ Βοῦ Ποαγύ [ἴη8. (88{}}}, 1 51} ἃ φυθθῃ, δῃὰ δπὶ πὸ ὙἹῸΟΝ [8 πιάον Ϊ 

8 8πὶ ποί], Δηα 88}8}} 860 ΠΟ ΒΟΙΤΟῪ [ΒΟΙΤΟῪ 1 58}}8}} ποῖ 866]. ἸΒΟΓΘΙΌΓΟ 888] δοῖ 
Ιασίιθβ οολθ ἴῃ οὁπ6 δύ, ἀρδίῃ, δηά τηουγηΐηρ [ΒΟΓΓΟΝ]}, δηὰ ἔλπιῖπο; δπά εἰ 

Β.}8}} θ6 αἰίογ]Υ θαγηοά ΜΠ ὅγθ: [ὉΥ βίσοπρ' ἐδ (86 [ογὰ αοα πῆ ἡυάρεία [υἀρθλ]" 
9 Ποῦ. Απά [{η8. ἔμογθ 88}8}} ψϑθρ δῃ4 ν8}} ονδσ 86 .] {86 Κίηρβ οὗὨ [86 οατίβ, πῇ 

[ὑη8. ἰϊὰ Β67] αν οοπιπλ θα ξογπίοαιίοη δπὰ ᾿ἱνοὰ ἀε]ϊοϊουβ πὶ ΒΟΥ, 641} 
θοαὶ} Πογ, δηὰ Ἰαπιοηΐ ἴον μοῦ [οὁπι. Γ Π6Γ, 88.841} θοτγα! ΠΟΙ, δπα Ἰβπιθηὶ ἴογ 

10 μοι], ψμθα (ΒΟΥ 5881 [οπι. 818}}] 866 ὑμι6 βπῖοκθ οὐ Β΄ Ὀυτηίΐηρ, βίδηϊηρ δία οἱἷ 
ἴον [Π6 ἴδαγ οὗ Βδὺ ἰογιηθηΐ, βαυϊηρ, 1849 [7 06], 4145 [π6], (μ8ὺ [186] ρτοδὺ οἰ [9] 
Βαδργίου, ὑμαὲ τα ΟΥ̓ [186 Βίτοηρ] Οἰὑγ 1 Γ᾽ ἴῃ ὁῃ6 ΒΟῸΓ ἰβ [οὁπ|. 18] {Π γ Ἰυάρτηοαὶ 

11 οομηθ [σ816]. Απὰ [80 τρϑγομδηΐβ οὗ {π6 ϑαγί β}}4]] [οπ|. 8Π4]]]}}5 ἼΘῈΡ Δη4 τηουπὶ 
12. [ΒΟΥΤΟΥ]] ΟΥ̓ΘΡ ΒΕΓ; ῸΓ ΠΟ τηδῃ Ὀυγείμ {ποῖὶγ πιϑγομδηαίβο [1Δα]η 9] ΒΗΥ͂ τηοτο : ΤῊ 

[οτι. ΤῊ67}5 τιϑγομβδη θδο []1Δἀ]ηρ] οὗ ρμοϊά, απὰ [ὑπδ. οὗ] βιϊ νον, δηὰ [{π8. οἵ] ῥτδ- 
οἴου βίοῃϑϑα [βίοπϑ], αθὰ οὗἁἨ ρμϑᾶγίβ, δβῃὰ [πϑ. 01] 8ὅπὸ 1ἴπθη, δὰ [ὑη8. ο] ριυ!ο, 
Δα [η8. οἵ] β|1|Κ, δπᾷ [ὑπ8. ο7] βοδυ]οί, απ 411} (δγίῃο ποοά, δηα 411 τρϑπηοΥ γα» 
8619 οὗἨ ἱν σΎ [ΘΥΘΓΥ͂ ἸΟῪ ἀγί.616], ἀπ 811 ΙΏΒΠΠΘΥ Ὑ6556]8 [ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 8Γ[.6167 οὗ τιρεί 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ὑογ, 1. Καί [6 οτο ἰδ ἴΏ δοοοτάβησο ψῇ ἢ δὲ. Α. ΒΦ. [ὈΡ.], σέο, 
4 τ. 2. Το ἴσα τοοάίηρ [8 ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ, ἴῃ δοοογάδηοο ψ 1} ἀοοίεῖνο δβαϊμοτίίοα. [80 τεαὰ Οτίε. Ἐάδβ. βειμσεῖϊς; 

[6 ἐν ψ|ἢ} Α΄ Ρ.; ἔπη ἰσχυρᾷ φωνῇ πίτὰῃ (}κ.) Α. (Β5,) Ρ, εἰο.---Ε. Β. Ο. ᾿ 
8 Ὑογ, 8, [ΤΊδοἢ.. τοιμΐβ πέπωκαν, πεπω- (πεπο) [18 Ρ,, “καν νεῖ Α. Ο.; τος. πέπτωκαν «1 Α. Ο..; ΑἸΩ Ῥγδοκοὼ ἔμοτὶ 

δὲ. ἀηὰ ΒΡ, γίτο πεπτώκασιν».--Ἐ. Ἡ. Ὁ. : 
᾿ ον: Ἢ ἘΝῚ εαἶνου τοῦ οἶνον ΠΏ ἐξ. ΒΦ.) Οἴσιη., σίο.; ᾿Δοῖ.. διιὰ ΑἸΖ οταῖέ ψίὰ Α.,) ἅππ|, Ῥμιά, Τοῖ,, Ιάρε;; Ἰτεκοῖοι 

Ῥγϑοϊκοίε.--- : 
δ γον. 8. [ον ἐμο γτουδογίηᾳκ γαρα, δοὸ Νότε 16 οὔ ΟΡ. χίν., "Ὁ. 274.---Ἑ. Β. 61] 
4 γοχ. 4. δ ρδν ἃτο παβήεβς ἴοτταβ οὔ ἐπΐ4: πὸ, ἢ [Δ οῖ.. ., ΤΊ δοἢ. (1869)], τοαά ἔξελθε, τί Β.. Ὁ. τραι πΓῪ 

ἤτοτο ἰπίϑσγῃδὶ γοδϑοῦδ. [1βοὶι. (Εἀ. Μ|Ππ.), Τίδοιν. (8 ἘΔ.), ἔτος. ΑἸΌ, εἰνο ἐξέλθατε «ἰτι ἐξ. Α: Ρ. τε ἐξελθετε. 

μ φῳ 
Τ ψον. δ. ᾿ΕἘκολλήθησαν ἰπ δοοογάδηοο τ ἢ δξ. Α. ΒΚ. Ο. [Ρ.]1. Ῥὸ Ὑοῖϊίο ἰταπαϊδίοα : “ἴδον λανο γϑαολδὰ ἐμεῖο ἐλε ἤσαναι. 
ὃ ον. 6. ΤῈ: 9 μα Ἐ ρεξου υόφι [080 σεῖς, Ἐλε. ΠΩΣ με Υἢ αἰ δὲ. Α. ΒΦ. Ο Ῥ., 4:π., Ῥεπείὰ., Τοῖ., αἱ αἱ.; ἰδ τῷ» 

Ῥϑάσείη ͵, 31, 91 Σέρε., αἱ αἰ.--Ἑ. : 
9 γον, "ὦ ΤῊ6 αὐτῇ 16 ποϊουηάοά, [0π. ὉῚ Οεῖι. Ἐά8. Ὑίοοῖι, διὰ Τεος. ἰμδοτέ τά στ δὲ. Ο.; Ιδοῖι. ουι τὰ 4. 

Ἐπ, Ῥ. ΑἸΩ͂, Ὀτγαοϊκοῖα.- "ἢ. ΚΕ. 6. 
10 Ψογ. 6, [8600 ΝΟΤΕ 19 οἡ ΟἸΔρ. χίν., Ὁ. 914.---Ἐ. Β. 6. 
1 Ψος. 7. [Οτῖι, Κή8. χίνο ὅτι {ἢ} γ8. Α. ΒΡ Ο. Ρ.--ΕπΕἰ Β. 6] 
1 ψοτ, 8. [στίε, Ἐ45. κἰνο κρίνας ἢ μεν. Α. ΒΝ“. Ο. Ῥ.: κρίνων [6 κἴνοι, ὉΥ Ἀ15.1, 6, 
185 γον 11. [στο Ἐπ1|9. κου γα ΠΥ σίνο κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν σπῖτι νδ. Α. Ο, Ρ.--Ε. 

εἰ..--Ἑ, Β. 0] 
Ἀ.0] 

14 Ὑογ. 12. [πο αγίεία ἰ6 ψὶϊουΣ δυϊδοσ {γ.---Ε. Β. Ο.] 
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ἐπιϑ. Ἀπ διμοιηθπι, }}5 Δα ΟὝΟΥΒ [πόθ η86 (θυμεάματαν], μὰ οἰπίπιοηίβ [οἰηἐπχοη(], δηα 
ἔγδμ κίποθαβο, δηὰ πη, δηά οἱἱ, ἀπὰ ὅηθ ἤουγ, δπὰ ποδί, απὰ Ὀθαβίβ [οδ({16], δηά 
ΒΉΏΘΟΡ, δπὰ [ὑπ8. 077 Βογβϑβ, δα [π8. Ο[] ομαγίοίβ, δῆὰ [π8. ο77 βίανοθ [Ὀοάϊεβ (σωμά- 

14 ἸὩ ἢ ΔΗ βου]5 (φυχάς) οὗ τη. Αμπά (86 [[8γ]}5 ἔγυ! [ἔγυϊν πο (ὀπώρα) }} Παὶ 
ΤῊΥ 5Βοὰ] Ἰυπίοά αἴον διὸ [οπι. {πα [ΠΥ 800] Ἰυδύοα ἴον ἀγὸ---ἰηδ. οὗ (μ6 ἀοεβίσο οὗ {μ6}" 
8οι] 18] ἀορατίοα ἔτοτα (866, δῃὰ 8]] [ἐη8. (μ6 140] {μῖπρϑ [ὑπ8. απ (86 τρια {π]ηρ5] 
σ ΟΝ 616 ἀδιἰΥ πὰ ροοα]υ [οη᾿. ψ ΏΙΟΝ πο γΘ ἀδἰμΥ δηα ρΟΟα]}γΥ} δγὸ [μ806] ἣν 
Ραγίθα ἔγοπι ἴμ:θ6, δά [δου 8.1810 [μου Β841}} δπα {πθῖὰ ὯῸ [ὨΘΥΘΥ, ὨΘΥΘΓ] πλοΥΘ 

15 δἱ 411. ὙΤῇ τισι οὗ {{᾿686 (πη ρ8, ψ μὶοὴ τοῦθ τηδάθ [σ80 Ὀδοδηι6] στιὰ ὉΥ͂ 
ΠΟΙ, 588}} βίϑδῃὰ δι οὔὐ ἴον ἴἰὸ ἔϑαγ οἵ μοῦ ἰογπγθηΐ, ψθορίρ δῃα τα! Πρ [βογγον- 

16 ἱῃσ]Ί, Αμπὰ [ογηι. Απα]} βαγίηρ, 4148 [7.06], 4148 [π06], {παὺ [{Π6] Εἴθ: οἰζγ, [μι 
88 οἸοι μοὰ ἴῃ πο ᾿Ἰπθη, δμα ρυγρ͵]θ, πα βοδυὶοῦ, δῃὰ ἀθοϊκοα [ρὶ! 464] πιῇ ρο]ά, 

17 δῃὰ ργβοίουβ βίοῃϑβ [βίο ῃ6], δπὰ Ϊ5 [ρο871}]} Εον [Βϑοβϑυβ6] ἴῃ ομθ Βοὺτγ [ὑ718. γα 8 
τη846 ἀ6580]416] 80 στοῦ στοῦ θϑ [0 68}0}}} 18 οομθ ἴο πουρὶῃΐ [ὁη. 1Β οΘοτλα ἴο πουρβέ]. 
ΑἸ α ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΒῃΙρηλδδίου [ρ 11οὐ], ἀπά 411 (8.6 ΘΟΙΡΘΩΥ͂ ἴῃ Β.108 [ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6 58} 1πρ ἴῃ 
ἐλ τεαρίοη (ΟΥ ΔΩΥ͂ ὮΙ Π6Γ], ἢ} δηα 56,18, Δα 88 ΤΩΒΗΥ͂ 89 ὑγαὰθ ὈΥ [Ρ]Υ {86] 868, 

18 εἰοοά δἱλν οἶδ, πὰ ογι θὰ σῇ θη ΠΟῪ ΒΔ [07 Β661 9} (86 βιβοῖα οἵ ποῦ Ὀυγηϊην, Βα γ- 
19 ἱπρ, Ὗ μαὶ οὖν ἐδ [οπι. 18] ᾿κ6 ἀαπῦο (μι ΐ8, (Π6 ρστϑαὶ οἵγ}Ἱ Απὰ ὑμογ οδϑί ἀυδβὲ οἢ 

τοῖν οϑδάβ, δῃὰ οτὶϑά, ψοϑριορ δηὰ πα] ηρ [βογγονίηρ], βαυτηρ, 4.145 [ΛΥ̓Ο6]7, 4188 
[ν 06], ὑμπαῦ [{86] στοδί οἰΐγ, τ βϑγοΐῃ πα γθ τδάθ [Ὀ668816] τοῦ 8}1} ὑμαὺ Δα Β}108 1π 
186 568 ὈΥ̓͂ ΤΕΆΒΟ. Οὗ ΠΟΙ ΟΟΒΙ]ΙΠ6Β81 Γ[ὉΓ ἷπ ΟἿΘ ΠΟῸΡ 18 [Χ188] β8θ τηδάς ἀββοϊδίθ. 

20 Ἐ᾽οῖϊοθ ονὸσ δογ, ἕλοις [Ὁ] μϑᾶνθῃ, δῃαὰ ψὸ ΒΟΙΥ [οπε. ψ6 ὨΟΪΥ ---ἴηϑ. (Π6 Βαϊ ηίβ, δπα 
ἘΠΠ67 διροβϑῦ]ε8 δῃά [ὑπ8. {6] ῥσόοριιδίβ ; ἴὸγ ἀοἂ πείῃ δυοηροὰ γοὺ [οηι. βίῃ 
δυθηροά γου---ἴη8. ἡυαροά γουγ ᾿υαρταση 75 οἢ δΘΓ. 

92 Αμπάϑβ[ογΓ ΟΏ6] ΙΕ Υ [πίτοπρι ΒΏΡΕΪ (001 ὉΡ 8 βίοῃϑ {π|κὸ ἃ ρτϑδί τη] βίο, απ οδβὲ 
{ΐ [οηι. 1{] Ἰηῦο {Π68 568, βαυίηρ, ΓΒ ψΠΓ} ν᾽ Ο]6η06 88}8}} [ἴπ8. 06 6450] {μὲ στοαῦ οἰἰΥ͂ 
οπι. ἰμδ΄ ρστοαῦ οἶγ] Βαρυ]ου [ὑπ8., (86 γγοδῦ οἰΥ] Ὀ6 [ἄσόστῃ ἄονα [οπὶ|. Ὀ6 ἐμτονα 

922. ἀοπη]. 8η4 8}8]] "6 ἔουιπα 0 Τη0ΓῸ δἰ 8}}. Ὁ Απηά (ἢ [4] νοΐοϑ οὗ βδγρϑιβ, δῃὰ [ἰη8. ο] 
ΤΩ ΒΙΟἸΔῺ8 [07 ΒΙΠ)Ρ615], ΔΠ6 οὗ ρ΄ 615, δῃηὰ [ὧηϑ. οὗ 7 ἰγυταρδίαδσβ, 8.}8}} 06 ῃθασγὰ 0 ΠΊοσΘ 
αἵ 8]} ἰπ 866; δῃα πο [8}Υ] ογδδιλδη [γι ]βδη], οὔ [{π8. ΔῺΥ τὶ] ἩΒδίβοονου οὐδ ἠδ δ6 
[οπι. τ δίϑοονον ογαϊν ἦδ δ6], 888}} θ6 ἔουπα 8ηγ [Π07 τρογὸ [{π8. δἰ, 411} ἴὰ 1866; δπὰ 

235. {86 [47 βϑουιπα [νοἷς66] οὗ 8. πι}}]δύο!θ 814}} 06 Πα Γα ΠΟ σογο δὲ 81] ἴῃ {πι690 ; δπὰ (ἢ6 
[4] ᾿ϊσῃῦ οὗ ἃ σϑῃα]}6 88.411 Βῃ] 6 ΠΟ ΙΏΟΓῸ δἱ 8411} ἰὴ ποθ; δηὰ ἴπο [4] νοΐοβ οὗ {89 
[οπι. [᾿}6] Ὀγϊάδρτοοῦι δηᾶ οὗ (86 [οηπ. [86] Ὀτγὶάθ 5.8}} θ6 μοαγὰ ἢ0 τοσθ δ 411 ἴῃ 
Π66: [ὉΓ [ΠΥ ΠΟΤ  δη(8 ΓΟ {86 ρστοαὺ πῆθὴ οὗ (Π6 ϑαγίῃ 9 [ῸΓ ΟΥ̓ (ΠΥ ΒΟΓΟΘΙΪΘΒ 
[ΞΟΓΟΟΙΥ] τ γ6 811 [1π8. [86] παίϊομβ ἀθοοῖνοα [βοϑαυοθαὰ οὐ τηϊβοά (ἐπλανηήθησαν)]. 

24 Απά ἴῃ ΠΟΥ νὰϑ ουῃα (δ6 [οη}. {86] Ὀ]οοα ὁ οὗἨ ρῥγορβοίβ, δῃά οὗ βαϊηίϑ, δῃὰ οὗ 8}} 
ἐμδὺ χοῦ [πᾶγ Ὀ66}] βἰαίη ὑροη [86 οφδσίμ. 

6 ον. 13. Ιῃ δοοογάδῃοο τ ἢ ἐζῆ. Α. Ο. [ὉὈ. 6, 11, 4"ε., Ῥιωά, Τοῖ,, Σέρε,.], οο. Τὰ ἴἰ6 Ἐδο, ἅμωμον ἰδ οὐἠῃέϊοά, 
Μ Υοτσ. 14. σοάὰά. ἐξ. Α. Ο. τϑοὰ σὸν τῆς ἐπιθυμίας. 
ΤΙ Ψον. 14, [Τὴὁ Ἀγ ΤΙΔΓΥ τρϑδηίης οὗ ὑπώρα ἰδ, “[Π9 ρμαγί οὗ (Π6 γοὰν Ὀσίγθϑη (ἢ 9 οὔ Βίτγίυσ δπὰ Ασοΐαγι,. ... 

ϑδενᾶ πο, τιοῖ δ0 πιποσὶ ἔπ 9 [61 ἈΜΟΣΟΝΜΝΝ ἈΡΌΝΙ ΘΌΡΔΡ ΟΥΣ τηοδί, ἔλα ομα 9, δφιθβδηναν. .. 1 'τ͵δδ ἰὴ ῬΓΟΡΟΓ ἰἰτλ9 ἴοῦ ὈΟΓῺ 
{᾽ν δοϊὰ δηὰ ἔτζοο ἴγυ! δ ἴο εὶ τας 11 διὰ δοοίς διὸ νο06).---. Ἐ. Ὁ. 

Ἔτοκ. «(8 8.) κίντο εὑρήσουσιν νἱΐὰ ὃξ. Α. Ο. Ρ. Ῥιωώρ., οἱο.; ΤΊθοΒ. (1869) χαυϑ εὑρής 

18 Ἰδγον ψοοά, δηα οὐ Ὀγϑββ, δπὰ [η8. οὐ] ἴσο, δῃα [17η8. ΟἿ] τλλγΌ]6, Δηα οἰ διηοη, 

πἰε Β6.: 1 εὑρείς.--Ἐ Β. 6] 

οἵ Ἐλλε ΓΙ ΕἸΠΕΙ, οὐπέτε οὐ ΚΥτ Β.5 ΟἽ 
40 Τοτ. 16. [Οτίε. Εάπ. οταῖ! καί πεξ ὃξ. Α. ΒΦ. Ο. ; 18 δρρϑατθ ἴῃ Ρ., σαϊς., ΖΦ... εἰ αἱ.--Ἑ, Ἀ. Ο] 
δι Ὑοτ. 17. [τΐε, 5.48. αἶνο καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων πίδ! κὰ. Α. Β5. Ο,, ἅπε., Ρυϊά, εἰο. (ΒΝ. Ἰηϑοτίθ τόν Ὀδίοτο τόπον). 

, 20. ρινεν---τὸ κρίμα ὑμῶν ἔξ αὑτῆς. ἸΔΏρο ἐγδηϊαίδα: λαίλ ἀτδουιέδα νον ϑομέδινσθ Ὡρον ἦδν.--- ΕΒ. Ἐ., Ο.] 
. 41. [189 ποχιοξίγοο ἔῃ 18 δηὰ ἴΠπὸ (οἱονεί ας ὙΟΥΒῸ5 ΔΓῸ ΤΏΘΓΟΙΥ ἀουδ᾽ο; 8660 ΝΌΤΕ 19.--Ε. Β.6Ο. 
, 43, δα ιοθε ΟΣ ΔΝ Στῆοι οΓ [ὃς Ἐπτν ΜΙΝ ΣῈ πυτονανε, βθ9 οὔ Ῥῃ. 823, 328 νη.-- ΒΙῸΣ 

τα; Α. Ο. [δὲ. Ρ.}] εἶνο αἷμα. [Τ᾿δοἢ, δάοριν ἴδπο ἰογπιοῦ γουάϊης ; [δοὶ., ΑἸ΄,, Ττος. (89 , 24, , ακῖνοῦ αἷμα 
δολῖοε.-Β. ΒΟ] 

οὗ {πὸ δοίυ8)] ἡπάχηχοηΐ 88 ἰδκίηρ 0859 οἡ ἐΐθ 
ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ᾿ς 168}. Ηρηοο, ἰοσοίμον τὶ (86 τὶν οὗὨ ἰδ 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΥἹΕΥ͂. ἔνγο Βοοίζοηϑ, γγ7ὸ πχαϑὲ 4180 Γοοοζηΐςθ ἰδ 6 σοηίγαδί 
ἘΠΊ ἢ 186 νἱπῖοι οὗ [86 Βοαυθην οοῦπΒοὶ οὐ κ- ἰ Ὀοί τ θη (δ 6860 το ῥἰοίιγοα οὐ ΒαΌγΙοη. [Ι͂ἢ (ἢ9 

«αοὐὶ ὑροὴ ΒΑΡΥΪΟΙ δηὰ (δ9 ἰάθα] ἑαάκπιοηί ἰ(- [Ἰἰκδὶ οὗ Ηθδνυθῃ, ΒΑΌΥΪΟΣ ΒΡΡΘΔΓΒ δὲ 8 Ἡγογιαῆ, 
Φεῖ, ἰ5 οοη͵οϊποα ἐπο Ῥχοϊορίϊοδὶ τοργεβοηίδίίοη [Ὑ8Ὸ, ἰπ ἰμ9 Ῥορ οὗ ζ6180 σωσχηΐϊδοοποθ διὰ 



820 ΤἸΒῈΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ 51. 590ΗΝ. 

ὈοδαΐΥ, 888 ἰαρβοα ἰηΐο (89 οχίγοιηβ οὗ πἰάθουϑ- 
Πο8Β; 8ὃ Ζ1]ωτίοί, --- ἀσα κοη τ} ἢ Ὀ]οοά ---- 86 
Ὀϊοοὰ οὗ ἰμὸ δβαϊπίβ; Ὀθδγίηρ δι}}} [89 σοϊάοη 
ΟΌΡ οὗὨ ΒΟΙΥ͂ οοῃμδοοζαίίοη, ὈὰΓ τί ἀϊηρ ὑροὶ ἴ.6 
Ὁ]οοα-οο]οτοὰ Βοδϑὶ οὗ Απ σεν ϑυϊδηϊγ, (86 οΥ- τον] ἀἰ γ-τιϊπ δά ποθα, λαῦέ οοπιπι (6 {οτπὶεαίοι 
ἄλλῃ οὔ 1.6 αῦγ88. ἴῃ ΠῸΡ ΘΔΡΓΕΪΥ 86][-ϑυοίαθ ΠογΥ, εὐ λετ---λανο ἀοἰ θα ΒΟΓ, Ῥεγπιὶ ὑ6ὰ ἰΒ οπιβεῖτεβ 
ὡηὰ ἰπ (μ6 Ἰδπιοπὶ οὗὨ (6 θϑυί Οὐ δον δοουυπὶ  ἰο Ὀ6 ἀεοἰδοά ὈΥ ΠΕΡ, δῃὰ βμδγοὰ 41}} πιδῆθογ οἵ 
(οι. χτἑὶ!.), 816 18. ἃ φυεεπ, ἰοὸ πῖβοπὶ 86 Ἰκἰῃ 8 1 οὐ ο ἀοἰ βοδί οη8 τ Π ΘΓ. Ἐ ΑΙ ΘΓ ῬΘΓηἰσῖου2 
οὗ {μ8 οαγίβ Βδύθ ραϊὰ Βοθδβρο, Ὑῦὸ μ88 Ὀθοη οἶεοοὶ 18 (παὶ (λὲ πιεγελαπία, ἑ. ε., ἰ(Ὀ 0868 Βρεδαΐε- 
τηδροϊβοα ὈΥ͂ (86 τίσι, ὑμ9 τπϑγοδηΐβ, δηὰ {116 ! ἰογ5 οὗἩἨ δατίβ Ὑῆοὸ ἂτὸ Ὀθπὲ ΡΟῚ τηϑαηοη, ἀστε 
Β08-ἴΆτοΥΒ, σἰουὶ ἢ θἃ Ὁγ (.} 6 ΔΓ. 158}8, Δη ἃ τητυθ]]ο ὦ δεσοιηθ τοῦ ἰλγουσὰ λὲν ἰωσωτῳ. ὙῈ6 ὙΕΓΥ 010 
αἱ, ἰὰ ΠΟΥ ΒΡ θη ον, ροββθϑϑίοῃβ δῃᾷὰ δηογιμθηῖ, ὙΠῸ ΒΒου]ὰ δαυδ)ῖσο ΘδΥ ΒΥ τοϊδίϊοηΒ Ὁ (δ 
ὉΥ ἴ8Ὸ ἱπηδὈϊ Δι οὗ {86 θατί. Βρὶσὶ οΥ̓ ΘΟ γιϑιίϊδη Ὀγοι ΒΟΥ 688 [ὲ ε., ἰδὲ 

Α δίτοηξ “πεῖ, τὸ ἀοβοθηαβ ἔγοπι Ἠθδύθη (Ὸ ΟΒΌΓΟΒΊ, 85, ὈΥ͂ 56]{-ἀ εἰ δοδίϊοη δηὰ ἐδ ἀοἰδοι- 
δδγίμ, δοῖηθ8 ἄρο Βεῦ. Ηἰβ βιγϑηρί 18 5: ρῃ)}1Ζοα  ἐἴοπ Οὗ ΘΔ συ ἢ] Ρόνοτβ, Ὀσου ΐ ἰο 8 δα πιἰπϑίϊοπ 

ὉΥ ὑμ6 ἔδοὶ ἐμὲ ἐλε εατί ἐφ ἰϊσλίεά μρ ὃν λὲς σίοτψ.. ἐμαὶ 14180 Ῥοτρ δα 1οῦθ οὗ χηδρηίβοοποο ὑγ 

ΠΉοτο 15 θα  οπ6 6] θη πιοηὺ ζ01 [8.6 Θατί---ουΐΖ., ᾿ ΤΒΪΟΒ [89 ΠοιμΔ] ἀϊδιϊποίϊου οὗὨ σοι δηὰ βοὺΣ 

{πὸ ᾿φαῦ οὗ (6 ροβροὶ; θαὺ {πότ ἰβ 8 ἀἰβιϊβοσοπ μ88 θθθῃ ρογυογίβα ἰπὶο Ὁπμδί ΓΑ] δπα ρετηῖ- 

Βείνοου ἰδθ βίαχζϑ οὗ δροϑίο!ἷσ ϑιηδββαρθ, (μαι [ ΟἸΟυ8 ΟΧΙΡΘΙλ68 ΟὗἩ ἸΌΧΟΤΥ δὰ ρῥδαρετίθα. ἴδ 

8; 1 ον. χυ. 84.1 Τ:655. νυ. 6, 8; 1 Τί. 111. 2, 
11; Τιιὰ5 11, 2; 2 ΤΊ. 1. 26). [ἢ ἀϊϑιϊποιϊοι 
ἔγοιῃα {818 ῬΟΡΌΪΩΥ ζαπαι εἴδη, ἐλ ἀίησε ὁ} (δὲ 
ἐατίλ, τι (Π6 Ρο]}1{168] σΟὨΒοϊου8}688 οὗ τοδηρὰ 

οὗ τοῖογπδίοσΥ σοηΐεοβθίοη, ἀοβπηα δηὰ ομἐέμδ, δη ἃ 

εῖβ. βρί τἰίαδὶ ἀδυ-ἰἰ ας οὗ δυδηροὶο σαι ἢ---δρ- 
τορτὶ ἰδὰ ὈΥ 41} ροοά βρ  γἰ 8,--- τ}! σἢ, ἰὰ Θῖνπ6- 

ἀῤῥλνα Ὀοδαίγ, ἰὼ Ομτίβϑιίδῃ Βα πλη Υ, Β ΠΑ], 

88 ἴῃ οὔθ ἰηϑίϑδηϊ, οχίϑπαἀβ ἔγοιῃ Ἰδηὰ ἰο ᾿ἰδηά, 

δοὰ ᾿Πυπΐπ 98 [19 181165 Ἦ ΟΠ ἐῃ 4}} μΒοὸσ Βαίθ- 
ζυΐϊπ 6885, (9 Θχϑοαςπς ἀρομ ΒΟΥ (δ 1168] Ἰιυὰρ- 
πιθηΐ δπὰ ἀσδποιποῖης (Υγ6Γ58. 2, 8) ἰῃ9 ἤγβί ΤθᾺ] 

ιάχηιοπξ, προ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 8 δο᾽ -)υἀρπιθηΐ οἵ 
(86 στοῦῖ ΒΑΌΣΙΟΣ ἰὰ ΒΡ ἱπίθτμδὶ τοϊδίἰοηβ. Τὴθ 
1ά68] λυ χπιοηὶ 8 (89 ΒΟΔΥΘΕΙΥ͂ Ῥτοοϊατηδίίοη οὗ 
μον ἴΔ}}, Ἰοαἶἰγ ῥτοπιαϊρσαιοαὰ ὑμτοῦρῃ [6 ΘΑσί. 
Σαϊϊεπ ] γαἰἰεη Π ἰδ ἰδ λιἀ]οΐα] οΥΥ̓ οὗ Ηθανθη. 
ΤῺὴ6 9Ἃ41] δζτοθβ ἰπ σγθαίποϑϑ ἢ ἰμ6 ποῖχμί 
ὙΔϊοῖ 8586 οἰαἰπιοὰ Δ Βαῦγ!οΣ ἐμλ6 ατοϑδὺ (8690 18. 
χὶν.). 

ΤΊγοί Ἑωπααπιοπίαϊ ότι οὗ ἰδὲ Αοίμαΐ «)ιωμαάσηιεηί. 
Ἰβευοϊαιίοη ὁ ἐλε Ἵππὸρ ὡμαάσπιεπέ ὁ ἐλ6 δ αἰεη 
Ολωγοὴ [νοτ8. 2, 8]. 

50 μὲ8 Ὀδοομθ αὶ λαῤίίαίίοι οΥ αἰιοεϊϊησο.ρδαοε 

97 ἀεπιοτ5; --πάοοβ ποὺ {Π|8, οομβί ϑγϑὰ ἴῃ {119 1ἰρ}ι 
οἵ Ἠδανθη, βίο  Υ 8 βοτί οὗ Ηθ]}] ου δαῦὶ ἢ Α 
«οαἰοὐ-ἰοτοον [λοίΑ] οὗ αἰ πιαπηογ 97 μποίεαη δρ γι; .---- 

ἀοοϑ ποῖ {818 τηθδὰ 8 σοποθϑηΐγδίϊοι οὗἁ [Π6 τηοϑὶ 
ἀϊγοσθα οἱ] τοοϊΐνοϑ δηὰ οροΐϑί σαὶ ομαγδοίοσβ 
Α εοὐρ οὐ ροιίτυ-ψατά [λοί(] οΓ αἷξ μπείεαπ απὰ 
λαιϊοα δίγάδ;--- ἄοο8β ποί 818 Ἰηθδη ἃ μαι μουίηρ- 
Ὀἶδοθ οὗ 4}} νοἱδὶ!]ο πιΐπβ, ἱπίθηῦ ρου (ἢ 8 ὈΓΘΥ͂ 
ΟΥ̓ ΘΑΓΓΪΥ φγοδίβ, (866 Μαίί. χἱὶ!. 82.) Τὴ 
Βρί τὶς οὗ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ μ85 ἱπαϊοαίοά δ ὅγπὶ δηὰ οχ- 
οἰαθῖνϑ οὐαπί ζαίίοη ὈΥ͂ 8 {μ γ66-0]4 ἐοτα: 8 ἄχοά 
Βα αι οι, ἃ Ἰνδι ΒσἰΟὟΟΥ, ἃ ΒΘΟΌΓΘ τοοθρίβοϊο 
οσ Ὀἱτάβ.Ὲ [ὁ 18 ἰγσὰθ ἐμδὺ φυλακῇ, πη Ὀοίδ ἰἢ- 
Βίδῃοο8 οὗἁὨ 8 ΟΟΘΌΓΓΣΘΠΟΘ, ΤΩΔΥῪΥ ὯΘ Βἰᾳηϊδοδηὶ οὗ 
8 »σίδοπ 818 ἰθτα ου]Ἱὰ πο μθτθ δυο Ὀ6ΘῺ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΟ ἰο (86 ἀεπιοπδ. ΤΠ οδαβο οὗ (8 ἀ6- 
εἰσιιοίϊοη οὗ Βαγοι ͵ἰβ (89 τοΐηε οὗ ἐλὲ ἀπσον [ΟΥ̓ 
γασε] 9 ἦεν 7ογπίσαίίοη, ἵ. 6.. (Δ 9 γἱοίουδ ϑηίΐδυ- 
βἴαϑιη οὐ 6 Υ δΏρΕΟΡ [γ8646] ΟΥ̓ ἔδῃδίϊοΐθτα ἴῃ ΤΆΥΟΥ 
ΟΥ̓ ΠΥ 1ἀοϊαίτγῖοδ, μῸ. ἀο᾽ ποδί: οη 8 οὗ δ]ϊ βογτίβ. Οὗ 
{818 τη 586 ἢΔ8 σίγοη ἰο 811 πδίϊοη8 ἴο ἀτίηϊς, 
δ [85 ἰηἰοχίσαϊοα {ποτ ΏΟΤΘ ΟΣ 688, ἰηϑίοηἀ 
οὗἩ ἰσχὺν ΒοΌοσίπρ ἰποὰ ἴοῦ (86 τ}}κ οὗ (Πθ 
αοθΡ61 αὐὰ τ᾽ Βοϊθβοπὶθ που Βταθηὶ, ἰῃ δοσορά- 
δῆοο νἱίῃ (6 τοϊογδίοθα ἱπϑίγαοίοηβ οὐὗὁἨ {88 
ΑΡοβί]ςβ Ρείου. δηὰ Ραὰ] (1 Ῥείον ἱ. 18, ἱν. 7, νυ. 

-- [Ὸ ἔδο βοοοπὰ δῃὰ ηϊγὰ ἰπσίδησοοδ ὁη6 δου [ἢ 6 ΒΆΙῚ 6 
ἴοττῃ 6 δἰ ρίονοα, σὲσ.: φυλακή; δῃὰ ἰὰ ἴπο ὅτγεϊ, κατοικη- 
τήριον.---Ἐ ἰ᾿. Ὁ.) 

Ῥοϊβοπίης οὗὁἩ ρορυΐδν Ἰ᾿ἰζο, οὗὮὨ ρο]!ιῖοθ, οἵ ξβοεΐδ] 
ογἀϊδηοο8---Βυ οἷ 15 ἴΠ6 ὑπ τοθ- [011 δηὰ γεί υἱ- 
ἰου8 οἴἶεοί οὗ ΒΟΥ [Πτ66 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ δίηβ: [1] ἰδὲ 
ΡῬτΤοβθηίδιοη οὗ 86 τῖηϑθ οὗ δΏροΟΥ [0Υ γαφέ (ϑὲὲ 
ΝΟΤΕΒ ὃ, Ὁ. 818; δΔηὰά 16, γν. 214).---Ε, Ἀ. 0]; 
[3] δοἀαοιίοι ἰο Τοτπϊοοίζου ; [8] Ἰυχυσίουϑ ἐΣ- 
1078] ΒΠΟΥ͂. 

ϑεοοπα ἡ μάσηπιεπέ. δοοίαϊ “7ιμάσπιεπί ὁ ϑεραναῖδοι 
δείισεεη (λε εορῖὶς οΓ Θοά απὰ ἰὰε Οἰίν οἱ Βαὺγ- 
ἴοπ (τον. 4, δ). 

ΤῸΪδ δερδταίΐοη ἰΒ Ὀσου μέ δθουί ὉΥ ἰδὲ οὐπ- 
τηϑπὰ οὗ 8 υοίσο ὕγοπι ἰδὲ ἤεαυεπ. ὙΒΙϊδὶ 186 ΔὉ- 
οὶ ψβο ἀοβοοπθὰ ἔγοτηι Ηθανυθη 848 οχεουίεὰ 
119 ἡυάγσηιθηΐ οὗ μ6 ϑρίγὶἐ οἵ ἰσυϊὰ, {818 γοῖος 
ΘΟΙΏ68 ἔγοπι ἰμ9 πεῖρῃί οὗ Ἡραγθη, δηὰ, 88 δ" 
ῬΘΑΓΒ ἥγοιυ {9 οοηίοχὶ, ἔγοαχ ἐμὰ ἰυάκιεπί- 
(τοῦθ οὗ ἀοἀ Ηϊτβο!. Τδὸ οχοῦθ οὗὨ τμ6 Ρε0- 
ΡΪο οὗ αοἀ ἔγοπι ζ9]} τυ] τὶι ἢ ΒΑΡΎ σα, ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ Ὀγίπρ8 ΒΡ ἸΊΟΤΏΔΙ] ᾿υάρσηιοπὶ ἰο τίοετ,, ὑπὶ 
480 ΒΟΡΥΘ8Β 88 δὴ ἰ᾿ἰηἰγοἀιιοίΐοη ἰο ἐδμε δσίεγῃβὶ 
δυάρτηοηῖ, Ὀασα 89 ἴἰ 18 1186] [86 ἀγηδιρίοαὶ 80. 
οἶδὶ λυάρηθηι. Τμυδ τουδὶ ΝΟΒἋ σοὸ ογία ἴτοα 
{9 δοίο Π νδη Γδο9 ὑπαὶ δὰ ἱπουττγοα (9 υξ- 
τηϑηὺ οὗ ἀο4; ἰμὰ8 [μοὐ τηυβὲ ἀορατί ἔγοπι ϑούσαι; 
ἰμιι8 ἴβσϑθὶ, ἴγοῃα. Ερυρί; (μ8 {88 ῥτυίπιϊϊἶτε 
Ομ νἰβιϊδηβ, ἔγουα ζδ] ] 6 ΦογυΒαίθμ ; ἀπά 20 05. 
ΤΗΐΪδ ὁχοάα, ἡ σοι ἰποϊαοπ τὶ {8.1} (86 δυγο- 
κεαιίου οὗἁ 4]} τοδί 088 οὗ σοί ουβ θ᾽ ἴο τ βὶρ, ἰβ 
ἀοπιδηαρα ὈΥ ἰγυι ἢ, ὉΥ σὶρ ίθοιιβηθ85, Ὁ δύς- 
᾿Ἰγ ἰο {89 [οτὰά. Τδυβ ΘΙ] ΟΥ̓ σα οχοουίε (δὲ 
τηϊ ΠΟΥ Ὀ8ῃ ἴπ 7.3 Γοδοίϊοη δζδὶηϑὶ ἐμ αταδὶ ὉΔ, 
δὰ (ἢ9 Ομυγσῆ ΕΠ ΔΙΥ ρσο08 ζογί ἢ}. ἔγοαι (δὲ 
ΟΠυγοὮ, ἴὰ ογά ον ταὶ ἦΐ ΤαΔΥῪ δοπίΐημο ἰο ὃὲ (δὲ 
Ομυτοῖ (ΗφὉ. χὶϊ!. 18). Ὑπι6 σοηβοτυβῖοι οἵ 
δαΐδῃ τοϊαιϊοηβ οἵ αὐ} νν}}} σοπιῖθ ουἱ δἰϊ (δ 
ΤΆΟΓΘ Οἴδαυγ, (ἢ 6 τροτθ {μ6 το] σίου δηὰ πιοταὶ 
ΘΥΎΟΥΒ οὗ 8 74]80 δυπιδηΐβαὶ δτὸ αἰδβολτὰεὰ ἴὰ 
Ρῦγο δὰ βίσὶοί γϑοάοιῃ οὗ αρὶγιῖ. Τμῖβ ἐσοίς 
8180 ὈΘΟΟΠΊ6Β ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, ΒΟΤΜΘΥΟΥ, ΓῸΓ (86 δε} Γ- 
ῬΥαβογυδίϊΐοη οἵ θαι ονῖπς δου]β, 88 18 ἀδεϊατγεὶ 
ὉΥ 1890 πατγηΐηρ: 7λαί ψὲ ρατίαζε ποὶ ἴκ δε’ 
δπδ, ἀπά δαί ψε τερεῖυς ποί ὁ ἤετ ρίασυωα. Ἠοσ 
ΘΆΒΙΪΥ Δ ΔΟΟΟΙΏΡ Ισοϑῃρ ἰὰ συ] οτὶ ίβαίεβ 
(Πτουρσἢ ἱπιρ]σδιίοα ἱπ 186 δἷμα οὐ οἴβεσβ, (89 
ΟΙὰ Τοϑιδιθοηὶ 288 ἰγρὶοδν ἀοταοπείτδιοὰ ἰδ 
(86 ἰπϑιϊιαἰΐοι οὗ 6 δβἰη- οἵους {1μεν. τ.), 89 
611 8ἃ5 ἰῇ ΣΏΔΗΥ͂ ἰδίου σ8] ΘΟΟΌΤΓΘΙΘΟΒ {208808 

Δ [ἘῸΓ δῃοίδοῦ οχροοϊ(οη οἵ [86 Τοτἰςοδεϊου, 816 Αἰμιγαοί 
9, Απδετΐδη, μῃ. 511 64.---Ε, Β. Ο.] 
{ [δθ9 ΑὖνΡ. Νοῖξς διὰ 7οοίςποία, Ὁ. 317.--Ἑ. ΒΑ] 
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τἱἱ.). Το πιοάθτῃ νοῦ 8 βοῃϑοσίπτη [Ὁ (1686 
ἸηγϑιοΥ οΌ 8 Τοϊδιϊοπ8 οὗ καυ}}ὺ 19 το ΘηΓΘΘὈ]6ὰ. 
Ενθῆ 8ὴ θηίσϑθοθ ἰηϊο (Π6 Ὠοτὶίδρο οὗ {86 ᾿68- 
Υἱεδὶ ἀποΐθηξ Ὀ]οΟ -ἀθὈ8 18 ῬαγΓογιηθα ὉΥ͂ ΠΙΒΏΥ 
αὶ! 88. 1{{{16 τα ϊβσΊ Υἱ πς Ἀ8 ἐγ ΠΟΥ 6 γ9 Βιρρὶας 
ἰηίο ἃ οἰ] ἀ᾿᾽ 5 γοοπὶ Ῥεογνϑδι θα νἱτἢ πὸ Ὀγοδιὴ οὗἉ 
ἸὈΏΟΘΘΠσΘ, ΟΥἩ ΘύΘἢ ἰηΐο 8 θα ρ]6 οὗ ῬΡΌΓΟ ΒρΊσὶϊ, 
Ῥοττδάοὰ σψἱτἢ δρὶ τ ἰ-Ὀγοδίῃ. Το ἡυάδριηθηὶ οἴ 
Θοά, Βοτγονογ, ᾿ησ8ιὶ Ὧθ οχοσαίοα, Ὀθοαυδο ἰδ 
δἷπβ οὗ 160 ΟἿἿΥ ἀο ποῖ Β᾿ΠΡΙΥ͂ ΟΥ̓ απίο θδγϑῃ, 
᾿ἰκε (0 58:58 οὗ δοίοτιι (θη. χυὶϊ!.}, θὰ (8 67 
ατθ Ὀθδοπιθ ἐπίου! ηκοὶ τὶ Θδοὰ ΟΥΒΟΡ δηὰ 
ἰοισεν ἃν ἀροπ εαοὰ οἰλεν εὐεπ (ὁ Πεαυση, ἈΠ {ἢ} ΟΥ̓ 
δαῦτο θθδοπιθ ἃ ἀδιηοηὶο οἴθηοο δραϊηβί (δ ὙΟΥ͂ 
ΤΏτοΙΘ οὗἩἨ αἀοὰ. Ηδρποθ, Οοα λαε δεοοπεα ταϊπά εξ 
4 λὲν ἱπέσωϊιίεα---ποῦ δ᾽ ΡῚῪ οὗὮὨ {πὸ 148. δηὰ πονν- 
δβὲ, θαὰὶ οὗὁἨὨ (86 ΘΓ Βογῖ68 οὗ ἔβοῦ. Το οιι- 
τηἰηδί ὁ οὔ {8056 ἱπίαυ 168 ἢ 89--- ἢ ὉΠ] ΔΗΪΥ Βροαΐκ- 
ἰη3--ἀσαη τη8490 ρῥτοβοηΐ τὸ Ηΐπὰ (ἢ 9 Ὑ1᾽ 016 δἰ8- 
(ΟΥΥ οὔ (πεἷν ἀογοϊοραιοπί, δὰ τ] [ἢ 986 τογ 8, 
(86 οσοποϊυδίοη οΥ̓͂ ΗΪ5 τοὔγαϊηίης Ἰοπρ-ϑυδοτίης 
δηὰ (86 ἀανγῃ οἵ Ηΐδβ ᾿πϑϊ᾽οίϊοη οἵ υὰρσηιοπὶ δυο 
εσργοββοᾶ. Αἱ ἰμ9 Ὀδβἰ8 οὗἨ (89 δχργϑδϑίοῃ ἴῃ 
οὔτ Ρδβλδρὸ 1168 ἃ ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ ἰ0 ἐδ ἢ ἰϑίογνγ οὗ 50- 
ἄσα, (ἢ τοῦτο ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δὶ 09 Π6ΙΘ, 8͵80, ἃ δΟΥΥ 
ἡπάκιιομὶ ἰ8 δὲ διὰ. 

ΤΑ ἁμάσπενί. Τὴ Κδοοπιρεθδα 97,7, Βαδυΐοη 
(τοσβ. 6-8). 
Τ8ο σοτητηδηἃ ἰο ὀχοσυΐθ ἐδ 6 ᾿υἀρτηοϑη οὗ Το- 

ἐὐϊδαιϊΐοη ἷβ ποί, {|ὸ ὑμ9 ῥγεσοάΐπρ πψογάβ, οὐ- 
ἀτοσβοὰ ἰο {80 Ῥεορῖο οἴ αοά, 88 65 Ὀθοὴ βΒ- 
Ῥοεοὰ ἰῃ δοοογάδποθ συλ {89 Σοδάϊηρ οὗἉ τηΐπ8- 
ουἶεα: α4 δλε γεισατδα [τεπάετεα (0] ψου. Ὁ Βαὶ 
ὨΘΙΒΟΥ 8 (ῃ6 σοτηλληά Δα γο5864 ἰο ἰ9 Αηροὶϑ 
οὔ ἰδὲ γἴαχζιυι68,.65 ΒΙοοῖὶς ΒΌΡΡΟΒ6Β, ἴον ἐι18 γοίτὶ- 
δαϊΐοι ἱπ5, δοοογαϊης ἴο οἰ. ΧΥΪ;. 16, ἰο Ὀ9 6χο- 
οσαἰοὰ ὉΥ ἰμ9 Το ΗτΤΩΒ δπὰ ἰμ9 Βοβδδοί. Το 
δ6 Ἰυ σταοηὶ πΐοῦ, ἴθ 86 οὐδρίον οἰἰοά, 18 
δροΐοη οὗ 858 0 06 δσοοι } δηθα ὈΥ ἐλόπι, 18 Ἰη68- 
ἰἰομοὰ πογα, αραϊῃ, ἴπ γνορ. 8. Τμὸ δάἀάγοββ 18 
ἰο ἰμβο86 ἰοὸ ποτὰ Βὴ6 [88 ῥγοδοηϊοὰ (88 οὔ 
ρὸν γἱἱ. 6). 0 Ὕιοιίο νι 70.8{166 ΤΘΙΛΑΓΪ8: 

ΘΒ] θηρο ἰο {Π6 ΘΣΘΟυΪ ΟΏΘΙΒ οὗ ἐπ 8 68] 
υδεταοηῖ. ᾿Αποόδιδόναι Ὦ8Δ5 αἱ ἰἰ8 βΒοοοῃά οσσυτ- 
ΤΕΩο9 (Π6 τηθδηΐηρ οὗ ἐδο ΗΘΌΥΟΘΥ Ὁ). 1ι 5841] 
ὯὍδ ἄοηθ ἰο ΠΕΡ 88 8160 88 ἀοπο ἰο οἰΐδσβ. Τΐα 
ἰϑ (86 αν οὗ Βιἰβίοτίο γοϊσί δαϊ:ου τ] ἢ ΤῸ ΠΒ 
ἱδτοῦσ πὸ τσ μοὶθ οὗ ἰμς ϑεαονοά νι κ8 (8690 
ἐΒ, χἰϊΐ, 10). [{ 88}8]}}, τρούϑουθῦ, Ὀ6 σϑοοῦ;- 
ΡῬεπβοὰ αἀοωδίε ἰο δῦ. Αδ γὙϑρϑῃίδῃοσθ 88 ἃ ἀου- 
ὉΪ6 γδ]ὰθ ἐπ Ῥτστοροτίίοη ἰο ἐμ 9 ρᾳπίδηπηθηὶ τψηΐοα 
Ῥγεοοδοὰ 1 (18. χὶ. 2), 8ο ἰδ γκυΐϊ πϊοῖ ἰ8 
Βεδροὰ ὑρ ἴον ἰδ 6 Αγ οἵ σαι ᾿88, βἰ ταὶ αγ]ν, 
8 ἀοαῦ]6 τδ]ὺθ ἰῃ Τοίογθῃσθ ἰο {809 βυσοοοαϊης 
Ῥυηϊοδιαοηῖ. 80, ἰπ Ῥαγίϊοι]αν, (89 οὺ» οὗ (89 
ἯΠΠ6 οὗ ΔΌΡΥ 18 ἰ0ο Ὀ6 Πιίεά ἀουδία γον δδγ. Αἱ 
189 {ἴἰπ|6 οὗ λυάκαιοηί, ποραιϊνο απ διϊοΐβια Γ4}18, 
ὙΠ ἀο0} 6 ἔατγ, θροη (86 ραϊ]έ οὗ ροβί ἐἶνο ἴδῃ - 
τἰςἾ5πι.--- Βαϊ ποὶ δἰ ιρῚ ἐμὸ ἰοΥιθη 8 τ ἰοἷλ Β8}0 
δδ8 ἰηἢϊ᾽οιθὰ ὩρΟῚ πιθῃ δῖθ ἰ0 9 τϑοοιιροηϑοὰ [0 
δεν, δι 4180 ἈδΥ βοὶ- ον  δοδιίοη δηὰ διγοζϑδηί 
οδἰδοίδιῖ θη ΓΘ 0 ὃ9 Ραπίθηθά, ἰῃὰ ἃ Θογτοδβροπά- 
Ἰὴκ ἀερστοο, ὙΜῈ ἰοτθηί δὰ βούρον. Τ86 δοῶ- 
ΥΘΏΪΥ νοΐο9 δἰβδο χκίνοϑ ἐμοὸ στοιηὰ οὗ (δῖα Βουθτθ 
δεδίθῃσθ. δογ, θυ ΠΟΥ ἴῃ ἰμ0 Βοὺυν οὗ λιάρ- 
ἩΣΣ ΘΕ ΔῸΣ τεσ ον το υτ Ξε Ὁ 

9 [Ὑπὸ ὑμῖν εου]ὰ ὕῦο οτ! ἱρά. 800 ΤΈΧΤ. Δαῦ ΟἈΔΧ. 
στε ̓ π 6.-.-Κ.κ. 0} 

τηθηΐ, δλε, Βατάοῃοα δηὰ πνιϊπουῦ 8 Του οαΐηρ οἴ 
ΔρΡΡτοδομίης {}1, σίυεδ υἱἱεγαποε ἐπ ὅὲν ἀεατί ἰο ὮΘΡ 
ἴα]δο ϑϑουν υ (ἰμ08: 7. δ [δηρο: απὶ ἐπίλτοηεά 
442] α φυεεη, απά α ἱάοιο 7 ἀπὶ ποί (δοταρ. ζυ 9 
χΧΥΪ. 8.---Ωὐοὐὶ (9 ΟΠ ΣΟ (πδὺ Ια8865 ΠΥ θα" 
ΥῊΪΥ ΟΜ γἶβί οἡ θασί), απ δογτοῖν 7 δὴαὶϊΐ ποί δεε. 
Τὴ189 οὐάυγδον ἰδ (89 πιοιΐγο ὙΠΟ ἀοι Ὁ]68 Ὁ Ρ 
1} δηαὰ ῥυῃἰβμηιθηί. Ζ7λεγοίοτο, Α͵18ο, δλαίξ ἣδν 
»ίασωεα εοπι6 ἴῃ, ὁπ6 ἀσῃ---ῖ, 6.. Βλ6 4068 ποὶ στδάυ- 
ΑἸΪΥ εἰπκ ἱπίο συΐη, Ὀὰὺ β6 ῥ᾽ υαηροβ ἰηίο ἰξ ἱπ 
050 βεδπὰ διἰβέογίο σδίδϑίγορῃθ. Τμὸ μῥἷαζιθϑβ 
Ὀγδῆσὰ ουἱ ἱπίο (89 πυῦον οὗ ἐΐο του]ά, ἐδ ὁ 
ΜΟΣΙΑΙΥ͂ ΠΙῈΡ οὗ Θομρ]οίθη 688, 70ῳγ: 7) εαἰὰ, 
“ππουγηϊησ [ἀοτγτοιο], ᾿λυησεν, ἥτε. Ζεαιίδ, ἀουδὶ- 
1.88, ΒΟ] ποὶ Ὧθ ἐπίοτργοιθα 85 ἐμ ἀθδίῃ οὗὅὨ 
ΒοΡ ΘὨἰάγεη (Ὀ ἀδἰθνα θ0Κ), Ὀὰΐ 88. δ Ῥγαβϑηίϊ  - 
τιοπΐ οὗ σαΐῃ ἩΒΙοΝ ΠΟΥ ΘΟΙΉ6Β ΟΥ̓́Θ ΠΒαῦ. ὮΝ 
(8 ἀφαι, μον οροϊβιϊο ζαπιεηίαἰΐοπβ ΘοΥγβροπὶ, 
διὰ πίσῃ, ἀζϑὶπ, ΒῸΡ λησεῦ ΔΙΊΟΥ του] ἀ-Θ- 
Ῥἷτο 8 δυρπιοηίοα ἰο ΖὌΓΥ, τ 8118Ὰ ἰῃ6 ἥγ οὗ 
δαάχιιοηὶ 18 ΔΙΓΟΘΑΥ ΘΟΙ Ϊπ ὉΡΟη ΠΘΡ. ΤΉ68Θ 
Ῥίδζυθ8 ον ἰίδοκ ΠΡ ὙΪΓ} ᾿πουϊ 8 Ὁ]0 οογ τα 6, 
ἴου Οοά λαὲ αἰγεαάν σοπιπιεηοεα 0 7476 δέν ( 
κρίνας), απά Πε ἴδ πιϊσλίψ ἴῃ ΗΠ υδκιηοηίβ, ν Εἰς 
Η6 δχθουίοβ βου ἰδ9 τηράϊαπι οὗ χηϊ Ἀγ 
ΘΑΡΓΒ]Υ ΡΟΎΘΓΒ. 

Πεγευροη (δὲ λεαυεηΐν οοἷεε ἀδποιηοεδ α δἰπιμϊίαηο- 
οἵδ 7μάσπιεπέ Ὡροη ἰλοδὸ οἷαδεεε τυλὶοὐ λανο πιὶη- 
σίεα υἱὴ Οτεαί Βαδυῖοπ απά ἑπυοίυεα ἐλεπιδείυδ8 
ἐπ λὲν σωϊέ; τεργελεη πο ἐλόπι αἢ πη ΟΏΓΠΕΓἃ ΟΥΕΤ 
λα 7αἴεπ ὁπ (γοτβ. 9-20). 

Τὴο υπϊίουκ ἰᾶθ8 οὗὨ {1686 Ἰδπιϑηΐαί  οη 5 1165 ἴῃ 
(86 Ῥγοιμΐίθθ ἐμαί (89 το ῖ- οὶ ΟἿΥΥ Βὰ5 Βοῦ 
ΒΥΤΩρΡδί Ἶ 68, ΒΟῸΣ Τοοίδ, ἴῃ 86 ον] α] ἢ 658 οὗ (89 
ΜΟΥ], Θϑρθοΐδὶγ (6 χτοδὶ που]ὰ ; δαὶ 8} 88, 
ΒονοΥον, Ὀγουχιὶ ἐμὶβ νου], τ πΐοι ἐξ τταβ μοῦ 
αυ ἰο σομγοτί ἐο Θοά, ἐϊ86)7 ἐο {ἰπ6 Ὀγΐης οὗ 
Ῥοτγαϊΐοη. ον βὴ8 88 τωϑδὰθ βεϊί-ἀεἰβοδίίοη, 
(896 υἱἱϑηΐο αἸοτὶ δοδίίοη οὗὁἨ Βοὺ οσ αἰ κοΐ δα 
δΔυιΒοΥῦγ, (89 ΘΘΏ ΓΘ οὗ δὶ] οοσγυριίοη. 8.6 ἢλ58 
(ΠΒΟΓΘΌΥ͂ ἱπάμοοά τ80 ζίπσα οὐ ρῬΡοϊδηϊδίοβ ο7᾽ ἐλδ 
φαγί ἴο Ῥυβὴ (μοῖρ δυϊ ποῦ 8180 ἰοὸ ἃ ἀορζῦθθ 
Θχοθοαϊηρς 8 τοῦ Βυπηδῃ ταθβυγο, ἰο Θσχοθδημ9 
ΤΟΟΙΡΓΟΟΔΙῚ ἀοἰβοοιΐοηθβ πίϊ ΒΟΡ δηὰ οἰϊμον ἴῃ 
Ῥτὶάθ ἰο δοιῃροίθ ἢ Β 6, ΟΥ δῸ τηδῖζο {ἘΠ οβῃἷρ 
1 δον. Τμὺπ Βατο Ὀδου, ζογπιθὰ 89 ΒΡΏΘΓΘΒΘ 
οὗ ἃ ποῦ υϊὰ ἸυχατΥ, (ὉΥ ὁχοοθάϊηα [6 ἸηΘ 8,90 Γ0 
οὗ τουϑ] γ, δὰ 859 ἐδ. ἡπέγολαπίφ 97 ἰλὲ εατίλ, 
ΟΣ ἴδ οὐζδῃβ οὗ {18 ἸΏΧΌΓΥ, Βαυο διίαἰ πο (ο 8 
ΘΟἴοΒ8θ8] δηαὰ που ρφατγοαίηοβθ, 80, ᾿ἰκον δ, 
θδγθ ἱποὶς υἱοδθα γοδοβοὰ ἃ δουγοβρουαϊης 
κγτδηάουῦ. Ενθῃ πδοΐοβαὶο ἰσαᾶο, ἰὼ (6 τηοϑί 
οχίθηβὶνθ δθη86 οὗ (9 ἰογπι, ΟΥ ΒρΡΟΥΙΩΔΥΪΏΘ ἴη- 
[ΟΥΘΟΌΓΒΟ οὗ (Ἰ|0 πον] τῖϊὰ ἐδ 9 τονὶὰ, ἢλ8 Ὀθθη 
ἄγαν ἰοίο. {π|8 τοδὶ υοσίοχ οὗἉ ἔδυοτυὶβι υγου]ά- 
᾿Ἰἴποβθ. Τηὰθ {πὸ τηοδί, (πογοαχὶν τηϑὴ οὗ (᾿θ 
ΟΣ], ἔδ δὰ πὶάϑθ, δυο ᾿ἱνοὰ δηὰ βίπποά ψυὶϊ ἢ 
Θτοαὺ Βδθυ]οη, δηὰ δΓὸ τηοβύ Ῥγοίου γ᾽ δ δ, κθα 
δηα ἀϊδοοτῃιοὰ ὈΥ ΠΕΡ 7411, Βαϊ {67 οδτὸ Ὡοὲ 
ἰο ΒΏΔΙΘ ΠῈΡ οί τὶ ΒΟΥ ; ἰβ0 0 δὺο ζδὶ1}}}685 (0 
ΒΟΡ ἴῃ ΒΟΥ ΒΟῸΡ οὗ ποοά. 76 ζΧίησε φίαπά αἴὰν 
Ο᾽ ον ἐδλ6 αν ο7 ἀεν ἑογπιεθέ (γον. 10). 716 
πιεογολαηίδ δίαπά αἴαν οἵ 7Υ᾽ ἰδὲ γεαγ ὁ λεῖ ἰογπιεηὶ 
(τον. 1δ). 76 δεα-αγετε απὰ πιατγίηε ἰγαάεγε δίαπὰ 
αν ο απὰ οἐτῳ (γον. 17). οῦθ 1655, ἰοχοῖμον 
ὙΠ τΠ9 Ἰά6Δ8 οὗἉ (ποὶν ραν οἱ ραϊϊοι ἰπ πθν κχαϊϊὶ, 
(οἷν κυ οΐ, δηὰ ἐδοὶτ οοννγαϊγ ἀθβογιίοη οὗἉ [μοἷν 
τηϊϑί ΓΟ 88, ἴμοτὸ δ 1 κον 80 ΟΧΡυοδδοὰ (6 ἴαδοῦ 
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ἐμαὶ στοαὶ ΠΒαθυ οι ἷα ἰυοϊγοὰ ἰπ ἃ ἰγοτηθηάου 5 
σοηαφτγαιίοι, νυ ἰσι 1Π απ αἰ68 16 γγ 8016 Θά τι}, 
πὰΐση ἀπ 8 οὗ Ὧ0 τοι , ΜΠ1ΟΝ ΠΟῺΘ ἀᾶτθ 
ΔΡΡγυοδοῖ,  σἢ, ΒΟΘΟΥΘΓ, 8 Ὑἱϑι Ὁ]6 τοι (80 
χοιηοίοβὲ βροίβ---80 ἴδ, αἱ 1θδβί, 848 18 ῬΠ|Δ οἵ 
δῖμοϊο ἰ6 δοησογηθά---Βοϊϊης 4}} δροοίαῖοΓϑβ 8ρ6]]- 
Ῥουπὰ υἱϊ [ῖἢ6 Δ΄ δηὰ δυαιδεθιηθί. [ὑ τσ Ὀ6 
ᾳυοτίρα : Μῦν (μ6 χγϑαΐί ἀοία!]θάμο88 οὗ (6 ἀ6- 
βογ ρίΐοη, Θϑροοὶδ! ΠΥ οὗ δυίῖςοο5 οὗ ἸυΧΌΓΥ (Υ6Γ8. 
12-14}}7 Ηοτθ 6 ὁπσουπίον (.)}9 ΒΑΙΩΘ ΤΩΔΔΙΟΣΙΥ 
8.κ1}}} οὗἩἨ (89 Ῥγορμοιὶς ϑρίγὶῦ νν ἰο 15 ἀϊβρὶ αγοὰ 
ὉΥ δαϊδῃ ἱπ εἰσ ροτγίγαγαϑὶ) οὗ [9 Ἰα χΌΓΥ οὗ (9 
Ηεῦτον πόπιϑῇ (8. 111.). ΕῸΓ (10 ποῦ! αν τηϊηὰ, 
ἐπἷπ ὙΟΥΥ ἀοίαὶ! οὗὨ δυιϊο]65 οὐἠἨ ροπρ δῃά ρὶθδ- 
ΒΌΓΟ ἰ8 ΟΥὗἨ ΒΌΡΓΟΠπΙΘ ἱπρογίϑποο; (ἢ 6 ΡΓΟΡΙΘΟΥ, 
(πονοίογο, ἱσοπ σα! ΠΥ ΘηϊοτΘ. ἰηΐο (18 τηοιο οὗ 
Υἱοῖν---τἰ ὁ τηογϑ. δίποθ ἴογ ΒΟΌΥ]ΟΣ ΘΥΘΡῪ ραγιϊ- 
619 οΥ̓͂ ᾿οΓ ῬΙοα δι ΓῸ ὈΘΟΟΙΉΘ8 ἃ ΡΆτιΪ0]9 οὗ ἰογιμθηί. 
10 15, [τ θγ, ομαγδοίογίβιϊο (παὲ (9 Κι χα 88} 4}} 
τσδορ απά ρα:5ἰοπαίοἶψ ἀπά ζομάϊν ἰαπιοηί (κόπτεσϑαι) 
ΟΥ̓ΟΡ {160 714}1} οὗὐἠ ΒΕαΌγΙοΙ, γοὶ 8.84}} ποϊὰ {πθπὶ- 
δον 95 αἱοοῦ δυύϑῃ αἱ ἰἰνὸ δβοοηάίης οὗ (ἢ) διοκο 
το ἰὴ Ὀορίπΐης σοηβηρτγδιίοη. ΤΠδῖ Ἡ πίοι 
σϑυϑοά (ἰιοὰ ἴο Ὀσσοῖηθ γΟΓΒὮΡΡΟΤΒ Οὗ (89 ΟἸΓΥ, 
ὙΓΥΘ ὑπο πιθαίη6958 δηὰ (πι8.21]0) ῬΟΟΓ οὗὨ ἐΐ. 
ΤῊ πιογολαπί οὗ ()6 θαυ ἢ ὙΘῸΡ αἷβο; (οἷν ΒΟΥ- 
ΤΟΥ͂, ΠΟΤ ΘΥΟΓ, ἰΔἸκο 8. (16 ἴοτπι οὗ ᾿πουγηΐϊη [ῸΓ 
η6 1089 Μ] ον Π85 δϑβαϊϊοὰ ἰἤθα. ἸΤοροίθο Σ 
ψὶ1} (ἢ6 ργοαίποβϑ οὗἁ (6 ΟἸΥ, 18 τοῦ χοὶ σοΏ69 
δηὰ υοαϊι ἢ ἰᾶτνα ἀαζζ]οὰ μοι. Τὰθ δέεα- α͵67 8 
ΟΧΡΓΟΒ8 πον τηουτηΐϊη [ὉΓ ΒΑΌγΥΪοη πιοδὲ Ρ88- 
δἱοηδίοϊγ, ἴῃ δοσογάδησθ ψ ἢ (πον 16 ΟὨ (90 
ὙΓΔΙΟΡ; ΠΟΥ οτΘ Θποδαὶποά ὉΥ͂ (.10Ὸ ἱποοπιρδγδ- 
Ὀ]ΘΏ 655 οὗ 6 ΟἿ δπὰ ἰδ ζγοδΐ χαΐῃ Ὑδλοὶ ἐὶ 
Ὁγοῦχι ἢ πη. 

ΤΊιο ὅγϑί Ἰαπχοηΐ ἴ8 (δὶ οὗ ἰλὲ ξίπσο ο7 ἰδλε εατίιὰ; 
ποῖ {86 Κίηρβ 885 διιοῦ, Ὀὰΐ [089 γαΐϊογ8 0, ὉΥ 
1106 δίά οἵ πὸ ΗΠ ΠΟΤΔΤΟΌΥ, ἤάνὸ ἀδβροί 6Ά}}} ρο- 
γογηρά, δηΐϊἷ, ἰο ΘΔ Ὁ]9 ἔμοῖὰ (8 ἴἰο ἀο, δ Ὺ9 
νοτκοὰ ἰπίο (μ9 δη8 οὗ {[|6ὸ ΗΠ ΘΥδυοῦν, Ὀείηρ, 
ἐπεγοΐοτο, ὈΘΆΓΟΥΒ οὗ ἃ τοοίργοοαὶ ἀοϊδοαοίίΐοπ. 
ΤῊ ὨΘΑΥΟΠΪΥ υοΐοο ἀδβογῖθο8 ἐμ Ἰδιαδης οἔ 

{πὸῈ πιογολαπίϑ τοοϑὲ σοιρυθῃθηβί σου. ΤῈ 
Βρίὁπάοσ οὗ (ἴθ τωϑγοϊδηάιθθ οὗ (μ)Ὲ ΟἿ 8 εχ- 
Ῥαιϊαιοὰ ὉρΟ, 85 οοπϑίβιίηρ οὖ: (1) Ῥγϑοίοιι9 
1Βῖη 8 [πιθία]8, 6 171 8618} δῃὰ Βρ] θη δὲν ; (2) 
ΟΟΒΥ πιαιογία] ἘΚΈΤΡΟΙ οἰϊτοῦ [ΡΣ ῖηο.} πο06) 
8ηα ὁ6οΆ}ν γο586}8 οἵ ργϑοίοιιβ βιιι 8 οὗὨ δὶ βοχίϑ; 
(8) ϑρ᾽δε, οἰπιτηθηίθ, ἑθοθη86: (4) Βοϊἰοου8 δτ- 
τἰοἷ6Β οὗ Θῃ) ον πιθηῖ δπα πουτγίϑηβοπὶ; (δ) Ατιϊ- 
6168 οΥ̓͂ ἃ μΥΪΠΟΟΙΥ͂ ΒΟΌΒΘΠ 0], ἕγοπι ἀγδι χη -οαί- 
1190 ἀπ δοο 5 οὗἩ δβίιθορ ἰο ἰδ. 6 6οι}}]5 οὔ δἰδγ θ5--- 
ΟΥ̓ 81] ν 15}} βοιι}8, τὺ αἰ σ ἢ ΓΘ (ἢ 9 Ῥογδδοπί ἔμηᾶ- 

" διθη(α] σοπάϊοη οὗὨ Θνοῦυ ΒΑΌΥ]οἶβἢ μόνον. 1 
τοι Ὀ6 (πουρηῦὺ βίγϑηρο μ81 δὐϊος δἱἱ {μὶκβ, 
τηϑηϊίοη 8. πιρὰθ οὗ ἀοϊϊοΐου ἡγωΐϊ," δὰ ἐδπαὶ 
μθγὸ {Π6 Θη απ ΓΑ Οἢ Ῥ48868 ἰπίο {80 ότι οὗ 8 
Δάάγαεβ8 (0 Ἰβα Ὀγ]ο ἰ(86}{; κε ἴῃ {μΐ8 γορίοπ [ἢ 9 
825 }16ϑὲ (πἰηρς 8 ἢ ΠΙΔΗΥ͂ τοδρθοὶβ ἰῃ9 φγοδίθαί, 
ΒΑ, ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΟΓ, ἃ Βρθϑοϊαὶ δδίθοσυ οὗ βαβίτοηο- 
τα ἶ 68] ἀοἸ Ισλοίο5 ἰ8 πῃ ροΐπι---ι 086, Ῥατι ϊσΌ] Δ ΓΙΥ, 
σΒῖ ιν Ὀοϊοπρ (0 8 ῬΥΪποοΙΥ ἀοϑϑοτί. Ἢ ἰἰδὺ (λδ 
ἀῖηρε ἀοδιρηλίοα {π6 σῦοαὶ ἀἰβαβέον οὐ οπὲ λοι, 
{6 σαἰπβίγορ!θ, 88 8 ἡμάσπιεπέ ἀροὺ Βαθυίοη, 
{λὲ πιεγολαπίδ Ἰαταθτὶ (μπὲ 'π ὁη6 ΒοὺΡ (6 ζτϑαὶ 
«οεαϊιὰ οὔ ἸυχΌγΥ ἴῃ τ ΒΙοἢ Βαθγίοι αγγαγϑὰ [6 7- 
8δο]ῇ, ἰ8 ἀοβδίγογϑα, 

5111] ἸῆογΘ ΟΡΘΠΙΥ ἀ0 ἐλέ δεα-Γατεγα ΘΧΡΡ 655 ὑποῖν πο τὸ ρον δ 00 τοκ {4 τ, 
4 [βο0 ΤΈχτ, Απν Οπαν., Νοτε 17.--Ἑ, Β. Ο.] 

ἐροϊδιϊσαϊὶ ᾿πίογοβί ἴῃ ἰδοὶν ΟΤῪ οὗ τοϑ δηὰ Ϊ2- 
τιθηἰδίίοη ἴον αγοδὺ Βδῦγϊοη. : 

Αἴτον {814 Τογο- ἀθϑογιριΐου οὗὨ 6 Βρθοῖα] 1υδβ- 
τηθοὶβ νοι, τὶ (Π6 7411} οὗ Βεῦνίοη, οοπιθ 
ΡΟ ΒΟΥ ΘΟΙΏΡΔΠΙΟΙΒ, (88 ἡπάρσομδηὶ ἀροὴ Βαὺγ- 
Ἰοὰ ΒοΓ30] 18 τοργοϑϑοίδὰ ἴῃ ἃ δγυιθο]ὶὸ δοί. 
Το ΒΟΔΥΘΏΪΥ γνοΐοθ ΓΘΡῚ 165 ἰο0 4]} [80 ὉΠ ΤΟΥ 

Ἰαπιοηίδίοη9 οὗὮ θαγι δ π|ὴοῦ0} 8 ΟΥΥ̓ οἵ δσχυϊιι- 
ἰἰοα. ΑΙἸΙ ἰμοβϑο τγῆο Ἰοηρς ἃσοὸ ΡῬτιοπουποοι (18 
Βρ᾽ γἰΐὰ] βοηίθησθ οὗ ΒαΌν]ομ᾽ 5 ἰοϑβὶ βίϑις, ν]- 
οὔ [8 Δρροδγίης ὑπαὶ ὑποὶν βοηςθῦοθ ἯΔ58 οἵ Δ 
γαΐαο ἰῃ τ δοίυδὶ τον, τὸ οχὨογίο ἰὸ γέ- 
7οἷς. ΝΟΥ͂ μοὶ} δοῃΐθῃσθ 18 γδιβοῦ ὉΥ δε 
λαάρπιοιί οἵ 6οα. ΕΌΣ δι σἢ 18 {86 τηεϑηϊηρ οἵ 
188 ραδϑῆροὶ ΤοΟίογθῃοθ 18 οὶ δραδίη ἰδὲ ἰο (δ 

᾿784189 ᾿υάρπιοαῖ πϊολ ΠΟΥ͂ δ Ὺθ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ εχ" 
Ῥογίοθσοθὰ ἔγοιῃ Βαῦγϊομ, ἴοςῦ ΠΟῪ νοῦ ]ὰ βυοῖ 8 
τοίουθησθ ὍΘ ΔΡΡΙΙοΔὈΪο ἰο ἤἥεαυεπ7 Βεῦγχϊου 
[88 Ὀ66 αάροα ἔτγομι οὗὨ οἷά : 1. ΒΥ [86 “εαϑοα 
ἴῃ ζοηογαὶ, (89 16 1464] νγοτὶ ἃ οἵ ἀοὰ; 2. ΒΥ 
(809 ϑαὶπία, δὰ 8. ΒΥ (06 4Τροείϊοε---ΔΥ, 4. 
Εσθῃ Ὀοίοτθ ὑμθῖα, ὈΥ ἰδ Τγορλείε οἵ (με Οὰ 
Οονεηδῃί. 

Ναχὶ {0 ]1ονγθ (ἢ 6 Βγπιο] 15 ταρτοϑευίδίϊοη οἵ 
ἰηῆὴ6 8πη8] οοηδυιητηδίϊΐοη οὗ ἰδ ἠωυϊειιθδί, 
Α δἰγοπῦ Αηρσεῖ ἰαζεα ὦ α δίοπε, ἔχε α ρτγεαί 
νηϊϊφίοπε, απά ξςαδίς τί ἱπίο (λε εεα, ταλκὶαρς (δἰ 
δοῖ, {)λὸ τἱοϊοηὶ οαϑίΐπα οὗὨ (80 δβίοῃς, ἴ)6 γτεδὶ 
γγ ΕἾΛ]ροοΪ οσσαδίοποἀ ὉΥ ἰΐ, πὰ {μ6 ρῥτγθοὶρὶ δῖ 
δἰ Κίς οἵ (116 Βίὁ0:9, 8 ΒγιηὈο] οὗὨ ἰδ ἐπιαιϊπεαὶ, 
βυλάρη δηὰ υἱοϊοπὶ τοργοδαίΐοη οὗ Βαῦγοα. Τὸ 
Απχκοῖ, θοσαιιθθ μ6 8 8 [ΓΘ - ΓΌΠΠΟΓΡ οὗ [80 οΪ090 
Ῥαγχγοιδίᾳ οὗ Οτὶϑι, ἰ8. δοποοὶϊ νοι οὗὨ 88 8 ρμογϑοῃδὶ 
Ὀεΐης (860 οἰ. χίχ. 9, 10); 18 δοίἰοῃ, Ἀούετεῦ, 
ἰ8 ᾿ἈΠΟΤΟῸ ΕΙΥ δγιιθοὶϊο8]. Τ6 δ]ϊαροτίοδὶ Ἐγι- 
Ὀ0] χαΐηβ ἰῃ Ἔχργϑϑϑίύθποϑϑ, ἰΐ Ὀδσοῦιο8 ἰτρίοϑὶ, 
1 νὸ σουδίον μαι ἰλε δεὰ ἀδπσοῖοϑ (δ Ἰἰία οἵ 
189 ποιἱοῦβ, ἰδὲ ἐλέ πειζίϑίοπα 15. ΔΙΓΟΔαΥ ζδαι 2Γ 
88 ἰδ ἰηβίγυϊηοηὶϊ οὗ ριιηἰδεπηθαὶ ἴοσ οἴεπεθ 
εἴνοα (Μαῖὶ. χνῖ. 6). τπαΐ, βπδ}}γ, 86. ῥτοοὶὰ- 
τη ἴοη Οὗ [89 βίγοης Απροὶ, ἴῃ δοπηεοιίοι πιὰ 
1.18 δοϊΐοη, 18 Θχργεδβίγο οὗ ἴδ βυγοϑὶ σοτί δἰ }17 
οὔἴὩ ἰιιὸ δρίτϊι οὔ ἀοὰ 'π Ηἰβ Ομαγοι. Τμὲ )υάβ- 
ταθηΐ ρου Βα γ]οῦ βιιρογίπάυσ68 ἃ βτοδί δξιίδ- 
ἰἰοπ ἐπ (9 8564 οὗ πϑδίϊοπϑ. Τιν8 δριταιϊοι ἷ5 00- 
οαβίομοδα ὈΥ͂ ἃ ρτϑαὶ βίοῃϑ οὗ βίυ τ] Ἰπ ᾳ ΟΓ πιοῦὶ 
Βαρσταπὶ οἴδηοθ σίτου Ὁ μι Ὀγίοη ἰο (δε νοι], 
ἰὰ ραγίϊου!δν ἰο (86 “᾿ἰ{1|6 Ομ ο8;᾽ ἃ δηὰ ἴἰ 18 
(6 ΑὨμ9] οἵ ἐδ Οἰυγἰβιϊδη αι τ ν᾿ ΒΟ Β88 ἱπ (δὶν 
σπου αναϊζοποὰ 1.6 σομβοϊουβη6β8 οὗ (86 Ε{{ε οὗ 
{186 παίΐοπϑ ἴῃ γοϑροοὶ οὗ ἰμὲἷβ οἴξεποθ, 89 8. Εσ- 
ΡΓοββθά Ὁγ (80 [ΟΓΘ- ΓΆΠΠΕΡ οὗ ΟΜ τί δὲ ἔγοια (89 
Οὐ μ6 ψου]ὰ, ομ6, ἰὰ δηο]1ο ἤοτπι, οἵ ἐδ κα οτβεί 
ΟΠ68 ΜἼ0 884}} Δρρϑδγ υυῖτ Ομγίβε. Ὑπ6 ΟἿ, 88 
ἄτοωι Βαυγιου, ἐξ αδδίγοψεα ; δ8 ὦ τὴ, 88 8 
ἀοβοσὶ ρίδοθ, δλ6 δοπίϊπιδβ, ἴἕοὸ᾽ ἃ ταιριβογίδὶ οἵ 
ἰογτοῦ. ἤδρησθ (Π6 Απροὶ ἀεβουῖθεβ Βὲῦ ἱμῶ" 
πϑηί ἀθβοϊδιΐοη, ποὺ δἰ αρῚῪ ἴῃ οτάεν (ο ἰπεἰπιδίϑ 
ἰδαῖ Βοῦ ονσῶ ἀοβιγαποιίοη :8 ἐἰϊαδιγαίοα ὉΥ (88 
ἀεϑιγυοίϊοη οὗὨἨ μοῦ ρίογγ. Τμὶδ 88 ὈθεῺ ῬΓΕΥ͂Ι 
οὐϑν ἀοοϊατοά. Τὸ ἀδϑίρῃ 18, γδί βου, ἰο βικοίεδ 
4Ἰι9 ἀεβοϊδείοη οὗ ἐμ σαΐῃ οἵ (μὶ5 βρί γίίυ] ΒεΌγ- 
Ἰοὰ ἰπ ποβαιῖτο ἰγαῖίδ, αυθὰ 858 1β88|88 ἀθρίοἰεὰ 
[6 ἀοδοϊαιΐου οὗἩ 10 δηοίϊοης Αϑίἰδιὶς ΒαΌγΙΟΙ 18 
Ροβίεϊνο ἰγαϊΐϊβ. ΝῸ πιμδίοαί δομηα ἴτοτα ΔΩΥ͂ [δ᾽ 
εἰν οδπ Ὀ0 Βοδγαὰ δ πῆοτθ ἴα 186 ἀρ} δι}}}" 
ἀφοῦ: ὠανινιουον χα νλεην νὰν εἰπεάνω, εὐδρτενθ, δι οἶδ ύπευδε τοὶ φρπεον ΣΡ 

ες [Αὐῦνα, [86 οἰονα τῶ [0.5 δγπιῦοϊ οὔ Βαυγίοι ; [τ᾽ δείης 
οαδί ὑμίο ἐλε ὁϑα,, Ἐμ.6 βυτοῦοὶ οὗ ἢθϑτ Ῥαυίεἤτοσας ὃν ὑοά ἢ 
Ἀοτθ ἴ}}6 δίομΦ ἱφ [6 ογπιῦ! οὐ Βωθγ πῃ εἴα, δ ἐδ οὐθδῴ, 
ἴζδι οἵ ΒοΓ οὐγῆ δἰ εἴμ ουηάιοῖ |---, Β.. ὦ] 
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Ὧ658 οὔ ΒΑΌΥΪ]οη. Νοῖ ὦ βἰπγίς ατίϊδί ο7 απν ατί 
6 Ὀ6 Τόπαπὰ ΔΠΥ τηοΓ0 ἰπ ἴἰκὸ ἀοδογί οὗ Β6Υ τα ϊηβ. 
Νὸο εομπα οὗ α πιῖϊί ὈδΊΓΑΥΒ ἃ ἴγδσθ οὗ Ὀυβίπο8β8 ΟΥ 
ἀοϊμοβιῖο ἰδ ; πο ἐἰϊσλί οΥΓ α εαπαΐε οοσδδὶομβ {8 6 
ἐπίογθηορθ οὗ 16 ΟΥ οὗ ἃ 8οο18] οἶγοὶθ; Ὑ1Ὶ} ἐλέ 
φοΐοο οΓ ὀτίάεστοοπι απα ὅγίαθ, ΘΥΘΥΤΎ ἴδδβίδὶ ργοβδζο 
οὔ αὶ Ταἰῦγτο Ἰδάθῃ ψἱὶτ ἢ πον 6 μδ8 υδηϊβῃ θα. 
Απὰ ΠΟῪ δβαίη, ἰο οοποϊμάθ ἰμὸ ρῥἱοίαγο, {δ 6 
δτουπάϑ ἴον ἔδὸ λιιάρηχοηΐ ἀγθ Ἰαϊὰ ὈΘέοΥΘ 1τ|8--- 
οἷς. : ΒΔΌΥ]οΟΠ᾽ 8 ἀου 6 χα]. Οἱ {80 ὁπ6 Βαπὰ, 
Β86 Βα5 [ΠΥ σογταυρίοα 186 δοττυρὶ νον]. ΕοΥι 
ἐλε στοαί οὗ (69 ΘδΥί, ὑπὸ ῬΟΒΒΟΒΒΟΥΒ Οὗ ῬΟΎΘΓ, 
ἭΟΘΥΘ ΠΟΥ ΙΔΘΟΓΟΝΒΠίβ, ἐ, 6., (1.6 δροπίϑ δηὰ δϑϑί- 
ἔοτβ οἵ μοῦ δδιγϑ (οἱ ἔμποροι 18 ἰΒ9 ργοάϊσαίο, 
δοοογάϊηρ ἰο ΒΙΘΏΠΟΡΗ ; 866 4130 Εὐτατὰ). Νοίθ 
Ὑ76}} 16 αἰδϑιϊποϊίοη. Τὴ ἔμποροι τῆς γῆς (γ6γ. 
8) ανῦὸ Ὀϑοοῖηθ τὶ σἢ ἱμγου κι ἴ[μ9 οπιδηῃ ; (86 
μεγιστᾶνες τῆς γῆς Ἀδτο Ὀδοοηθ {86 ἑμποροί σου, 
ἑ. ὁ., οἴ ἴ)ο ιχΘοωδη. [866 ΤΕΧΤ. ΑΝῸ ΟΒΑΝ., 
Νοτκ 21}, γον. 28.--Εὰ . Β. 6.7] Ηδτν Ἰονο οἵ πιλρ- 
εἰἰπσοηοο 845 αγίγοη ἸΧΟΌΣΥ ἰο ἐἰ8 δσηθ. δὰ 
ςοπῃγαγίοα 119 ἀοδίογβ ἴῃ ἰτ ἰἰο ρτοδί Ἰογάβ: ἰΐ 
ἦι 8:1} ψόοῦβθ, Βονονῦον, ἰδαΐ 810 88 τηδὰθ (ἢ 6 
δτιίαὶ οὗ (11ὸ οαρὶ δ αῴοηίβ οὗ μὸν ἰηἰθγοδϑίθ. [( 
ὍἋ8 ὯδΥ ἴδυϊς ἱπαὺ (ἢ6 τον ϑηΐθ Ἐ οουϊὰ ἴῃ 
ΣΩΔΩΥ͂ 6088095 ὈΘΟΟΠΠΘ ὈΔΓΟῺΩΒ δηῃἀ ρυϊποοβ---οἰ δαὶ 
1Π80 ΡὈΥίποοβ οουἹά ἰῃ ΤἸΏΔΏΥ ο8868 ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΠ6Γ- 
Θδδηὶ [Κγᾶνιον], 6. 9., οὗ ἱπάἀ ] ζοησ68, πἰΘτατ ἢ ἷ- 
68] βίοοϊκϑ, ἀἈπὰ ἰδ ἰἶο. Τὴ 5.10 Πα5 ἰηϑιϊτυϊοὰ 
ἃ τοοϊργοοαὶ δοίϊουῃ Ὀοίνγθοη ορχοϊδίϊσδὶ τηδτηπηοη- 
δουνίοο δηὰ οζοϊβί 08] ρονοσ. Τδθ παήίοηϑ ἈΔΥΘ 
66 ῃ ἐσ αἀδίγαν ὉΥ ᾿6 Ὁ δογοετγίεβ οὗ 8}} βοῦίϑ. Τἢ8 
ΒΘ 85 βοήποδὰ [6 τουϊὰ ἴῃ ἰΐ8 στοαὶ βηὰ 11- 
416 οὔοβ. Οὔιδο ἱκογηοὶ οὗἩ {πὸ ΟΠ το, ΠΟΎΤΘΥΘΥ 
---᾿’΄ἰὰο ῬγορΡμοίΒ δπὰ ὅληι --- πού (6 Ἰ᾿ἰνίης 
ἔτααροθ, ὈιΓ 186 Ὀ]ἹΟΟΑΥ ἰγδοθθ οἵ τρϑγίγυ- 
ἄοαι, ὝΘΓΟ ἴοαη ἴῃ ον. Τὰθ Απροϊ, ἰγαΐϊγ, 
δοϑῖῃ5 (0 οΘοποϊαάο 18 δσσυιπδίϊου ἴῃ 8 ὙΘΥΥ͂ ΕΥ͂ΡΟΥ- 
ὈΟἿ 158] τππθν. [5 ἐλα δίοοά 97) αἰ ιολο λαυε δέοη 
“ἰαὶπ οἢ ἐεαγίλ ἰο Ὅ6 ρἰδορὰ ἰο ἔμ δοοουπμίΐ οὗ Β8- 
Ὁγϊου τ ̓Ἧ  πιϊσς ΒΥ : παἀουθίοα!]γ ἰἐ ἰδ, ἰη85- 
τα ἢ 85. δἱ [ἢ0 ἀαγ οὔ τοοϊκοηίη, ΒΑΌΥ]ΟΙ ἔογταβ 
86 σοϑηίγο οὗ Δ}} Βυδη συΐϊ! ἀπὰ δ]οοά-χα! ἰ- 
Ὧ685β.. Το οδοῖσο οὗ ἰὴ8 γογὺ, ΒοΎΘΥΟΥ, σοηϑ1- 
τυῖοβ 8 ΥΟΡῪ ἱπιρογίδηϊ ἰίθπὶ ΖῸΓ σοηδιίἀογαίίοι. 
Σφάζειν, ἰΠ6 γε ἴῃ αυρϑίϊοπ, ἀαποίοδ, δὲ Ἰθαϑί 
ἐπ δ ργοἀοπιϊπδπὶ ἀοζγθο, δέαψίηψ ἴγότα ἃ γοὶϊ κου 
Ῥοϊηϊ οὗ τἷον ; Βεογο, (Βογϑίογο, ἂγὸ ἰηαἀϊδαίο (ἢ 9 
δέαϊπ ὑροη (λὲ εαγίἢ ΜἈῸ ΒαΥΘ ὈΘΘη δ᾽ βίη 85 980 ὶ- 
ἤσ659 ἰο ἔδηδίίοἴϑαι ἰῃ χοποτγαὶ, δπαὰ οϑρθοΐδ}}γ ἴῃ 
ει 6 τοὶ σίουϑ Ὑ2Γγ8 δηὰ τγοϊϊ κου οὐ πη] σουτγίβ 
οὔ οατί. Το οοηΐτο οΥ̓͂ (ἢ 680 Βροοὶῆο οΥἶπιο8 15 
,«ΒαΌγΪοα; ἰξ ἰ5. πιδηϊοϑι, ἢ ΟΥ̓ΟΥ, ἰμ8ἱ ΒΑΌΥ]ΟΗ 
ἦα ποῖ ΠαΓΘ ἱπιθπάθὰ δἰ ΠΡΙΥ 85 8. ἰοσαὶ οαπίγο, 
ἴοτ 18 6 κε ὈΪοοά- χα 1 6 8868 Δ Κο ἐμοῖσ ρρθατ- 
δῆςθ Βρουβα 68}}Ὁ 4}} οὐδὸν ΟἿ υἰβίϑθη ἀοπι---ἰΒουσιι, 
πάδοα, αἸΥΑΥ85 85 δ ῃδι108] γδάϊὶ, παυΐπρ ἃ ἔμ πδ- 
ἐϊς4] σεηίγο ὗ 

[ΛΒΒΤΒΑΟΥΤ ΟΡ ΥὙἹΙΕΊΥΒ, ΕΤΟ.] 
Βυ ἰδὲ Απιενγίοσπ Ἑαϊίον. 

[Ε΄ ΕΙΟΤΈ: (866 οπ Ρῃ. 281, 2900.) Τῶο βϑοϊΐοῃ 
ὀχιομϑ ἰο 86 οἷοβα οὗ δϑρ. χὶχ. 4. [1 ἰΐ τὸ 
βανο---ἰ. γον. 1. ΑὮ βδῃχο]ὶο ῥτγοοϊδιηδίίΐοῃ οὗ 
ἐμὸ δΔρργοδοβίηρς ἀεδδιγυοιΐοη οὐ Βαργίοη ;--ἃ 

ΟἿ Υ ἱγαποϊεῖοα "πογολαπίθ; ἰδ ἰαϊῖος ἀοῃοῖοα [Π0 ρστθεῖ 
φ|ρΒοΐοδοϊο ἀδαίοσα, ν᾿ ἢ δὲ 10,6 ΤΟγπιοῦ δίκη ῆοα πρίαίονθν--ἐλορ» 

,ἂ5 Ἠ6 ΒΑῪ ἴῃ ΒΠΚΙδΉ.-- Ἐκ, ἢ 
ιἰὅεο ΕΧΡΙΔ. ΙΝ Ὥκται, 4ἀὰ. Οοποπνον οἡ γοσ. 24.--- ΒΕ. Ο.] 

μὲ οὐροι ρη φρο ποτὰ οὔ Ἰοτγοῦ δἰκη ἤσδηοο λη Και Πεμίο, 
Ῥν 

Ῥτοοϊητηδίΐοπ, (1) δύπείΐαν ἰο ἰδὲ οὗ δῆλΡ. χὶν. 8, 
Ὀὰΐ ἢ δά αἰ τἴοηα) οἰγοιιπιβία ποθ (τοῦ. 8); (2) 
απίϊοραίυα, Ὀαὶ ἃ8 πιο α δῖον ργοοοάϊηρς ἰμ6 68- 
ἰδαίγοριιθ. 1]. Α νψδγηΐηζ νοΐσο ἰο ΘΟ γῖϑι᾽5 ἰστὰθ 
βουυδηΐβ (0 οοπη6 οὔ οὗἨ 6Υ; ὙὨίσΙ ἐπι 0}168 {πὶ 
(1) (λθγθ νου]Ἱὰ Ὀδ Βοπια οὗ [89 ΠΟΥ βορὰ ἴα ἰδ) 
Ἰιγϑιϊσ ΒαΌγίοη, (329) μοὶ ἀδῆχον οὗ ρατιϊοὶρα- 
υἴο8 πῃ 6 Υ ἀφβίγυοίίοη ψου]ὰ ὉΘ ἰπιπιϊποηί. [{Π|]. 
ἃ γἱνία ἀςβογί ρίϊοη οὗ ἐἰλλὸ οαίδϑίσορβο, ἴῃ να ὶσὰ 
Δ’6 ἀορίοίοα : 1. 118 πδίιτθ, (1) ὠπεχρηοίοα (889 
δὶ(9 8 αυθθῃ, δίς.)}; (3) ἱπδίαπίαπεομ (ἴῃ δὴ ΠοαΓ); 
(8) ἐοίαἰ (411 Ἰἰἔο ἀθϑίτου θα): (4) ὈΥ͂ εἰεγπ αὐ (4- 
ΡογΒυπιδη ἢ) ἥγε (χῖχ. 8): 2. ΤῬ:6 ζαπιπίαζοπϑ 
ΟΥ̓́ΘΤ' 1π6 74]],---(1) οὗὨἨ [16 ζίησδ ψο δοπιαϊ (6 
ἔοτηϊοδίϊοι τι πον; (2) οὗ (6 πιεγολαπίδ, εἰς., 
Μ80 ΓΘ δηγ ομοαὰ Ὁ ΒεΡ. ΙΥ͂. ΤΊι6 σρσδοτὶδ ἴῸΡ 
86 ᾿υάχιηηθηὶί,----(1) Ἀν ἀεσοριΐοη οὗ 811 παίῖοπα ; 
(2) δὲ ρογβθουτἰοὴ οὗ (δ6 βαῖηι8. Υ. Τμὸ Ἰιθ8- 
ΥΘΗΪΥ͂ δοηρ οὗὁἨ ῥγηΐβο ΟΥ̓ΘΡ (86 ἀοβίταοίΐοη,---(1}) 
(τοίσο ὉΥ ἰλὲ Ἀδαυεπὶψ ἀοεί, Βα] 6] δῖ (χὶχ. 1-9}; 
(2) οποὸ (πὰ ἴἰν ἰ8 ὑπο ἰδὲ δοὺ τοϊαίθα οἵ {ἰ16π|) 
Ὀν ἐμ ΕἸάουβ δά ζἱνιακς-Ὀοίη 8, Απλθη---Ἤ λ}}6- 
ἰδ (χίχ. 4).--Ετοιὰ {818 Ῥαββαρθ (86 ζοἰϊονίης 
ΘΟΠΟ]υβίοη 8, ἃ8 ἴο (ἢ. 9 ῬΥΟΌΔῸ]6 ρτορῦθδδ οὗ ἴδϑί- 
οομγϊηρ ἔαίαγα οὐθηίθ, ΤΩΔΥ Ὀ0 ἀγανη (δαί---ἰ, 
ΤΌΘ ἀοκπίγαοσιΐοη οὗὨ ἴζοπιθ, {19 τιγϑιὶο ΒΑΌΥ]οα 
(οοπρτοδοηαϊης ποὺ οὐΪγ ἔμ ΟἿΕΥ δηὰ {μ6 Ε60]60- 
Βαβι 68] ϑίαίθ; δαί, ΡγοΔΌΪΥ, τ6 Ῥο] ἰἶδα] ἰτὶ- 
Ῥδυιϊοα δα πους ἰο ἰΐ, χυϊ. 10), 884}}, ὙϑΎῪ 
ΒΟΟΙ δ [6 {Ἰι0 ὑσὶ - ρατιϊΐοη, πὰ ποχροοίθαϊγ, Ὀ9 
εἴεοϊοα ὈΥ͂ δὴ εαγέῤλφμαζκε ἀιιὰ υοἱσαπίς ἤτε. Ὁ 11. 
Τπιπηοα δον δοίογο (8 οὐοπὺ {ποτ Ὑ1}} ὉΘ 8 
ἀπ υβίου οὗ ξγθαὶ γοϊρίουβ ᾿ἰκιί, ἀπά ἃ βουπάϊης 

Ξ ΓΚΑ πιοέο οἵ ἀοπδίτγυοϊίοη ποῖ οὈϑσπΓΟΙ͂Υ ἱπιπιϑέθἃ ὉΥῪ 
ΠΟΥ ΥΘΥΥ͂ βίγί κίη ας αἰ] ἰαἰνϑ οχργεϑϑίοηθ ἰῃ οἴπος Ῥτορἢθ6- 
οἷο. "οι οὗ ἴπ9 ΟἹ δὰ Νοὸν Τοϑίδιμοῃς ([868. χχχίν. 9,10; 
ΧΧΧ. 38; ΦΖοτγ, Ἰἰ. 28; 1κὸ χυὶ 28-82, οίο.), ἀπ (8 Χο 
μεσίρά, δα ψὸ ἤηά, αἰἰκοὸ ὈΥ δυοίθης ον 8) ἘΠ᾿ Ὀἷ8. δηή 
Οσμγίδείδα ΒαιΠοῖΒ οὐ ἴηθ ΟΠ σον: ποῖ ἰο δἀὰ παῖ [116 Υ ΡΥ 
ππτιγο οὗ [πὸ Τα1ἰδῃ δοίἱ μα5 οτοθὰ οἵ ἸΊΔΩΥ ἃ ταἰηά, ἰῃ αἱΐα 
ἐργοῃῖ ἀσοα, ἴ9 Τμοῦκῆε οἵὨ ἐΐϊδ ΡΉ γυΐοα! ἈΥΘΟΡΒΓΘΏΟΜΆ ΑἸ πηοσῖ 
ἴυγ ΒΟ ἃ οΔιδδίσγορδο." ΕΠΛΊΟΤΉ. ΒΑΒΝΕΒ, ἰἢ δι ρροτῦῖ οΥ̓ 
[89 ῥγοῦαθ!ο σοτγύοοΐμοδο οὗ (8 Υἱοῦ, ἩΓΪ[6 9. 825. (0108: 
“Οἰνῦοη (οἶ. χν.), τῆ 16. ὩρῸΔ] δοσύτγδον, αΦ ἐΓ οομμτηθη 
ἱπηκ οὐ [ἢ Αμοῦαῖί γον, 84 τοΐογγοα ἕο Π6 ΡὮγδίοαὶ βἀερίοά- 
Ὧ686 οἵ (ἢ δοἰ! οὗ Βοτηθ ἴοῦ δυο δΔὮ ον τον. ϑροακίμις 
οΥ̓͂ 9 πηι οἰραϊίοη οὗὨ 188 ὁηὰ οὗ ἐν νοῦ] ατοοης ἴΠ6 ΘΑΤῚΥ͂ 
Οσμεϊϑείβῃ", ᾿κὸ ἠρόρ ἼἼη τδ9 ορ! μοῦ οὗ 8 ΚΘΏΘΓΑΙ σοηἤεργω» 
εἰυπ, 1ἢ 6 ὑμειἢ οὗ ἐδο ΟἩτίβεί σῦν ὨΔΌΡ ΪΥ οοἰποϊάςα ὙΠ Ὲ 
τη ἰγβαϊέιοη οὗ ἴη9 Εμδῖ. (Π6 Ρῃ]ΠΟΘΟΡΥ οὐὨ {πὸ πίοίο5, βορὰ 
πο διπαίοαν οὗ Ὡδλίητο: απα δνεν ἔδ6 ορμῳέγψ, ιυὐλίοῆ, ἤγοπι τοῖφ- 
σύρε τηοίΐυδο, πα δέεπ οδβοδοι ἴον ἰλ6 οτίσίη απὰ οσὗραϊ δοϑθ 
οΓ ἐδ οοπδαργναίίον, ιοας ἰλ6 δοιέ αὐορίοα [ον ἐμαὶ ρμιιγΡοϑθα ὃψ 
μπαίινγαΐ απα νὴμείοαὶϊ οαπικοθ; ὉΥ [19 ἀθορ σδνογηδ, ὑπ 5. οὗ δι:}- 
Ρἴνγ, δὰ Ὠππμογοῦμ νυϊοδποῦι, οὐ νη ΐοι [Πο86 οΥ̓͂ τινι, οἵ 
γοϑυνίυδ, αηὰ οἵ 1] Ρατὶ, Ἔχ]. 6 ὙΟΤῪ ἱπιρογίοοϊς Γυργοδοηΐη» 
τίοη,.᾽ ΑΦ ἴο ἴΠ6 ρεπογαΐ βιαῖο οἵ {{4}Ὺ ἴῃ τγείϑι θη. ἴο γον» 
"ΟΘΒ, {πὸ τορὰοῦ τῶν σοΌΒηΪϊς, τὶ δάναηίδμο, Γν61}᾽ 8 δ0- 
ἴοι. Β. 11... οἴν, ἰχ.-χὶϊ. βοθ αἷδο ΝΜ γιαγ 5 Επομεϊορεάϊα οΥ̓͂ 

Ὁ {{ |.:.0.., 786 (οἹιονείης οχίγρος Ἰγυτὰ νι ΤῸ- 
σοηϊῖ γινεῖν Ν}}} 8.}}] (ἀγί μοσ οου ἤτγαι (8 τομτγοεθη (αἰ 08 : 
1 Ὁ Ἰνοϊά ονὐϑὺν Ὑ οτθ--ἰη Βοπιδ, πθῶῦ Πόπιο, πὰ ΤΠ ΓΟ 
πῃ ἡ 016 τορίου ἤγοπι Βω»δ6 ἰο Ναὰρίθ8---(ὸ ποσὶ αδίοιιῃη - 
ἰοὺς Ῥτοοΐδβ, πο ΣΈΘΡΟΙΥ Οἵ [Ὧ6 μοπδί "ἰ} ν, τς [5 ργοθ Ὁ  Πγ, 
τὲ {πὸ 0] τοχίοη οὔ σαηίγαὶ ΤΑΙν πὶ} οὔθ ὧδ Ὁθ ἀθ- 
δἰἴτογοι ὈΥ δ Οἢ ἃ σαϊακίσγορδο (ΟΥ̓ φανῇ τ Κ 68 ΟΥ γυΪ]οβ 68). 
ΤΏ 80] οὔ Βοιια ἰδ ἐμία, νη]. ἢ 4. τοϊσδοὶς δ Ὁ: γα θθη δο' ἢ 
κοιηρβ οη. Αἱ Νδρῖοδβ, (86 ΒοΙ κ δ! ΡΣ ἰβ τὸ νο 860 ὈπῸ» 
ὉΠ προῦ 100 δυγίλεο οὗ ἴΠ6 οδγίηῆ. ἡ ποπ ἴ ἀτὸν ἃ διίοκ 
ΔΙοὴς ν}}6 στουηά, [ἢ 6 ΔῈ γΓουθ ϑαλοῖο (ΟἸοοἀ [6 ἐῃ- 
δοπιμίΐοι ; δηὰ [ξ του ὩΘΥ͂ΟΓ συγργὶθο πῦρ ἴο ΘΓ οὗ {Π6 υἷ- 
ἴον ἀδαιϊγιυοσίίου οΥ̓͂ {π 9 δου [ΠΟΤ ροῃίπδηϊα οἵ {4}. ΤῊ ΘΏ- 
τίτο σοΠΏ ΤΥ δηὰ οἰδέγίος ἰ6 τοϊοϑηίο. ᾿1{ ἰ6 βοξυταιδα νῖ ἢ 
648 οὗ δηῖρμητν δὰ (6 δυὐδίγαία οἵ ἀδαιγυοζίοη. ἴιτ δοοπτα 
88 ΟΘΥΔΙΏΥ Ῥγορογοῦ ἴον ἐδ ἤδυιοδ 85 ἔπ ο πον δη ουδβὶ οὔ 
ἴπὸ ποδί ἃ αγο ὑγεραγοά ἴοῦγ ἴμο ἴδροῦ τ οἢ 8Π4}} κὶ πᾶϊο 16 
ἔἤγο ἴο ΘΟῃΘΌΠη)6 πο. 1η6 Ὀνί;θ παρὰ δ᾽ 0.6 βοϑῖ}8 ἴῷ 26 
ἴο Ὠο[4 [δ6 εἸοταοοϊ οἵ ὅγο ἴη ομδοὶς ὉΥ 6 πηΐγβοΐθ 85 στοᾶς 6,4 
τδὲ νοῦ Ῥτγοίοςο(οα τΠ6 οἰείοα οἵ [Π6 ρΡ[αίη, ε}}} ε|ὸ γἰ χα ϊοουθ 
1οῖ παά τπηδὰο ἢ᾽6 Θδοδ 09 ἴ0 [86 πιουηῖδ᾽ 6."-- ε Το; 
ἐκ Παὶψ αι 1800."--Ε. Β. 0.) 



824 ΤΗῊΕ ΒΕΥΕΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 851. “Ο0ΗΝ. 

ἴον οΥ̓͂ ΚΙ ΓΟΠΖ ΔΡῬ68415 οὔ {ἢ 6 ΟΠ δυδοίοῦ δηὰ ἴτὰ- 
ταϊποηΐ ἄἀοοπι οὗἩ ὈοΪ Βοπιθ δπα (ἢ Ῥοροάοτη, 
ΔΙ1|κ6 ἴῃ (6 ΟΠ υγοῦ δηά ἰπ (86 πον] ὰ. 1{|. 186 
Φον8 ὙΠῚ ῬΤΟΌΔΟΙΪΥ δἵ, Οὐ πδὺὶ δίϊογ, (6 οδίδ9- 
ἔγορῖιθ, ὉὈ9 σοηγογίοα (Ἰηἀϊοαιοὰ ὉΥ {πὸ “εόγειο 
Ἡλικιῦθ. η---ἰδ15 Ὀοΐηρς τ86 ὅγει ἱπίγοἀπςοιίοη 
οὔ 4 νογὰ ἔγοιῃ ἐμαὶ ἰδησῦδρο ἰῃ »γαΐδο). ἸΥ͂. 
Ῥοπτη ἴο ἴδ (9 δχφαγοά ὈΥ (ἢ 18 ΘΠ ΟΤΊ 8 (ἡ δος 
Τοργοϑεηίοα 88 Ὀοΐηρ ἐπ 17 εαυεη), πο ἐγϑῃ 8] δι! 0} 
οὗἩἨ (μ6 {νης βαϊπίβ ΟΥ τ οβυσγοοίίο οὗ 6 ἀδ- 
Ραγίοα πὶ] πανϑ ἰδίκϑῃ ρ0Ἶδοϑ. 

ΒΑκΝε5: ΤΕΐα ΟΠΑΡίΟΡ 186. ἃ 5ι}}} ἔν οτ 6Ζ- 
»ίαπαίοτψῳ »ρίϑοά6 ἀφρδὶραθα ἰο ΠΟ (86 εεί οΥ̓͂ 
1Π6 Ρουτίπρ ουἱ οὗὮὨ 1[Π0 ϑεγθηί Ὑ]14] (χυΐ. 17--2}}) 
ὍΡΟΣ (μ6 Απ στ βίϊδη ῬΟΎΟΓ; {6 ἀοδβουιρίίοη 15 
(δὲ οὗὨ 8 υἱοῖὰ τουομδηΐ- ΟἿ τοαἀυσοὰ ἴο ἀεπο- 
Ἰαιἴοη, δηὰ ἰϑδ υὶ οδυσγίης ουοἱ ἐῃ6 Ζαπογαὶ ἰά6 8 
ὑπάον ἃ ἀἰδογοηὶ ἔοσα. 6 δδυο--- 1) πὸ δὲ- 
κ6}16 ἀοβοθηΐ δηὰ ρῥτοοϊδιηδίίοη, τϑυβ. 1- ὃ; (3) 
8 ὙΔΥΠΙΠΙ ἰο {πο ροορῖὶθ οὗ Θοά ἰο 6 ρΡδυίδ κοῦβ 
ποὶι πον οὐ ΒῸΡ 588 ΠΟΡ Ῥ]λΌε68Β, λοσοπιρβηϊοα ὈΥ 
8 ἀοϑογί ρίΐοη οὐἍἨὨ 16 Ἰδίίον, υϑγβ. 4-8: (8) ]4- 
τη ηἰ δ! 'οἢ ΟΥ̓ΟΥ ΒΥ [Ἀ]]---ἘὈγ ἰΠο86 ῦο δὰ Ὀδοη, 
(α) σοππεοίοα πὶ μόν, (δ) σοττωρίοα ὉΥ͂ ΟΣ, (ε) 

οἤιοα ὍΥ ΒΟΥ, υϑγϑ. 9.19; (4) τοϊοϊοίῃᾳ ΟΥ̓ΟΥ 
δ᾽ [1], γοσ. 20; (δ) 116 ἤπα] (πὰ ἐοἰ4}) ἀοδίγαο- 

(ἰοῃ, Ὑοτα. 321-24, (115. 1818 πτὶῖοῦ ΤορΑΣ 5 
1:6 Ῥάρβου, δηὰ ποὶ (δ εἰν οὗὮ ΕΟΙΏ6, 85 ἐδ οὔ- 
οὶ Βροσία Εν σοπί Θπ ρἰδίοα ὈΥ {8.6 ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂, 6 
ἐπ ΐπ Κα ᾿ὰ Ροβ8101]6 {πὶ ἐθθγθ ἸΩΑΥ 6 8 Ζογαΐ ἔα]- 
ΔΙΙπποπὶ οὗ (ἢ 6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ δωγηεα ιοἱζλ ἤγε, γον. 8, ἴῃ 
ἐδὸ ἀΔακιταοίίοη οΥ̓͂ ἐλ εὐΐνν 88 ἱπ ΟΥδΓ ἰο {6 ἀ6- 
βἰγιυοίίοη οὗ {Π6 ῬΟΙ͂ΤΟΡ ; ον αυοίδιΐοπβ ἰοπαϊης 
ἰο δι ρροτὶ {πὶ8 νἷον,, βοο (86 ργοσεξάϊηρ [οοἱ-ποίσθ. 
ἘῸΓ ΒροΟοΙΑΪ σοπιηιοηίδ, 866 ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒΊΙΝ ὈΕ- 
ΤΑΙ, ἐπ ἰος.}) 

Βτθαατ: ἴπ δα [πἰτοἀιυοίΐ οη ἐο ΟἿὮ. χΥΪϊὶ., ἐπ 
δοτητθηἰΔίοΥ ΓΟΙΑΥΪΒ: “ΒΟΙΌΓΘ ΔῺΥ διίϑοϊκ Μ,88 
τηλάσ ὩρΡοη ἢ Κιημκάοπι οἴ (6 Βοδδβί, δὴ Απροὶ 
Ῥτοοϊαϊ πιο {116 [8}} οὗ στοαὶ ΒδΌΥ]οα (ἰ. 5., “Ρεδτ- 
δοουϊ πρὶ πὰ ραρδὴ οιηθ᾽), χὶν. 8. Τηΐϊπ, πο τν- 
ΕΥ̓́ΘΡ, 8 ΟἿΪ ἴῃ ΚΟΠΟΓΘΙ ἰογδ. Βαυὶ ΠΟῪ ἰδ6 
δούδῃίἢ 14] 85 Ὀθοη ρουγοᾶ ουΐ, δὰ (1160 ΟἸΓΥ 
..848 60 δῖοι ἰ0 18 ΤΟ ΤΥ Τουπάαίΐοπ, διὰ ἰδ 
ἃ Τυΐϊηπου βίδί οὗὨἉ ἱπῖη Χ15 ἢ 85 Δ᾽ ΓΟΒΑΥ͂ οοατηοποοὰ, 
οἷ. χυὶ. 17.21. ΕἾΠΑ] δηὰ υἱΐονῦ οχιϊποίίοη, μον- 
ΘνοΡ, 8.}}} τοδὶ ἰ0 Ὀ6 Δομονθα. Αοσογαϊΐημρὶγ 
δὰ Απροὶ ποχὶ ἈΡῬΘΑΓΒ, πα ποί ΟὨΪΥ ΤΟΠΟΒ [6 
ῬΓοσΪαπιδί οι οὗ (89 78}} οὗ ΒΘΑΌν]οη, Ὀπὶ ἀοβοῦῖ 98 
ἐ8ἰ5 ἴῃ δυσὶ ἰΘΓΏ8 88 ὨΘΟΘΒΒΔΙΪΥ (0 ἱπΡῚῪ 1ἰα 
“ίίεν γαὶῃ.᾽ Ἐ 

[ΤῸ [69 ὁχοοϑά αν ἀ ΔἔΠοοΪ ἰο ἀοίοττηΐ πο πρὶ [φ ἰ8ο ἰάφα 
οἵ βτυλκτ δο ἴο {πὸ ἰπίογργοιϊδίίοη οὔ τμ|6 ομδρίοσῦ. Τα 
δτιίβου Γγοῖ πο (Δοῖ [δὲ ΠΟ ἢόγο [ἢ πὸ δροοσίαὶ οοταπιοηϊ οἡ 
1: ἄοου 6 ἀοῆπο Ἡπδὶ ἮΘ τὴϑδηδ ὈῪ ΒΑΌΥΪΟΝ ; [8 τηοαηίης 
65 ἴο 6 κορμί (Ὡτουκὴ αϑηθγαὶ δηὰ βρϑοίαὶ δινὰ Ῥαγι ση δῦ 
ΤΣωηϊγοδυςοίίοπβ, δὰ ἐπ γοῦυκίι, οχοηγδιθοθ διμὶ ἰθχέηαὶ οοπι-. 
τοοηία. Ηἰδ σοιπτηϑῃΐ ΟἿ χίν. 8 δὴ ἰοδυϑ "ο ἀουδνε (Παὶ ἐλεγα 
ἢ9 γρχατὰβ ΒαΌΥ]Οη 85 ἴπ ΟἿ οΥ Βοπιο; ταὶ 118 ἰητ ΤΡτο. 
ἐδίίου ἰ8 οοηςξ τηρ᾿αἰοὰ {πγουκχῆοῦς ἐπ6 ροτγίΐου οὗὁὨ [6 Αρος- 
κα χρὸ ἴᾳ ᾿πηῃ] 6 ἴπ ὨπΘΙΓΟῦΦ τοῖα νῖθ. Βαυὶ ἰδ ἈοσῸ] τ 
θοὨοῦιο οὐ ΚΤΌΛΚΊ ΓΟαΏ 66 ἢΐπὶ ἴο Γορχογάᾶ ἢ ἮΟΘ 85 πιυΐης 
ὈΘΘΌ δοοοιηρ ἰϑηςεᾶ: δηά πιδηϊροιὶ ν ἴΠ6 ΟΕ οὗὐἠ Βοτηθ 885 
ἘδΥΟΥ γοῖ ὈδΟΟΙΘ ἃ ἀοϑοϊδίίοη. ΤΠ6 πιοδὶ ῃ]ΔυδίΌ 79 ἀκα οον - 
οδγηΐης πἰδ [ηἰογρνοϊδείου ἰδ ἐΒδὲ 6 τοχαγάδ ἐπ 6 ῬΥΟΡΏΘΟΥ δὲ 
δαγνίηκς (15 “ρεούο 16} ππϑὲ [πη πο ἀδεϊταυςείοη οἵ Βόπιο Ἰου κα 
δέο οομθδορά, να ποί γοῖ δοοορ  δμοᾶ; διὰ [18 ρεδβεγίς 
φοοοιρ !θτηθηΐ ἰὼ ἴὯ6 ΟΥε Ὦτον οὗ δΔ]} Απεοτίοι δὴ μὸν»- 
ον. 29 Υἱοῦν δ ἴο [29 δροοϊδο [Ὁ] ΔΙ] δὺὶ ἰδ κυ ρεοσί θὰ Ὁ 
ἔδο 10]Ἱονίηκς τοιασὶς υπᾶοϑν χὶν. 8: "ΤΏ τοδϑυ ἰδ ηοΐ [0 
δϑΌρροεο, ποῖ 7αξεπ, τ ἢ 116 ἰὲ ἀϑηοῖοσ δΌδοϊ υἱο σοτ ΑΙ ΠΥ, δὲ 
46 δατὴθ πιο ἀδηοίΐοα ἐοϊῃρῖοίθ δᾶ ἐππίαηίαμδοιϑ ὀχοίοίοη. 
ἼΏο φυκοὰϊοιίίοηδ τοδροοΐϊξίηας δησίγηξς Βδθυν]ο ψσοσθ [Ὁ 119 

Ι᾿ [9 οἵ ϑουογαῖ οοπέηγίοδ: Ὀηΐ [ΠΟΥ τοῖο δὲ ἰδαὶ 
πὰ δοοο ἃ. Απὰ 80 οὗ [δ 9 Ὀγίου. Το 

ΟΠΟΒΉΎΟΕΒΤΗ : “ἘΌ]16Ρ ἀοβογιρίἰοὴ οὗὨἨ {86 ἴπ- 
ἔπτα [4]1] οΥ̓͂ (8ο Μγβιῖοδὶ ΒηΑΌΥ]οη. [ἰ ἰϑ ἰο Ὅσο 
ΘΆΤΟΓΟΪΥ οὐβογυθὰ ἐμαὶ ἐποῦσῃ βαδιυϊοη 74}}5, ὁ ὁ 
Βεαεί 51}}} τοιιδίθβ. ἸὙδογοίοσο, ἐδο 7411 οἵὕἩ Ῥώ- 
ΡΔ] Βοῃθ ὙΠ1| ποέ 6 ἐμ ἀοδισυοίίοι οΥ ἔδα 
Ῥαρϑδογ. 
ΑἹΡΟΒῸ : ΟἾΔ Ρ8. χΧΥΙ;, 1-χὶχ, 10 τοϊδέθ ίο ἐπα 

Τοεείγμείίοη 97 Βαδυῖοη. Ἱ. Αππουποειηοηὶ οὗ 186 
ἀϑδίγαοίίοα (σπδρ. χυΐ!. 1-8)., 11. ατγπηϊης ἰοὸ 
ἀοά᾽ 5 Ρ60Ρ]6 ἴο δα 79 ΒΕΓ οῃ δοοοπηὶ οὔ [πε κτοαί- 
Π688 οὗ ΒΟΥ οΥἶτη68 δα σουιΐπρ Ἰυάρτοοπί (4-8). 
111. Ἰμαπυθηίαιῖϊοηβ ΟΥ̓ΘΤ ΒΘΡ ΟἹ (86 ρῥαδτί οὗὔ ἢ οϑϑ 
ἯΒΟ ΓΟ δηγο θὰ ΒΥ Β6Υ, ὈΥ͂ (1) ἰῃς Κίηρε οὔ 
η9 Θδνῖ (9, 10); (2) (89 πιεγοβδηὶ (11-16); 
(8) 86 δϊραιαβϑίδγα, εἰο. (171-19). ΙΥ̓. ΤῈ σδ]]ης 
οὔτ ΠΟΑΥ͂ΘἢΒ δηὰ Οο(᾽ 5 ΒΟΥ ὁΠ65 (0 Τοζοῖδε ΟΥ̓ΘῚ 
δον (20). Υ͂. βγθο]1ο ῥγοοϊδιοδιίοη οὗἨ Βαῦγ-. 
οπ᾿ 5 γυΐη (21-24). 
βοὴ: Τ6 “Ἰησοῖ οΥ̓͂ του, 1 δυτηθο 265 ἃ δον 

οὗὅἨ τη τῆ 888}} τὶ τοδϑίϑι 658 ἐἶσλί ἀργεῖ! 189. 
Αροβίδιϑ σβδγδοίεγ οὔ ΒδΌΪοΣ ({ἑ. ἐ., (ἢ ς ησξοηαῖ- 
ἰζεα ἀϊετατολῖδε, 66 Ρῃ.81054.). Τ8 7αἱ] οἵ ΒΑΌΥ]οη 
5 ΒῈ ἀοὐδοίίοη ἔγοπι ΠῈΣ Ὡδίϊ ουδ ζοὰ ροϑίιοη : 
ἰῤ 15 ἰο Ὀ6 (1) ἐπ εοπδοφωθηδε οὔ Β6Υ ἰΟ] ΔΤ, νοσ. 
8; (2) γ»οϊοιμοά ὉΥ (α) πὸ Ὀδσοιμίης (μ6 σΣοβοτί 
οὔ (86 πηοβὲ ἀεἰοβίδ Ὁ] οὔ (Ὠυτηδη) Ὀεϊορα, τοῦ. 9, 
(δ) δποίμογ ὑῬγοοϊαπιδίίοη ὈΥ͂ δῃοίδον Ὀοὰγ οὔ θα 
οἰ πς ὑρου ἐμο88 ἴσαο ΟΒ τ βιΐδηβ τῆ γχοτυαίη ἰπ 
μὸν ἴο οοπμθ ουΐξ οὗ Βετ, γοτ. 4; (8) εὔεείεα (α) 
ψἰΟἸθη Ϊγ, υϑτ. 2] ; (δ) ὃγ (86 τυ]Ἱεϊϊἀ, ἀπά οὶ 
ὉΥ ἐμὸ Κίηρβ δηὰ χζγϑαὶ τῶϑῃ ὙδῸ δτὸ (0 πιο τα 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰΐ, γεγβ. 9-10ϑ0. Τὸ {αὶ 186 ἰο 6 ἀϊειϊη- 
πυϊθθοά ἔγοπι ὑμῃ6 ρ»ωηέεληιεπέ (ρ]αρσας8); {Π6 14ι- 
16 ἰβ8 Βρϑϑά Υ δηὰ πυάἀάθηγ ἰο 9Ὸ]]ὸὰν {86 ἴον- 
ἸΏΘΙ, Υογ8. 4.6. Το ἀεοίγμοίίοπ 18 ἰο Ὀ6 ΘπΕ1γο, 
γοΓ8., 2]-24͵ 
ΟΙΑβοοῦ: 6γ. 1 ἱπίτοάποοθθ δὴ δοοουπηί οἵ 

ὙΠ ΒΟσΟΙΡΔἢΪ68 ΟΥ [Ὁ]]Ο͵8 οοβθ ἀΡο 186 [Ὁ]} 
οἴὔαδβίου οὗ [ἢ βουϑηϊ 71]. Τῃο Αησεὶ οἵ τνεοσ. 
1 18 (86 Ηοὶγν Οδοβί, γῇο δ ποι ποοϑ [86 σοτηΐοξ 
[4}} οἵ ΒΑ γ]οη, ἑ. 6., (6 Βοπιδῃ 5ίδία (86 τοῖο 
οὔ γοσ. 4 ἴἰβ πὶ οὔ Ομ σὶθί. ΒΥ ἐδε ἀΐπφε οἵ τοτβ. 
9, 10, ἐλε ἰγαβῆεκεγε οἵ γοτβ. 11-16, ἐλὲ τιαγίπετς οἵ 
ΥοΥ8. 17-19, ἂγὸ ἱπάϊσαϊοἃ (Π ἑλγέε ρατίς ἴπίο 
γγβὶοἢ 86 ΟἿ ἰ5 αἰν! ἀοἀ (οἷν. χτὶ. 19); "88 δἢ- 
οἰθηὺ ΒαΡυ]οΩ οχῖϑίδ ΠΟΥ ΟἹΪΥ ἴῃ [86 ρμαΐδοὶ οἵ 
ΒΕΡ Κίημβ, (μῃ6 ἴθ ρ]9 οὗ Βουβ, δῇ ὰ τς ἴοτοῦ 
οὗ Νὶπιγοά, δὸ ΟΥ̓ΣΡ 18} [8]] ΟΥ̓́ 6 τηγϑιῖο ΟἾΥ δτα 
μβοδγὰ (06 δὶ} 5 ΟΥ̓ Βυ ρουβι ἰοῦ ΓΌΪΟΓΕ ἴῃ 10 
ῬδΪδοοϑ, οὔ ἰγββοκίηρ Ῥγὶθδίβ οὐὔἩ δ οΩΥ ἰπ τΒεῖν 
οδιμοάγαϊβ, δῃὰ οὗ ἵδυ- ἰσταυο] ]οὰ σο]ομἾ Σ 0 19 δὰ 
ΤῊ δδί ΟΠ αὶ ΘΒ, ῬσΤΟΡδζδίουα οὗ ΠΟΥ ΟΥΤΟΣΞ.᾽ 
ΑΥΒΕΕΙΕΝ: “Το Ἰυάρτιοηΐ οπ ἰδ Ἡτ]οὶ 

(ἐ. ε., ΒΩΑΌγ]οη---ἰ 6 δροβίαί ὁ ΟΒ ΤΟΝ) 15 ἀδσεοτιδοὰ 
ΠΟΘ ταϊυς οἷν 1η 18 ὙΔΥΪοῦ Β δϑροοίβ (χτίϊ. 1; 
χὶχ. δ), γί ὈΥ δῇ ΑὩροὶ Βαυϊηρς στγολί δυι οῦῖςτ; 
(6 ΟΥ̓ Δποίδο» τοΐσθ ἔγοπι ἤδδυθῃ (τογα. 4-30); 
ον ἰδΐδ, (ίταϊγ, ὈΓ 8 βίσοῃβ ΑὩρεὶ (351-34); 
δῃὰ (8 18 Ββυοσοθάοα ὉΥ͂ χτοδί υοὶϊσοβ οὗ τπεὰ 
ῬΘΟΡΪ6 ἴῃ δοδύθῃ (χσὶσχ. 1-δ), σο ὑσγαὶβδο (οὰ ἴθ Ὁ 
(86 ἡυάφιπμοπὲ ὀχϑουϊοά.---Ε. Β. Ο.] 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΘΘΕΤΑΙ͂Ι 

ἈΑοοοχάϊης ἰο Ὠοιοταϊοςοϊς, {πὸ ἡπά ρτηοηϊ ΠΡΟᾺ 
ΒαΌν]οΣ 18 8.}}} ἱππτοϊποηὶ δὲ ἰδ οἷοβο οἵ εΒ. 
ΧΥΪΙΐ, (““ ποίο ἰδ0 ἑαίϊυτο βληθϑήσεται᾽᾽), σι ἘΠ18ὶ 15 

ἈΡΟΟΔΙΥΡρϑΟ ἰδοῦ αἰτοῦ συδοίοπς ἐπεϊπιδιίου οἵ α κτοάδαὶ 
(Ὁ]ΔΙΙπιοῶϊ : ΘΟΒΡ᾿ Βου. χυὶ!. 19.-21 στ χυ !. 4-8, 20-3ὲ δά 
χίχ. 11-21.".-" Β.0.]} 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΤΙΙ. 1-24. 

οἷ. σῖσ. 1 844.. 1ὑ 8 γοὐοϊσϑὰ οὐδϑῦ 88 δοί μα] γ δο- 
δ ρ ἰΒθο4. Τμ6 υασιηοαὶ ἰἰ86]7, ἐμοτοίοτο, [(ἢ6 
δοί οἵ ̓ [αάσαιθη!), νου Ἱὰ ποὶ Ὀ6 οαῃὰ ἱπ ἰμ6 ἀὁ- 
βογτὶ ρίϊοῃ. ΑΒ δὴ οχίεγηϑδὶ β66Ώ9, ἰΐ ἴθ, ἱπαά θεά, 
Βοίίο Ὀ6 ρογίγαγοαά. Ἦ παι, Βοουον, δρρογίδ 8 
(08 ᾿υἀσπιοηῖ ὃ 15 ποὺ (86 ΒΕΔΥΘΗΪΥ ΒΘ ΘΠ 06 
1961 ιλ6 ἰάθ681] Ἰυάἀραπιοηί {το γ8. 2, 8) [8 ποΐ (Π6 
βορδτδίϊοῃ οὗ ὑἰμ:6 ρθορὶο οὗ αοἀ ἔγοπι ΒδΌγ]ου, 
ὙΠΟ τὶ Θη81ι0 ΑἸΓΘΟΟΥ ὑροὰ ὑπ ΒΟΔΥΘΕΪΥ 
δοαπιαπ, (1 ἀοοἰϑῖνο ἀν ηδαιΐο δ] λυ ἀ χηχομὺ (Υ6 ΓΒ. 
4 )η δ) ̓  Νοχὶ ζ0]]Ο 78 186 ΒίϑίοΥ 6 ΓΘΘΟΙΏρΡΘΩΒΒ6 ; 
δτεὶ ἴον ΒαΌγϊοα Ποτβοϊῦ (τόσα. θ, 7). Δαὰ ἐιΐΒ 
18 Ῥγοδυαρροθοἂ 85 δὴ βδοσοῃιρ᾽ἰϑηοἃ ἴβδοὶ ἴῃ 
(86 ἰαπιοπίδιΐοα 'π πο 411 86 ΘΟ ΡΔἢἾΟ18 8Ρ- 
ῬΟΔΓ 88 ΒΏΔΤΟΥΘ ἴῃ (ἢ9 δβίγοϊζο οι ἢ 85 {]]16η 
Ὁροὰ δονβοὶῦ, (τοσβ. 9-19)ὲ. Τα χο)οϊοϊηρς οἵ 
Ηρδυθη δηὰ 61} (9 βαϊηΐβ (τοσ. 20) οἰ θαυ δχ- 
Ὄτα8865 (96 Δοσουιρ 5 πιθπὶ οὗ {16 ᾿υἀπιοηί, δπὰ 
ἴδ ΒγπιὈ0} 164] δοί δῃᾳ Βρϑϑοῖ οὗ (89 Απροὶ (γ6 γα. 
21-94} δτὸ Ὀυὶ ἀοοϊδτναίγοὸ οὔ {9 ρογίεοί Γοργο- 
Ὀδιΐοη οὗ Βαγίου, ἰοσοίθη ἢ} 1[8 ΘΟ ΒΘα ΔΘΏΟΘΒ, 
Βεῦ σαϊϊ Ὀοϊης οὔσ6 2070 ΒοϊΪΘΗΪΥ αθγπιοὰ. 
ΤΌυ5 15. ἰὴ!6 ἠυάχιηοαῦ οὀχοοαϊοα ἴῃ ἴοι πλαΐῃ 
δοίϑ. Αοοσοτάϊΐης ἰο Ηθηρδιθθοτγα, ἰἢ 6 ΘΟ 60 
ἀοϑοτὶ 658 τὺ Β88 ΔΙΓΟΔΑΥ ἰδ ἰζθη 0͵]δοο. Εσχϑ- 
ξε518, τ δἰ πα, δίθοτβ Ὀδοϊςσατὰβ; ἱΐ, ΡΤΟΌΔΌΪΝ, 
ΔΓ ΔαΥ δ᾽ χι8 (9 Μ|Ὶ}1 0 ηπ18] Κὶηράοῃ---ηὰ (ἢ 8 
ἐξ ἰδ δηχίουϑ ἰο αὐοϊὰ, 85 (πουσὶι ἰξ ΓΘ ἃ ΓΟΟΚΥ͂ 
γ8]}. 

γεν. 1. Αποῖδοσς ΔὨρΘοὶ.---Α βυιδο]ο 8ῃ- 
κεἰϊο ἔοται, βυ ζιοϑίϊγο οὗ δῆ] 6Π86], ποί Ῥγθοϊβοὶ Υ 
δυο (Οαἷον., ἤθηκϑι.), ἔον (86 Ῥατγουδία ἰ8 ποῖ 
ἰο οὐαὶ απ} αὐνερ τδἷ8. ΤῈῸ Ηοὶγ αδοϑὶ (Υ11- 
ἐγἰη 94), ΒοΎΘΥΟΓ, 18 ΠΟ δηροὶ οὗ οχίθγη 8) ον θη (8, 
δηὰ [απ 6 γ᾽ 8 Θηιαϑδαρο αἰά αὐ Ἰεαδί ποὶ Ὀτίης 
Βαῦγϊου πὶϊὰ Ὑἱοϊθθοο ἰο μ6 ̓ ζ8}}.. Η βου σαν 
ἀοδηο, Ομ τἰϑιϊδηϊ γ, ἰὰ ἃ πον, κἰογίοιβ, δὰ 
ἰδβογεΐογο τα ΟΣ οἰδοδοίουθ Ὀΐι480 οὗὁἨ ἀδνϑὶορ- 
Ἰηθηΐ, πιυϑὲ Ὁθ υπάἀογβίουα ὉΥ ἴΔ6 ΑἸκο]. Ησοποθ 
ΔΙοπο 8 πἷ8 χΧἴοΥΥ ἰο Ὀ0 ὀχρίδἰηθὰ, σὶσοι Ἰἰ κι 8 
ὉΡ ἰμ6 τἢ016 ὁδνῖ. Α οουρ]θ οὗ πνοϊομοα δηά 
ἀἰβογάονΥ ποζϑίϊο 8 6δῃ, οὗ σουγβο, ποῖ ὃὈ6 ἰῃ- 
ἰϑηἀεὰ ὉΥ {}}8. 

γον. 2. Ἐ 4116, 141102.---Α οονίαἰη ζαίυτο, 
Ὑδἰοῖ 8}}8}} Βοῦ6 ἀδύ Ὀθοοῖηθ Ὀοΐδὰ ργϑϑοηὶ δὰ 
Ῥεαϑὶ, Τὴθ ΟΥΓΥ͂ οὗ οἷ. χὶν. 8 ἰ8 γεβοορίοαά ἢθγο : 
ἰδαὶ, ΒΟ ΟΥΟΡ, ΔΡΡΙ194 ἰο ἰ89 υαπίγοτδαὶ ΒΑΌγ]ΟΩ. 
ἴῃ ἰμ6 ἄτγβι ρῖδοο, ἀουθι]θαβ, (μ9 σοπιρίὶοίθ βρὶ- 
τἰία4] {4]1] οὗἠ Βαύγίοι ἰ8 ἱπίθη θα, 845 8 τηδοΐ [68 
ἴτοιι (89 οοῃίοχιὶ: δῃηἃ ἰδ ὈΘΟΟΙΣΙΘ, εἰς. Βαὶ 
δίοπρ τὶ (6 Θοταρ]οίθ θδρὶ γἰϊαδὶ {41}, ἢον ἃ ͵ϑι0- 
Υτἷο }} 18 4180 ἀδοϊἀδοά. Ασοοτάϊης ἰο Ὠβι6τ- 
ἀἰοοῖκ, ἱπάθο, (μΒ6 ποτὰβ: ἃ Βανίταϊίο οὗ 
ἀθπιοια, εἰδ., ΔΙΣΟΔΑΥ ἀοποίο οχίογηαὶ ἄδδο- 
ἰδιΐοα, {πὸ τ 6 ἀοβοτγὶ ριΐοη 15. χὶίὶ. 22... β παι] υὶν 
Βοηϑίθηδοσς, νοὶ. ἰἱ., Ρ. 268. δβιοτά. ουθη σο- 
ξατὰϑ ἴἰ 84 δίπρυαΐϊδν ἰδὲ ΕὈταγαά βῃουϊὰ ψεί τη- 
ἀεγβίαπι {6 διγάς ““δρὶ γἰτ4}}γ.᾽}Α πδαῖνο “ ψεί }᾽" 
Αοοοτάϊηρ ἰο Βοηκοὶ, (9 ““ ἀποΐθϑπ Βρ᾽ τὶ (8 ̓" ΔΙῸ 
ἀερατίοἀ 5οι}}8, δηἀ “(8 Ῥαββᾶβθ ΨΥ οἰ ΥΪ 
ἰγοδίβ οὐὔ βσ! βρίγὶ 58 δθ, δ {πὸ} ΔΡΡΘΩΓ ἴὸ 
[86 Ἰἰνίηκ, δ οδ᾽ δὰ σῇἠοδίς.᾽ Τὴ γονογοπὰ 
ἀϊτίαο που]ὰ, ΒοΊΘΥΘΥ, ΒΌΓΟΪΥ ποὲὶ ἰγδηβίοσς Β8- 
ὈγΪοα ἰο ατίαογ  Αοοοτάϊηρ ἰο Ηοπκδίρη- 
ὈεΓΖ, [4130 διαατὶ δυὰ ΑἸίογὰ,---Ε. Β. 6.7, 89 
φυλακῇ ἀδοί69 ἃ »γίδοη--οι "8: α γίδοπ οΓ μη- 
εἰταπ ερίγῖίΣ απᾶ ὠπείεαη διγάε. Ἴ6 οχργοββίου, 
Βοπονον, βοὴ ὑπο τίς τοΐθυθησο ἴὸ ἃ ζδ] ] 6 ἢ 
οἰ(γ, 18 ΔΡΡ᾿Ὶ ΘΘΌΪΟ Ὠϑί (ΒΓ ἰο 5ρ᾽γἰἐ8 ποῦ ἰο Ὀἰτάβ. 
“Τὸ 12 ῈΥν οὗ (μεῖς οδβοηιίαὶ οδδγδοίον ὈδηἾβ}98 
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{86 ἐμ 6 γ.᾽᾿ Το μο ἀοδογί οὔρδζπη Βοιιοῖ ΤῊ] 
ν᾽ ουἹὰ 6 (ἢ γγογϑί (μ4( οου]ὰ ΡοΒΒ ὈΪΥ 6 Αγ ὰ 
οὐ ΟΒν  βέϊδη Βοπιοὶ [ἢ γοβροοῖ οὔ ο ὀέγάς, Η δῃρ- 
βΒίθη ον οἶἱο68 8. οἷϊ. 6; [8. χὶιῃὶ. 21, 22; χχχὶγ. 
[11,18] 14 [16]; δον. 1. 89; ΖΘΡΆ. ἱἱ. 14. 

γεν. 8. ξοΣ. .. οὔ 6 νυὲῃ9θ, εἰς.---Τ}ιἷᾳ ἴδ 
89 οἴἶδδηοο Ὑμΐοῖ 8 ᾿υά κοα ᾿ΥϊπιαΥ Ὁ ὈΥ ἃ ζα}}- 
1 ὉθὰοΥ (μι6 ἀοπιϊηΐου οἵ ἀθιηοπΐο ρΡΟΘγ8. ΒΔ- 
Ὀγίοη .48 οὔθηάοά ἀζαϊηϑί (ἢγθὸ οἷ. 8868 οὗὨ τη 6ῃ 
-οἰλὸ παέίοπε, ἰ.9 ἀίησο, δὰ ἃ, πὶ 16 ο1458, (ἢ 9 
πιεγολαπί οὗ ἴ86 θαυ. [79 τουϑὲ δραΐη ἀἰδβίϊη- 
Ζῖδῃ ἐλόες πιεγολαπίς οὗ 8.86 68 τι]ὶ ἔγοτι {Π 6 δρεοὶ δ 
"πετολαπίδ ποτα {86 ἤοαιδη 88 ταὶβοὰ 0 [ῸΡ 
Βογβοὶ Γ ἤὕγοπι 189 ρτοδὶ οὗὨ ὑμ6 βδαγίἢ (τοῦ. 28, 860 
Β5υν. ιν). 1 νὸ οχαιηΐηθ (86 ΔΥΓΔΏ κοι ΘΠ 
οὔ(δμο ὅδθον, τὸ 584}} δὰ ἐμαὶ πὸ ἢ8Δ8 ἃ 2 ὁΓ6 26- 
ὭΘΓΔ] δῃὰ ἃ 070 Βροοὶδὶ δυγϑδηκοπιθηὶ, 7189 
ΙΏΟΤΘ βΘθΏΘ0Γ8) οπ0 ἀἰδίϊησυΐθ 68 Ὀείνγθοι {89 
ζίπσα, οὐ (86 τι Ὠ Υ οΥ̓́ΓΠ6 οατί, δῃὰ (ἢ παίξίοηϑ. 
Το οιηδη 1.88 βοἀποοα ἰπ6 ἔογπιοῦ ἰσ (86 ἔογηϊ- 
οαἰΐοη οὗ νοῦ] ά- οἱ οαϊΐίοη, δπ ἃ ἰοἰοχίοαιοὰ ἐμ 
Ἰδίίον ψὶτ (6 ταρο- σἰηθ οὗ ζδπαιϊοΐβπηι, δοσοτά- 
ἴῃς ἴο οἰι. χΥΪ!. 2; χυὶ!ἱ. 38, ΤῊ πιοσὸ βρϑοῖδὶ 
ΑΥΥδη χοηιοηΐ ἰηβογίβ 8 ἐμπὶτὰ ο1485, {86 πιογολαπίϑ 
οὔ ἰλ9 εαγίἢ, 8 ἰσαπβὶἰἰοη- οτπι Ὀοίγθθ ἐμ Κίη ζ8 
δηά {π0 πδίϊοη5, πῃ τ᾿ σα (89 Το Υ-δαθηΐβ σΔῈ 
ὈΘΟΟΙ.Θ ΤΔΛΟΠΘΥ-ὈΥΪΏ669, πὰ ἐδ Ῥτγίῃοοϑ δζθῃίϑ 
οὔ ἐΐοὸ Ἰγοδῃ. Βαϊ δχϑίῃ, 0 9 οἶα 88 οὗὨ πιοοδῆ- 
1110 Ρ6ορὶθ ἰδ, ἷὰ ΟὟΓΡ οδδρίον, βυθ-ἀἰν! ἀοα Ἰηϊο 
ὑπο οἰ88865, υἱζ. : [1] (8 ἐπιέποπί πιεγολαπίδ, νι 0, 
88 ἱπιιηοαΐαίο βογυδηίβ οὗ (9 Τ οἴηδη, ρατγι οἱ ραίθ 
ἷὰ ΟΡ αχυγν, δὰ [2] ἰδὸ ογαϊπατν ἰγαάεδρεορίθ 
Ο7Π ἰλς ωονὶά, Ἀδτὸ ἀοϑιρηαιοα ὈΥ͂ δεα- γε, Ἢ 080 
πίον δίβ το Εἰς ννἶβο, ἰὰ ἃ ΠΙΟΓΘ ζΘΠΘΡΔΙΪ Β6Ώ86, 
Ἰμγο]τοα ἰπ ἰδ Ἰυχυνν οὗἩ πὸ ἤδοιιαη. [{ ν͵ὰϑ 
οἷον ἰο ἴ ὅθεν (αὶ {9 βΒυαρον- δ Ἔχαρρθ- 
Ταίϊΐϊοι οὗ τπδζηΐίβοθησο, (86 ΡοΙΡ οὗ πψοτὶ ἀ-866]ς- 
ἱηκς ἴὰ ἰῃὸ Βοατὶ οὔ ταδὶ πά, πὰ ἰ8 6 ὙΟΓΥ͂ ρΡ͵δσθ 
ΨὨΘΏσΟ ἰδ6 ἔογσοϑβ οὗ που ἀ- τοιυποίαιίοη, 8] υλ- 
Ρ᾽ οἰ γ δηὰ βἰρ]ο δυϊίυτο, βου ϊὰ κὸ ἔοτγί, που]ὰ 
Ῥίδοο ἰοὸ ψ οὶ ογρϑδηΐβηι οὗ νψοτίἀϊγ 16 ἰὼ 8 
οοπαϊιΐοη οὗὨ τον Ὀ]οαίοάπε88, δηὰ ἔθ Υ ΒΕ ΪΥ 
ϑποϊδίϊο δαί ἰδἰΐοη. [866 Νοτκ 16 οχ οδδρ. ΧΙγ,, 
Ρ. 214.--. Β. 6.] 

ΕἾΟΙΣ [16 ΡΟΥ͂ΝΟΣ (ον 1606) [[]Δημο : 
τα ΓΥ οΟΡοσαιὶ οὩ], εἰς.--- Ασοογάϊης ἰο Ὀϑι6Ὁ- 
ἀἴθοκ (τὰ ατοί. ἐε αἰ.), ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρῆ- 
νους “γΤοῖδγβ ἴο {μ6 υαϑί τοεα ἡ [φεισαζίϊσε Ῥετπιόσεη 
οΥ̓͂ ἰλ9 Οἰίγ, δια ρ] ουοά ἰὰ 1Π9 δβεγνΐοο οὗ Ἰυ χαῦγ. 
ΤῊΙῖΒ πουϊὰ, απαἀουδίοαϊγ, ὈΘ πΊΟΣῸ ΔΡΡ᾽ σα ὉΪ6 ἰ0 
Ραχϑὴ ὑβδὴ ἰο ΟἸ τ βιίϊδη Βοθ. Βο ἱΐ νὲ]} σθ- 
Ὠιθλογοά, ΠΟΤΘΥΘΡ, παι (89 “« ποῦ] Κίησαάοιι ᾽ἢ 
ἀἰὰ ποὺ θοοουιθ τῖο ἰΒγουσ ἰπ6 ““ τοῦ] οἰἱγ,᾽᾽ 
υϊ υἱοα υεγδᾶ. 1115 δ'βο Ὀοί(ον, ἔγοτα Ρ}}]]ο]ορίοαϊ 
οοπδί ἀογαίίοβ, ἰο τοραγὰ δύναμις 88 {8 το ΚΕ 
ορθγαίϊοπ οὗ ἐμπδὲ σοΏ ΓΔ] ᾿υχατγ. Το ἰπίογρΓθ- 
θὰ: Θη αοοουπί οΓ δὲν ροιοεγ μὲ ἱμχεγίουδηδ8ι 
(ῦ9 ηοιι6), ΓΘΔΙΥ ἱθυόῖτοθ δὼ ΟὈ] ον αίΐοη οὗ 

δύναμις. [“Ὑ Δύναμις, εορία, ἃ8 Ὑὶιτίηρα, 0 ΧΘ- 

ταλτῖκϑ, ’ αἰϊωάϊων αὐ Πεῦτααπι υοοὲ ψῃ, δ 7 8 δα 
εἰσηϊΠοαίζίοπὶδ υἱς 6εδί, 7 οὉ χχχὶ. ὃ. ἘζΖοῖ, χχυὶϊὶ. 
4 Ἧο αν πλούτου μεγάλου δύναμιν ἴῃ 408. : 
Δι. 1.2, 4. Ατγοβῦ.--Ε. Β. Ο.] 

γεν. 4. ΑὭΟΣΙΒΟΣ νοΐο9 ἔσο ἴ86 Εΐϑανθϑῃ. 
--ἘἼτἪῃ ἴθ ποίου {πᾶὶ ἰΠ9 τοὶοθ ἤγομη Ηθανοῶ, 
Βροδκίης ἴγοιλ γα γ8. 4--20, 8 ἱπίογροβϑοὰ Ὀοί θη 
80 ἔτο ταὶ Ὑ Αἰ κζο8 οἵ τοῦ. 1 δηα γοσ. 21. [ἢ 
(89 ἱτνο Αῃκοὶβ, ννὸ Ὀοἰιοϊ ἃ (9 ἀθποῦῃοοῦ δηὰ (ἢ 6 
ὀχοσυίζίοπον οὗ οὐδ Ἰυαάκπηοηὶ ὕρου Βαυγίοη, 89 
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{δὲ υάδαινοπὶ ἈρΡΡοδγα οὐ δαγὶἢ : ἴθ (Π6 σοΐδθ 
ἔγοιυ θεν, ψὸ δηἀ (ἢ ΟΥΥ οὔ 6 ΟὈΌτοΟΙ Τγὶ- 
πυρί --ἰθϑ ΟΒυγΟἢ ἢοὶ δ ΡΙΥ ἴῃ ἴΠ6 οἰοῦ 
ποΙὶά, Ὀυὲ αἷδο ἰὼ {π|59 πορὶὰ,---δἀο ἀτοββοα ἴἰὸ {Π6 
ΟΒυτγτοῖ οὗ αοὐ οη οατ. ΕῸΓ τὰν 11“ {Π 6 γΘ ἰ5, ἴῃ 
(086 ΟΠ ΓΟἢ οὗ οαγί, ἰπ τοϑρϑοὶ οὗ 154“ πάἀϊνί 8] 
ΤΩ ΘΙ ΌΘΓΒ, ἃ Θοηϑίηηι τδυϑγίηρ ὈοίΘ Θη ὈΓοῖη8- 
ἴυτο βΒοραγδίΐοη ἔγοαι δΌγίοη (ΌΥ το ἢ Ὡδπιθ 
δυθὴ (6 δνὐδηροὶ σαὶ Ομ αγοἢ 18 ἀφδδιχζηυίοα ὉΥ 
Βοοίδιϊϑη Βρ|Γ[(3) δὰ δ ἰδγάγ. ἱδγυγίης ἴῃ {ἰ10 
σοιμπηππίοῃ οὗ ἃ ἰγθ ΒΑΌγΙΟΙ, αραγαυδίθα ΌὈΥ τθᾶ- 
πἰοϊά ἴλη δι σα] ἰάρθο8 ἱπίο [δ 6 σαριυϊίαα βαδν- 
ἰοπίοα, ἴμ6γ9 γοϑ 468 ἰπ (86 Βοδύθηϊυ Ομ υτοὰ (μ6 
γα Β0η56 70. (6 ἀειοτϊπίης οὗ 6 Βουν οἴ 
ποοὰ ψ θη τἰ6 σοποταὶ οχοάθ ἵγολ ΒΩΌΥΙΟΙ ὃδ6- 
ἴοτγο {16 ἡυά σπηοπὶ βἰναὶ] Ὀ0 88 πεσΟΒΒΑΓΥ͂ 85 (ἢ9 
ὁχοΐο οὔ ἐδ6 Οἢ τ 518 η8 οὔ 5085 (ἰτὴ6 ἔἴγοιῃ δ ογα- 
βαϊοπὶ ἰο ἢβοῖϊα. Τὸοο θαγὶγ 8 ἀεραγίατο 18. ὁΡ- 
Ῥοβοά ἴο ἢ ΠΥ 8πὼ ἴον; ἴοο ἰδἰ9 ἃ ἀδρδγίυτο 
ἐδ ο511}}16 (0 ἔβὶι διὰ δι) γ.; ὈοϊῺ δοῖβ, ε]ιδὶ 
οὗ ργοοϊρίίδπου δηὰ (δαὶ οὔ ὑπάσϑ ἀθῖδΥ. ἃτὸ 8 
Γαπδιϊοαὶ οὁρροβίιἰοη ἴο 186 ἰσχαϊ ἢ. Αοσσογάϊπᾳ ἴο 
Βαημοὶ, 16 σοῖο ἔγοπλ θανϑθῃ ἰβ (ἢ 6 γοΐσϑ οἵἁ 
αοἀ οΥ Ομ γί δι, δας ιϊπδὶ το Ὀ πιογάϊοοἰς λα ]- 
οἰοιιϑὶγ γϑοδρῖ8 (Ππὶ βυσὰ δὴ ΟΥΙΙΠ 4065 ποὶ 80- 
οοτὰ νὶι (0 ἀδϑοτγ ριὶγο ἰοπθ οἵ ἰ(8 ἀϊδοουγδο. 
Μοα δι οἷν, οΥ̓ ΘουγΒθ, ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΔΙ ΟΙΪο δθὰ ΘΥΘΓΥ͂ 
ΒΘΔΥΘΏΪΥ Υοἷο6 15 ἰο ὃὉθ γχοΐοσγγοὰ ἰο ἀοἀὰ διὰ 
σμνίϑι. 

Οοαιθ ἔοστ οτιῖ οὗ Βόσ, ΣΩΥ͂ ὈΘΟΡ]96.--- Τὴ 19 
Οδῃ ΓΟΙῸΓ ΟὨΪΥ ἰο 89 σοιρ]οίθ τιρίατο οὗ τοὶὶ- 
εἰου 5 δηἀ στ οἷν [6]]Οϑ}ρ. το τοχζαγὰ (89 
ῬΟΤΒ 88 Βαυϊη γοΐθγθησθ (0 δὴ Οχίογπαϊὶ ἀ6- 
Ῥατγίατο οὔ μ6 ΟὈ γ᾽ βιῖδηβ ἴγοπι ἔοπιθ, 8}} ΟΒ τὶϑ8- 
(ἰδ Βοπιθ ποιὰ Ὀ9 8 οΘοηἰταυθηϊ οη οἴ ἰΠ9 ἢ 66- 
ΦΘΩΥ τοῖσθ. [1 188. (χὶ νηὶ, 20; 1}1. 11) 186 
οἰγτουπιδίαησοβ αἰογοά, ἰὰ παΐ Ὀοΐπρ ἃ ͵ογίωϊ 
Θχοίυβ, (μὶβ 8 ΘΔ ΟΠΔΥΥ͂ ΟΠΘ: Ἐ δηὰ ἰδη5 186 
ὙΔΓΩΪΏ ἰ8 ὈΓου ἢ  ὨΘΑΓΟΥ (0 [πὶ οη6 ΜΡ ΐοἷλ ΟἿ 
1ογὰ σοπιπδῃ}8 ἰῃ Μαἰίί. χχῖν. 16, βηὰ 116 οοζ- 
Ὠδίο ΤΔΓΩΪη48 ἴῃ ἐδ6 0. Τ΄, υὦ. (δδι οἵ [μοὶ ἴο 
οοπιθ ουὖἱ οὗ ϑοάοπι, ὅ66η. χὶχ. 1δὅ--2.2., ΘῈ ΔΘΥ 
ἀκφβίγαοίῖοι ἱτροπάοὰ, δηὰ πδι οἵ {86 Ῥϑορὶθ οὗ 
[δγ86] ἰο κοὶ ἴθ οπι υΡ ἴγοιυν (6 ἰθηΐβ οὗ θαι δὴ 
δὰ Αδίγδ, Νυ. χυὶ. 28-26, [ἢ 26τΓ. (1. 8; Ἰϊ. 
6, 9, 45) νὸ δᾶγτο ἰπ βδῃθ σἰγουϊηβίΔηοὁ οὔ Βᾶ- 
ὈΥΪΟΠ᾽ Β ἱπιροπάϊης ἀοϑίγυοίίοι σοπιθὶποὰ τὶ (ἢ 6 
ψγηΐηρ; 8η ἴσοπῃ ἴΠ056 ὈΙΔΟΘ5 ὈΓΟΌΔΟΥ, 68ρ6- 
οἶδ} ν 9 6Γγ. 1]. 45, 186 πογὰδ Πότ 8Γγ ἰθκεη. Τὰ 
ἐπίογθμοΘ .88 Ὀ6ΘῸ 0.51} τηϑάθ ἔγοπι {παι (Ε]- 
Ἰίοι 1Υ., ΡΡ. 44 84ᾳ.), δὶ ἔῃ το 8.18}} ὍΘ ουύυϑῃ ἰὸ 
ἐδι6 148, 81 ηἰ8 οὗ οὐ ἴῃ (ἢ9 τἰάδι οὗ οῦιο; δηὰ 
ἐμαὶ (ποτ νν}}} 6 ἀδῆρογ οἵ ἐμοῖν Ὀοὶπρ, ἰτουμρὰ 
δ Ἰἰηροντίης ἰομάμποβϑ [0Γ ΠΟΙ, Ῥαγίδίκου8 οὗ ὮΘΓ 
οοτηἷπα δι φπιοαι. ΑΚΨΓΟΒΡ.---Ε. Β. 6.] 8696 
Φοτ. Ἰὶ. 6, 9, 40. 

Τηδὴ γὺ μᾶαιῖδὶσθ ποῖ 1 ΟΣ 5118.---Ξ.06 
6οη. χὶσχ. 18. Τ 5 εἰ οιοδλὶ» οὗ εἶπα 'Β ἴἰο Ὀ6 υ- 
ἀογϑίοοὰ ἰῃ 6 ῬϑουδΌΡ Β6η80 σα, ἃ ὕοίἰοιοδλὶ» 
ἐπ σεϊ---ὰ τἱοὸν νοι Ὀδι οτἀ  οοῖς σοπιθαίβ, δαὶ 
ψΓΠ16ἢ δηἀ 5 ἰ(8 βυδοϊοπὶ ὀχ] απαιΐοη ἐμ (ἢ ἀὶ9- 
εἰποιΐοι είν θη Π6 ΒΙΌ]  οαἷ 14 688 οἵἉ δἱπη (δὴ πα 9) 
διὰ σέ [δολμιήτεεγοαί μ4].} Α ἔθ] οσϑῃΡ οἵ 

 [Α οαπίϊοπατῃ ΧΟ ΠΝ ἸΘῪ ὉΘ δ ον μὶ ὁπα. Τῆο ολαοοοὰ 
ΦΘΟΆΡΟΓΒ ΤΟᾺΥ το]οΐσθ ἴῃ γιοῦ οὗ {Πϑὲ Γ ποθ ρ9.--Ἐ, ΒΕ. 6] 

{1 [Τὸ ἀιφιἱπεῖϊίοη ἤδτο τοίθγτοη ἴὸ δϑοπὶθ ἴο ὕθ ἴῃ σ0ἢ»- 
τοιρ  αἰθὴ Ὁ {Π6 τ δοϊοσίδηδ οὗ (ἢ9 Βοί ττοδιϊὶοη ἴῃ ἴΠ 9 099 
οὔ το [,Δ{}π τότ πεασμῖα δῃὰ γεαΐμς ρμοίνηζία! ἐ4---τἰὴθ ΤΟΥ ΟΥ 
4πάίοδηίης τ 6 φέαίη ΟΥ̓ δἰ; 1ἢ " Ἰατιοῦ, [6 ἀσροόξεινγ, ἰο πμη» 
ἐελπιεν ῬΥΌΡον ἰο ἐλ Ῥοτοηῖ εἰππίηρ. ἸΤΏπα Τητγγοιίη (Υ70]. 
Ἰ,, Ρ. 6δ4), “" Μαουα δὲ ροϊϊοιδόο ἀρ γι διαῖίε οἱ αἰλίοα, φιᾶ λονεὺκίο 

βἴηβ, ἴθ 10:9 ὨΔΥΤΓΟῪΘΡ Β0η86 ([ τά ), 18. 88 1}1- 
ι1|6 ἰηιοηάθα 885 ἃ {ἘἰἸοϑ!ρ ἴῃ Ῥυπίδυηδηϊ [ῸΡ 
δ᾽η9 (ὨὈπιετά.) ἰ8Β Θχοϊυδί γον τηοδηΐ. Α ψυ]}ε85 
ΡῬαγιϊοϊ ραιίου ἰὼ Ρααϊδη πη οηΐ νου] ὰ ΟΡ ΔΙ ὃς 
κί ἰο Ῥγορ ἰδ ΟΥΥ ϑυδογίης, ΕΟ Ομ τ 
ἰλὲ δίππεν, ὨΟΝΘΥΘΥ, ΟἹ δῃ 6604] τῃηογδὶ ἴοοί ηΚ, 
νὶτουΐϊ [86 γΘ-Δοίίοη οὔ ἀἰδοϊρίίης, οἰ δειἰδοιηεηί, 
οχοοιηηιαῃ σαϊΐου, 8. [6] ΟΡ ἴθ δὶδ συΐ, 
Ησδπος 89 πληγαί δτὸ ποΐ δΒΙΓΡῚΥ δίγοζει; (ΒΟΥ 
8.0 ἀεεεγυεά [πυεγεολωϊάείε} ΒίτοἾκο5 (866 δ05}. Υἱὶ.; 
Ναμπῦ. χνὶ. 21--24). 
[ [τ 6 τ ρ]]οἃ Πότ ἰδ δὲ ΌΥ τοπιὶ ἰδ δ ΒΑ- 

Ὀγίοη {8 6Υ πουϊὰ Ἰοπὰ {Ππὸὶν βδηοίϊοη ἰὸ 118 51π9 
ὮΥ τηοὶγ Ῥτθδϑῶοο, δῃὰ πουϊὰ, ἴῃ Δ]}} ῬγοθδὈ ΠΝ τ, 
Ὀοσοοῖηθ οοπίδϊπαίοἀ ὈΥ ἴΠ6 ἰπηϑδηθησα δουπὰ 
18 6πὶ.᾿ ΒΑΒΝΕΒ.--Ε. Β. 6. 

γεν. δ. Εος ΠΒΟΣ αἷἰπα παν Ὠθαροᾶ ἴοξθ- 
ἴδον ὑπο ἴ86 Εΐδανθῃ.--ὅ.66 ΚΒΥν. Υιεπ. 

γεγο. 6, 7. δηᾶον πηῖο δ61Ι ---ϑεε 57". 
γεν. Αἀάγοββ ἰοὸ ἔμοβο ἱπ᾽υγχεὰ ὈΥ ΒΑΌΤΙΟΙ, ε8 
διῃοῦ. [ϑ8Πουϊὰ πὸ ποὶ γδίμοτ, τῖιἢ ΑἸΐογὰ, το- 
ξανὰ ἰμ680 ψογὰβ 85 “"δἀάγδιβοὰ (ο (ἰγ6 οχϑδῦ- 
εἰοΏ 6798 οὗ λυάριμθηὶ ᾽"--Ε. Β. 6.1 ΥΥἹἯΕὯΒ ἰδὲ δου» 
δἷἰ6 τηδεαδαγε, ἴ0.6 φμαϊιίαίἑθε ταιτὶ θα οπ δ ΕΣ" 
Ῥγοαβοὰ ἴῃ φυαηπίαζίοε ἴοτη. 8: ΒΥν. Υἱεπ. 
Οορ. 18. χὶ. 2ὥ. Τα ὀχργοϑϑίομε διπλώσατε, ἐν 
πλᾶ, διπλοῦν ἄτα, ἰδμογεῖογο, πο ΒΩ ΡῚΥ “ΤΠεῖο- 
τὶ." Τῇ δοπβαυτητηδίϊΐοῃ οὗ πον Ῥυ πη δὨΒιεδὶ 8 
Γατη 8.6 τ} ἃ ἰὨΓ66-ἴ0]4 τηοεϊτα, Ὀεΐπς (80 ρυἢ- 
ἰϑμαϑηΐ (1) ΟΥ̓ ΒΟΓΡ οἱ] ἀϑοὰβ ἃ ρδίησι (Βὲ συ δετίης 
ΡΆΓΓΥ ΠΘΌΘΥΔΙΥ; (2) Οὔ ἐπ δυρ, ἰπ ρῬδγισαϊεῖ--- 
ὉΥ πο τ 8τΘ θα ἰὁ0 πηἀογβίδπα ἐδ6 σρ οἵ 
Ὀϊιοταθδ5; (8) ΟΥ̓͂ εν βοϊ [-πἰοσὶ βοδίϊου δὰ 
Ῥγὶάο, νυϊοῦδ ἰηνοϊσοὰ α ᾿ἶκθ πηρϑβϑυγε οἱ 
ΒΟ] δεΐοη δηἃ ορργοϑδῖοῃ 90. (6 δυβεγεῦδ. 
ἘΣ 5886 δβιαϊ τ πὶ ποσὶ ποδσῖ.-- - νθη ΠΟΤ; δὺ 
ὈΠΙοτ δυο  ὨΔῚΥ Βοσῦγο ἰδ 8.1.6 ἴῃ ἔδος οὗ [86 δἰ {18 
οὔ 89 ἐΐπιο8. Αὶ 4τ661.---ἶπλ. χἰὶνὶ!. 7. Απᾶ 
ἃ ψίἰᾶονυν Σ ὧτὸ ποῖ. .---Α πίὰον ἴα (6 τηοτὸ ζὲ- 
ΠΟΓΔΪ Β6ῃ890, 88 0ῃ6 ἀδβογίοα, 8466 14. χὶ νι. 8,9. 
Νοίίμον 8 Βδ8 ἃ ὀχίαδδ ΟΥ ἃ τοῖεὲ ΔᾺΥ ΓΟ, δυΐ 8 
»οϊναπάνγία. ΒΔΒΟΙΤΟῪ Σ 584}} οὶ 8δ66.--Ξοῦ- 
ΤΟΙ, ῥδυιϊσυϊαυγ, ἴὁΥ ΟΙ ΤΩΘΔΗΥ͂ ἀδυζῃ!εῖε 
(ταϊσὰ, οὗἩ δοουγβο, ΔΓ ποί (6 οἰτ168 δηά ρεοορίεϑ 
8 76 ἰο ραβζπκῆ Βοπιθ). ΤΠ 886 6180 τοζαγὺβ 
μιθγβ οὶ 88 εοἰθνδίοἀ δῆουθ {86 υπΐ γεγβαὶ ἰὸν οἵ 
ΘΟΥΓΒῚΥ νυἱοϊϑοιίυθ, οἱονταίθὰ δ ΌΟΥΘ δι᾽ βιο τ 
ἀοοιηϑ. 

[1989 εἐχργοββίουϑ, ἰη δα ϊεϊου ἰο γεββοῦβ 
ΡῬγοδβοπίοὰ ἰπ Ααὐ. Οὐπιπι. ὁ οἷ. χυϊϊ. 18, δβὰ 
Αὐν. Νοτε, Ρ. 317, ἰάθη γ {86 οὈ)εοίίνε οἵ 
Βαὀυίοη αἰνὰ (μα οὗ (89 Πανγὶοί. ΑΒ ἴα οἷν. χτῆΐ.» 
ὙΠ6ΓΘ ἢ τηδίη ἔρυτο γἂϑ ἰὴ. 6 Παγίοί, ἃ ῬΟΓΙῸΒ 
οὔ (9 δυταο] Σδί] οἢ ἮΔΒ ἀσανσῃ ὕγοπι {δ (Ἶ.-- 
80 Ὦ6γΘ, γογα [06 τηδῖη ἤμυγο 18 δαῤΑνίοηπ, ἃ ροῖ- 
ἰἴοπ ΟΥ̓ 1Π6 Βυπιδο]τδιΐου ἰ8β ἰδίκθη ἔγοιβ (88 
Ἡγοπιαη.".--Ε. Ἀ..0.] 

απέρεα ἑπβοίωσ. ἘδΑαΒ 6πὲ οδίίραίίο αα δΣ ῥγινὶθ ὧρ. 
ἑοῖο. .... οτδαν τεωϊυδ; οἶδε σαὶ ροϊεπίίαια ἀ- 
εἰν, σμὶ ποίας τηονίδετν ἐπίσίβδοομπε βάν, ἃ ρεχακ ν' 

6 οαί; αἴ͵ώδ νεγὸ δεοιιια]ϊν, σωυΐ μον [λεὶ πιὶ 
αγὶ δ, εἴα. ΑΒ ἴδο τογιη ἐξ τοεδοίκα!ν 60 

Θυνίογοά ὮΥ ἃ ἰαῦκο οἷλβα οὔ ᾿παὶ ἰδ ἘΠ ΘΟΪΟΚΊΔΩΦ 88 
οαᾳιήνδίϑοςξ οἵ γφαέμδ, λοᾶ δ5 ἰἰ ἰθ [Π6 ἰδία βΟΏΘΓΑΙΥ εὐορίοτο 
ἴα ἐπο ΙΒ. Υ., Ἡοτο δολωιά οοὐγγα ἰὼ ἔδο α. Υ. ΝΜ ᾿νὲγ8 

ἰορίοεά. Ιὲ δῃου!ὰ ὕθ σαγοίι!ν ποῖϑά, βοπευογ ἴϑαὶ Κὶ ο 
οπιρίογοῖ, ποὶ ἰῃ [16 οτάϊηα Υ τπϑδηίηκ, ὑπαὶ ἰὰ ἴδο δρεείδὶ 
ϑΘ6ς6 ἰοαδοδιο αὔονα.--Ἑ. Κ. 6.β 

4 [ΤῊ ἴσο οοπάϊειου οἵ ἴπ6 ὕπατοι ἀπιγίϑρ [ἢ 6 ροιροθεὶ 
δὔδοηοσο οὔ δον 1υνα υὐ πὰ Ἠορά ἰὁ τπαϊ οἵ 6 μεμέοι!, (ΟΡ. 
αι. ἰχ. 1δ: Μαγὶ {1 19, 20: Πῦκο Υ΄ 34:-- δ} δῃυπ)ά εἶν 
ΡῈ Ἰοοκίηκ, νεϊτὰ Ἰοπαίηρ, Γ τ Ηἰ δρροατίηρ, Τίς. 1. 13. Τῖν 
Αἱ. Κα. δ΄ οδοοὶῖ τοοϊδὶ τ ἰδουχσὶι μος ἴον ὀχ ρεισείοοθ 



ΟΗΆΑΡ. ΧΥΠΙ. 1--24. 827 

γεν. 8, ἙΒοσοίοτο 8881} Βοσ ΡΊδριθα οοτὰθ 

ἴῃ ὁπ6 ὅδΥ .--- ΡΓΘΟΙΒΘΙῪ ἐλέγεζοτο (132). Ιῃ 8η- 

ἐἰ6915 ἰο ΒΟΥ ὑγίάθ. ὨΘδ:Ὼ.---δϑἴίποο ἀοαίἢ σδ ἢ 
ποὶ ΘοΙ0 πΠρῸη Δ6Υ ἐσπῖσθ, δηὰ βίησο [116 ἀθαί οὗ 
μον οὐ ἀγοη ἰ8 ΟΧρτοββοά ὈΥ δογτοῖσ ΟΥ τλοιυτπίης 
{πὸ 7]. (λ9 ἔθτι ἀου 1658 ΘΔ ΌΓΘ668 ἐμ6 ἀ68.}- 
οὐ 'π ΖόμοΥαὶ, σοσαϊ πῃ ὈΡΟῚ ΠΟΙ ὈΥΪΠΙΔΥΙΥ 88 

ἃ ῥτοβοπι τα θηΐ οἵ γαΐῃ, δηὰ (θη ἀογνοϊορίηρ ἱπίο 
Ἰαουγηΐη, ΒυηροΟΡ, δηὰ ΠΟΣΥ ἀραὶ. [1π ΟἿΘ 
ἃδΔγ---ἰπ οη6 στοδὶ οαϊδβίγορῃο (866 188. χὶνὶϊ. 9). 
[πιποῦῖ δυσοοβϑίοη ὑβγοῦρῃ ἃ ρῥγοίγδοϊθα ρ- 
γἱοῦ---411-ἰοχοίον.--Ε, ΒΗ. 6.] ἘΕοσ δἴσοῃϑ. --- 
ΤῸ9 πιοὶθ οπληϊροίοησδο οὗ αοα ΟΡΡΟΒ68 1186] ἱπ 
)υάσιιοοι ἰο (86 Βαυρμίϊηο88 οὐ ΒαΌγ]οη, δηὰ 
ἰιἷ9 ἡυαάἀχηχθηὺ μ88 δ᾽γοδαὰν δόρυ (κρίνας). Τ86 
ψοϊο Ῥγουϊάθηοο οὗ Θοᾶ οσχϑουίοβ ἢ 6 Ἰιαρστηοηΐ 
οὔ! Ἰοτά, ἴον ἴ0 ἰθ. ἃ58 δβυσ ὑμδὶ αοἀ 888 ρῥχὶ- 
ΤΩΔΡΪΥ ἰο ἀο νιῖϊὰ ΒαΌγνϊοΙ. 
γον. 9,10. Απᾶἃ τἴδϑ16 588}]}] γγχϑο»Ρ επᾶ 

ψα]} οὐδὲ ὮΘΣ.---ἰἶῃ τόγα. 9-20 [19] δγὸ ῥσθ- 
δοηϊοὰ ἰδ 9 (ὮγοΘ Ἰδιηθηὶβ οτος Βαῦγ]οη, ἰδ τ ἱσἢ 
ἰΐθ ἰδτοο οἶ48568 δϑϑοοϊδίθα ἴῃ ποὺ συ! ΡΡΘΆΓ, 
ἷπ δι 6918 ἰο 1ῃ 9 Ρ6ΟΡ]ο οὗ αοά, 88 δα ΓΟΥΒ ἱπ 
80 δβίτοῖζο το μ88 δ. θη ροη ΒοΡ. ΤΏΘΥ Γο- 
Ῥγϑδϑὺῦ (δ 6 ῬΟΥΪΡΆΘΓΡΙ68 οὗἩ 89 }υἀ κηγοπὶ, ΤΟΤΤηΪ 
δὺϑουϊ ἰ(8 σϑομίγο. Οοαιρ. ΕΖοῖ. χχνὶ., χχυὶϊἹ. ΒΘ 
Ἰκιηκα οὗ τΠ6 Θασίἢ.---Ὀβιογάϊθοκ γἰ κθογ ἀΐθ- 
οδγὰβ ὑμ6 Υἱὸν οὗ ΗΠ οῃ ΒΘ ΟΥ̓, 0 δαὰβ ἴῃ ἐῃ9 
οὐαί, οὐαί ἃ τοίογοησο ἰο ““αἀομόίε (ὁ ἦεν αοιμδίο."" 
ΒΕ χαγ βἰκαὶϊοδοὶ 15 (16 Κίπρδ᾽ δἴδη ἅϊπᾳ εἴατ 
Οὗ: (67 ΜΠ πο θ6 Ὀυτηρὰ Ὁρ στὶς ΠΟΙ, ΤῸΓ 
ἐδοῖνς ἔτι οπ δ ῖρ πὶ ΒΑ γΪοη 88 Ὀαβθὰ προ 
ἐροϊδῃ. ΤἘΠΟΥ πιυδὶ, ΒοΥοΥοΡ, ἰοχζοίμοῦ. Ὑ} 
ον, 06 αἰδοιθα ὉΥ ἰμ6 βίγοκο πεῖ μ88 ἀθ- 
βοοηῃἀθὰ προ ἢθγ. Τποὶν Ἰαπιθηϊαίϊοπ 8 ΟΧΡΤΟ8- 
αἷγο οὗ ἱγο ἰδίῃ ρβ---οὐ {86 οη9 Βδηά, ἐδαΐ (Π6 0 
αν ὕδθ ἀδζιϊοα ὈΥ ἰδ6 σγδηάθυνγ δὰ ρον ῦ 
οἵ Βανγϊοα, δα οὐ ἴμ6 οἰποῦ, (μαὺ (ΠΥ ΔΓΘ ΔΊΥΑΓΘ 
οἵ δῦ φυϊ!, [ῸΓ (ΠΟῪ Βρθδὶς οὗ δ. )ωασπιεπί, α]- 
ἰδοαρὶι {ΠΟΥ͂ ἀο ποὺ δοῃθ ἰ0 ἰδ ρεδηΐιθηὶ οοη- 
βοϊουϑηε85 ὑμδὶ λέν αν οοιμταλιἐθα ζοχη σαί ἢ 
διά Ἰἰνοὰ ᾿χυΓΊΟΌΒΙΥ τ (ἢ 6 Γ. 
[Βιαπᾶϊηρ αίδασ ΟἿ. ---Τὴ9 σΘΠΘΓαΙ δβοηίϊ- 

πιρηΐ Β6ΓΘ 18 ἐμαὶ ἴῃ ἰδ 6 ὅπ] σαΐῃ οὗὁἩ Ρᾶραϑὶ Εοπιθ 
(80 Κίηχα δῃὰ χογογῃθηΐβ παὶ 8 Βυδιαἰηοα 
ον, δηὰ δεὰ Ὀδοη Βυδβίαϊποὰ ὮΥ ΒοΡ, πουϊὰ 860 
(9 δοῦγοο οὗ ἐμοῖσ ῬΡόοῸΣ ἰδίζθη ΤΥ, αὶ {δ δὶ 
(ΔῸῪ πουϊὰ ποὶ, οὐ σοιϊὰ ποὶ, δἰϊθιηρὶ μοῦ σϑϑ- 
ου0θ. ΤΏοΓΟ ΔΥΘ ὈΘΟ6Π ποί ἃ ἔονν ἱπαϊσαιϊοπβ αἱἷ- 
τοδὰγ ἐμαὶ ἐμὶ8. τὰ 11} ΟἹ Δ ΟἾΥ σου, δὰ ἐμαὶ 
(8ο Ῥαραὶ ροσγοῦ ἯΠ| Ὀ6 ἰοὕι ἰο 18}} ψῖ πους ΔΥ 
διιϑαρὶ οα ἰδ 9 ραγί οὗ (080 ζουθγ τ. (5 ἡ ἢΐσ ἢ 
ἢδγθ Ὀθ6η 80 Ἰοῦς ᾿ἰῃ 8]}]|8δῆ69 τυ (ἢ ἰ{, ἰο βιυβίαϊῃ 
οὐ τοδίογο ἰἰ."" ΒΑΒΝΕΒ.--Ε, Β. Ο.] 

γον. 11. Διεᾶ ἢ πϑσοδβαηῖδβ οὗ [δ 9 φασὶ. 
--ϑεοομὰ Ἰαπιθηξαιίοαυ. Ηδγο, οροίβιη ἐβ τθο ΓΘ 
ἰδ ΠῚ υἱβὶ Ὁ] 06. ΤΟΥ ῦϑθρ δπ ἃ δβοΐίσχγου ὃο- 
ὁΔ80 ΠῸ ΟὯΘ ΨΥ] Ὀὰγ ἰΒοὶν τ μα ἶδθ ΔΗ͂ 
ἴΏΟΓΟ. Τμο Υἱν  ἀποβ5 οὗ ἰδ ἀεβογὶ ριΐοη 8 α180 
δυβτηοηίθά ὈΥ (0 ρἱοίαγοβαθθ Ὀγοβοηί: ἐλευ 
φέρ, εἰς.. Θμλ, 0 1688, Ὀγ ἐδ 9 οἰγοιυπηδίδη Δ }}γ 
ἘΠῚ πϊσὰ [86 1. ΤΟΥ δ Ἶ86, ἐμ 9 θη το ΟΧΡο- 
ἀεξοξοοξε ἐς τΞυ Ὁ τ να τε - Ξς οὴ τ Ὁ 0 ὁ... ἀν 
ἰπἀϊεδείνο οἵ ἃ βίδίο οἵ [86 Ομ πγοῦ [ἢ το ἢ 6ἢ5}} Ὀϑ! οὐ 
διὰ οἰϑετί 1ἢκὉ [86 Ῥογδβοπαὶ δύδοησο οἵ 7680.4 ἐξ ΠΟ 
"πεπί,--Βλῖ δίγοδαυ δ ἃ Θυδοι 8ῆὴ6 88 οηἰογοά προῦ ἔπ 6 ρΡ04- 
ϑοδείοῃ οὔ [ἢ ῥζοιηϊμοα Κιίηκάδηι,--(ἢπε, ἀσπίς ΟἿ γίδια 
Ῥοίδοῦδὶ δὔδοποοθ, τἱτποπὲὶ τρρδίοτιαιὶ ἢΐη ἸΤΑΏΘΘ, δ᾽ 6 ἰθ ἴο κὸ 
50 ΒΠΡΙΡΙΘΕΝ γὰρ μϑβ τοὺ ὄνοι {πο ἈΣΠΘΗΝ, ΑἸγυδὰν ἴῃ 

8, δὴ ἃ ρατολΐ οχθηῖϊ ζγυῦδοῦς ΟὨτίοῖο 
ἐσ ΟΥΥ δεατά.---Ε. Β. Ο] - ΠΡΡΒΠΟΟΟΝ 

Βἰἰοη οὗ ἐμοὶν βοουϊανί ζοὰ ἱπάιιβίγυ, 15 ἀϑβογὶ ὑφ 
(5ε6 ϑγν. γι). ΝῸ οὔθ Ὀηγοὶμ ἱδοίσ 
Ἰαᾶδϊηβ ἈΠ Ὺ πιοτὸ .--- αὶ 15, (86 [Δ}} οὗ Βαυγ]οη 
8 δοσοιηρϑδηΐοὰ ὈΥ ἃ ἱβογου σῇ σοπίοτωρί ἴῸν ἃ]] 
ΒρΡΙΘΠΔΟΣ δηᾶ ἸυχυγΥ ; ἰΐ ὑϑθθγθ ἴῃ ἰδ ζ8ῃ 10} 
οὗ βἰ ρ]ἰο γ. 

γοτθβ. 12-16. Τὴ9 ἮΔΥΘΒ ΔΓΘ Ἀυγδηροά ἴῃ Ἤτον 
(5996 ϑΥκ. 7ΕΝ). ““ΤῈθ δ] ογηδίϊοη οὔ - δοουβᾶ.- 
ἰἰνοθ δηὰ ροη ἰἶνοβ ἀοροπάθηϊ οἢ τὸν γόμον, ργθ- 
τα ης {}}1 086 οἶο86 οὗ γον. 18, δ ΒῈΓΥΘ 85 ὁΧ- 
Ῥίδμδίοσυ οὗ ἰδ 6 ἀυδίουϑ οοῃδίχαοίιΐου ἔουπά ἴῃ 
οἰ. χὶν. 4᾽ (Ὀϑιογὰ.). Τὸ ἴδοι {μὲ 186 γΥἱβίοη 
ἄγαν ίΒο ρμἱοίατο οὗἉ (688 διίϊο᾽65 οὗ Ἰυ ΧΌΓΥ ἤγοϊα 
πο Υἱοῦ οὗὨ δηιαυ γ-- οὔ δηοίϊθηὶ Εοιηο ἔον ἰῃ- 
Β΄ ΔΏΟΘ--ῬΤΟΥ͂ΘΒ ποίη ἴον (86 ἐπιροτὶ οὗ ΒΔῸΥ- 
Ιοῃ. θη (δ9 ἱμάϊν᾽ ἀμ] Διο] 68 οορ. ἰμ6 1,οχὶ- 
60η8. ϑρεοῖΐδὶ δοῃδβί ἀδγαίίομ, 88 1688 ΚπονΏ, ἰδ 
ἀοπιδηάθα ὈΥ ἰμὸ ξύλον ϑύϊον, ἄμωμον, ὀπώρα. 
Τπὸ ἀἰϊοιϊποίϊοα, σώματα ἀπ ψυχαὶ ἀνϑρώπων, ἰ8 
ποίθα ὈΥ δοϊητηθηῃϊδίουβ δηὰ αἰ υθ ἶγ οχρίαἰποά 
(866 πβιογαΐοοκ, Ρ. 827) ; {μ6 ἀϊδεϊποιΐοη, αἱ 81} 
ΟΥ̓ΘΗΐϑ, 18 Ὡοΐ ἃ ΥΘΓΡΥ͂ ΒΙΔΥΡ Ο0η6, δηὰ (ἢ δοοοῃὰ 
οχρυοδβίοι 15 πα ϊσαῖῖνο οὗ δὴ δυριποπίαιίΐοη, {ἰ10 
ΟΧΙΓΘΙλΘ ΘΟΠΒΈΘΙΘΠΟ6Θ οὗ 8] γο- Βοϊάϊηρ. Τδο Το- 
ὭΘγΔ] οὗ ἰμ 686 οἰχουτηβίδῃοοβ, οὐύθῃ ἴῃ ΟὨ γ᾽ ϑιϊδη 
ΒΑΌγ]οπ, ἴθ Μν6}} Κποση. Τπ6 βίγοηρ δια ρμΑβὶϑ 
Ἰαϊὰ αἱ {πὸ δῃὰ Ὁροῖ {86 πιϊββίης οὔ δε ανουὶιθ 
Του ἰδ ΙΦΉΪΥ Ομαγδοίογβιϊσ Δ8 8ὴ ἰγοηΐοαὶ 
ἰγαϊι, Τὺ ἰβ ψγἢ}} Καοννῃ ἐπα ζ84]1600 στολὶ ππθα 
οὔϊθῃ ΖΡΊΘΥ͂Θ τηοϑὺ [0 6 1088 οὗὨ ἰ᾿ιὸ σοῦ ϑϑὲ ἰτγὶ- 
868. Οοη)οϊποα πὶ {1686 ἀο] Ἰσαοῖ65 ἴἢ {Π|}6 ὙΔΥ 
οὗ ἔγαϊϊ, ἂγ δ]} βουίβ οὗ ἀεϊϊοίουβ ἰμἰη χα; “τὰ 
λιπαρά, Ἰ᾿ἰλογαῦγ ἐλε 7}αΐ, Ὀὰὺ 118 δοπὐαποίϊοι 
ψΐ ἢ τὰ λαμπρά, δΔατῃηοηΐδι68 υ8 ἰο ἰακ6 (6 6Χ- 
Ῥγθββίου πη {116 8118] τ} 168] δ6 86 (18. Χχχ, 28; 
ΟΡ. Ηρδυοδ., γΠ0 ΟΧΡ] δἰ ἢ 8 λιπ. 8ἃ8 καλόν, ἐλαφ- 
ρονὴ, Μιὰ μα μον, Βοπροὶ, ΗΠ πρδίοπθοτγα " (Ὀ8- 
ἰθγα,). ΤΆΘΥΘ Βοοῖη5, ΒΟ ΟΥ̓ Υ, ἰο Ὀ6 ἃ ἠϊδιϊηοίϊ ἢ 
τη849 οί 66. Δγίϊ6168 οὗ ζαϑίχοηο το δ ἃ βοϑι 65 
{ἰϊ6 ἰαϑὲθ. 

γεν. 1δὅ. 89 σηϑυοβδβηῖβ οὗ ἴῆ 856 τί π κα. 
-- Ηογο (86 βίγ᾽θ οβδηροθ δραίηῃ ἔγοπι ἃ υἱνία ρτθ- 
Βοηΐεαιΐοι οὗ 80 Βδν]οπἶδὶι που] ἀ -ῶδτὶ (ο [Ε9 
ΡτορΒοίϊο Τὰ τ. Τμ680 πιοτοδδηίβ [Ἀαιμει(6} 
αἶ8ο θοιμοδῆ ἐμ6 ΟΥΥ ἴῃ ἃ Ομ ΔΓ Ιου δι} 6 ΠἸΒΠΠΟΥ, 
Εονρ ἔμοα, {μ9 ρφγϑαίῃηθβαδβ οὗ (0 ΟἿ(Υ οοππίβίοα, 
Ὠοΐ, 8 [ὉΓ {110 Κίηρπ, ἱἰπ ΒΟΥ ροιῖσεν, Ὀαὺ ἰῃ ΒΟΡ 
οαὐϊνατα φρίεπάον, μον δεαμίψ ο7) αἰἰέγα. 

[Ὑ6:8. 11-16, Ἴμ6 ἀδβογίρείοι.. .. β Ῥουβδρ8 
ἄγαν, ἴα 118 ροοίΐο δηὰ ἀεβογί ριἷϊγο ἔθαϊ 98, 
ἔτοπι [η6 το]δίΐου οὗ Εοπιθ ἰο {π6 τνοτ]ὰ ἐμδὲ ἰθἢ 
88, ΓΙ 6 (πῃ ἔγοπι 118 τοϊαϊιϊοη δὲ ἐπ δαϊγθ 
{ἰπι6 ἀορίοιοὰ ἴῃ 16 Ῥγορῇθογ. Βυϊΐ ἰὲ τηδὲ ποὺ 
ἴον ἃ τηοπιθηὶ Ὁ6 ἀδηΐοα ἐδαὺ {89 σμαγβοίον οὗ 
(μἷ8 Ἰδαχοαίαιϊίου ἰἄτοτα 8 Ββμδὰθ οὐ οὈϑουὶΥ 
ΟΥ̓́ΘΣ {8Π6 ἱη!ογρτοίδιΐοη, οἰ. ἷ89 80 Ρ]αΐα ἔγοσα 
86 οχρ᾽ ηδίΐοη ρίνθη ἴῃ ὁἈ. χνὶϊ. 18 (υἱΖ., Βα 
{86 Ῥτορθ ον Γοραγὰβ Βοπιθ ΡῈ δὰ μδραὶ, Ὀυὲ 
ἔγοτῃ 186 ἤριγο οἵ δὴ πάτ]οί δῃηὰ {Ππ|0 ὙΘΡΥ δι ΌΥΘ 
οὗἨ {Π6 ῥγοαϊοί! οἢ8 ἐβθιμβοῖνθθ, Ἰοσο {πὸ ἰαιὶον 
ἰδ ἰ86 ἤογπιορ᾽). Τμο αἰ ΟΟ] ΠΥ ἴ8, ΠοῦΎΘΥΟΡ, 
ποί σοηϑποα ἰο {89 ΔΡΡΙΪΙοαίΐοι οὗ (8 ῬΥΟΡΆΘΟΥ 
ἐο Βοπιο Ῥαραὶ, θυὲ Ἔχίθη β οὐοσ ἐμ 6 δρρ)] σα ΐοῃ 
οὗ ἴἰτ ἰο Βοιῃδ σέ αἰ. ... ΕοΥ Ἀογηθ ΠΕΟΥΘΡ 88 
Ὀδθη, δπὰ ἴγοτῃ 18 Ῥοβί(ἴοη πάτον σοιϊὰ Ὦθ, 8 
ἔταϑδι οοιηπιογοΐαὶ οἷΐγ. 1 1οδνὸ (818 ἀΠΠ ου ΠΥ ὰἢ- 

4 [0ἡ ἐδ πιραπίος οἵ ὀπώρα 566 [πο Τεχτ, αηὰ ΝΌΤΕ 17. Ρ. 
4319. Το ϑηγ9 οἸδῦπθ [8 ῬγοΌΘΟΙΥ ἢ Ζιιταἰΐνο, αἰ οατίης (ἢ τξ 
Ἐ ΆΓΟΣ οὗἨ ᾿ϑοροσαϊ ὈΧΟΔΡΟΣΙΥ δαϑ μδδδοὰ 86}}}8ἃ.-- 



8:8 ΤΠῈ ΚΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΚΒ1. υΟΗ͂Ν. 

βοϊνοῖ, τη ογοῖγ τοαυοβέϊης ἰδ 6 δἰυἀοηϊ ἰο ὉΦΔΓ ἴῃ 
τηϊη ἃ [(5 ἔσὰθ 1 πι}ῖ8, δὰ ποὶ (0 οἴ δΥχα ἰΐ ἀχοὶυ- 
ίυοὶγ οὐ (δαὶ ἰηιογρτοίλιϊοπ ν οἷ ΟὨΪΥ Β8 Υ65 
ἦι ψ ἢ ΘῊΥ ΟΥΒΘΡ ΡΟΒ581:0]6 οὔθ. 786 πιδίῃ ἴθα- 
Γ68 οὗἁ 116 ἀοπογὶ ρου ἅτ ἰαἴκεη ἔγοι (δὶ οὗἁ 
1Π4 ἀεδδιγιοσιίοη οἴ απ ἰαταοηίδίΐοη ΟΥ̓ΣΥ ΤΎΓΘ ἰν 
Ἐτεὶς. χχυϊὶ., ἰο ποῖ ΟΥ̓ (ΒΟΥ ἬὝΘΓΘ βίοι} ῦ 
ΔΡΡΙΙσα Ὁ]6. Απά ΡοΒΘΙΙΥ ἰῦ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 5814 ἰδδί 
(6 ΔΓ6 8130 ΔΡΡΙ ΙσΔ 16 ἰο ἰδ 6 ΟΒυγοῖ τ ϊο ἢ ἢ 88 
νυ οὐρὰ μοτβοὶ ἴοὸ τἴ86 ῥυὶάσ οὗἩ (9 ΘΑσίΒ δηὰ 119 
ἸυΧΌΣΙΘΒ.᾽᾽ ΑἸ ΟΒΡ.--Ε. Β. 6.1} 

γεργ. 17. Αμπὰ ΘΥΘΣΥ Ρί]οϊ, εἰς. --- ] ἀνΐηο δἵ- 
ζαὶτβ Αγ βἰκοίσμϑα 88 ἰμ81 ἔογπι οἵ χοῦ] ἀ- Θοττογ 6 
δηὰ ἰηηάυβιν ὙἘ]οδ 8, ῬΧΟΡΟΥ ΟΏΔΙΪΥ, τοϑί 
Ταοσηοία ἔἴγοπι ἰμ6 ΟἾἰγ. Ετθη (8 ζοΏΘΓΑΪὶ σ6 Ὁ- 
Θαη 1 115π|ὶ 15 δήεοίοα ὈΥ̓͂ {Π6 741} οὗὐ ΒαΌγΙοπ, Ὀ6- 
οάι.86 ἴΠ0 Ὀ͵ον ἱπῆϊοιοα ἀροῦ {ἴ9 εἰ π χ5 δηὰ προη 
{116 ἸΌΧΌΓΥ οὔ Ἶ16 στοοὶ που] ὰ ἰουο 168 ἰἰ ΠΠἸκονεὶβο. 
τοῖα [86 »ιοίψ, τυ ὮΟ0 68 δΒ4}] ἰῃ 84}} ἀἰγϑοίΐουβ, δ΄ 6 
ἀἰβύϊησυ 5.)04 [μο986 γὰο0 ἰδῖκο 8.}}0 ἴον ἀεδδβηϊί 
Ῥοτγίβ8---ἰγοῖ 680 Ἰαί(οΓ, 8}} τὸ ἀο Ὀυδίῃο588 δἱ 
Βοθ8 (τὴν ϑάλασσαν ἐργάζεσϑαι). [889 ΤΈΧΤ δηὰ 
ΝΟΤΕ2], ν. 819.-8. Κ.. 6.1] 

γεν. 18. ὁ δῆλοϊζο οὗ δοσ Ὀπση Ά.---Α8 
γον. 9. Νοὶ ἰο ὃθ9 δοπίουπάοὰα ψἱὶ ἢ ἐδ βιηοῖα, 
οἰι. χῖὶνυν 1]. Τὴθ ἐτηργαβϑίου Ὑἰοὶν (6 ΟἿ Β88 
τη846 οὔ ἐπα πὶ 8, ῬΓΟρΡΟΣ ΪΟὨΔ}Ϊγ, (86 ταηοϑί. ἰηἀ6- 
Ἀπίϊο: 816 τἋὧδ ἱποοπιραγαδίε. ἸΥ 4, τοίοσθοησο ἴο 
οἷ. ΧΙ. 4 ναβ ἱπίθηρά, ἐξ οου]Ἱὰ γοὶ ηοΐ ὃο 88ι1- 
τὶο8] ἰὼ [86 τηοι οὗ δοδπλθη (85 ΕὈταγὰ οἷ πλα). 
ἴθ οχργοββίοῃ ἰ8, Ὀοβίἀθϑ, (86 πηοδὲ ροηδσζαὶ 
δη, ὑἱβογοίογθ, τηοϑὲ ἱπάθῆπίίθ ΤΌτ πὶ οὗ πον ὶα 
δοιου ἰβητηθηΐί. [ 18 (ἢ.8 ἰδ΄ὶ' ρῬοΟρυ ΩΣ ἰγαυο ]] 6 γ8 
Δα βοδλίαλγου δ βρόίϑῃ ἤγοτῃη {πὴ ἐπι πιθίηο- 
τα]. [Αἱ (.} Βατὴ9 {ἴπ|0 ἰΐ βου] ὰ Ὀθ ποϊδὰ {πὶ 
πῃ τοϑίογθηοσθ ἴο θοὶδ Ἐοιηθ δοίιιδ] δηὰ Βοτηθ Βυπ)- 
ὈοΪΪοΑΪ 80 οχργοδδίοῃ ἰ8 βί γί Υ ἰσαθ. ΒΑΒΝΕΒ 
Θοτα 68, “ὁ ἢ Λαί εἷίψ ἰδ {λα ὠπίο (λὶδ στγεαί εἰν 3 
Ϊὰ ιεὲῦ ἀοσβίγυσίίοη. δὶ οΔ] δι Ὁ μ88 ΘΥΟΣ 
ΘοΙη6 ὕῥὈΡο08 ἃ ΟἰἰΥ͂ ἶκ6 {1} 18 3᾽" --Ε. Β. Ο. 

γεν. 19. Ἀδὰ ἴδον οὐδὲ ἅααῖ, εἰς.---Α τ 6}}- 
Κηον δἰ ῃ οΥ̓͂ ραβϑϑἰοηδίθ τπουσχηΐηρ. Ἦδηοο γ6 
ποοα τοί δ5κ, μαποθ σϑίηθ ἰδ ἀυδὲ δὲ δοὰ 
Το ἰάοδ ΤΠΔΥ Ὅσ, Βονγονοτ, (παι {Π6Ὁ τἱονσοὰ {9 
οοηδαρταίίου ἔγουι αἰ ογοηΐ ροτίβ.Ό ΤῊΘ ὨδΥΓα- 
ἀἶἰνθ 888 σιδημοα ἰο {ἰπ 6 ῥτγείεγιίθ. Το ἰδιηθηία- 
(ἰοπ οὗ {μ688 Ἰαδὲὶ 8 ρατί συ Ρᾳβοϊοπαίο, δὰ 
{8 οχοϊδβιϊο τοι ῖγο 18 ΕΧΡΓΟΒΒΙῪ δδδι χηϑά. 

γον. 20. Ἐοϊοΐοθ ονοσ Ὦοὲ..---ἰἢ ἴωοο οὗὨ {ἰἢ6 
ἐγθοίοϊ Ἰαπιθηϊδιΐοη οὗ (μ9 νου], ἐμ6 Βοδυθην 
γοῖοθ (ποὺ Φο ἢ δἰπι8391) χρυ 6 58868 (μ6 ἡ] δι οι 
οὗ ἤραγνοῃ. 9 τὶ μθγ6 αἀἰϑοουορ (ῃ6 ἐπαὶ- 

4 [Το Απὶ. Ἑά, οηίοείδίησ ἐδθ τίου ἐμὲ ὉΥ Βαδγίον ἰθ 
τορδηΐ ἴΠ9 Οἰῳ οαΓ ἴδονιο, διιὰ, β1}}} (γί μεσ, δὲ ὉΥ τη ΟἿ 
9 Κοπιο ἰ6 δυτο Ὁ] ἰΣεὰ 106 }εἰδ᾽6 ΟΝωγοῖ (Δροσίδέο ἔ ἴμ6 (ἰπ|9 
οἵ 189 [ΔΙ] τ ϑηὲ οἵ ἐδ 8 Ργορῇθου). [0 βοϑιῃδ ἴο έτη ἴθδὲ ἐΏ9 
ἀἰ δησα! εἰθ6 δυρμκοαδίεά Ὁ ΑἸίοτγά δγὸ ἐπιδαί θυ γαῖμοῦ ἐπδη 
ΤῸΔΙ ἴῃ γοίϑγθηοθ ἴο Ὀοδὰ ἐποδ0 Ὠγροίποσοα. 1ἰ δῃοιυ)ὰ 6 σὸ- 
Σποη ογεὰ (δδὲ, ἰὰ ἐπ ἀδγβ οὗ ἰμθ Αροοσαϊγρείει, Βοτηδ νγῶδ 
ὩοΟΐ ΟἿΪΥ (Π6 ΟΘη 9 οὔ ἐμο Ἐταρίτο, θα. ἢ ἃ ῬΡΘΟΌ ΑΓ δΘΏ 56 ΒΓ 
Ῥομηάαγίοθ ὑγοτο οοἰοττηίδουδ τί τἰ τῃοθο οὐ 186 Ἐπκαρῖτο : 189 
ΟΟμθγοθ οὗ {Π9 δῖ τὸ βδ᾽δίθ νγῶδ ἢ θγβ,--- δὲ ΟὯΟΘ τοδυϊείης 
τοτω, δ! ταϊηἰδίοτίημ ἴθ, ΠΟΥ ΘΔ 1} δηὰ ρου. ΑἸ ΡΘΟΌΠΩΣ 
τοϊδείοη οἵ μοράδηΐρ οοπείπ θὰ ἴο Ὀ6 ὈοΓγπο ὈΥ 19 ΟἿΈΥ [0 [9 
Βδίίου ἀπο!  ς Ἡ τ ἢ 6 ἀμὴν ἡἵ 10 οἱὰ Ὀίτο, ονϑῃ δ΄ 
ἴον [μδὲ Ἐπιρῖγο μφὰ ὕὈθϑῶ δπαδίίογοὰ ἰπἴο [γαχτηϑηί δ. ἘνΘο 

᾿ς 0 [89 ῥτγοϑϑηΐ ΔΥῪ 886 ἰδ 1 ἃ δο6η89 π6 ὁδρίία! οἵ Ῥαραὶ Ἐυ- 
Τορθ. Απηὰ 81}}} (τέδου--- πο τοϊδιίου οἵ Εταο ἴο ἔπο Ῥϑορὶθθ 
οὗ Ὑδοτὴ 8619 ᾿Ἦδβδ δηᾶ ἰα ἐδ δοϊκΠΟΥΪ οδρ δὶ, πὸ ]]} 
ΒΥΤΔΌΟΙ 566 ἰῃ9 τοϊαϊΐοη οὗ {πὸ ὙιοΙ Ὁ]6 ΟΒυτΟοΒ ἴο ΟὨγοίθη- 
ἄοτα. β8ο ἰε ἰδ ἰπδρί γί πα ὁδη Γο.--- 9 δοῦτοθ, δηὰ ἴο ἃ ἰαγᾷο 
ὀχίθηξ ἃ ΡΑγίδίκοσ, οἵ [5 βοττοῦ δ δρομάοσ, 76 σΟΙΏΤΩΦΙΟΘ 
οὔ το ποεῖϊὰ ἴθ, [ἢ ἃ ὑϑοῦ δῦ δοῦϑο, ἤοῦθ. ΤῸ Βοπιθ δοῖθδὶ, 
δοιὰ Βοϊοθ δγπὈο  ς4] (1π {116 Θοηδ0 5898 (0Χ1}}}, 10 ἀοδοτίρτοι 
αἴ ἔδοθο γογ808 [86 ΔΡΡΙ04010.---Ε Β. 6.] 

οδἰϊοιβ οὗ ἃ ἰμγοο- ο] ἃ ζυὈ1]]δἰΐου: ἐμαὶ οἵ Ηδ8- 
γϑῦ, ἩΪΐΠῸῺ (9 δαϊηί5---ἰπαὶ οὗ (6 ΑΡροβι]οι---ἰΒδὶ 
οἴ ἰ8ο Ῥτορβοίβ. δ δβιογάϊοοῖϊ οἰδίπιβ ἃ ἀϊδίϊηο- 
ἰΐοη Ὀεϊῖὶχέ ““ΦΑΥΓΒῚΥ ὈΘ] ον Β᾽" ---δο δαίηίδ, 
Αροϑιὶ}εβ, Ῥσγορ ιοίδ---δὴηὰ Ηφρδνυοη, Βυὶ Ἔτϑ ἴῃ 
Νογο δ {ἴπ|6, ἴΠ6ΥΘ ἬΘΤΟ ΒΟΥΟΓΑῚ ΑΡοδι]εβ ἰη ἢρλ- 
ΥΘη, ἴ0 ΒΔΥ ποίπὶης οἵ χορ ιοίβ. 

ῬοσΣ αοἃ δΒεδίΒ ᾿υδκοᾶ γοῦσς ἱπάξτοθης 
ἴδηκο: οχϑοουϊθᾶ γοῦὺς δϑοῃΐίθῃοθ) ὕρΟΩ 
δ..--- ὁ ὁδῃποί δρργοβεπὰ {μ6ὸ ὑυάρπιοιι {{ὕ- 

(λει ἰδερτωολξξβοηΐθηοο οἱ ἡυάρτοςπι], κρίμα, Ρ885- 
δίνουν, νῖ ἢ Ηοηρθίοπῦ., 06 Μή εἰς, εἰ αἱ... 'π (86 
Β6ΏΒ0: (ἰοὰ δαί τχϑοοιροηβεὰ ἰδ Ἰυύφωεεὶ 
ὙΟΝ γ9 δαυδοτεὰὶ 85 τπαυίγτα. ΟΣ ΒΟΗ͂ νου]ὰ 
(η8ὲ ΔΡΡΙΥ ἰο εασεη3 7116 Τεοϊοῖηξ ἴῃ (δ 
ἴοτ Ὑου]Ἱά, ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ΟΣΡΓΕΒΒ ἰΠ6 δ8:8.8 6108 
οὔτδο ἀθϑίγο [ὉΣ τϑῆρβοδῆσο, ἰῃ ἃ βίγ]6 βαυογίηξ 
ΒΟΘΘΝ δέ ἰο00 δἰΣΟΏΚΙΥ οὗ {80 ΟἹὰ Τεβίδῃεδι. 
ΤΙ διιΐης Ἔχργθδδίουῃ. [ΓῸΓ ἐλαί δαιϊείδοι 08 ἷϑ 
ἴουῃὰ ἴῃ τοῦ. 24, νυ ϑὶοι ἴθ ἃ βοτί οἵ χορεϊοδ 
ὙΓΠ6Ὼ ἐπ 6 δοογο-οἰϊοὰ ὀχοροδὶβ ἰα δἀορίεὐ. Τὴ 
δἰ κοῦ βαϊιδίδοίἑοη, Βονονυογ, τὰ 1 ο ἢ Η εδτεὴ 186 
τηυιϑὶ ἐσ ρδῦΐθῃοθ ἢ Θοπη σοί ον ἢ 8}} (86 δδ᾽πῖδ, 
Ρδυγιϊου δε 86 ΑΡοβί]οδ δηὰ Ῥτορίιείβ, ςοῃδίδιοὰ 
ἰπ (.)0 αοὲ (μΠδὶ {Π 6 ὲ Ὁ ΤΊ ΠΙ6Υ8] ῬΣΟΡΒ Οἷς δομίεθος 
ὉρΡοΟη ΒαΌΥΪΟ, δοσοπι ΡΥ ρ ΒΟΥ ἰΒτουφίουϊ 
ΝΡ Βἰδίοτι ο σᾶσδοσ, Ὀυὶ δρρϑδυῖπᾷ ΤῸ Ε0 Ἰοὺᾷ 8 
ἸΏΘΤΘ “ϑἰδηοΒοὶο ἴδησυ, δὲ Ἡὶοὰ (μὲ ποιὰ 
Βοοίοά, 868 Ὀθ6η δηΔ}}} βοαϊβα Ὀγ αοὰ Ηἰπιεὶΐ 
(βτουσὰ ΗΒ )υάρπιοὶ, Τδο χοὐοϊοϊπς ΟΥΕΓ 188 
δβαιἰδίκοιίΐοη ἰ8 ἃ τοὐοϊοίῃβς ΟΥ̓ΣΣ (80 ἱταϊὰ δὰ 
τὶ ἰθουδηοδα οὗ αοὐ Ηἰπδο] ῦ. Γ[ΓΑΙΤΟΆΡ (0Ε» 
τηθηίβ, αοἀ “δίἢ οχδοίεα ἔγοπι δοὸσ ἰμδι ἱπὰ 
πηθηΐ οὗ τοζοῶμοθ Ἡδὶσὰ ἰ8 ἀπο ἰο γου."-- 
Β. Ὁ. 

γεν. 21. Απδᾶα (ον ὁ59) δἔσουιιᾳ ΑὩδΕ].--ο 
εἷς Βὲ6 Ἡ ἰηθγ, ν. 126. ΑΒ νὰ 888}} βανς ὁσοβϑδίος ἰο 
ΤΟΟῸΓΣ ἴο (δἷ5 ΑἸροὶ πῃ οἷ. χὶχ. 9, 10, το ΤΩΔῪ βεῖθ 
τοίου ἰο [86 ῥσϑαϊοαίεϑ ἱβοσὸ ρίνϑη ὈΥ (89 Αηρεὶ ἰθ 
δἰπδο], Ὀδδιοτα. το δσ και αἱ {86 εἰγεησίὰ οὗ ἰδὲ 
Αῃᾷοὶ τοσοῖγοβ πο ϑῃίΐοη οἢ δασοιιπέ οἵ {86 δοίϊοῦ 
ον 6 18 χορσγοδοηϊοὰ 85 Ῥοσίογαιηρ. 1κὸ 
ἃ βατϑαῖ πιὲ}}] δἴοσιο.---βεοο “26ζΓ. 11, 68, θ4. δὲεὸ 
8γνν. γιεν. ὙΨΙΓ ν᾽ ΟἹ] 06 .---ἰπ 6 οδιδείγον 
ΡΒ6. Απᾶὰ 888]} ὉΘ οῃ!μπαᾶ πο ζηοτο αἱ 8]],-- 
ἰ. δ., 88 6 πιδχηϊδοοηΐί Οἷϊγ ν ἷο ἰὶ Βεὰ νθεα, 
Τιδὶ, ΒονοΎοσ, ἐξ δουϊὰ οοπίϊπθ 88 ἃ ἀεβοὶδὶο 
τυΐη, [0 ἃ τηοηοΥὶδὶ οἵ )υάρπηιοηί, 18 ονϊάφηι ἴτοα 
(89 70] ον οοπίαχὶ. 8.69 Εσεϊς. χχυὶ. 18; 6. 
ΧΧΥ. 10, εἰ αἱ. 

γεν. 22, Απᾶ «ἃ νοΐοϑθ οὗ δδιροϑιβ---ατὶ 
βίοοά κα 'π ΒΑΌΣ]οΩ [απὰ ἴῃ Βοπια, διὰ ἰπ 89 
ΨΊ δῖ ]6 ΟΠ ΟἿ - πο ΒΡ ΘΟ 1 4}} 7.88 8.0.6 ἐπογεδϑοθ ἢ 
ἩΟΥΪΑ] π688,---Ε. ΒΕ. 6.7; ,ὲ γδ8, ΒΟΎΓΘΥΟΣ, Θ08- 
Ρ᾽ ΕἸ ἀπάϑν ἰμὸ ἱπβυθποα οὗ υϑηὶ δαὰ ἰδ [δὲ 
βουυΐοο οἵ ἰΔοἸαίσγ. ΜΊΑ δύὲ Ὀιυι βίῃ θα υδῃ δι 6 
((δλὲ παῖ); τῖτὰ Ὀιθίηθ85, ὕπν}}Υ Πἰἴς ((δε εαπαϊεὴ ; 
ΐΓΗ Ὑδιηῖγ 116, ὕδιιῖν οϑίϊνα β [δηὰ σεϊδίοδ- 
8018] (ὀγίάεστγοοῆι ἀπά ὀτιαεὴ). 

γεν. 23. ῬῸΣ ΤΏΡ Ἰπϑυοβδοὶβ ὝΤΟΙΘ [80 
κύϑαϊ σζϑῃ οὗ [9 ϑασῖδ [}δηρο: ἘΠ6 ρεπο68 
οἱ 89 ϑασὶβ τσϑῖθ ΒΥ τσ Β8:18].--ἴδε 
σἰβίου οἷοβθδ, τοδὶ Δρργορτίαιγ, πὶι} 8 Ὀτὶεΐ 
τοοδρίἰυ]δίΐοη οὗἩ ἰ89 φυ οἵὗἩ Βοθγ]οη. ον ἰδ 
ΤΟΔΒΟΏ, 8150, γ6 ὁδϑῃποὶ, πὶ Ὀδδβιεγὰ., Ἐπεὶ, 
Ὧο οιϊΘ δηὰ Ἠδπρβίθηθοτα [8180 1,11116, ΑἸοτὰ, 
ΟἸδβχον, εἰ αἱ..,---Ε. Β. 6.1, τοδὰ : ἐὰν »πεγελαπίε 

ὡσέτε ἰλε στεαί 97 (λα οατίλ.ῈἙ Νο]οδάϊπρ τοργοδοὰ 

4 [Το ογάοῦ οὔτδο ατοοὶς τοηοῖτοι [πες ἐγαθοϊδιίοα. ἴδε 
ΣοΡτόδοι ἰδ, πος “τιδὲ ϑοιὴθ (6 πιυμογ Βρεζοῖν ὃν Ολδι9 
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σουϊὰ Ὀο ἰαγοϊνοά ἰη (μο δβίδίοιπομί ἰδ αἱ ΒΟΠ]6 ἔθ Ὑ 
Το -Οἰ δ ζοῦθ Ὀθολίηθ ἰοΓὰ8 δηὰ ργΐησοβ ὑπο ῃ 
86 ἰπβαθηοθ οΥ̓͂ ΔὈδο]υιἰδὲ ἰυχυγγ. Αἱ 8]} ουθηίβ, 
μ͵ὸ Βῃουϊὶ οχροοὶ ἢτγβὶ ἃ γοεροϊ οι οὗ (0 ὑψὸ 
Ἰοφίϊης οαἰορσοτίοβ οὔ (μ6 ἰγδαηϑργοβδϑίοη οἵ Βδὺγ- 
Ἰοη διζαϊπϑίὶ (ἰ σου] γοϊδίθα ἰο ὸσ. Τὸ ἢἤγϑβιι 
ἰγβηϑζγοϑϑίοη ἰ5 {π0 βοἀποίίοη οὗ (16 ζίπσδ, ΟΥ (80 
ϑτγεαί, ζΘΌΘΓΑΙΙΥ, ἩΒοῖ 806 [88 τηδὰϑ ΠΟΡ πιοῦ- 
οἰδηίβ, ΔΟοιίΟΥΒ δηὰ Ὀγοῖοῦθ (Π6Ρ δϑβοοίαίοβ ἴῃ 
Τογϊσαιἰοη). Τ|ιο βοοοηὰ ὑγαηβργθβϑίοῃ ἰ8 δρδίπϑίὶ 
ἐπ παίίοηα, τ ἰϊοὃ δ6 "85 βοἀυσοα οΥ ἰπἰοχὶοαιοα 
ΠΕ ΒΟΥ ΒΟΥΘΟΓΥ͂ ΟΥ̓ ΡΟΪΒΟΠ-Ἰιϊχί πα (:-Ξ ννἱηο οἵ 
τα0). Ὀυδιονράϊθοὶς ἱπίρτοίβ φαρμακεία 88 (86 
ἰουε-ροίϊοπε οὔ ἴ.6 Ηαδτὶοί ; ““σορ. [8. χὶνὶὶ. 9,. 
1254.; Εν αἱ, ο οῖίο6.᾽᾿ Οὐ 5.660}, ΒΟΎΘΨΟΥ, 
κοορβ (0ὴ6 ἔνο οδοζονῦὶθ8 δορατδίθ, οἷ. χυὶϊΐ. 2 : 
ΧΙ, 8. Τ6 παιΐϊοῃβ αΎο ηοΐ Ὀ6ΘΏ 580 τηυσὰ ἰἢ- 
ἰοχίοαϊθὰ ὈΥ ἰονο- ρΡοίΐοῃδ 88 ΕΥ̓͂ ΤΑ(ΖΘ-ΡΟΙΟΠ8 
(οἵ ἔδῃδιοἰθ). Α σοπηθοίΐοπ Ὀοίτγαθη ἰδ 9 ἔνο 
ἴοτιβ ἰθ8 οὗ Θοῦγ86 υππιἰϑίδ καθ. [Τ86 οὔ- 
θειϊνο οὗἨ φαρμακέια Ἰηδ ῦ Ὀ6 ἐδ ἱπϑίγαμποηὶβ οὔ 
δοἀυοσίΐοπ ὈΥ͂ τι ΐοῖ δὲ. 9 οἰ 9Ρ ΔΙΙΌΣΤΟΒ ὑμ9 Πδ- 
ιἰοα8 ἱηο ὉΠΠΟΙΪΥ͂ Δ᾽ δηοθ Ὑἰϊὰ ἢ ΘΥβοὶ, ΟΥὁ ὉΥ 
ἘΠΙΟΒ 5.9 68 0868 ἰμθπὶ ἰο Δα 6Γ ἴῃ υηνὶχίθουβ 
Ρ8ι88. 869 (89 ΤΈΧΥ.--Ε. ΒΕ. Ο.] 
Αδον πο ὑἰγαπδργοαβϑίοη οὗ Βαθγίοη ἀρδί ηϑὶ (ἢ 9 

πΟΥΪὰ, Θηϑι165 ΠΟΥ ΓΒ ΓΟβδίοη δραϊηβί (6 »εο- 
»ίε οΥ̓ ασοά:---ὦἃ, ἰταϑενοβϑίοη 8ι}}} ζγοδίοσ ἐδ 010 
ἴοσττηον, γοί δοηηδοίθα τνῖτ ἰι. 

γον. 24. δ8εὲ0 Βυχνοόρτιίοαι, ὙἼΙΕΝ. ἘΕὑτγατγά: 
“ἩρφηκβίΘὨὈΘΥΩ, νὴ τπα Κ68 ἐπ 6 λ|Π}}6 π18] Κίηρ- 
ἀοαι δοπιιθ ποθ ἱ{πἢ ΟἸΔΥ]θιηδζηθ, τησϑί, ἰο ὯὉΘ 
δοπϑίβίοης πὶ 8 ον υἱόν, ροϊπὺὸ οοὐ ἰδ ἰον- 
τὶ δῖο ἀοϑιτιοίοπ οὗ ΒΑΌγίοη ἀθρίοἰθὰ ἰῃ οἷ. χΥΪΐ., 
88 οσσυγγίης αὐ δοηθ ροτὶοάὰ ἀυγίηρ {π0 ἰἰπ)6 Ὀ6- 
ἴοτο Ομβαυϊ σα πο. Νοῦ ἀο68 Βο δηά ἰμΐ8 ἀἰ πΠοα}0 ; 
(ο ὃ9 δῃγο, ἰῃ (μ9 Οἰίγ οὗ (Π6 βόυθὴ ΗΠ]18 116 
γοΐοο5 οἵ Ἰυϊϊ8ι8 Δῃἃ Ρἱροτῦβ ΒΑΥ͂Θ ΠΟΥ͂ΘΡ [Ὁ 006 
τοοαιθηΐ Ὀ66η δ᾽] 6ποθά; πο 9Ὁ 18 (μη ΟἿ ἐμόν 
ἰηίο ἴῃ6 5808, ΟΥὙἁ Ὀυτηθά, ΠΟΡ 88 8η οπὰ Ὀδδη 
Ρυϊ ο ΠΕΡ σοΟΙΏΙΠΘΓΟΘ δπὰ ΒΟΡ πιαχηΐϊδσοοησθ, ΔΟΡ 
..88 ΔΗΠΥ͂ 056 πιουΓηΘα ΟΥ̓́ΘΡ δ6Ρ ἀοννἢΔ|]---οὐ {ἴπ9 
ΦΟΠΙΓΑΓΥ͂, 816 [48 4Ϊ 60} σους πυθὰ (0 Βα 58 ἴῃ 
186 πιϊάϑι οὔ τ89 ὈΠ|Ὸ τ᾽ 5 οὗ παίοπαὶ πιϊ ργαίΐοπϑ: Ὀυΐ 
--- Βοπιθ οῦο δοπιθ8 υπθνΡ οοπβί ἀογαιΐοη 80]6]γ7 
85 1 ρᾶζϑῃ πιϊβί 658 οὔ ἐμὸ νοῦ ἀ᾿---δηὰ α8 ϑρασαη 
βἰια ὦ [αἰϊοπ, Ὀυτνηθά, ἀα8ο]δίοά, εἰς... δηά 41} (ῖ8 
Β΄ ΠΠΡῚΥ ἰδαϑιασὶ 88 δί δου ὑμ6 ἰΐπη0 οὗὨ Οοπδίδη- 
(ἰηθ9 880 85 σγδάυ }}} ἰσϑηδύίογπιϑα ἔγοιῃ ἃ ρα βϑῃ 
ἴο ἃ Ομ υϊϑιίδη ΟἿ 1 [ὦ οἷ. χυΐὶὶ,, [ποΓοίο ΓΘ, τγ 
δαυο, δοοογΐπς ἰο ἰδ ὀχοζοδβὶβ οἵ ΘΒ ΘΠ ὈΘΓΩ, 
δι ΘΕ ΓΟΙΥ ΔΘ ῬΟΤίΓΑΥΔ]ὶ οὗ 8’---οηυεγ ίοη.᾽" 

[ΑΞΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΟΥ̓. ΧΥΠΙῚ.] 
Βν ἰλε Απιεγίσεαπ Ἑαϊΐον. 

[Τιῖ9 οδδρίον, ἱπίγοδυσοὰ ὉΥ (89 αἰ ϑ᾽ αποίϊγθ 
Ῥῆγαβο, Μετὰ ταῦτα εἶδον, ἀῃὰ ἱτηπιοα ἰιοῖ [ο]- 
Ἰοσοὰ ὉΥ 8 οβδρίοῃ δαυΐηῃς ἃ βίαν Ἰηϊτοάπ6- 
ιἴθῃ, ἔοττιδ, ΔΡΡΑΓΘΏ(ΙΥ, 8 ΒΌΡΡΙ οΙ ΘὨἰΘΥΥ δΒοοίϊ 0. 
ἴα ἰξ ἀγὸ βοὶ 1ουἱ ἢ ουὐθῆὶβ Ῥγοοοαϊης ἰδ [4}} οὗἁ 
Βεῦγ]οη. Το αἰτοοὶ υἱϑίοη οὗ ἐμαὶ [4}} οδοουγτοα 
ἀατίης ἰΒ6 οαἱρουτίηρ οὗ {μ9 γἱα]8β, οἢ.. χυΐ. 18, 

γτίσκα," Ὀπϊ [μδὲ ὮΦΥ το ΓΟ ΔΏ(Β, ὯὮΘΓ τὴϑ οὗ Ὀσπίηθθ8 κοῦ6- 
8117, Ὀσσίοα ἐποιηθοῖτοῦ τ (Π0 δαϊγο οἵ [ηἰθ τοῦ] ἃ, ὕ6- 
ἐδθ σοτ]αἰϊΐη χα. δα δοϑυιηϑὰ [Π0 ροαϊίοο οὔ {2 Ἰοδάοτ δοὰ 
ξιεαὶ πιοῃ.--Β. Β. Ο.] 

19θ.. Αβδ, βοῦγουον, ἰμδὶ βουΐθβ οὗ υἱδίουϑ οουϊὰ 
ποὺ Υὶυἢ Ργορτί θυ μᾶνθ Ὀδοη ἰηἰοττυρίοὰ ὉΥ (ἢ 9 
ἰηϊγοαποίΐοη οἴ οὐϊιοεγϑ ἀοδογὶ ρίϊτο οὗ τηδίίογϑ 
οὗν {πδη (0 ρίαχυθδ, ΒΡ] ΘΠ ΔΕΥ Υ᾽ϑ᾽ ΟὉ 8 
ἬΘΙΓΟ τοιυοδβαΐθα ἀεοβογὶ ριϊνο οὗὨἨ ἰτηρογίδηί τηδι- 
ἰθ0τ8 ΠΟΟΘδΒΑΥΪΥ οὐἰ 6, ΟΥ ὈΔΡΟΙΥ ἰπαϊσαϊοά, 
(89 τιδίη δοῦὶοβ, Τἷβθ ΘΒΘΡΙΟΥ ὨΒΓΓΔΙ6Β ἃ ΒΟΓΐΘ8Β 
οὗ νἱϑίοηϑ βανυΐϊης τοΐθγομσθ (ργοὈ Δ Ὀ]Υ) (ο “189 
γοΐοοϑ, δὰ ἐβυαηάοτγθ, δπὰ ᾿ἰσιι πὶ δ, δ ον ἢ - 
αυλκο᾽ πιρηϊϊοηθα οἷι. χΥτὶ. 18. [ σοηδβὶβίβ οἵ 
8 γ99 ΡῬδγίβ, ἰῃ ὙΠ1ο) διὸ πδυγδαίϑα υἱβί οἢβ οἵ---ἶ. 
Α καἰοτίουθ, Βοαυθῃ- ἀοδοοπάἀθὰ Αηροὶ γίνης 8 
Ῥτοϊοριΐοδὶ ργοάϊοιϊΐοῃ οὗὐἠ ἰμβὸ δρργοδοὶιὶπα ἀ6- 
βιγυαοίΐοη οὔ πὸ Οἷγ, τουϑ. 1- 8, 11. Α νοΐδο ἔγοιῃ 
Ηφανϑη πιδκίηρ ἃ (τ θοίο] ἃ 68}} ἀροι (1) (Ν8 Ρθ0- 
Ρὶο οἵ ἀοά, νο δβδιουϊὰ τοιμαὶπ ἰπ (ἢ 6 ἀοοιμθᾶ 
ΟἾκΥ ἰο σοπιο ουΐ οὗ ΝΘ, γυϑγϑ. 4, ὃ : (2) (86 οσχϑθ': 
ουϊ πο γ8 οὗ ἡυάρᾳιμοηΐί ἰο ἀθϑίσου, σϑγβ. 6-19:; 
(8) ἐπ ἱπμθὶ δηί8 οὗ ἤδδυθῃ ἴο τοὐοΐοθ, τον. 20, 
111: ΑὉ Απρεὶ αἰτίης ἃ ΒΥ ΠῚ ΌΟΪ 16 ΡΓΟΡΈΘΟΥ οὗ (89 
ἀοϑιγαοίϊοι. ---Αἡ δηδίοζιθ οὗὨ {118 δϑοιΐοῃ, 88 ἱὸ 
1.8 φιδ7εοί πιαίίεν, 18 ἰο Ὀ6 [ουπὰ Φ6Γ. ]., ᾿ἰ., 60 
Ὑ6 ἰδγτο ἃ ἰτΐϊασ ἰμγθο [οἱ αἰν᾽ϑίοῃ, υἱΖ . 1.ἃ 
Ῥτοϊερίἐοαὶ ἀοοϊαταίίοη οὗ ἀδδβιγυοίίοῃ, 1. 2. 2.Ὰ 
68}} αροη (1) ἐμ! Ρθ0ρ]6 οὔ αοὰ ἴο 6868}ε6, ]. ὃ ; 
Ἰϊ. 6, 4δ᾽; (2) π6 Ἔχθουϊ, Ὄπ γ οὗ ἡπάρπιοηί, 1. 14 
8.ᾳ. 8. ΑἍὄ ΒΥ ὈΟΪ168] ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ οὗἨὨ (0 ἀδϑίγαοσ- 
(ΐου, Ἰ1. 08, θ4.--Οηὸ κτοδὶ αἰδιϊποίζοη Ὀδίννθοη 
(6 ἐνο βϑοιϊΐοῃβ βιουϊὰ ὍΘ ποίρα. ΤῸ οὔθ ἱῃ 
(86 ΑΡροσΑΙγρΡρδο ἰ8 ὑμ6 τοοογὰ οἵ ἃ φγορλεὸν οὗ 
οὐθηΐβ (Ἰποϊυάϊηρ, ΡΤΟΡ ἢ 60168) ; 1Πδὲ ἴῃ “ ΕΥ̓ 8} 
5 δ᾽ ΠΡῚΥ̓ 8 τϑοογὰ οἴ ουθηΐβ (4180 ἱποϊι ἀρ ρτο- 
ΡἈΘοἾ68). Φοι!π Ῥγορμοβδίϑα οὗὁἩ ἃ Ὁ υἱπ ον ἃΡ- 
Ροϊπιθὰ τη ϑθθη ρον (ἀπ 061) γν 0 8 ο] ἃ ΡτΟΡΒΘΒΥ. 
7 τ μαΐ  Β Ὑγ788 ἰιἱπ)86} 7 {}6 ΠιΘΒΘΘΏΡΟΡ (4}.6}} γ80 
ἰοτεἰοϊά. ς 

{{π|186 7υάρπιοηὶ οἴ (86 νυνὶ ον, ἐμ 9 ου θη 8 6 ΓΘ 
ΒΥΓὈΟ]ΖΣΘα το γοὶ ΓΤ τὰ ; ποιμΐηρ ἰδ [86 Εἰ Β(ΟΡΥ͂ 
οὗ ἰμὸ νοτ]ὰ 888 οσουγγοὰ ἩδΙοἃ Δαραμνδίο)Υ͂ 
τηδο(8 ἐ88 Βγπιθο] σαί οη, Α οομῃραγίϑοη οἵ ἐδπὶ8 
Βοοίλοη υἱοὶ {πΠ6 οὁὯ6 ἱπ Φογοιηΐδ, βυρβεβίβ {8 9᾽ 
ἀδβουχθῖ ὑπαὶ Ὀγ 1μ6 σίογίουδ Απρεὶ οἵ γνϑτβ. 1-8 
ΠΔΥ͂ ὈΘ δυ7ιη οἰ Σεὰ ἃ ὈΙν Π6Ἶγ ο8110ὰ δηὰ ραἰοα 
Τη8 ἢ, ΟΥἩ ὈΟΔΥῪ οΟὔθη, ψνῆο, ἴῃ ἴΠ6 Βρὶτῖϊ οὗ {89 
οἷά Ῥτορβοίβ, 8114}} ἀθοίασο 6 δρργοδοβὶηρ {4]} 
οὔ 6 δρὶ τυ] Βα γίοη. Βγ ἐλε Κοΐος ὕσοπὶ Ηεα- 
δη ΟΥ̓ γ0Ὁ. 4 Τὴὰῦ Ὅο ἀεδὶ πίε (86 ἰηϑρίτγϑα 
γοΐοϑ οὔ {μ686 ἴδιον Ῥσορμοῖβ υἱιοτίης (86 6818 
ἴοτοίοϊά ; οὗ, 88 9 σῆβδηρα ἰῃ ὅρυγο (αποίλεγ 
οοἵτ6) ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἱπαϊοαίθϑ 8 σβδηρο ἰῃ ᾿μβί τὰ πιοῃ- 
(4 ἐγ, ὈΥ͂ ἰὸ τᾶν 6 ἰπάϊσαίοα δοῖηθ Οἰμ ον Ὀϊυϊη9 
ἰπηθυθησο ὀχογίϑα ὑροὰ ἰδθ ὑδγοθ οἶ88868 η6ῃ- 
ἰἰοηθὰ, ΒΥ 1}λ6 δίγοησ Απροὶ εαϑδίΐϊησ ἰδ πιϊϊ ίοπϑ 
ἑπίο {Ὺ6 δέα, Ὑ6Υ. 21, ΤΥ ὍΘ ΒΥΠὈΟ]ΪΣΟἃ ΒΟΙῚΘ 
τοδὶ οδἰδδίγορῃϑ ἴῃ ΙΒΙΟΥΥ ΟΥ δίῃ Γ6----ῬΟΒΒΙὈΪΥ 
(09 ἀραϊτυοίίοπ οὗ 6 χτοϑὶ ΟἿΥ {Πδὲ Βυτ 0} 268 
(19 δροδίδίϑ σμυτο.-- απ οὈ͵φοιΐου ἰο 1Π6 βιικζ- 
βκοϑιοα ἱπίογρυοίδιϊ οα. ΤΩΔΥ δΥΐβο ἴῃ (86 τη ]Π48 οὗ 
Β0Π10 ὕγομι {0 ἔδοὶ {δὶ {6 Κοϊοε οὗ γον. 4 (δ 
ἱηἤμεηοε) δὰ {Π6 Απροὶ οὔ γοσ. 2 (ἰλε ασεηί οἵ α 
οαἰαδίγορλε)ὴ ἃτθ Ὀο(ἢ ΓΕρτοβοηίϑα ἴῃ {6 οοηϊεχὶ 
88 »Ῥγορἠξφεψιπσ. [ἴῃ ΔΠΒΜΘΥ ἰὑ Δ ΥῪ ὃ6 Βαϊὰ (δα ἱΐ 
15 δοχεῖον ᾽ἢ Κοορίηρς τὶν (6 ἀτϑιηδίο πα- 
ἰᾳτο οὔθ Αροσδαῖγρϑο ἰοὸ γοργοϑϑθηὺ {680 Βυτ)- 
Ὀοΐβ οὗ Ὀίνί πο ᾿πϑιγυπι ἢ ἰ8}}198 88. ἐμοΙηΒεῖν 68 
ἀδοϊαγίαρ ἐμ Σοβα}15 οὗ (μοὶ δ ζεῃοΥ.--Ε. Β.0.] 
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11. ΒΕΟΟΝ ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ἘΗΡΥΘΟΝΒΗΣ. σΌΟΡΟΜΕΚΈ ὍΡΟΝ ΤῊΞ ΒΕΑΒΤΥ (ΛΧΤΙΟΗΒΙΒΤ) ΑΧῸ Η15 ΡΈΟ- 
ῬΗΚΤ. ΤῊΚ ΒΕΛΑΒῚΥ ΑΝῸ ΤῊΣ ΜΑΛΈΒΙΛΟΒΌΟΡ ΤῊΞ ΑΜΒ; ΤΗΕ ΜΙΡΙΕΝΧΙΑΙ, ΚΕΙΝΟΡΟΣ 

Α5 ΤῊΞΣ ΧΟΝ ΟΥ̓ ΤΕΛΙΒΙΤΙΟΝ ΓΠΟΜ ΤῊΞ ΧΑΈΤΗΙΥ͂ ΤῸ ΤῊΣ 
ἩΚΑΥΕΝΓΥ ΜΟΒΡΌ. 

παρ. ΧΙ͂Χ. 1--- Χ Χ, 10. 

Α. ΙΡΕΑΙ͂, ΒΕΑΝΕΝΙΥ͂ ΜΟΒΙΌ.-ΡΙΟΤΟΒΕ ΟΡ ΤῊ ΥἹΟΤΟΒΥ ΟΥ̓ΕΕ ΤῊΗΕ ΒΕΑΞΤ ΑΥΡ 
ΤΗῊΗΒΕ ΜΙΓΕΝΝΙΑΙ, ΚΙΝΟΡΟΝ. 

σβαρ. ΧΙ͂Χ. 1.16. 

Ὶ, 7.:ε Ἡατίοί απὰ (δὲ βτίάε (Ὑ ετδ. 1-10). 

1 Απά[οπι. Απά]' Αἴ [μ666 ὑδίπρβ 1 Ποαγαὰ [ἐη8. 857" ἃ σγοϑὶ σοῖδο οὗ τυο ἢ Ρθοὸ- 
᾿ [4 ρτγοαΐ πγοηρ (ὄχλου πολλοῦ} ἴῃ [ἴπ8. [86] ἤδᾶνθῃ, βαγιηρ," ΑἸ]ο]υῖα [ΗΕ141|}6- 
178}; [ὧη8, ΤῊ] Βα] ναίίοη, δηα [η8. 1ῃ6] ρΊΟΥΥ͂, δηα ΒΟΠΟῸΓ [οηι. πα μΒοπουγ]," δπὰ 

2 [ἐπ8. [86] ρονοῦ, υπΐο ὑπ6 Τωογὰ [οην. απΐο 1[Π6 1,οτα---ῖηϑ. οὗ] οὖν ἀοα : Εὸγ ἔτπιθ δα 
τὶ ύθουβ [ 7.80] αγ δῖ8 ᾿υασηλθηῖβ; [0 6 μδίμ [ὁηι. ΒΔ] Ἰυάροα {88 στοαὶ ὑσβοσα 
{Ὠ8γ7]0 0], δ! οἢ αἰὰ οογτγαρί [πὲ οοτταρίθα} [μ6 φασί ΜΠ Β6Γ ἰογηϊοβδίίοι, πὰ 

9. δαί [οπι. Ὠδ(ἢι---ἴηϑ. ἢ6] δνυθηρθα [πο Ὀ]οοά οὗ 18 βογσυδῃίβ δἱ ΒῈῦὺ ἢαηῃὰ. Απά 
δρδίη [8 βοοοπα {1π}6] {ΠΟΥ͂ 5814, Α]]6᾽υἱα [Η14116]0}]8}}. Απάᾶ ΠΟΥ διίβοκθ τοδὶ Ἂρ 

4 [4366 160}}} ὉΓ ΘΥ͂ΘΓ δηα θνϑῦ [Ἰΐο (π6 ἀζεβ οὗ [16 80:68]. Απά [Π6 00Ὑ 8ηα ὑτπθηΐΥ 
[ὑνοηίγ-ἴουγ] Θ᾽ ἀ6γ8 αηα {Π6 ΙΌΟΓ μοηρον ΓΑΥΙΩΚ βοιηο] 611 ἀοτῃ ἃπα πογβδῖρροα 
Οοά ἰδδὲ βαῦ [ὑ10 δἰ 60 }} οὐ. ἐμ ἰβσγοῦθ, βαυιησ, Αιηθη ; ΑἸΠ]ο]υΐα [416] }8}}]. 

δ Αμὰ ἃ νοΐοϑ ὄοδίγα οαὖῦ οὗ [ογ ἔογει ἔγοπι]δ ὑμ6 ἑὮγοπο, βαυηρ, Ῥγαὶθα [ἝΟνο ργαῖβο 10] 
ουγ οὐ," 8}1 γα [οην. γ6] Π1Β βεαυνδηΐθ, Δηα γο [οὁπι. Δηα γο᾽---ἴη8. [Π0586] {πδὲ ἔδδτ Ηΐτω, 

6 οι [οπ. Ὀο(ὶ ---οἶη8. [86] δι8}} δηά [ὑπ8. [86] ι. ΑΠάὰ] Προδγὰ 85 10 ποσὰ [οπι. ἷὲ 
Ὅ6Γ67] (6 [8] γοῖο9 οὗ ἃ ρτοδί σα] 46 Εἰμυ ν], ἐπα 88 ἴππ6 [8] γοἱο6 ΟΥ̓ ἸΩΔΗΥ͂ τγβίοσβ, 
804 88 ἴΠ6 [8] γοΐςα οἵ τὶ ὨΥ [Βύγορ ] ὑμπυπαογαρβ [{π Π4 615], Βαγληρ," ΑἸ]οΙ υἷα 
[Η8116]0}8}}}: ἴον {16 μονα [ἐη8. ουὙ] οἀ οπηηἱρούθηϊ [ὁπηι. οπχη!ροίδηϊ---ἴη8. {π6 Α]}- 

7 Ὑὐ]6Γ] σοι ρίθίι [(ἐβασέλευσεν)--- ΒΔ 1 δββυταθα {86 Καὶ Ἱηράοπι)Ρ. 1,6[ υ8 Ὀ6 ρ»΄δΔα δῃα τγο- 
Ἶοῖοθ [ὀχ υῖ] δηα [07 ἴη8. ψγ Μ11}}9 σίνα ΠορΟυΥ [{Π|Ὸ ρΊ]ΟΥΥΎ ] ἰο Βἷμα : ἴου (Π6 τηδιτγίασθ 
οὗ [86 [«δηι0 8 ΘΟΙῺΘ [6816], Δπα ἢ18 ψ116 ΒΔΓ τηδ69 [ὁηϊ. Ὠδίἢ τη 866 --- 8. ΡΥΘρΡΘΓΘα] 

8 Βογβο ἢ γτοδαν [οὁπ|. ΤΟΥ]. Απὰ ἴο μοῦ νὰ8 ρτδηΐοα [ρίνϑῃ] {πδὺ Βὴ6 βῃου]ὰ ὃθ 
δΕΓΑΥΘΑ [ΔΡΓΓΔΥ ὨΘΓΒ6][] ἴῃ πο ᾿ΐπϑη, οἰϑδα [Ὀτῖρ0}"} δηα [αη6}}} πδῖὶα [ρυγ6}}: 
ἴον (μ6 86 ᾿ἰπθὴ ἰβ ὑπ6 τὶ ὐθουδβηθ88 [τὐρ δου βιοββοβ (τὰ διχαιώματα) ] οὗ [ἐπ. 86] 

9 βαίηίβ.ι Ἀμπα ἢ βϑί [ἢ υπίο πι6, τί, Β]οββθά αγὸ ἰῃπ6Ὺ ψΏ]οὰ [80] δτὸ ςἈ]}οὰ 
Ὁπίο [86 ΠΙΔΥΥΪΑΡΘ [0Π. ΤΔΓΓΙΔ96] ΒΌΡΡΟΓ [ἐπ8. οὗ [ἢ6 ΤΔΥΓΙΔΡ6] οὗ (86 Δ. Απὰ 

1 γον. 1. [Καί ἰΦ οπι ἐθά ὈΥ δὲ. Α. Β. 6. Ρ,, οἱ αἱ.--Ε. Β. 6. 

8. ον. 1. Α. Β. 6 [}ξ. Ρ.], 6 αἷἱ., αἷνθ ὡς. 

ὃ ΨΥ, 1. Δεγόντων. [8ο πὶ ἘαάΒ. νἱτἢ 8. Α. Β. Ὁ. Ῥ,, αἱ αἱ.---Β. Β. 6.1] 

4 γεν. 1. ΤῊ τοβάϊῃρ καὶ ἡ τιμή διηᾶ κυρίῳ δῖὸ ποῖ Ῥαδοὰ ὩρΟῚ ΘοΟΊσο δυϊδβοσ θα. [ΟΥἹς, 5. κἰνο ἡ σωτηρία καὶ 
ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμών πὶῖῃ ρΡγορυπάοταιης δυϊπογιἶοι.---Ε. Ε. Ο.] 

ὃ γοτγ. δ. [ΤΊ ΔΟ ἢ. (Ὁ) Ἑὰ.) εἴνϑα ἐκ τοῦ τὶ δὲ. Ρ. 1, 81, 82, οἱ αἱ, ; [Δο0.., ΤΊ ὁοἢ., (1859), ΑἸΖ, δοά Τσορ.. κἰτο ἀσό πὶϊν 
Α. Β. 6, εἰ αἱἰ.--Ὲ. Β.0.] 

4 Υεγ, δ. Τῷ θεῷ ἡμῶν ἴῃ δοο. τ τ Α, Β. Ο΄. αἱ αἱ. [Ονῖςϊ. Βάδ. εἶνο τῷ θεῷ Ὑῖ τ δὲ. Α. Β. Ο. Ῥ., αἱ αἱ.--Ἐ. Β. 6] 
Το. δ. [ΤΙ δΟἢ. {618 ἙἘἀά.) οαίδε καί τίη κξ. Ο. Ρ.; 1δοἢ.. Τίδομ. (1859) κίνο ἱξ στ Α. Β5. 1, Ἴ, 14. 838. εἰ αἱ ; ΔΙΣ δυὰ 

Ττος. Ὀγδοῖοῖ ἰ᾿.--εΕε. Ἀ. 6.] 
8 ὕογ, 6. σοά. Α. [Ρ.], ε αἷ., Τιιοῖ. δηὰ Ηοο. κίνο λεγόντων. [6}., 82., ΤΙοοὨ. (1869), ΑἸΖ, εἶντο λέγοντες τὶ Β.5: Τίκ. 

(διὰ 4.) Ττοᾷ., λεγόντων.-- 8, Ἀ. Ο.] ᾿ : 
9 Μόν. 6, ἐμ Ηρθτο ἰδ ἃ ὁ8δ6 Ποῖ ἯΘ ὁδοῦ ἈΡΟΓΤΟΔΟΣ ἔδο ἐγ 60.868 οὔ [6 Βοῖ. ἐβασίλευσεν Ὁπὲ ὈῪῚ δὴ Ἐπεὶ ἢ ρτοσεδῖ: 

"γοίρνεά ᾽ ποιυϊὶὰ τηαῖτο ἰἢ6 πογὰ ΔΡΡΙΥ ἴο αὶ ραν ουοηῖ 1ἰπὐ δὰ [πὰ ἀπταιίοη : " κρρλρ θ δὶ ἐν ἩΘΠ] ἃ ον τῆογο δέγηη ιν ἱτορ 
ἢΑἴ [πὸ τοίχη 'Μτὰὦϑ οὐδ." ΑἸΡΟΚΟ. 811 Ὀϑέϊοσ ἰδ ἴδῃ μθ᾽  ἰγαπδὶδιίοη λαίλ ἐλ ἀἰηράοηι, Ῥτοδοιτίος ἴθ 6 ἰάξα οὗ 6 
δροοίαὶ τοῖα ἴθ οη Ὀοκυη.--Ἑ. Β. Ο.] 

10 Ψαν. 7. δώσομεν ἴῃ κοο. τίν ἐξ. ἀηὰ Α. [1}ἈςὩ., ΤΊδος. (1869), Α17. κρίνο δώσομεν Ὑἱξὰ δὲθ. Α. (δωσωμεν) Ῥ. 11, 9; 
Ττος., Τίδοῃ, (81) Βα.) δῶμεν πῈῖὰ ἐξ. ΒΝ, 1, Ἰ|, εὐ αἱ.--Ἐ. ΒΕ. Ο1] 

11 γον. 8. [Οτίτ, Εά8. αἰνο λαμπρὸν καθαρὸν ἩΠῚ} ὃξ. Α. Ρ. ἴ, οἱ αἱ.---Ἐ-Ὲ. 6] 

ΓῚ 



ΟΗΔΡ. ΧΙΣ, 1-16. 881 

10 μα 8810} υπΐο τηρ, ΤΉ 686 δτὸ {862 ἐγ 0 ΒΑΥΪΏΩΒ [πΟΓ8] οὗ αοα. Απάᾶ 1 [6]] αὐ [Ὀ6- 
ἴογϑ] ἷβ ἔδοῦ ὑο πΌΥΒΒΙΡ ἴα. ΑἈπα Ὠθ βαϊα [8810 απο τη6, 866 ἑλοι ἀο τέ [οηι. 8360 
λοι, ἀο 1|--- ἴπ8. ΤΆΪΚΘ 664] ποῖ: 1 δῃὶ ἰἢγ [οὁην. (Βγ---ὖη8. 8] [6 ]]ον βασνδηί [1η8. οὗ 
(866], [οπι...] ἀπα οὗἨ (Δ γ Ὀγϑίῃγθη ὑμαὺ δανθ {Π|6 ἐδβυϊ ον [Ὑν10 688] οὗ “6818 : γοΓ- 
δὶ Οοα : ἴῸγ [80 ἐοβιπιοην [10.688] οὗ “6808 15 {86 Βρὶ τ οὗἉ [ὑπ8. [86] ῬΤΟΡΒΘΟΥ. 

2. Τὴε βείάεστοοπι αα ἰλε Ἡαττίον- Ῥγίποο, ργϑρατεα ἰο ἀο δαί(ἶς εοἱϊὰ ἰλε Βεαεί. (Ἴ ἐτϑ. 11-1θ). 

ΑΠπα 1 βὰν [͵πη8. {1.67 μϑαύθη ΟΡΘΠΘα, δηα ὈΘμοΪα αι ψὨ1ὺ6 ΠοΟΥΒ6 ; δηα δ6 δὲ 88. 
ΡΟ; πα τσαϑ [οηι. ισα8] 0810} ΔΙ ΓΒ1Ὰ] δπὰ Ττὰθ, ἀπὰ ἴῃ τὶρὐθοῦβη 658 ἢ6 ἀοίἢ 

12 Ἰυάρα [πα ροί!} δα τλῖζο ΑΓ [ὙΥγοῖ ἢ]. 8. ογ68 τὐϑγ6 ἃ8 [0Π|. 0676 88] ἃ 
ἤδπιθ οὗ ἤτοϑ, δηα οἡ 18 ἢ68Δα τἼ067γ6 [07π|. 10676} ΤΑΒΔΏΥ͂ ΟΥΟΜ 8 [(]8616118]; [,] δηἃ ΒΘ 
δὰ [οπι᾿. δηὰ ἢθ μι86---ἶπϑ. ἢδνὶηρ]7. ἃ πᾶπιὸ ψτι θη, ἰῃαὺ ΠΩ ἸΏ8ὴ [0η6] ΚΗΘ 

18 [Κπονϑί] Ὀυΐ Πα [οπι. ἢ6] ᾿1πη86 1. [,] δηὰ ἢθ τυαϑ8 [οπι. ἢ6 τ0α8}] οΟἰοί οα σι [18] 
ἃ γοβίυγο αἱρροά ἴῃ Ὀ]οοά : δηα ΒΪ8 μδπι6 18 [ἢ88 Ὀθοριθ ἰο 06" ο811.68 Τὴ δ οτὰ 

14 οἵ αἀοά. Απὰ ἐδ δηλ 68 εὐὐϊοὐ, τσεγ6 [ονι. εὐὐϊοΐ, τον 6} ἴῃ [ἴπι8. [6] ἢθαγθ [0] ον 
15 ἷαι ἀροη ΜὨϊΐΘ Βουβαβ, οἱο μα ἴῃ θηθ ᾿ἴπθη, ψ ἱΐθ ΔΒ α οἰθδη [ρυγ6]. Απά ουἱ οὗ 

11 

.18 ταουτὰ ροοίι [η8. Τ0γ0}} ἃ. δδτρ βυογὰ (ῥομφαία), ἰπαὺ πιὰ 1Ὁ Π6 βῃου ἃ βι6 
186 πϑίϊομβ; δηἀ 6 8}4}} σ]9 [βρῇ 6 γα 126} ἤθὰ ΜῊ 8 τοὰ οὗ ἴσο [8 ἴσοι του] 
δηα δο ἰγοδάδι ἢ [Π6 Τ]ΏΘΡΥΟΒΒ [η8. οὗ [16 τ ῖη6} οὗ {π6 Β6ΓΌΘ 685 δηα [οὁπητι. ἤθγοθηθεβ 
Δη4--ἴη,ϑ. ΔΏΡΟΓ ΟΥ 186] πταῖ δ οὗἨ ΑἸτηϊρΓ [οηι. ΑἸταΐργ] αοα [ἐπ8. {86 Α]]- 

16 χὰ ]ογ]. Απα Βα μαίἢ οὐ δὼ σοβϑίυγα δηαὰ οἢ ἢἷ8 ὑπ ρἢ ἃ δὰ το, ΚΙΝΕ ΟΕ 
ΚΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΤΟῸΚῸ ΟΕ ΤΖΟΒΡ 5. 

Β Ὑοτ. 9. Οἱ ἀληθινοί: ἴῃ δοο. τ ΝΑ, « αἷ., νεϊξἢ εινο δι οἷο. [80 Ιδοὶ., ΑἸ, ΤΊιοοῖ, (1859); Ναὶ Το. (88 54.) Ττορ. 
οτηῖς ἐπο διιΐοὶο τ 11} ἐξ. ΒΚΕ. Ρ,, οἱ αἱ.---Ε].. Ἐ. 

Ἢ γον. 12. 
12 ον. 11. τρὰ δηὰ Τίδος. αἷνοὸ καλούμενος ἩΠῚᾺ δὲ͵; ΤΔοῦ, οτηὐα τὶ ἢ Α Ρ. 1, 4, 6, οσ αἱ. ; ΑἸ, Ὀταεϊκοῖδ.---Ε. ΕΒ. 6.] 

πῃ ἴμο οτἱρίηα! οἱ ἰ5 ΤΟ] ον ὉΥ δέ. ΑΙ, τοζηδεῖκθ, “ Το δέ, 829 οἴϊϑῃ, [6 Ὀοδὲ κίνϑη ἰῃ Ἐπρ ἰδ ΌΥ͂ Δ ΔΕΥ}- 
ἀείου, τηδεκίοκ 8 Ὀσοαὶκ 'ἢ ἐπ) 60η86, Ὀαδοίης ἔγοῖη (89 Βαθἠοοιξίνο ἴο [89 οὐὐοοῖίνο ἀοδογί ρτίου."--Ἔ. ΕΒ. Ο.] 

Ἰ6 Ψὸος. 12. Ὡς [1Ὡ δΔοο. ψ Ὁ Α.. γωΐσ., οἱ αἱ. ; ἀρδίηδι 11 ἐξ, ΒΡ, δὲ αἱ. [1μ.0Ὰ. αἶνοι ἰε ; τος. διὰ ΤίδοΣ. οσοἱε ΠῚ ἐξ. ΒΡ. 
Ῥι εἰ αἱ.; ΑἸΖ. Ὀτδοῖχοίδ.---Ἔ. Β. Ο.] 

Ἰ6 γογ. 12. Ουσά. 
οἱἱὲ νἱτἢ Α. ΡΟ 1, 1, γμρ.. εἰ αἱ. ; ΑἸ, Ὀτδοϊκοίθ.---Βὶ Β. Ο. 

1 Ὑ τ. 13, Κέκληται ΜῊ δὲ, Α. Βδ.) οἱ αἱ, [8Βο Οτίε, 
18 γος, 1δ. [Εον 118 χοπάοχίηκς οὔ τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἙΙΤΊΟΑΙ, 
ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ὙΙΕΥ͂. 

ΤῈ ἤγβί στοδὶ βρϑοῖϊδὶ ᾿υά στηθηΐς ἃροη ΒΑΌ]ΟΙ, 
ΟΥ Ὥροπ ΑὨ ΘΙ τ βιἰδηϊΥ ἴῃ ἃ ΒΥροοτνί ἶσα] ἀΪδ- 
κυΐδε, ἰδ ΠΟῪ 0] ονοὰ Ὀγ ἐμ6 βϑοοοηῃᾶ ρτοδὶ βρ6- 
οἶδ] ἡαπάᾳταςοπί, ἐμ λυάρπιθαί ἀροδ- (86 ορϑῃ, Ὀο]α 
διὰ βρϑοϊῆς Απὶ στ δι δ  οὗὨ (μ6 Βοδβὶ δὰ [86 
ἴλ159 Ῥγορμοὶ. Αὐἴον 818 Ἀπ σἢΥ ϑ ΔΗ Υ 88 86- 
σοπΙ Ρ 16 οα α οὐ Β)υάφηχοηί Ἀρο ΒΔΌΨΊΟΗ, ἐΐδ ΒΟῸΡ 
Ἡκον 86 οοῖλθθ. [ὑ σοηθ8, Ὀδόδ 80 ἐμο ἀονη}]} 
διὰ ἀἰβδρροδγδηοο οἵ ἴθ Ηδυ]οί, “1.6 14110} 
ΟμΏτοΝ,᾽" τοδὰὶὰ ἴῃ (μ6 δοῃδυτϊητηδίϊοα δηα δΡ- 
ῬδΆσϑθοα οὔ (Π9 Βτγῖάἀθ οὐ {86 ρυτὸ Ομαγοι [Ὁοη- 
ετερειΐοι] οὗ αοὰ. Το δ] θγηδίΐου οὗ μ688 ὑπὸ 
ΜΟΙΊΔΗΪΥ ΤΌΓαΙΒ ἴῃ ἐμοὶ Υἱ81010 ΔΡΡΌΘΘΓΒΆΠΟΘ, 18 
ὈΔδοὰ Ὀοὶϊῃ ὑροὴ οἰμίοαὶ δα ἰδίου 8] ἰδ νγ8. 
Βοη {86 σρὶτις οὗ ἸΔοἸΔΙΓΥ, οὗ ἀοὶ Βοδίϊ 0η8---οἰη 
δε ἕοττη οὗ Ῥδσίυ δῃὰ βοοίαυίδῃ βρ᾽υ], ΔΒ γγ6}] 88 
ἧπ Ομ ἔαγπιδβ---ἶθβ ἀοϑίτογοα ἴῃ Ομτὶδίθπάοτ ; 
ἤθη, ΘΟΠ ΒΑ ΘΠΥ, 81} Αἰ ΟΡ ἢ ἴδ δὶ βοοιἰϑιη 
ὅτε ἰβοτοῦρὮΥ δηΠ δι θα, ὑΠ6 ἢ, δὰ ποὶ ὑπ} 
ἐδ, οδ ἐδ6 Ομυτοῦ οὗὨἩ ΟἸγἶδὶ ΡΡΘΔΥ 88 ἃ γ᾽γ- 
ἴη τὶ βοαν δροὺ οὐ Ὁ] τ Βἢ.---ῶθ Ηἰ8 ΒΥΪΔ6.Ἐ 
01 μθπ, ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΒοΥ εἰτπαρὶο, Γοϊϊτοα οχἰϑὶ- 

ΘΏ06 πδὰ Ὀδοη ἰδίου ἢ Θομποθαὶθὰ ὈΥ ἰμὸ 

4 [7 ὑπ ου γίης ορ τε οἵ ἰΔο]αἴτΥ, οΥ βρίτἰ 0.8] δα ΕΘΥΥ, 
ἴα ιρονϊἀϊέκεαι, σε εἰσ ἢ τοδηϊοδὶθ [186] ἰἢ δ τη υ] εἰ πἀ6 οὗ ΟἿΟΣ, 
διὰ όσα ΟὈΠΟΧΙΟΏΝΜ ἔΌΣΙΩδ ἴδῃ [086 τηθηϊτοηθα ΔΌΟΥΘ. 
δ ἐπ ἀρ τὶ ὕὉ6 ἀοδιτογοά, τοχοῖθον τ [ἢ 4}} {110 ΤΌΤΤΩΒ ἴῃ 
ΠΟ ἐξ πυδο οδὶδ ἰἰδο] , (ἢ6 ΟΕ το ὙἩΠΠ1 ἢοΐῖ ὍΘ, ΟΥ̓ ΔΡΡΟῸΓ 
Βα, ἃ ΡΏΓΟ Υἱγχίη.---α. Β. Ο.] 

ΒΦ., εἰ αἱ. μβανο ὀνόματα γεγραμμένα αἴξος ἔχων. [80 ΤΙδοῖ, (1869); Ὀπὶ ΤΊδοΙ. (8(} Εά.), 1ΔοἘ., ΤΤο(.» 

. ΒΘΏΘΓΔΙ]γ.--. Β. 6] 
800 ΝΟῚΚ 29 οὐ ΟἿ. χγτ᾿, Ρ. 2375.--Ὁ. Β.. Ο.] 

Καυᾶγ δηὰ οβἰθηἰδίϊουβ ἤογση οὐ ἰδ6 ἢδυϊοί. 
Ἠρδηοσθ, 8180, ἰ})6 ἐηνδβίπιθῃΐ οὔ 6 Βιϊὰο 18 ρῥσο- 
Ῥαᾶχοὰ ὈΥ 8 Ὀδοϊςνασγὰ ρίδημοο δὶ (8:6 ἀν }}} οὗἁ 
(0 Ηδνὶοί. Βυΐ ἰδ Υὶγαίη ΟΒαγο, δανίης 
ὯῸ ΘΑΥΓΒΪΥ͂ ΤἸη68η8 οὗἨ ἀεοίοηοο, βίη δ, δυτμθα 
ΟὨΪΝ νι ἰδ6 ψΘΔΡροΩΒ οὗ 80 ὥρίγῖ!, ορ- 
ΡοΒαὰ ἰο {86 ἰονυῖ Ὁ]6 ῬΟΝΟΥ οὗ ΔὨΓΙΘΒ ΙΒ 1 ΔῈ}. 
ΤῊΘ ὨοὺΡ οΥ̓͂ ἰτἱ θυϊαίϊ οο, (ὨΘΥΟΙΌΣΟ, 18 ΠΟῪ ΘΟὨΘ 
--ἰὰὸ βοῦν τ 0} οσοδϑίομδβ (86 χοίατῃ οὗἁ Ομ γἰβί. 
Ηο σοτῃδδ ἰῃ οοἰοδιΐα] σοπαῦουῖπρ ΡΟΥ͂ 6Γ---ἰον (89 
Τοβαι 6 δῃηὰ ομημδαποὶ ραίΐοη οὗ Ηἰβ Ομ υσοῦ. Ηδῃοθ 
ΗΒ ΔρΡρϑασίῃᾳ γϑϑυ]ὶβ ὅσβὲ ἴῃ ᾿υάρτηοπί ἀροη (89 
Βεδδὶ; {μ18 λυἀᾳτηοηί, ἀραῖῃ, 18 ἢ} 6 ῬΓΘΙ τ ΠΑΥΥ͂ 
οοπάϊιίοη οὗ 6 Μανγίδφο οὗ ἰδ9 [δι Ὁ, ψῖσὰ 
Ὀθαὶμ5 τῖιἢ ἐμὸ Μ|Πδμπἰδὶ Εἰ χάουι. 

ΤῊΟ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ΒΟΩ(Β οὗ Ὀγαΐδβο, δῃὰ (ἢ 6 ΡΓ6-66]6- 
Ὀγχδίΐου οὗ 9 Μαγσχίαρζο, ᾿ὰ {π6 ἀαδβογὶ ρίΐοπ οὗ [89 
Βυϊάο δῃὰ ἐμὸ ροτίγαγαὶ οἵ ἰδιο Βεϊάδργοοιι δ {110 
Βοδὰ οὗὨ Ηἷδ τπῃηδγὶ]8] ἰγαΐῃ, ἤότγτη ὑμ6 Ηδδυθη- ΡΪ6- 
ἰυτο οὗ (6 ᾿υἀφτηοηΐί ὑροὴ (6 Βεαϑί. 7.9 Βο8- 
ὙΘΏΪΥ ΒΟΠΩδ οὗ ῬὈγδῖβο δ8ΓῸ αἰδβιγϊ υιοα ἱπίο ἴνγο 
Θμογ568. Το ἢγβί οσδοσυβ, ἰδ ὈΥ 6 ΟΠυγοΣ 
Τυϊατρδηί, πὰ 8 118 ἸΟῪ ὅπαϊο 'π (Π6 δβϑϑηΐ 
οὗ ἐμ ὑνγοπῖγ-[ΟὉὉ ΕἸΘΥΒ δηὰ (μὸ ἔουν 1ἱνὶηρ- 
ὈοίηκδΒ; ἰδ Βεοοῃὰ σΒΟΣΌΒ ἰδῖκοβ Δῃ ΟΡ ροβίίβ ἀϊ- 
γροίΐοη, δία ηρ ΓΓοπὶ ἃ γοΐοθ ἴγομι {86 ΤΏΓΟΠΘ, 
δὰ ἀἰδυϑίης (561 ἐπτουρπουΐ [89 Βρὶ τὶ (-Γ 68}. 
ΤὮΟΘ ἤτοι ὁθόγυβ ἰ8 8 Ροβί- οο] Ὀταί οι οὔ 6 ἀοτν ἢ- 
[4}]} οὗ {πὸ Ἠαδτ]οὶ ; π9 Βοοοπὰ οβόσυβ 'β (})}6 ὑγ6- 
οΟ]οὈταϊϊοι οὗ (Π6 φ]οΥΙ δοοίίοη οὗ (6 Βτῖαο. 

ΤΏῺο 5660 Βαβ βοραζαίο ἐπὸ οϑ] δία] ἰγὶ ΡῈ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἰδ λυά ριηθηὶ οἵ ὑμ6 Ηατ]οὶ ἔσομαι (86 Ὑἱβίοιι 
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οἵ οἷι. χνὶϊ., ἰὰ τοῦ Ρΐδοο τὸ δ ουϊά, ἰῃ δοοοτά- 
ΔΏσο ψἱι Τογοχζοϊηρ δηδίορυοβ, αν οχρθοϊοα ἴἴ; 
}λὸ 88 ἀοῃθ {818 ἴοτ (ἢ 70] τ ὶης Ἔχ ϑ! θη ΓΘ 50 
-οἰθ δῦ Βοῦναγ οοηδιϊίαίο (8 ἐστὶ τὰ Ρἢ 8π ἰηἰγοά α6- 
ἰοῦ ἰο (89 ἀρρϑδγδηῆοο οὔ Βεῖά6 δπὰ (π6 Βγὶ ἀ6- 

οοῦι. 786 τπηδογῦ ἴῃ τ ]6 8 6 ἢ88 Βοί ἔογι ἃ 
ἀμ0 δος} 6518 οὗὁὨ {19 Ηδυ]οὶ δὰ 1.6 Βτγὶ 46---Θ 8 6 ἢ 
τοϊαϊθὰ ἰο ἐμ οὐμοῦ, δασὰ ορροδϑὰ ἰο {86 οὐμοῦ-- 
Ἰοδὰ8 ἰο τϑῦὺ ἀοδηϊίο οοῃοϊυδίοηΒ. Τιδί (ἢ 6 
Βεΐάο οὗ Οεγὶδὶ οδὴ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἰδ 6 ἰγαὰο Ομυγοῖ οὗἉ 
Ομτὶδί, ποϑάὰβ πὸ ρτγοοῦύ. ἔσοιι (μἷβ τ τῪ μοὶ, 
Βονονοῦ, ἰξ ἰ8 ουνϊάϑηὶ τμ δὲ 8.6 8 δὰ ἃ ργοβϑϑῃὶ, 
Ὀαϊ, ἴῃ 6 Ρ ὨΟΑΥΘΗΪΥ ΡΟΓΙΥ, ᾿πν δ᾽ ὈΪ9 οχὶβίθῃοο, 
Ῥτονίουβ ἰο {1ι18---ἃ5 (6 ὑπυίδῖδία Ομ ατοῖ, (6 Γ6- 
ἴοτο. Ηον ἔα]89 πιὸ δηὰ οουπιογρατί, (μο Ηητ- 
Ἰοί, ὁ6δη, 'ῃ δοοογάδῃσο ψἱ(ἢ ἐμ }8, Ὀ6 ΟὨΪΥ {πο ουἱ- 
ψδτὰ δηὶ ὀχ ουπαϊ σὰ Ομαγον, ἰῃ (0.6 ΘΟ 5: ΘΠ ΟΥ̓ 
ΟΥ̓͂ ἸῸΡ 74}1 δπᾷ ἀθοαυ. 
Ηον υπϊνογδαὶ ἃπὶ ὑπσοοδδίης 5. {80 ἐγ απ ἢ 

οὔ 41} χοοά βρ: γὶ (8 οὐϑῦ {πὸ ἔ8]} οὔ ατοδὶ ΒδΌγϊου' 
ΤῺ6 Ποβϑὶ8 ἰῃ δδυθη ΟΥΥ, τ (η6 υπδη  πλ  {Υ οὗ 
οὔθ γοΐϊοο: Ηδ]]6}υ}8Δ}}} ἘἸΤμοῖν στολοϊ εἴπ 85 Το- 
ζογϑῆσθ, ΒΌΟΥΘ ΑἸ], ἰο {πο ἴδοι (αὶ (6 ΦἸΟΥΥ οὗ 
Θοΐ, νκϊΐοῖι δὰ Ὀθο ἱπογοαβί αὶ ΟὈδουγοὰ ὈΥ 
811 ἰἀοἰαίγυ, ἐπ ΜΙΝΟΒΕΝ ἀεὶ σίοτίαπι, 18 Θοτη Ρ] (ΟῚ 
γτοβϑίοτο. Βοῖΐοτο, δὖ 89 Θβί 8 Ὁ] 5 πχοηὶ οὗ (Π6 ἰἢ- 
υἱϑί ὃ] 90 Ομυγοαὶ ἴῃ (6 ἤδανθη οὗ ἰμ9 δρίὶτὶί, (116 
ΒΘΑΥΘΕΪΥ γοΐοο ργοοσϊδὶ πιθᾶ : οι ἐδ οοηιε [ἐγένετο 
ἐλεαϊυαίίοπ, απά (ἠδ Ῥοιοεν, σπα ἰδ ίησάοπι ΟΥ̓ οἱ Γ 
Θοά, απά ἰλε αμϊλοτγιίψ οΥΓ Πὲς Ολτγίδί (οἈι. χὶϊ. 10]. 
Νον, Βονονον, σίογψ ΒΌΡΟΓΥΘΏΘΒ ἰ0 ἐδ686; [89 
Κἰηχάοιῃ οὗ δόξα 18 οπ (6 ῥΡοΐπὶ οΥ̓͂ Δρρϑαγίηφ 
(οἷν. χἰίχ. 1), Ουἱ οὗ {μ6 ἀδηίκῃοββ οὔ Οοὐ᾽Β 685- 
δ6ῃ 6-σοποτιμθ (γογἾ 8 Ὁ]6) δπὰ τἰχμίθουβ ᾿υὰρ- 
τηθηΐβ ὑροη (6 στοδὶ Ηαδτὶοί, Ὀυγδβίβ ἔογ ἢ (89 
γδάίδησο οὗ Ηΐβ σίοῦυ. Τὸ υάᾳπιοηί 18 ἃ ἀου Ὁ]6 
)υαάχιιδηί, 88 ἃ ΓθοοΡ6Π89 οὗ ἰδ6 στοοῖί ἀου]9 
βὶη οὔ (86 Ηδτεῖοι ἱπ οσογτγυρείπς (89 Θατὶ τὶ ἢ ΒΟΓΡ 
Τοτηϊοδίίοῦ, ἑ. 4., ἸἀοἸδίτγ, δηὰ ρογβαοουίζίης δηὰ 
δἰ αγίης ἐἶ9 βογυδηὶβ οὗ Οοἂ; οὐ (6 οπ6 δδῃηά, 
ὧι ἴ5. ὁ ἡυάκιηθηί οὗ αηπιδβ κί, δηὰ οἢ {86 Οἱ ΒΟΓ, 
δ 18 ἃ )υἀδᾳιιϑηὺ οὗ ἀνοηροαιθηῖ οὗὨ ὈϊΪοοά. Τἢ6 
ἀοοϊοῖνο ομδύϑοίοῦ οὗ {ὁ ΒΘΔΥΎΘΗΪΥ δοηΐίθῃοθ 
ἦβ Οὴ00 ΤΟΥ͂Θ ΟΧΡΤΟδδΘα ἴῃ ἃ γορϑδιοἂ Ηλ]]οι- 
74, Ὀαβθὰ δβϑρϑοίδ! Υ ὑροῦ ἰμ6 ἴδοὶ ἰμδὶ (9 
Βίῃοκθο ἔγουι 6 Ὀυτηΐης οἵὁὨ ΒΑΌΥ]οη δϑοοπὰδ ἰηΐο 
1η6 0008 οὗ 89 8οοηὴ9. ὅ8.!6 88}} ὭΘΥΘΡ 8.186 
ἤγοπι ΒοΡ 88:68. ἴῃ ΟΘοπλιποίϊοη τὶ {80 δοης 
οὔ ργαΐ3θ οὔ (116 ΒΘΔΥΘΗΪΥ ἰοβίϑ, (Ώ9 ὑπο γ- 00 
ΕἸίοτβ δὰ πὸ ἕουν [ἱνίηρ- Ὀοΐ ἢ χΧ 5. υἱΐον, τποῦ- 
βιιἱρρίης, 89 Π4]161.}8}, ἰοχοίμον τὶν δὴ Ατηθῃ. 
Το ἔουν ἱνίη- οὶ 58 δΓθ οβρϑοὶδὶ}ν 641104 ὑγροῦ 
ἰο ΒΑΥ͂ Απηθῦ (866 οἷι. Υ. 14), Ὀδοδυδο ὑπ 6 Δ ῪΘ 
Ὀθοη 1}Π6 βίῃ ρίο λοίοτα το μᾶτθ Ὀτουσαΐ δϑουϊ 
{π0 παὶ τοϑαυϊὶ οὗἩ ἰδὸ ᾿υάραιθηί, οΥ Ὀδοδαδο ἐδ 6 
ζα]]6ὰ Ομ υγοδ ψγὰ8 ἱπβογοι ΚΪΥ δὺ τατίαποο τὶ τὰ 
οϑοὶι οὔ {689 στουπα-ἴογ8 οὗὁὨ ἐμ 6 Ὠϊγνίηθ τοῖα: 
ψὶ ἢ ἰἀρδΙλν (ἐλὲ φασίε)ὴ, ἈσπΙΔὨΣΥ ((λ6 λωπιαπ 
ἐπια 74), ὶλὰ δου ἴῃ Βδοῦ 69 δηὰ βυβοτὶης 
(λα διιλίοςκ), θὰ τῖϊὰ ἰτὰθ τοτ8] Ὀτγδύογυ (ἰἐλε 
ἐοη)ὴ. Ἡδδυθη Β45 Βρόκϑθη, Ὀαπὶ αοἀ᾽ Β δβουύδηϊ 
ΟἹ οατί ΔΡΡΆΓΘΏΓΥ 81}}} ΤΟΥ ΌΘΑΡ ἰοὸ υἱοῦ ὑἐμοὶρ 
Βοη ϊπηθη(8 ἱπ τοραγὰ ἰο {89 ζ4}1} οὗὨἨ ΒΑΌγ]οῦ. ἴῃ 
ἵδλοϑ οὗ (ἢθ Κίπαβ οὗ ἰ) ϑατίῃ, (Π 9 δ δ ΟΥ 
ταὶ γ πρθῦ, ὑμ6 ᾿πίουπϑιΐοῃδ)]ὶ Ἰογὰβ οὗ ἐπ 608, 
ὙΓΠῸ ΔΘ 8]}1 8.}}} Ἰαυηθηεῖπα οὐὸσ ΒδΌν]οΙ---ΑΥΘ, 
ἴῃ νἱον οὗ τοιαὶ ἢ Β6ΘΠΟΘΒ Οὗ [6 ΔΡραγοῃηξ μοὶ 988, 
(19 ΟΓ ΠΟΥ τη τὶ Β δηα ῥτουὰ βοουτὶν οὗ ΒΑΌΥ]Οη 
᾿πγουρ ἢ ΤΠΔΗΥ͂ οοπίυγτίοδ, ἐη6 βογτυδηΐίθ οὗ Οοά, 
διὰ ἰμὸ ἰγυὶν Ρουθ πῃ σθηΘΤαΙ, πατο Ὀδόοῦιθ Γ6- 

ἐἰοσοαΐ δηὰ βἱϊοηί. ἸἘμογοίοτο πυϑὶ ἃ υοΐοα ἔσγοια 
(6 ἰδτοηθ οὗ αοἀ ἴδββυθ ἐμ6 οουμπαπὰ : Οέρσε 
»ταΐδε (ο οἷν Οοά, αἱ Ηὼ δεγυαπίς [ὕϑδησε: απα] 
λοεα (ἴῃ ΖΘΌΘΥΑΙ) ἰλαέ αν Μϊῖπι, (λε ἐπι πα (λε 
στοαί. Ἐὸν Ὀσδίἀοβ Ὀοὶΐονοῦα, (6 ὅθεν σϑοοξ- 
ὨΪΖ6Β ἴδϑαγοσβ οὗ ἀοα, ποῖ ΟὨΪΥ χτοαὶ οπθϑ, πὲ 
8150 1{{||86 ὁμ98. ἮἩΥΔδ {π18, 8 δίοτηι οὗ ργϑῖβϑθ ὧδ 
Ἰοοβοὰ Οοἢ οατίδ 8]80: α σοΐοέ οὗ α σγεαί ΐλτοτις-- 
ῬΔΓΙΥ, α σοἷοσε οΥ ππᾶπῷ τσαίεγ8 ΟΥὙἩΡΘΟΡΪ]65: ῬΔΥΙΥ, 
α υοῖοθ ΟΥ̓ δίγοπφ ἰλυπάεγε οὐ Ῥτόρθοίο χοῦ 111.569--- 
Τορθδαίβ ἰ86 ΘΑΥΘΌΪ ΗΔ)}}6} 0}. }. Βυὲ (6539 
Ἰοοβαὰ ἰοῆριυθ5 8ι}}} βϑϑῖῃ {ἰπ }7 ἰο Ρ885 ὈΥ [86 
Ὠδπι|6 οὗ ἰδ. 9 Ηαγ]οί---ηὰ {8 80 τη] ἢ {86 ταοξὰ 
Βίῃσο ἰὺ 8 [86 τοογἱά οἵ 6 ἰ6η ΟΓΏ5 δα ἐδ 
Βεδδὶ σοὶ δ ἀοοίτογοα ΒΔΌΥ]ΟΙ ; ἰὸν ἔδδῖδα 
ἰπηοά  δίοΥγ Ὄροα Πα σἰοτίου5. ροκίτϊντο σϑβυς: 
“« Κὸν ἰλ6α Πογὰ οἷν Οοά, ἰλε Αἰ|- ἴον, λα ἃ ἀ0- 
διε ἰλὲ Κιησάοηι."" Τθυ8, ποῖ Π9 ἀοϊῖοδ οὗὨ 
Ομ γὶβί πλοῦ γ, Ὀαὶ {80 ἀοπιϊπίοη οὗ (86 ΑἸτϊ σΒέν, 
ἷα (ἢ) 6 βοῆθΓ8] δοσαρίδἰΐοη οὗ (πΠ6 (6γ),. ΒαΒ ὈΘεα 
οὐβουγοὰ ὮΨν (ἰ(ἰ6 ῥϑβουδο-Κομάοασι οὗ Βεθγϊοι. 
1ιεὶ ὧδ δὲ σίαὰ απὰ ἐχεΐί, ΒΆΥ ἴπὰ Ῥίουβ οὐ δϑζτίδ, 
απὰ τὸ εοἱἱ σίτε ἰο Πιπι λα σίοτγῳ ψ Ἀϊο δ νγὰδ 8ὺ 
Ἰοπς δἰσπδιοὰ ἔγοαι Ηϊπὶ. Απὰ δον ἀρεϑῖὶς ποὲ 
οὗ Τογοΐχα ἐπίῃ ζ8 θη Π6Υ ἰηἰγοάποο ἱμ6 97ο- 
τδη, (ὁ Βνία(ο οὗἩ ΟἸ νἰβί--ον Βο, ἰἶκοὸ α ΟἸη τ. 116, 
1 τγϑ ΔΥ τϑηΐυγο ἰο0 πδῖζο (10 σοιηρατγίδοι, 88 
50 Ἰοπῃᾷ Ὀδθῃ χοιϊγοα ἔγοιῃ βίος δηα βουηὰ --ἰτιίο 
(ἰο δεοϊὰ οὗ νίονν, τ  ἰδ6 δημουποεοιθοὶ: 2744 
Μαγτίασε οΓΓ ἰλε Ζαπιὸ ἐδ ἐοπιε, απὰ ΠΣ 3 λαδὰ 
»τερατεά λεγδοίι, 
Απὰ πον ἰδ6 ὅν δἰ τη βο] ἰδῖ65 ὉΡ ἴ80 δίοσγ, 

ϑρθδ είς ἄγ σομοουπίηρ ἴα ἤἬομπιδη, δηὰ ἔθ ῃ, 
ἰῃ οὐοάϊδῃοο ἰο0 8 δη 6110 γοΐοο, δουσοτηϊη ας ΒΟ 
τι πηϊποηΐ Ιηλγτίαρο-ίεδϑί. Τὴθ Βρρδοδγδαῆοο οὗ 
(16 ἤοιμδη ἰοτ8 ἃ ΒΙΖΕΪΥ οαὐἰ γί οοηἰταβὶ ἴο 
(89 Δρρβαγδῆοθ οὗ (9 Ηδυϊοίύ. Τρὸ ἰἸδιίοσ δοὰ 
ἀεοοκοὰ Βογβοὶ πῃ ῬυΓΡΙΘ δὰ βοαυῖοῖ, διὰ 
Ἰοδάοὰ Βεγβοὶῦ τσὶ ρσροϊὰ δπὰ ἴονο δ: ἰο {πὸ ἔοτ- 
ἸΏΟΡ ἱξ 18 σίσεη ὉΥ Οοἀ ἰο αἀγγαν λεγδεῖ ἴῃ {μ9 
ται δἀοτηιηθηί, δΔηἀ ΒΟΥ γοβίῃτο 18 Βη ον - τ εϊΐο, 
Βα ᾿ἰἰηδῃ, ἃ ὀνδδωδτοῦθ. ΤῈ τηδίοτα] οὗ 
ὯΟΣ ἄγϑββ, ἐπ6 566 δ ὰβ ἰῃ δχρ᾽ληδιϊοη οὗ 18 
ὈΓΙΠΠἸΙΔΏΟΥ͂ δηἀ ΡυνῖΥ, δτὸ (Π|6 δικαιώματα Γ᾽ ἐλ 
δαϊπία, ἰμποὶν ὅπα], ὁβο δίο]οχίοαὶ γυάἀϊοϊαὶ δοῃαὶ- 
(415 (Μαδιι. χχυ. 84 βα4ᾳ.) τϑῖϊοθ δ ξτουπάσὰ 
Ὅροι ἰμ6 ῥγϊποὶρὶδὶ Ἰυαϑδϑιϊοαίΐοα (Βοω. γ. 1) 
ὍὌΡΟΠ (89 δικαίωμα οὗ ΟΠ τἰπὲ, ἴῃ {86 τηο8ὲ τδηϊο 
ἴοΤηΒ οὗ Δ ΠΟῪ τηδη 80} δρροαγὶης τἰξπίοουϑ- 
Π685 Οὔ] 6. Εογ (ἷ8 οδϑβε, (80 Μαγτίδρο οδὴ 
ΟΝ Ὀορία. 70 Βοιδὶὰ οἵ ἴΐ ἐθ δὴ πσεὶ ὙἘ θεὰ 
89 8566 Ὁ τιδτῖκα, νι ουΐ ΣΙ ΟΡ ὀχρίδηαιϊοῦ, 88 
006 δ΄γεδαγν Ὀγουρὰϊ Ὁροη ἰδ 9 Β6θὴ9 οὗ δοίϊοι: 
«Αηἃ ἂε εαϊίλ᾿ μηΐο πιδ. Α Ἰδοῖὶς οὗ ρτδοϊβδίου ἴῃ ἔογιβ 
τ εἰσ ΤΟΙ Β Ὁ8 οὗ δ᾽ ΤᾺ} Δ} ΠΛ Ὁ 068 1 (ἢ 6 Θ06- 
Ροὶ οὕ ϑοδ. Ἧμαί Απκοὶ ἰ8 εδηϊ ἢ ΤῊϊβ 46ι69- 
(ἴοη 88 Ὀ66ῃ γὙϑυϊου δὶ δηβιτοσοά. ϑδίπος (89 γ0- 
ἵογθῃοθ ὮΘΓΘ ἷ8 0 8 ῬοΥδομδὶ, δηὰ οἱ ἃ ΒΥ 0} 168] 
Απρεϊ, ψγὸ ἀο οί, νι Ὀδθϑιοτάϊοοῖς δπὰ οἰοζᾷ, 
ο ὍὈδεῖ ἰο οἷι. χυὶϊ. 1, 858 ἰὰ 15 οὔθ οὗ ἐμ βεύδχ 
ΔΏροΪ5 οὗ ἐδ γΔ}85 οὔ ΑἸρον νῆο {06 δρεδιῖκο; 
ὯΟΥ Ὧἀο νγὸ (μἰπκ ἐμαὶ (ἢ 6 Απροὶ οΥ̓͂ οἷ. χτὶϊ!. 1 8 
Ῥοΐογγοὰ ἰο: Ὀυΐνο Βοϊὰ ἐμδ. ἐδ Γεαΐδγϑῃοθ 18 ἴο 
186 ΑἸχ6] πῆο, δοοογαϊῃρ ἴο οἷ. χΥ]ὶ. 21, Ἔσχο- 
ουϊοὰ ἰμ6 Ἰυἀ χαιοηΐ ὈΥ͂ 8 ΒΥ ΠῚ 0168] δοῖ, Ὀοσϑυδο 
νὸ ΒΟΥ πὰ ΟὈΥΒ6Ϊγ69 ἰῃ [ὴ6 Βρίογο οὗ ἰδὲ Γὸ- 
ἰᾳγῃ οὗὨ ΟἸτίϑί, Ἧ Βο 15 ἰο Ὀ9 δαττουσοάοὰ ΌὈΥ͂ Ρεῖ- 
8008] ΑἸ 618, δηὰ 4150 ὉΥ σὶοτὶ δοὰ Ὀοδ]ετονβ. ἢ 

4 [Ὑδ9 πιοοὶ ὩδίΏΓΩΙ Γοίδγθοσο τηοοῖ οδεϊδίον ἰα ἴο 189 
Αὐκθὶ οὗ οἴδδρ. χγΥΐ!. 1, οὔ π]ιοδϑὸ πιιμάγαπαὶι ἴγοσι ἔνο 86ος 
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Απὰ Β80Β 8 ο.9 [ἃ ρον β6ἃ Ὀο] ον γ} δοίη Βατο 
8668 ἴῃ ἰΠ6 ἔογαι οὗἩ δὴ Αῃροὶ, δοσογαϊηκ ἰο τυ. 
10; (86 οἶμον του] Ὀορίηϑ ἰο χτοὸν υἱβ 016, ἰἢ 
ΒΡ᾿ ΓΙ .4] δδροθ, ἰῃ (μἷ8 ον], Αραὶη 8 {10 
8θον σοπιπιδηαοα ἰο ττὶ6 ἃ ργδαπὰ δηι την ΐηρ 
ποτὰ οὗἉ τουϑ]αἰϊοη δομοθυηϊρ ἐ86 ὈΪοΒδοάμ 688 οὗἁ 
Ῥηουρὰ Ὀδιϊθυοσθ, 85 ἴῃ οἷ. χίγ, 18. Ἡγρίίε: 
Βιωμεά αγὸ (λὲν τοῖο αγὰ εαἰίοα Ὡπίο 1λ6 δι» »ὈέΓ οὗ 
(δε αττίασοα οΓ (λὲ Ψαπιδ. ΤΤδο στοδὶ Ὀθαιϊίυαο 8 
βισθ Βα πϑά ὉΥ (110 διἰἰἀϊιΐοη: 7246 αγὸ (6 ἔγι6 
(νεναὐίε, Ὀαβοὰ ἀθοΡ τίη [9 Κογηοὶ οὗ 1176) 
τογάϊ 9 Οοά. 
Φοῦη ἀορονῖθ68 (86 ἱρτοβϑίουῃ το (Π 6 δ8- 

δἰίαια αοϑροὶ οὗ πὸ Ὁ] 5ββεάποβϑ οὗ (ἰὸ χιιθβίβ δὶ 
(6 ἱπιπιϊποηὶ Μαγγίακο 85 τηδᾶὰθ προὺ πἰ: 7 
{ὶὶ δφίοτε ἀὶδ 7εεὲ ἰο τρογεὴλ ἀΐπι. Τὴ δον οδῆ- 
ποῖ δαγθ ογγοα ἴῃ μἷβ ἐποίημαίίοη ἴο του βθΐρ, Ὀυΐ 
δα δλὰθ ἃ τϊβίαϊςο ἰῃ ἰδ 6 οὈ)οοὶ οὗ 8 δΔἀοταίί ο. 
ἴι ἀϊὰά ποὶ δϑθπὶ Ροββϑὶ ὉΪ6 0. ΔῺΥ Ὀὰυΐ ΟΠ τὶβὶ ἰῸ 
υἰίοτ 8οὸ οομδάθηϊ ἃ ἀοοϊαγαίϊοη οὐὗὁἨ Β0 ΞΡΘΘΩΥ ἃ 
δἰοβδϑάηθθθ. Απᾶ (9 ΗΝὐθοσ τὯῸὲ 8 ἢοΐ τη ἰβίαϊεοη ἴῃ 
εἰ ἐδοϊ ἴης (δ αὺ ἴμ9 Μοτὰ νγ88 πεᾶρ. Τμδαὶ ποδῦ- 
ὨΕ6Β8, ΒΟΥΘΥ͂ΟΡ, ῬΔΒ ΒῃΠοΟι 66 ὈΥ͂ ἃ 6616 58.181 Π0- 
τα] ἃ ; (6 αἰνϊἀἰηςς νγὰ}} Ὀοίτοθη ἐπὸ δἰΐ πον δηὰ 
(86 ἜΤΙ ΝΟΥ που] [2 δβεεῖί8 ἐπα υεηδεῖ 47] 18. ὉΘθ- 
εἰδπϊης ἰο 811. Το Βογδ]α οἵ ἐ:6 Μαδγσγίαζθ γὸ- 
γε8}9 ἰπι861 ἴ᾽ἴο ἐδ ΝΕζ;͵6Θ0.᾽ 48 ἃ ργἱονγϊδοὰ βαϊηΐ ἴα 
δηρεϊῖο ἕοσα. 7.αζα δεεά ποί, ταϊαμξ ὈΘ ϑα]ὰ ὮΥ δὴ 
Αὐκοὶ. Απὰ 80 τοἰρδί, 7 ἀπὸ ἐδν 7εϊοιο-δογυαηί. 
Βαϊ (9 ψογάβ, 7 απιὶ οπε οὗ ἱὰν ὀγείλγοη τοῖο λαυό 
ἐλε τοϊϊπεϑ8 οὕ ὕεει6 [( 6 γὰρ του ἀοτίηρς 18: 7) απὶ 
ἃ [εἰοισ-δοτυαπέ οΓ (λε6 απὰ ὁ ἐὰν ὀτείλτγεη ἰλαὶ λανό 
ἰλε οἱἱποεα ὁΓ᾽ ὕυεδω8. 8360 (δ ἰοχί, γον. 10.---Ε. 
Ἀ, δ οουϊὰ ποὺ βυϊ Δ] Ὀθ υἱἱογοα ὉΥ ἃ ταὶ 
Απχεΐ ἰῃ 186 11 6 ΓΑ] Β6η86 οὗ ἰπ6 ἰαγ. ἨἩγογελὶρ 
ὐοά. Τι}5, σοσ αἰ ὨἸΥ, 5 ἃ ἀἸ ἀδοιῖσαὶ τορυϊτοδηΐ 
δὰ οχιοσίδιϊοι ὙΓΪΟἢ 8 οδ] ου]δι ἃ [ὉΓ τα }}} 0} 8 
οἴπθη : Ὀαὲ ἰπ δ 6486 οὗ Φοδπ, (ῃ6 τοζὰϑ ταδὶ 
Ββδυθ τείθγεῃσθ (0 δβοιποι ΐης δϑρϑοὶδ]ν 6Α4]][πς 
ἴον ψογβΐὶρ. Απά (ἢ 8 δοιῃϑι ΐπρ 18 Ἔχ ργοββϑά ἰῃ 
(86 πόγὰ 8, 707 {ἠὲ τοΐπε88 Ο7 «εδμα ἰ5 ἰλδ φρίγὶὶ οΥ 
ἰλε ῥγορεεψ. 1 ταϊχοὶ, ἰηἀφ66ὰ, Κοννἶθο 6 δαὶϊά, 
Τ8ὸ δριτῖϊ οὗ Ῥτορ Οὐ Ὑ πο8865 οὗ 7268885; δαυὶ 
δ.}}} ϑοτη οἰ εἴης; Ῥαν ο ΪΑΥ]Υ ΟΡ οὗ δάογδιϊοῦ 
ἷδ ΠΘΡΘ ἘΧρτοββοὰ ἴῃ (ἢ 14ο6: Τὴ 1658 οὗ 
δη δοποογηΐϊηνς 6808 ἰὼ Ηΐδ βαϊπίβ ἰ6 (86 δρίὶ τὶς 
οὗ ῬΡΤΟΡΒΘΟΥ͂, νν μῖσος! 18 διτϑ οὗ (89 ἰτητΐ θη ΜαΥν- 
Ττίασο. [1ἰνίηρ, Ῥγδοίΐοαὶ Ομυιϑιϊδηϊ Υ 18 Ῥτο- 
ῬΌΔΟΥ ἥγοσι ὈορΙ πη ἰο ὁπ ἃ. ΑΒ 8 υ η 658 60ῃ- 
ΘΕΣηρ 97 6888, ἰμογοίογο, {86 ΑἸ μοὶ 8 (ῃ6 ὈΘΑΓΟΥ 
οἵ, δΔηὰ γόοῦποῇ ον [ῸΣ, [9 μα] ογίου  ργοιη8θ. Ἦ70᾽- 
δλφ ΘΟοά Ἅ το ἢὩ88 Ρυΐ (86 σοτίδίὩΥ οὗἩ ἐμ τηοβί 
Ε ΠΡ ΝᾺ ζαΐϊατο ἰπίο ἴμ6 Κοτγηοὶ οὗ πὸ [16 οὗ 
811}, ᾿ ὅ 

διὰ Ζομπ ρμουῆδρϑ ἰδἰοἰκς ἐμαὶ Ῥοίον, μἴ9 ζ6]1οὁνν- 
βεύνδηὶ δηὶ οὔο οἵ "ἷβ ὈγοίΒ τ η οὔ (86 τῦϊ[ 688 οὗὮ 
δοδῦς, που] γΟ-ΡΡΘΔΡ 88 ([)9 ΤΟΓΘΥΤΌΠΠΕΙ οὗἨὨ (δ 9 
Ῥετουβία οὐ ἐμπὸ [οτὰ, ἰο ὀχϑοιὶο ῥυάαιηοιὶ 
Ὅροη τοδὶ Βδθγίου ἢ Ηοτοτον {8 ΤΑΥ͂ ὍΘ, 
ἰδθ δοηγογβδίΐοη οὐἩ {89 Απροὶ πὶϊ Φοδη ἴδ ὕοὶ- 
ἰοπϑὰ Ὦγ (86 Ῥατουβῖα ἰἰβεῖ, Ἧ6 στη δὶ οὔ δου γϑθ 
ἰδ 11 τοῦ σταπίεὰ ἐμαὶ Ὃ ρουϊοὰ ἱπίθσυθηθβ Ὀ6- 
ἱπεθη (86 ἡπάρπιεπὶ ἀροὰ (6 Ηδυϊοί δπὰ {πὸ 
ἡπάφξπιοῦϊ ἀροῖ ἰμ6 Βεηλδί---ἰῆθ ροτίοὰ οὗ ἰδ6 ἜΣ ς οὐ τ Σ τον στ Ἐν 
80 πικδη τοῦ ἰθ τΔὅο. ΤῊ6 ἐτηρ!οοεΐοη οὗ τοῦ. θ θοοπν ἴο 1006 
ἴδει ιν Απκοὶ μδά ορηςο ὙΠῸ [0 ὅθος αἰτίης Ὠἰπιὶ ἰὩ- 
δεςοδ. Το Τοηθοὴ δδοοϊκηδὰ ὈΥ ΟἿΓ δυίῃοῦ (οῦ ἀδηγίηρς 
δαὶ [δ τοΐογοησο ἰο ἴο Ὠΐτω, δοθῆ ἴο ὃο τὶ ποσὲ Ἰουυ αἰ οὐ 
στ ΒΡῈ ΚΡΈΑΣ "8 τ Αὐτε δ οὔ Βα οὐκ γι κὐταιας ἈΕῚ 
εἰνίοις εἶπε ἱπαϊττιςείο (Σ 9 8 Ῥαδο. ἴδὲ Βο 'δ 6 
τοὶ δοίης," ΒΚ Ο.] "5 ᾿ὰὰ 
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ἰγου ] θὰ δπὰ παϊιϊηρ Ομ νοῦ, (86 ΒΟῸΓΥ οὗ Βοανὶ- 
Ὧ088. ἀορίοἰοα οἷ. χὶϊ!. 1δ-17. Βα ἴῃ (μ6 Ῥγο- 
Ῥδοιῖο ραγϑροοίΐγθ, ἐδ 6 ρουὶοά τη βῃ 68, 88, Μαίί. 
χχίν.. ἴπ6 ρογὶοὰ Ὀοίτγοθα 86 ἀδδιτυσίϊοη οὗὨ 276- 
Τυϑαΐοπὶ δὰ ἰ86 θηὰ οὗ 9 νου]ὰ ; (86 δοσοῃὰ 
δαάχηνοπὶ {0110 »γ͵ὦ8 αυΐ οἰκεῖ Υ αὕϊον 186 ἢτσβί. 

Φοῖίῃ 8668 ἐλ6 Πεαυδη ορεπεά. Ακαΐη ἰδ 9 τολίία 
λοτδα ΔΡΡΟΔΥΒ, 88 ἷἰπ οἷ. Υἱ., ΠΟΥ, ΒΟΤΘΥΟΥ, 80 
Ἰοῆχον ἰο ἀοτηΐμαῖθ ἰΠ6 σουγβο οὗ ἐπ νοι], Ὀυι 
ἴο σδοποϊυὰθ 1. 160 Εἰάον 68 ποῦ, οἢ 6 0.6 
πβδπὰ, δ ορϑῇ ἤϑῖηθ, ργουθὰ ἴῃ (86 ἰδβίουυ οὔ (89 
ποῦ]; τ ἰϊδί, οα ἰδθ οἰῶν δδηὰ, {56 ὉΠηδπ- 
ΔΌΪΘ688 οὗ Ηἶ8 ΡῬουβυπδ] ἶγ, Ηἰ8 πιγβί τίου δ 68- 
Β0η66, ᾽48 εαἰἰδὶποὰ {0}} χοσορσπηϊίοη." Ηο 18 
οδ]]οὰ Ζαϊλίμἑ απὰ Ττιε (ἀληϑινός), 86 Ρυτοδὶ 
οοηβοαυθῃοο Δῃὰ (Π6 ἱπηογπμοϑὶ ογηοὶ οὗ νουν]α- 
ΒΙβίοτυ, ἰπ ΡΘΥβοη Δ] σοτηρ]οιΐοη ; Ηδ ἶ5, (ΒΘ οτο, 
θη Ιν ὑπὸ δαιηϊηϊδίγαιου. οὗ σισλίεδοιδηοεε ἴῃ 
(6 μαάρηπιεπὲ πο Ηρ 88 }ιϑὶ ὁχοουϊοα, δηά ἷπ 
ἰΐ9 ταν ΜὨΐϊοβ Ηθ 158 δϑου ἰο Ὀοσίὶπ. 
Ηὶΐβ τἱκυοουβηθδβ ΘΟΥγϑροῦἀβ ΗΪβ 8]}- ἱοτοίης 
Κἰαποο; ΠΠ|ὦὼΣ ἐγέδ δῸ΄ῸΘ6 88 α ἤαπιε ὁ ἥτε, 111 πιὶ- 
πδίϊηρ 6 οὈ͵οοῖ ἰο ΜΘ Ηο αἰτοοίθ {Ποπὶ; 84. 
{π|8 Ῥγ͵ὰ8 ΓΟΡΓΊΟΥ (80 ο880 πίὶῖῃ τορχαγὰ ἰὸ {19 
ἴδηι διΐοα] Ομυγοῖ δὲ Τγαι σα (οἷ. ἰϊ. 18), 80 ἷἰὶ 
8 ΠΟῪ [6 ο85860 ΜΠ} χορδτὰ (ὁ {Π6 τ ὸ]6 που]. 
Ιϑϑαϊῃς ἔγοια ἸΏ ΔΏΥ υἱοίοτίθβ, Π18 Βοδὰ 15 αἀὐογῃοὰ 
Ὑὐ ΤΔΩΥ ὙΡΟΘΙῺΒ ΟΥ̓ ΥἱοίοΥὙ οΥ αἀϊαάεηιδ, ᾿ Ὠϊ ἢ, 
ἴῃ δοοογάβδῃοθ νἱΐ ἐμ ἰοχίμπα)] ταυῦϊδιὶ ἢ, ΠΙΔΥ͂ 
Ὧθ δοδοιηιρδηΐϊθὰ ὈΥ ἸΩΔῺΥ παπιόδ; Ὀπλ (Π6 [Ὁ]} 
᾿ροτί οὗ Ηΐ8 οβδδοηίἷ] Ὡδῖηὴθ ἰ8 ἀποιυη ἰὁο ΗΠ ϊἴπι- 
8εἰ αἴοπο, ἰῃ ΗΐβΒ Ὀ]188{Ὁ} σοπῃβοϊουβηθθη. ΕῸΡ 
ἐμαὶ νοἢ 18 ἰγτὰθ ΟὗὨἨ ΘΥΘΡῪ ῬΘΥΒΟΠΔΙΣΥ τοηθπ θα 
ὉΥ ΟΡ βϑεδηὶ Ὑ -π-οι παῖ ἃ Ἠ8625 8 ΠΙΥϑίου  ουΒ, 
δἰποϑὲ ΒποΟ γον ἀσθρίδ (οἷ. ἰϊ. 1 7)--οἰϑ ἴγὰθ ἴῃ 
ἰμὸ δίρῃοβί ἀερτθα οὗ ἰμὸ σσόσῃ οὗ δ}} Βυηδῃ 
ῬΘΓΒΟΏ Δ ἰἰ68. 17Π|8 χανγτηθηὶ, 480, 15 οὗἉ {86 οἷον 
οἴ ὀϊοοά, ᾿ἰϊκ6 (Πδὺ οὗ (μ6 ΒΔΌΥ]ΟὨ 8 τοτηϑῃ ; ̓π 
Ηΐδ οδ86, Ββούγουοῦ, ἐὺ 18 (86 Ῥυτο ὈΪ]οοα-60]οτ, ποὶ 
οὔθ δῖ νογ ταϊχοὰ πὶ} ἐμ 9 οὗ ΤΟΥΔΙΙΥ ; ἰἰ 18 
ἐμ οοἷον οὗ Ηἶα ον Ὀ]οοά, ἴῸ γ᾽ Ηθ [88 ποὶ γοὶ 
ψοροὰ δὴ ὀχίουῃηδὶ γῶν ὙΓῈ ΗἾ8 [068---ἰο881 οὗἁ 
811, ὈῪ Ιη68Π}8 Οὗ 8ῃ οσχίθσῃδὶ βγογ-- ἴθ ποο 186 
ΒΘΏΒΟ 18 ποὶ 89 Β8110 88 ἰδμδὶ οὗ [βϑδὰ [χ]ὶὶ., 
δι Βουὰ (190 ΟΧΡΤΘδαΐου ἰβ δίτυ δῦ, δὰ [86 
Ὀοδγίηρϑθ οὗὁἨ ἰδ0 ἱντὸο Ῥδββαβοβ δ΄ Κἰμάτεα. ἡ 
Ομθ υἱνα {πΐ8 Ῥοτγίοοϊοα ΠΊΟΤΥ οὗ Ὀοδβαίΐοουβ 
Βυμηδηΐγ, ἴδ δάοχγῃϊηοηί οὗ βε]-βδουὶῆοθ ἰη 
Ἰογο, 8 Ηϊδ8 τιγϑβίογίοαβ Ὀἱνὶθ οϑβθῦθο ὙΒΙΟΘΩ 
(86 ΟἸΌΤΟΝ ἢ88 βουρδὶ ΧΟἸ ἴ9 ΘΧΡΤ 88 ὈΥ (89 
Πδ6, ΤῊΚ ΓΟ005 ΟΕ ον. Φοδ γγ88, ἀου 11688, 
ῬοΥΐδουι Υ ἀπᾶγοὸ ἐμαὶ Ηθ υἱίογοὰ 8 πιγδίουυ οὗ 
πθΐδι Βοηδ]θ ἀδρὶΒ πμθη, ἰῃ ἷ8 αο8ρ6ὶ, ἢθ 
οδ)]οὰ ΟὨγσίδὶ 89 ᾿οοο8. Βυΐ πον ἰ6 ᾳτοδὶ 
ΒοδΤΟΥ δυὰ ΕὈΥΌοΔτον [μεν ὁοπ68 88 8 Υ]6-᾿ 
ἰοτΐουβ Κίηρς ἴον υάφπιοθέ ὑροὺ (0 ποτ]ὰ : Ηθ 
888 ννδίιϑὰ αυβηοίθη ἢν Ἰοας ἰο Βανθ ἀοβιγογϑὰ 
ΘΥ̓́ΟΣΥ διιβρίοίοὨ οὗ Ῥδδβίουδίθ γεϑοίϊοη [αβϑὶμδί 

Ηἷδ ἰπ]ατῖ88]1. Τμ9 νου] ὰ 888 ϑύϑὴ δοουδβί οπηεὰ 
801 τὸ (9 ἐβουχδΐς ἐμαὶ Ηἰΐ8 ογυοὶαὶ Ῥδββίοῃ 
Μ}} ποτοῦ Ὅ6 δοπιρὶοἰοἷγ τοοκοπθὰ ἴον. Τ}9 
ὉπίγοΥ ΒΔ] ὁμαγδοίου οὗ Ηΐ8 ραδδίοῃ δπὰ Υἱοίονῦ 
ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἰῃ Ηἰἱδβ οβοογί---α ποδὶ οὔ ἰσϊατηρθ δι 
Ὀοϊἑογογβ, βοδὶϑὰ, ᾿ἰκὸ Ηἰπηδ6 1, οα ἩΝὶ1Θ ΒΟΙΒΘΒ, 

δηὰ οἱοιμοὰ 'η πὰὶὶθ δηὰ βηϊαίης ᾿ἰποη [Ἐν 68ι.8], 

4[βο0 Ανὖν. ΝΌΤε, ὈΡ. 118 5η.--Β. Ἐ. 6] 
{ δ ποῖ ἴδ ϑΦοῦθο ἰῃ ὈΟϊΔ ολδι8 ργυς 6} ἴδο δαπιοῖ [Ιἷἢ 

ὈοΙ οδδοα, ἴ:9 Οοηφύοτοῦ, δἱ Ηἰὁ ὅτι δρρόδγδῃοο, Δ ἀγδῦνα" 

ΦΙ681}}}7 τορσεθοηίοὰ δ δργίηκὶοὰ ἢ ἴΠ9 Ὀ]οοὰ τψδίοι ἨΦ 
εἰεὰ ἴῃ ἔδιο οσῦσοο οἵ Ηἰ6 δάτδῃοϑ..--.". ΒΕ. Ὁ.) 
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(6 σοῖον οΥ̓͂ τἱκἰδοιδηθβα, κὸ (πΠ6ὸ Βγίἀ6 οἴ 
Ομγίϑι." ΗΪΐ5 το ροπδ οὗ διδοῖς δτὸ (τοϑ-[οἱὰ : 
ἤτοι, 16 ὑνο-οάκοα 2) αν» εισοτά νυἱιϊοἷι σοειὰ γον 
οἱ οΥ̓ Πτε πιομίλ, απὰ νυϊοῖ 15 ἀοδὶ χα (0 διπείίε (λέ 
μαίΐοπα ([Ὦ ὁ τηοάοτῃ Ὠσοδί 6η) ([8. χὶ. 4: 2 1688. 
ἰΐ. 8; Ηϑοῦ. ἵν. 132: Βον. ἱ, 16). ἔγοιαη (86 ερὶ- 
Ττίι.8] τἱοιοΥῦ τ ϊοῖ Ητο ραΐϊπηϑ ἡ (ἢ {18 δπογα, 
(86 βυπο᾽ Ἶ8πὶ οὗ {Π6 ὅθον ἀἰδιἰησυΐπῃ65 (Π6 ἵδοί 
1πδὲὶ Ηο ν1}}, βοδοπαῦ, φλορλεγαάϊζαε ἰδὲ λεαίλεη 
ΠΡ 56] ιοἱ(ἡ απ ἴσο τοά (8. ἰϊ.). Τ εἷθ, ἀοαδί- 
685, χοΐδγϑ (ο ἰμ6 ἀγηδαιϊοαὶ, δἰ τοί βοοὶδὶ ζουογη- 
τησηὶ Ἡἱὶοδ ΟΠ γι ΠΥ τὶ οχοροὶδο ἤγοια (89 
ἐἴπ|ὸ οὔ Ῥαγρουβία οὗ Ομγῖδί. Ακδίη, ἴῃ γοϊα- 
ἰἰοη ἰο Απεἰδηγῖδὶ πὰ δῖα σοπιρδην, Ομ νῖδὲ ψ}}}}, 
(γα γ, πιληϊεβὶ ΗΠ πι56]7 645 ἐδε 7τεαάεν οΓ (λε 
τοἰπέ-ρ»γει  Ἀο ιοἱἷ ἱγεαά (λὲ μγέεϑ οὔ ἰλε τοἷπε οΓΓ 
(λ6 απ76 οὗ (δὲ τογταίἢ ({πιταιῃ αὶ πα! ᾳηδίοη) οὗ 
6οά, ἐπ Α|1-Βυϊον (16. χὶ!ϊ. 1), ὁ. ὁ. ὁχϑουῖο (ἢ9 
δοίυδὶ τοργοῦδι ΟΠ ΑΥΥ ᾿υὰ σπιοηΐ ἀροπ Απιϊοατὶδ- 
(ἰδ Υ ἴα ὑπ9 ὅπ4] οδἰδδίσορῃθ οὔ [6 δοιγδο οἴ 
9 ποῦ] ἃ. [{ βοοπιδ οηἰχαιδίϊοσδὶ ἰμδὶ δ βου ὰ 
ΒΡ (6 ΝΆπιο, ΚΙΝΟ ΟΥ̓ ΚΙΝΟΒ, ΑΝῸ [ῸΒῸ ΟΡ 
ΨΟΒΌΒ, Οη Ηἰ8 νεδξίμγε δὰ οὐ Ηἰΐβ8 ἐλισλ. Τ|ι6 
Νδίιθ 8, ἀοι! Ὁ11695, ἰο Ὀ6 δΔρργοβοηάδοὰ δ8 ἐνὶοθ 
ἩΣϊ 6, ποί 88 ᾿Ἰπδοτὶ Ὀθα 5 ΠΡ] προῦ ἰμὸ αἰγα 9 
οὔ {86 ἐχοϊκοά-Ρ ρανγηιοπίὶ (85 Ὀἰδιοτάϊοοϊκς αταΐη-͵ 
ἰ41π8)ὴ. 6 υπάογβίαπα (18 48 ἰηἰϊπιδίϊης ἐμαί 
(19 ὅθον ἀοβίγοά ἀουῦν ἰο ΟΧΡΓΟ58 (89 ἰάοα ἐδαί΄ 
ἱξ 18. ἃ βιη)δϊ ὑπ πς ἴον Ηΐπὶ ἰο Ὁ6 ΚΙΝα ΟΥ̓ ΚΙΝΩΒ ; 
Ηδ Ὑϑαγϑ ἐδ 5 Νϑπιο, ποῦ οἢ Ηΐβ ογσοσῃ, ποῖ οὔ 
ἫΪδ Ὁτονν, Ὀυΐϊ, 88 Δ Ῥαβδίπρ ἀδσογδαίίοη, ὕὉροη 
Ηἰΐε χαγιθηί. ἴπ (8 Ρΐδοθ, Βονυοσ, ἰΐ Β45 
ἄδορ βἰχηϊβολῃοο, ἱθαδιιυσὰ δὲ ἰΐ 5 σἱἱἢ {ἴ6 
ὈΙοοά οὗ ΗἰΒ νϑβίατο (αὶ Ηθ ᾽85 δομιίονυοὰ Ηἰ9 
ἀοτιϊηΐοι οὐοῦ {Π6 ἰκΐη 5 οἴ {πὸ οαστί!. Βυΐ νυ ΕΥ̓ 
ἀοθ5 ἢο Ὀδθαγῦ (89 παῖηϑθ Ὡροὺ Ηἰἱ (μἶχὶι αδἷβο 
Βεοδηδο (ἢ0 “ΕΠΟΓΑΙΠΥ͂ οὔ κίπρα τοῦ ὑπο ὶν 
ΠΑΙ.6Β ἰἰογθ, ἀρο (μ6 ὨΪΪΕ οὗ (Π9 κποτὰ, 88 ἃ 
{160 Ὀι864, ἴθ (Π6 τηοδί ρατί, θροπ ἴδ εἰμὶ οΥ 
{86 βιυοτγὰ : δἱ Ἰοδϑβὶ, ἰΐ ἰβ ἐπ τὶς ἢ {1|ὸ (ἰιἰ6 5 οὗ 
ἐλὲ ἱεπ ζίπσα, το τὸ ἔγοπι [ἢ 9 ουἱδεῖ ἀοδί ρηδίοα 
85 αἀειηοοτγαίΐο Υἱο]οποθ- εἰ βθ. [Ι͂ἢ νἱον οὗ δἱὶ 
ἐΐ8, ψγὸ τορεγὰ 89 Νδηιθ οὗἨ ΟἿ τὶ δὲ ἰὰ ἐἷ8 ρἷδοθ 
85 ΟΥρτοβϑίνο οὗ ἃ ἀοοϊδΙιαίίζοη οὔ γχαὺ Ῥσορδγϑ- 
ΤΟΥΥ ἰο ἐιιὸ σοπβϊοί νιοὶ 18 ΠΟῪ ἰο Ὀοχίη. ἢ 

[ΛΒΒΤΆΛΟΤ ΟΥ̓ ΨΙΕΥ͂Β, ΕΤΟ.] 
Μὴν ἰδὲ Απιονγίσραπ  αϊίον. 

[Ἐτητοττ: ὕογβ. 1-4 δῦὸ σουποοίοα τὴ {89 
ῬΓΘοΘάιηρ Βοοίίοη, δπα ρῥγεδοηΐ ἰμ86 ΒοΑΥΘΩΪΥ 
ἀΟΧΟΪΟΖΥ ΟΥ̓́ΣΡ ἰ6 18}} οὗ Βαυγϊοη.--- ὁγ5. δ-2] 
ἕογι (0 Θοποϊυάίηρ ρΡονγίΐϊοη οὗ (6 ἐπεί αε- τογί((εη 
(869 7οοἱ-ποίϑ. Ὁ. 281) ργΟΡΉΘΟΥ͂ οΥ̓͂ ΟΥθη 5. ὉΠᾺΘΥ 
6 ϑευσεπλ Ρίαί, Ἰ)6 ἄγϑί ραγί οὗ (8 βροιΐοῃ 
οομίϑῖἢϑ ἃ ἢ οὗ ῥταΐδβο, υἱϊεγοὰ ὉΥ 4}} αοἀ᾽β 
ΒοΥΥβηίϑ, ΨΏ0Β6 ἰμΘΙΠ6Α ΓΘ {0 ΔΡΡΤΟΔΟΒίς 
οϑίδ Ὁ 9 πο οὗ ΟΠ ται α Κἰηχάοπι δηὰ Ηἰβ8 πηδὺ- 
τίαο. (ΒΥ {Π6 εεἰαὀ[ἑδλπιεπί οΓ τ(λε Κίησάονι, Ἀ6 
ππάἀογείαηάβ 6 ἰηἰγοἀποίιοη οὗ ἐμὸ τα] θη ἰαὶ 
ΓΔ; ὉΥ ἰπὸ γιά, (μη86 οοτιρ!οἰοα πα ον οὗ (6 
βαϊηίβ οὗ (9 οἷά δηὰ ργαβοπί ἀϊβρϑηβδίΐοηβ; ὈΥ͂ 
λὲ τι σλίεοιιϑη68ε64 οΓ (λ6 δαΐπί8, (8 Ὀδάρο8 οὗ (οἷν 
υδιϊβοαιίοι ; [ὉΥ ἐλά πιαγτίασε, (860 φἰον βοδιϊοη 
οὗ 186 γίβοη βαϊπίϑ Ὑὶΐ ἢ Ομ τὶδι 1). Τὴ6 Ἰδίτου 
Ῥασὶ οὗ 9 ομαρίον ἀθβοῦῖθοθ ὑμ6 ρ]οτίοιδ Ρ6Γ- 
ΒοηΑ] ἀρροδγίης οὔ Ομ τὶϑὶ δὰ ἐμ6 ἀφδιγαοίίοη 
οὗ ΔιὭιϊοινὶβὺ; τσ οὐδ ΔΥῸ βυ Ὀϑθαυθηΐ ἰο 

4 [800 ΑΌΡ. ΝΌΤΕ, Ρ. 396.--Ε. Β. Ο) 

ΤῊΒῈ ΒΕΝΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 590ΗΝὨ. 

(6 αἰίόταποθ οὗ (π6 Ἀγανῃ, Ὀαὶ ρτεσοάς ἰμ6 ρἷο- 
τοι ουθηΐδ γα σοἰ ουγδίεα ἰδογείη. 

ΒαΑακπκβ: “Τὶ ΘΒδρίοῦ, δ8 αὶ δε (πὸ ἰδβέ, 
Ϊβ δῇ ορ᾿δοάς, ἀεϊαγίηρς τς δηαὶ σε δβίσορμο, 
Βῃὰ ἀφδουϊ ΐη πιοτὸ ὕυϊΐν τ6 οὔδος οὗ 186 
ἀεδεαίγασίίοη οὗὨἩ [6 πιγϑὶϊσ41] ΒαΌγ]ου. [ἰ 605- 
δἰβίβ οὗ ἔουν ραγίβ: [. Α βγη οὗ [86 δυο ΒΥ 
Ποϑίβ 8 γίον οὗ (88 ἀοείγυοίίοι, γτοτα. 1-. Π. 
ΤῊ πιλυσγίδχο οὗ 86 1,δαιϊῦ, γουβ. 8, 9,---ἰ 4. 
“(δὲ Οδυγοὶι 5. ΠΟῪ ἰο ἰγἰ πρὶ δηὰ σγο]οὶσο ἂς ὦ) 
ἴῃ Ρογιδηθηὶ ππίου τιῖΐὰ ΒΟΥ σἰοτίουβΒ Ηοδὰ δὰ 
[μοτὰ.᾽ [{Π|.ὄ 18ὸ οἴδεγτοα ψοΥΒὨΡ οὔτ ς ὅθεν δδὰ 
(86 τοῦυκο, γογ. 106. 1Υ. ΤῊὴθ ὅπ8) οουαυσδί Οὐ Σ 
πὸ Βοαϑί, εἰς. “116 ζϑΏογδὶ ἰἀθ6 ᾿θγο [5 (Βδὲ 
{1686 στοδὶ Απὶ στ ϑεϊδ ΡΟγοΥ 5 Ἡϊσ ἢ Βαά 8βο 
Ἰοπᾳ γεβίϑίθαὰ (ἢ κοβρϑὶ. ... που]ὰ Ὀ6 δαδμοά. 
Τὴ ἔγὰ νοὶ κίου πουϊὰ ὍΘ 88 ἰσἰαπρθδηι ἂς ἐγ 
{16 ὅοη οὗ αοὐ βμουϊὰ ρο ἔογι" δ α νασγγίος ἰδ 
Ηἰὶβ οσὰ τὐἰχι. Τοϊΐθ ἀοδίτυοσείοα. .. ΡΓΘ 
αν: ὙΑΥ ἴον {89 τι] Θπἶ8] τοῖρα οὗ ἐμβὸ δοῦ οὗ 

-Ὄ 

ΒΤΟΑΛΑΒΈ: ΓΚοΓΒ. 1-9, δὴ ορίδοάα (ἀοϊαγίης ἰἰτ8 
ταϑΐῃ δοίη) οἵ ρῥτγαΐθθ, ἐμδηκϑρι τίσ, δα δοιὶ- 
οἱραιβὰ σοαιρ᾿οιίου οὗὨ Υἱοίοῦγ.---τ ἴοτβ. 111-921, τλ6 
ἤπαΑ] οσοηίεϑί. (Τ ἷθ δυΐίμοῦ, ἴθ ἷ8 σοποϊαάϊης 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ Οὐ ἀἰαρβ. χὶϊὶ.--χῖχ., πύτὶιίθϑ: “ ὅμει 
Νόγο ἰ8 τηδίην οἰιαγαοίογι σοὰ ἴῃ χὶϊὶ., χτὶ., χυὶϊ., 
Ἧ6 οαπποὶ τνοἰὶ ἀουδί. Βαΐί ἴῃ οΒδρ. χὶ., Ὁ δ 
{πὸ Ὀθαδὶ ουνἱ οἵ ἐΐ6 βοὴ ἐβ ἢγδβί φῬγοϑοπίεα, δὲς 
88 δουοη, ἠεαάς, διὰ οποῖι οη6 οὗἨ {686 15 Σἰ8ε} 8 
Κίη οΥ ΘΙΏΡΟΓΟΥ, χυϊΐϊἹ. 10. ΟΥἴ σουτγθο, ἴ86 θ6δϑβε, 
9εποεγίοαίν οοπδίἀετεα, ΤΟΡΥΘΒΘΏ(Β ΤΩΔΗΥ͂ Κἰπ κα, ποὶ 
ΠΠΟΓΘΙΥ͂ ὁη6. οὶ 85 (6 τεϊχηϊήρ Θαιροτοτ, ἔἴος 
6 {ἰὴ Ὀοίηκ, 16 ἰῃ6 δοίααὶ ταδηϊεδίαἰἰοα οἵ 
(6 Ὀθαδβί, οὐ ἰΐιο δοίυδ] ἀθυϑὶ ορεαθπί οὗ ἰϊ, δο 186 
τογὰ δεαφέ 186 ΘΡΡΙΪοἁ, ἱπ 180 οὨδρίοτβ πϑδιρεὰ, 
ΤΩΔΙΩΥ ἰο Νάτο, ἔδδθὴ Ρεγβοουϊης {86 Οδυτολ. 
[ὨΒΘΏΒΙΌΙΥ δἰιηοβί... .. (8 βροοϊδο ταϑδυΐοκ 
ΔΡΡΟδιβΒ ἰο 6 ἀτγορροά, διὰ 16 πιοτὸ βεδογὶθ 
006 (0 ὈΘ οηρίογεοά ἀζαΐη ἴῃ σἶΔΡ. χυὶιὶ. 84. . .. 
Τμδὶ Νογο᾽ Β [}} νγδϑ ἴὴ (6 6γ6 οὔ Αροοαὶγρ- 
ἰδὲ οτο (σπδρ. χυΐ.), 1 σδ Ββαγὰϊν ἀουῦέ. Βαὶ 
(18 νδϑ ποὲ ἰδ δὰ οἴ (6 Οδυτγο 85 Ρογϑϑοῦ- 
(ἰοῃβ; δι πουσὰ ἃ γεδρίίο οὗ βοῦ!θ ΟΥΓΘΏΙΥ γὙ68Σ5 
ΟΥ̓ ἸΔΟΥΘ ὙΔ88 ΠΟῪ φσίγοῃΏ. ΕΔΓΙΠΟΥ ῬΟΓΘΟσΌΙΣΟΙΒΒ 
ἭΘΤΟ ἴ0 ΑΓΪΒΟ; δηά 80, ἃ εοπέέπμεά σῶῦ πὠἰϊϊὰ ἰδ 
Ὀθδδί, δὰ ἃ βι.}}} {γί μον ἀοοιγυοσίΐοη οΥ͂ στοαὶ 
ΒΑΌΥ]οΣ, δζὸ ὈὉγουρδί ἰὼ ἰ.6 δΒεᾳιαοὶ (0 ΟἿΣ τῖοπ. 
νον ΑΒ ΒΟΟΣ; 88 (6 τίν ἀἰδηχίβθοβ [Π 6 6880 
οὕ Νεαγο ἔσοιηω .ἷβ οοπβὶ ἀοτγαϊϊοη, 6 ἄθδὶδ 5 
Ἰοῆχον τὶν δηγίὶηρς Ὀυΐ σεπέγίο γοργοθοηϊδιίοτδ. 
Ῥανγβαοσυι ἢ 5 Μ}] γονίσο. Τὴ6 ΠῚ ὙΠ}} 8.}}} 86 
νδροὰ. Αἱ Ἰδϑὲ 6 στοαὶ σδρίδη οὗ ϑαεαϊταίϊου 
γγ}}} δοῦθ ζογί, πῃ 4}} ΗῚ8 Ῥοῦσοῦ, δῃηὰ τ κθ δὰ 
οπὰ οὗἩὨ {80 Ἰοημ-Ρτοἰγβοίο ψὰγσ. Τθθη, δηὰ ποὲ 
4}}} ἐμ θη, τὰ }} (86 το] πη 81 ἀδὺ οὗ ΝΊΟΥΥ ἀδνπ 
Ὅρου {πὸ Ομυτοῖ. . . .. Ιῃ ογδοσ ἴο ἀοβιχηδίο 
(86 Βπαὶ δὰ οδοσίαϊπ ΟΥ̓ΘΥ ΒΤΟῪ οὗ ποδί βϑιῖςσεα, 
88 Ορροϑβϑὰ ἰο Ομ βιϊκοϊίγ, ἐμ 6 τυ τον δᾺ8 σβοδοθ 
ἰο τοργϑβοπί {86 8016 τηδίτον ὉΥ ἰδ6 βγυθοὶ οὗ 
ἃ Κτολί οουίεδὶ Ὀεί πθϑη {Π6 0 ρϑγίϊ δ.) 

ἸΥΤΟΒΌΒΎΟΒΤΗ: Τ|ΐ8 ἩΡῚΘΥ τοραγὰβ (ὴ6 τοῖο 
Βοοίΐοπ 88 δαυΐϊης γεδροοῖ ἴο (6 ὉὈ16556 ἃ οοϑαλιῖοα 
οὗ ἰ89 σΒυτοῖὶ δὐϊονυ (86 ἀοδιγαοϊίου οὗ Βοαιο. 
ΗἸ 8 οοπιμηθηΐβ ΔΓ6 οὗ (86 τηοϑὶ ζοθογδὶ δηὰ ἐδθ- 
ἰογανϊηδίο ἰκἰηά. 

ΑΥΣΟΒΌ: γα. 1-10 ἕοτια ἰδὸ οοποϊυάίες 
Ῥονγιΐοῃ οὗ (6 χοηογδὶ, δοαιίου Ὀοραπ οἷ. χτξ. 
Ἰ, οπιἐε]οὰ, ““Τ6 Θεδίγυοιίου οἵ ΒαῦγΙου τ᾿ τνογα. 
1-8 ργοϑοιδῦ “89 ΟὉἸΌΓΟΙ᾿ 8 δοηρ οὗ ἰσισΡΒ δὲ 



ΟΠΑΡ. ΧΙ͂Σ. 1--16. 88ὅ 

(86 ἀοδιγαοίίοη οΥ ΒεαΌγϊίοη : τοῦ. 9 δβοίβ ἕογὶ ἢ 
(μ6 Βείάἀθ 85 (λ6 δίηι οὐὔΓ (Λ6 συεδίϑ αἱ ἰ) 0 τηαντίαο 
{εϑδὶ. ον. 11 Ὀορίηβ 8 ζϑῆθΓ})} βοοίΐου οχίθηα- 
ἰθς ᾿πγουχὰ οἷν. χχὶὶ. δ, δας Ἰοὰ “79 πα: 
180 δανάϊ νἱδίοη 8 οὗ [ἐεΐ8 Βοοιίοη δο, (1) τϑτϑ. 11- 
16, “186 ἰγαμ ρ 8] οοταΐηζ ἔοτι ἢ οὗ (9 [οτὰ 

Ὡδὶ πὰ νἱβὶ ὉΪ1Ϊ6) δὰ ΗΪ5 βαϊηίβ (ὁ υἱοίουυ ; 
(2) τοῦβ. 171-21, (6 χτοδὶ ἀεΐραὶ δηὰ ἀδδιγαοίΐοη 
οὐ ἰΒ9 Ὀοαϑδὶ διὰ [8]150 ρσορμοὶ δὰ ἰκίΐηκϑ οὗ 
86 δυσί ; (8) οἷ. χσχ. 1-6, (πΠ6 Ὀϊπάϊηρ οὗὨ ϑεαίδῃ 
δὰ (80 τὰ] πη] σγοΐζῃ ; (4) οἷ. χχ. 7-10, (6 
Εοεί ξοηοταὶ Ἰυάρτηοηί; (δ) 6.5. χχὶ. 1--χχὶϊ, 
δ, ἐλ) νἱβίοῃ οὐὗὁἨ ἐμ 6 ἢΘΔΥΘΏΒ δηὰ θατίδ, δηὰ 
ἰμ9 φἰοτίθβ οὗ ὑπ ΠΘῚ ϑογυδβαίθηι. (8.09 8180 ἐπ 

ΝΣ γεν. 1-4, (80 γῆ οὗἩὨ ἰδ9 ὨΘΑΥΘΏΪΥ 
δοϑδὶ οα {(Π6 ἀφδίγυοίΐοη οὗἩ ΒΑΌγΙοα. όσα. δ-10, 
180 Ματτίαρο οὐ (86 [δι Ὁ, ἐ. 6. (89 Ἰἰλο γα} τοδὰν- 
Τεοοϊΐοη οἵ ἀορατίοα βαϊηίβ, δπὰ ἰδεῖς οχαϊίδίϊοη 
ἰο 86 ἐΒγοῦθ8 οὐ τΒΐσὮ ἸΠΘΥ͂ Δτο ἰο Βοῦυο ΟἸ γί δὶ 
ἰτουφμοῦιϊ ὑπ οἷν ὁπ 1688 οχίδίθῃοα ; ((8 6 σωσδίδ, 
τεσ. 9, “δῖὸ αἰ ογοπί ῬΟΥΒΟΣΒ ἔγουι (6 Γδὶβοὰ 
δυὲ κἰογτὶ δα Βαϊπι8 γὰο δτὸ ἀθηοίθαὰ ὮὉΥ (9 
Βείάθ, δι ἃ αῦὸ ἀουνέ] 688 {89 πηρὶοντδοὰ ϑεὶπίϑ 
08 ἘΑγΙΒ᾽)). ΟἿ. χίχ. 11-21 ἀδβογὶ 098 “8 Ρδ᾽- 
δοπδὶ δηὰ γυἱ᾽βὶ Ὁ] 0 δάυθηΐ ̓  οὗ Οσίαϊ, δοδοιῃρα- 
Βἰοὰ Ὀγ (0 ταϊβϑὰ δηὰ γχὶοσ βοὰ βαΐϊπίϑ, δαὰ ιἰλ0 
βαδδοχποηὶ ἀοδ᾽ γταοίΐοη οὗἉ 8}} ΗΪ5 οἱ], δοο]ϑδὶδ8- 
658] διὰ ταὶ ΠΣ ΑΥῪ Θμοπιΐ6 8 ἩὮΟ 8.6 ἐο ὃ0 δτγαγοά 
ἰδ οὐζοηϊσοὰ δηἃ ορὸπ Βοβί ἐν ἰο δἷπι (860 ΑὉ- 
διτδοίδ ὑπ άον οἰ ον Βθοὶ 1 0}5). 
Θμάβοον : Ὑότδ. 1-10 βίον υ8 δὶ ὑγδηϑρὶ το 5 

διαοηξ ἴὸ ϑαϊηΐθ οὗὁἨ αοἀ ἰῃ ἐππιοάϊδίο σΘοπθ0- 
ἰοῦ ψῖὉ ΒΩΌΥΟΠ᾽ 5 ἴ4}}; (ΒΟΥ ργοβοηΐ ἃ νυἱβίοῃ 
οὔδο ἐνϑθηίβ (δὶ ΔΥῸ ΠΟΥ Ὀόρυπ ἴο Ὀ6 ἀονοϊοροα 
δ ἰ9 Οπατοῖ δηὰ παϊΐοη. ΒΥ ἰδ “" πῖΐδ,᾽ ̓  Ὑϑγ. 
Ἷ, ἰ ἴο Ὀ6 υηδοτπιοοά {π6 ΟἸ τ οἷ,, ποῖ Τπ ΟΓΟΪΥ ἰπ- 
Υἱ εἰ δῖα, Ὀὰ1 τ δὶ Ὁ]Ϊ90; δοησοίοτ γαρὰ, δῆ, 85 ἃ 
ψθο]6, ΠῚ Ὀ6 ΒΟΠΟΥΘΔΌΪΘ ἃπὰ ρυτο, δοϊκῃονῦ- 
ἰοάσίης (}10 8019 διιργοηΔΟοΥ οὗ Ομ γὶδί, δὰ δἱἱο- 
ξεῖδεον δογὶ ρίαταὶ ἰὼ πον ἀοοίτγϊ 6, ἀϊβο  Ρ| 1]π6 δηὰ 
ξονγεγοιηοηΐ; ἈὍΥ͂ ἴΠ0 γάμος 18 ἴο ὃὉθ9 υηἀογβίοοα (89 
ΑΡΓΪδο {οδιϊ ν (65. Ὑογβ. 11-16. ΤῊ ορεηΐϊης 
οΥ̓͂ (0 οδυθῃ ἰοοὶς ρἷδοθ ΟὨΪΥ οὔςο, δηὰ δἱ {6 
δεχιπηίης οΥ̓ {π6 χοβροὶ 89, --ἰ 18 ΒΟΘΏΘ (Δ|(68 1.5 
δδοῖκ ἰο 189 Ὀορσίππΐηζ. [Ιἢ ἐΐθ ἄτι δοιαὶ (οἷ. ἰν. 
2) Ομγῖδὲ δρροδγβ ἰῃ Ηἰΐβ βδοϑγάοίδὶ σμβδνγδοίοτ.---- 
ΒοΓΘ ἰϑ τοργοβϑηιθα 88 κοΐπᾳ ἴοτί δἰ τ] δὴ ΘΟΙΒΙΥ͂ 
ἷπ ΗΒ οΥ͂σ6 88 Κίηα (6 ψϊῖ6 Βοτδὸ ἰῃ Ὀο(ἢ 
ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΘΒ 5 ἰ δ πί16 6] δη ἃ ΥΩ 0] }Σ 685 ἐμ 6 Ὀοὰγ 
οἵ Ομτίβιϊδῃῃ ἐθδοθογ: (86 Θη τ Υἱβίου ΤΟΡΤΘ- 
δοηἰ9 Ἦϊΐηιὶ 885 μος Οὔ ἰο ΘοΙμρίοἰθ ΥἱοίοῦΥ δηὰ 
δΌΡΓΕΠΙΔΟΥ.---Ε. Β. 6. 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΕΤΑΙ. 

[ὕετὸ. 1-8.1 Εδεὶῖοῦ βοηρβ οὗἨὨ ῥγδὶβθ ΏΔῪ ὉΘ 
ἰουμὰ οὨδΡ. ἱν. 8; υ. 9; χὶ. 15; χυῚ ὃ : χυΐ. ὅ. 
[548 εδοὶ οὔ (6 στοδὶ δουϑῃηίβ δηὰ ἰυάρηδηίδ ἰπ 
ἢ Βοοὶς 18 δο]οὐταιοἃ ὉΥ͂ ἰἰ8 βοπᾷ οἵ ρῥταΐβο ἰῃ 
Ἠξαυθη, δὸ (μι ΐ5 8180; Ὀμὺ πιοῦα Βοϊ ΘΠ Υ̓ δὰ 
ἰοτταδ}} (μα (86 οἰογβ, βοοΐηρ ὑμδὲ ἐπὶ8 ἰδ τ0 
ἔτεοδί δοοοιρ ἰδ ιθηί οὗἨ Οοά᾽ 5 ἰαἀ χπιθηὶ οα ἐ 6 
ΘΆΘΩΥ οὗ 15 ΟΒΌτοΙ." (Βοἔογθηοοδ 88 δθουϑ.) 
ΑἹΡΟΒΡ.---Ε. Β.. Ὁ. 

γεν. 1.0ΟΣ Βοασᾶ δ ἃ βτοαῖ νοϊοο ----ἴῦ ἰϑ, 
βετίδίἶγ, ἰδ 6 τοΐσθ οὔ ἃ χγϑαΐ ροορῖΐο, ναὶ ᾿ξ 18 
ΑἾδοὸ (δαὶ οὗ δ Βοδυθ]Υ̓ ρθορῖὶο, δὰ βθῆοθ ἷβ (ὁ 
δὸ ἐοπερατοά πὶ [64] 186 ἰαπιοὶὶ οὗ γοΐδοβ οὔ δὰ 
ΘΑΓΙΒΙΥ πα] τὰὰ6. Τηΐδ ἐμγοῦς 18 0 Ὀ6Ὸ ΒΥ1- 

ὈΟΠ ΘΑ ἀοῆποά ἰὰ κζοποταὶ δβ ἰἢ8 ΒΘΔΥΘΏΪΥ 
ΟΒυγοῖ οὗἨ σαοὐἀ, νἱἰίονε Γὰἀγ δ ταηάοπὶ οΟῦ- 
ὁθοίυγθ σοπσογηΐηββ ἰθ0886 ἴτοινυ τοὶ ἰδ6 
ΡΓβίθο ρῬγοοοθάβ. ἘΪ4]161] 8 Ἐ.---Ὑ 0} (ἷα 5ρ6- 
οἷδο δβμοαΐ οὗ 70γ, [)0 βοὴ Ὀορίηβ. [ἐ 18᾽ (8 
ἴγοπι Ὀοχίπηΐϊη ἰο οπὰ ἃ βου οἵ ρῥγαΐβθ. [Ια 
Βθαύθῃ ὑβοσὸ 18 Ὡ0 Τορτοὺ ἴον (6 [Ἀ}} οἵἨ ΒαδΥ- 
Ιοῆ. “1 ἰθ οθυίδὶ ΠΥ ποὶ ππϊηἰθηξίομαὶ ἰμδὶ 
δὲ Β6Υθ, δύϊοῃ ἰη9 οοιηρίοἰα υἀ σιαθηὶ Ὡροα (δ 9 
ΘΏΘΙΩ1968 οὗ ἀοα δηὰ οὗ ΗΪδ Γα μι] Ομ 68 ἢ 85 Ὀαζυη," 
8 πὰ (0 Θχρτϑϑβ Ηδ]]6] ἢ, γον ἀο68 ποΐ 
ΔΡΡΘΔΓ ΔῊ ὙΠ 616 Εἶ890 ἴῃ 18:6 Αροσαῖγρβο᾽ (οί- 
ποίε: “ΝΟΥ ἴβ ἰΐ ἔοιιπὰ ἴῃ 411 {π6 τϑϑι οἵ 0 ΝΟ 
Τοβίϑθῃ ).᾽" υκθτ. Α ἴοατ- ο]ὰ Η4]}6]}8}} δρ- 
ῬΘδΥΙΒ ἢ ἐμοὸ Νονν Τοβίδιμοηί τί ἢ τ ίγθηοο ἰο τ86 
ἴ4}} οὐ ΒδΌν]οπ, δηὰ ᾽8 Τοὰπὰ πονγβογο 6]86] (07 
οὐδ ἔμ Ηα]}]6} 718} οΥ̓͂ χοῦ. 6 88 γοίδβγθῃσθ ἰὸ 
ἰδ ἔ4}} οὗὐὁ ΒΑΡ ]οη). [ἃ ὑΒ6 αὐδίθγηδυυ οὗ {89 
Ηδ]]ο᾽υ αι, ΗοηρΒιθηθογς ἀΐδβοονοσθ Ο0Ἃ᾽ 5 νΥἱο- 
ἸΟΥΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ {Π9 εαγίλ, “ὙἸΟΒ6 ΠΛΔΤΙ 8 ἔουγ,᾽" ἰη 
ορροβίκίοῃ ἰο σίοι Ὀἐβιογ αἰ θοὶς ἡ οἰ οα ΒῚΥ τὸ- 
Δ ΥΪ 8 (ἰἰδὺ ἰΐ ἰ8 πο ἃ Υἱοίοτυ ΟΥΘΡ {δ οαγίἢ, Ὀυὲ 
0οη9 ΟΥ̓ΟΡ ἰδ6 Ηδυ]οί, ἰαὶ ἰδ Ὀοΐπρς σοἸ]ο ταίθα. 
ΤὨ6 δαϊνδιίοι.---ΟομΡ. οἷ. Υἱΐ. 10 δηὰ χίϊ. 10. 

ΕἸ]οίε ᾿πέογθ ἔγοια (6 ἱηιγοάαοίξου οὗ (Β9 
Ἡεύτειο ἨΔ] οἰ δὴν (ἰδ ὺ δὲ 1116 (πα δοηϊοιρ]αίοα 
{19 76 }0018 νν}}} ανα Ὀδοη οσοηγοιίοα, οταάδνοχία 
τοραγὰϑ 89 Ἰηἰγοἀποίίου οὗ (Ἰλ0 νγοτὰ 88 "" ῥγουΐηῃφἤ 
ἰπδὲὶ τ βδίουον δρροτγίαϊηθὰ ἰο ἰἸ6 ἀθνοίΐοη δαὰ 
κἴοῦγ οὗ ἐμ Αποϊθης Ῥεορὶο οὗ αοἀ 18 ΠΟῪ Ὀ6- 
οοῖιθ ἰδ ῥγίνίϊοζο οὗ (09 Ολγώίίαη Ολωγελ.᾽ 
ΤῊ ἰάφα οὗ ΑἸξογτὰ 18 Ῥγοίου δ Ὁ ]6 ἰοὸ οἰΐμπον, υἱζ.ς 
“Ὧδο ἔογιαιἶα δὶ μαγ6 Ραββα νἱ (ἢ [86 Ῥ5ΑΙΓΟΡ 
ἱπίο (6 Οδυϊδιϊαπ Ομυγο, Ὀοίηρ Θομ Δ} 
[ουπὰ ἱπ ἰμοὸ υΧΧ ; βδπὰ (8 υ86 ὅτβί Βα ἸΏ θΘ 
αυἱί9 δοσοιοϊθα [ῸΣ ὉΥ [88 σγοδίῃ 688 δη ἤπα} Υ 
οὗ (18 ἐσ ρλ.᾽"--- . ΚΒ. Ο.} 

γον. 2. Ῥοσ ἴστο.--- 116 ΤοῦΒοη δϑϑίσηρα ὃδ6- 
ΟΟΙ.08 τηῦτθ οϑιοϊοπὶ δηὰ βοϊθωπ στο ὈΟίἢ 
ὅτε ᾽8 816 δοδτναϊηαίοα, ἰῃ δοοογάδησο ψὶϊ 6 
Ῥοιίθ δηά οὐμδγβ (860 οἷ. χυἱὶὶ. 2ὅ ; χὶ. 18). 

γον. 8. Απᾶδ δοοοῃᾶ [ἐση6, εἰς.----Ἶὐ ὁὸ 681- 
ποῦ δρρυθιθηὰ (6860 γογὰβ ἃ8 ΤΟγπα ἢ δὴ δηιϊ- 
Βίγορο ἰο πὸ ογεχοίης, νΐΐ 6 ἤει 6, δἷποθ 8 
ΚΥΒΌΘΔΟΣΡ δοϊϊρθοηο 18 ἰοσιθοὶ Ὀοί 66 Υ6Γ8. 1 
δα 6. ἙἘΪ4]16 1 υ͵]6}.---Α ΗΔ]] οἰ υ͵δ}ι Ὀα8684 ὉΡΟᾺ 
89 ἔδοι ἰμβαὲὶ (τ δβίῆοκ οὗ Βδουϊοη δβοθηὰβ 
ἰηαίο ὑδθ 008 οὗ ἰ8ὺὸ θϑοηβ'ί' ΤΩΐΪβ 784. δυῦ- 
Ρα8808 ποθ δοη( πη! 68. ΑἸ ΟΣ 
ΒΙΔΟΪΚΘ, εἰς..--1 οἷν. χυὶὶ. 9 ἀπά 18, (116 Χοῖογ- 
6069 γῶ8 ἰ0 (9 υἀρτὶδίηςς διίροΐεο ἰῃ ἃ ἰδβίοσ σαὶ 
Β6ὴ86; δοῖθ ἰδ ΒΙΏ0ΚΘ ἰδίζοβ 8 ἸΏΟΤΘ δδοηΐο 
δΔηἃ τροιρῃογὶσαὶ ἱροτί, 88 οὗδρ. χὶν. 1], 
[1πἴο 186 δ666 οὗ [86 ε,,664.---ΑΠοίΠοΥ Ῥγοοῦ 
ἰδὲ τ1Ἀ56 ἀφδιτυοίίοι οὗ {86 τη γηί 684] Βαῦγίοη ν᾿ ]] 
Ὀ6 ἢηαῖ, δπὰ ἰδὲ ᾿πογοΐογο ΒαΌγ ΟΣ οδηποὺ ὈΘ 
μϑδί μοι Βοῦιο.᾽" ΟΒΡΌΒΎΟΒΤΗ.--Ἑ. ΒΕ. Ὁ. 

γεν. 4. Δ δᾶ 89 ᾿νυυϑηϊνυ-ἰοῦν Β]ἅθια δη ἃ 
[86 ἔουσ ὐνίπα- Ὀθέη κα {6]} ἄονν ", εἰε.---ΤΊι6 
ἴουν 1,1{6-ΖΟΥτ 8 τὸ δβοὲ δΌΟΥΟ ἔμο ΕἸ ἀθγβ., Β6η66 
ἰξ ἰβ Βοσθ, δἷδο, ουὐνἱάθηὶ ἐμαὶ ἐμὸν βῃουϊὰ ποὶ ὯΘ 
τοχζαγάθα δ ἰγρο8 οὗ ογθαίατο- 6. Τ]δὶ 88 
ἐτουπά-ἴοττοβ οὗ ἰμθ Ὠϊνὶπὸ ψογογητηθηΐ ἐπ (86 
ψγΣ]ὰ ἐογ, 1Σἰκονν δ, τοογδλῖρ Οοὐ, οοςαϑῖοη8 Ὧ0 
ἀϊθῆουϊγ. ΤΟ Απιοὴῆ σοτγοδοτδίοβ [86 ἰγυ ἢ 
ἐβῳ ἐνε πλμν 0 Τ͵αϊειιμαλ, (Β6 Ὀνίηθ δὺ- 

1Βονϑδὶρ οἵ {δ δοὶ οοἸΘὈγαοα. [66 )οοἱ-ποίεῖ, 
Ρ. 1682, δηὰ Ατν. ΝΟΤΕ, Ρ. 16] μα.-- -. Κ. 6.] 

γεν. 6. Α σνοΐοϑ οδσὴθ ἔοσϊ  ἔγοσῃ [89 
ἘΏΣΟΙΘ.---Ἴ 80 δτεὶ γοὶοθ ργοοθθαθα ἔγοπι 1110 6 Χ- 
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886 ΤΗΒΞ ΒΕΨΕΓΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. 590ΗΝ. 

Ῥογίοποθ δηα οοηνυϊοϊΐοη οὗ (π6 δρί γἰ(-ττου]ὰ ; ἷΐ 
οὶ ἴγοῖῃ Ὀοίον υρπνατὰ9, Ὑ6 δθοοπα βοηρ 8 [89 
τοῦτο ἀδνοϊορεὰ Διαθῃ ἰο (Π9 γϑι; ἰΐ 18 Ὀδχυῦ δί 
(19 Τγοπο οὗ Οαοά, δὰ ρῥγοσθθάδβ ἔγοιῃ δΔΌΟΥΘ 
ἀοπηνατβ. Τμ6 οχρτοϑδίου, σαί οὖσ Θοᾶ, 
εἶντοβ (μ6 γοΐδθ 16 δρρθᾶσγδαῃοθ οἵ ἰβδυΐϊης ἴγομι 
86 σουίτο οὔ ἰ89 Ομυγοῖ Ταϊυτρμδπί; ἰὑ ᾽8 ποῦ 
πδίαγδὶ, (μογοίογο, ἰο ὑπἰοὶς οὗἨ (86 ἱποῦίγ οἴου 
ΕἸάοτα, χ τι Ὀυϑιονάϊοοϊς, (Δη ἰο γοίον ὑπὸ γοὶδθ 
ἰο Οτίοι, τὶ Η θη  ϑιοΠΌΟΓζ, ΟΥ ἰ0 ἐδ ἔουγ 
νϊης- οἰ ζ5, τὶ Βοημοὶ. ΕΥΟΡΥΝΒΟΤΟ, δοσ- 
ΟΥΟΡ, ὙΠΟ6ΓΘ οΟπεὲ γοΐοθ ἰΒ ϑροίκθῃ οἵ, βδίγοββ 18 
ΠΟΡΟΘΌΥ Ἰαϊὰ ἀρὺπ πὸ ὠπίδοη, (9 ὁπὲ δριγὲ οὗ ἃ 
ΘΟΙΏΡΔΏΥ; δ6ΓΘ ἰΐ ἰβ ἐμαὶ οἴ (π6 πἰχίιοβί δοπι- 
ῬΔΏΥ, (9 ὁπ9 ποδιεϑὶ (ὁ (9 ΤὭροΩΘ (σοΡ. οἷ. 
γ. 9). Ἴπο αἰνεῖν τῷ ϑεῷ ἰ8 89 ἀογοϊορπιοηί οἵ 
[6 ἑοτοχοίης Ηοῦτον ΗΔ] 0] υ δῆ. 8.66 Ὀδίἰοτ- 
ἀΐοοκ. Οομρ. Ρββ. οσσχυ. 18; Ἴοχχχύυύ. 1. 

γον. 6. Α6 ἃ νοἱΐοθϑθ, εἰς.---Οαἰΐθ αηΐᾳυο 8 ἐδ9 
ΒδτιηοπΥ ἴῃ (86 δηἰἰτῖ 6515 ΟΥ̓ ΏΘΩΥ νυυϑῦϑθεα δηὰ 
αἴσοῃᾳ ᾿ἰδυσηᾶθτα (860 Θπδρίοσς ἱ. 1ὅ, χὶν. 2; 
Ἐσεῖς. ἱ. 24, χὶϊϊ, 2; Ῥδη. χ. 60). Τδα βοηρ οἵ 
γταΐδθ, ΠΟΙ͂ Ὀορί πα ἢ, Ρ85568 ἔγοιῃ {86 ΡΟ81-06- 
οὈγδίίΐοη οὔ 86 ἡαἀ χπιοπὶ ὑροῦ ἐδ9 Ηατϊοὶ ἰο ὑμ9 
Ῥτο- οοϊοὈταίΐοηι οὗὨ [10 Ἰηϑυρίδο οὗ ("6 Βυίαθ. 
“Το ἐγϊυπρθδηΐ δοὺς Ὀεΐπρ θηἀοά, δῇ ερίέλα- 
τηΐιιπι, ΟΥ τοδυγίδ ζο- ΒΟ ρ, Ὀδρὶπ5.᾽" Μ. ΗΕΈΝΕΥ. 

--Ε.Β. 6.] Τὴθ σϑαίγαὶ ροΐπηϊ οὗ (Π9 βοης 1168 ἰπ 
ἐδ ἴδοι (δι ΒΘ Ὡοτᾶ οὖν οὗ Βδιδ δίς ἴο 
ἘΠ πλ661{ [ἀααυπϊ0ἃ}] [86 Κίπράοαι, ἰ. ἐ., 
Ηΐδ Κἰηράοπι ἰπ {86 Βοαγίβ οὗ πβϑῃ { (866 οἷ. χὶ. 
17, ψοτο, ΒΟΝΘΥΟΤ, ἰΠ6 τηϑηϊοδὶ δρρϑαγίη οἵ 
ΚΙΏΧΙΥ ΡΟΤΤΟΣ ἰη ὑπ 6 κοποταὶ ᾿αἀσπιοηὶ ἰδ τούίογγοα 
(ο). Το Ηατγὶοὶ ἀοἰ βεά Βογ861 δὰ γοῦθεα αοὰ 
οὗ Ηἰβ αἴουγ; [δ6 νΡυτὶὶγ οὗὐἠ (86 Βιῖάθ, οἢ {116 
οἰδοῦ δῃὰ, οομδὶβίβ ἰὰ {μ0 ἴδοί ἐμαὶ βὴ!6 αἰτο 8 
πὸ αἴοτγ δἰἰοροίθον ἰο Θοά. 

[186 411-Ετὐ!]οτ.---860 αὐαῥίέοπαξ οοπιηιεβὲ οι 
οἷν. ἰ. 8, ». 98.--ΕὉ. Β. Ὁ. 

γεν. 1. Αμὰᾶἃ τὸ ΥἹἱῖ]! κἰνο τ αἴοιγ ἴο 
ἙἘΓίη1.---ΤῊ! 15. 16 {Π6 ἐουπίδίη οΥ͂ ἐῆο σίαάπεε δὰ 
ἐχωἰίαίίοπ, ἀγθ, ἰξ 'ἴ5 86 ῥτγορδγδαίίοη 707 (1: 6 τρλν- 
χίαχο ἰ(86]7,--νν ]οσ ἢ ργορδγαιου Θοηδβὶϑὶβ ἴῃ {6 
Υἱοὶ Γ6]]ο νυ ϑιῖρ οὗ Βυμδῃ βοι]85, ἰῸ {Ποῖ Ῥαγιϊοὶ- 
Ῥδίίου ἰῃ δ [δἰ }---τὶ ροϑηΐη ς (0 βὶ χἰιὺ--ἰη (86 σίογν 
οἵ ὅΟοα. ἱ 
Βανίης (λέγοντες) [6γ. 6].--ΤΕΐ5. στδυτηδι!- 

οδὶ ἰγγοχζυϊαγι ιν 9 Ὀαδοὰ ὕροῦ ἐδ 6 βου β ἰῃίθῃ- 
(ἴοῃ ἰο κἶνα ργοιηΐῃθηοσο ἴο (9 πα ϊν  υ Δ] παίυγο 
ΟΥ̓͂(δο δοης οὗ ρταΐβο, 89 ἰουη θὰ Ὡροὴ δυδ͵θοιϊνο 
μοογί-σαϊ. ἴυ 16 ποὶ πῦον ἐμ λυ αι ου οὗ 8 
ΒγΥτρδί μοι ὁ }}ν οχοϊἰεὰ οτοναὰ ; ἰἰδί πΐσὰ (ἢ 9 
γοΐδο ΒΥ 8 88 οη6 γοἱδθ, (ΠΥ 41] ΒδῪ δ᾽ πρὶν 11|κο ν 86. 
Ἐν ἴ86 τϑιτίααο οὗ ἴ8 6 Ἰᾶσ Ὁ ΟΔ:6..--- 

ΤῊΪ8 ἰ5 ργοϊορίϊοαὶ, δοοογάϊης ἰο Ὦς ἡ εἰίε, Ποης- 
δβίθηδονς δηὰ Ὀυϑιοτάϊοοϊς. [Ι͂ἢ 4116 8686 οὗ (86 
γΥἱϑίου, Ββονγονοτ, (86 ἰαάριηοηΐ ὑροῦ ΒΘΌγ]οΗ, 
ἔγοτι 1.10 σοπδυϊηπιδίϊου οὗ ψδϊοῖ (6 γἱ᾽βίοη 
βἰαγίβ, οοϊμβοϊ 8 τῖι ἢ (ἢ 8 ὈΥΓΟΡΑΤΘ 688 οὗ {9 
Βεῖίάς, δὰ (88 ἔτνο ἰίθδ δἃγ ποὶ ΟὨ]Υ Ῥγοὶ! υλὶ- 
ὭΔΥΥ σοὶ ἱοη5 οἵ, Ὀαΐ 4150 ἱπάϊσθδ ἔον, ἰδ ὉὈ6- 
εἰππίης οὗ ἰμὸ τρδυγίαρο  Τδαῦ 10:6 ἔθγχηβ, ἰδέ 

Βεὸ ἔχουκβυβ οὔ (Π9 ΒΑΒΊΣΕΙΑ, ΡΡ. 9354η4.--Β. Ε. Ὁ] 
“1 ΟΥΟΓΥ ἰπδίδηοο οὗ ἐδ πογὰ ἡραβδοι αν (γάμος) ἰα {6 

ΝΟ Τοκίλοηῖΐ ἰδ Ἰπϑϑὴ ἴπ6 δος γ᾽ δα. τ! ς ἢ 0 ΤῸ θοῖηθ- 
1{π|68 ἃ οοιιδἰἀοταϊο μογιοά αἱἵϑν ἐπ δοῖυλὶ οουθύδηϊ οὐ Ὀοηά 
οἵ τὴλ . "πο οδάϊῃς Δ 88 ΓΑΙΠοΥ ἰδ 6 ἀδΔΥ ἩΐΘῸ 
(06 υ[ἀ6 τι (ΔΊκο ἢ ΟΠ ἴ0 πὸ πηοθαηά᾽ ε ποῦθε, ἔπ δὴ πρδὶ 
ὁ δηου ἃ ἀοδίχηδίὶο ἴῃ 47 οὗ τωδιτίαρο᾽' (αϊγυαίτγη, “ορ. 
Ῥίει. ο" Βιδι.). ... ΒΥΗΪΙΪεο Φοιῦε Ὀθοδιθο ἰδ 9 

Ι ἕξ Ὑεχτ, δῆ ΤΈΧΘ. ΑΧὺ ΟΒΑΜ. ποῖ 9.--Ἑ, Ἐ᾿ 6. 

πιαγτίασα πὰ (ἦς διΡΡεῦ οΓ ἰλεὲ πιαττίαφο. αἰι μου ξὰ 
αἰβιϊποί ἴῃ ἐλοτηβοῖγοβ, οοϊποϊὰα ἴῃ ρΡοϊαὶ οἵ (ἴδιο, 
Βδουϊὰ Ὀ6 ππάἀοτγϑίοοά 85 ἃ τηϑιίεσῦ οὐ οΟΌΓθ.. 
Ζ.Π, ἴῃ δοπίγδαϊβιϊηρσαυϊδΐπς [86 πα} ποϊεὶ 
Κὶηκάοαι ἔγοαλ (9 τηαυγίδζο, 88. 4 ἰογο ΐεες 
οὗ 86 Μοββίαπὶο τοδυυίδζθ, ΟΥ̓ΘΓΙΟΟΚΒ ἰδ6 ἴδρὶ 
ἐμαὶ ουθὴ ἴῃ ἰδ ῬΑγδΌΪο98 οὗ ἰπ6 [μοτὰ Ηἱϊδ Ρε- 
τουθϑῖα ἰδ ἀοδίὶρηδίοὰ δ5 (μ6 Ὀοσὶπηίΐης οἵ ἰδὲ 
Ἰλδυτίαο. ΤῈθ δρ τ 8] τολγγίαρο 15. σμδτδο- 
(οτἰζοὰ ὈΥ ἰῃ6 πιοπιοηΐ 98 ὑμ6 162] Οτίδιίδα 
Υἱο διὰ 186 ουϊναγὰ δρροδγδησο οοἰποὶὰθ ἰ 
Ῥοτίοοι ΟΏθῃθϑβ. Ηρῃσθ (6 ἔγβι δρροδγδῦοο οἵ 
Οστὶδὶ 85 ἐδ 6 ζοτο- οἰ Ὀγδίΐϊου οὐ (0.6 πιδ,τίδξὸ 
(Μαΐὶ. 'ἰχ. 1δ). [ε ἰδ ἰαἰκίῃρ δ οουἰτγδοίεὰ τἱῖεν 
ΟΥ̓ (μὲ πιαττίδρο, (80 ἰάεα οΥ̓͂ ψν ϊοἢ ταπ8 ἰΒτουζὰ 
μ6 ψῇοϊο οὗ ϑεογοὰ τὶ (βοῦς οἵἉ 8ϑοὶ., 1536128, 
Ἐξεϊεῖοὶ, οβεδ, δίς.), ἰοὸ υπὰἀογείδηἀ ἰδογεῦγ, 
(89 σοτϊιΐης Τοτὰ 5 ἀϊϑίγϊ Ὀυ(ίοη οὗὨἨ ἰδ οἰογδεὶ 
Τοναγὰ οὗὁἨ στδοθ ἰο Ηἶΐβ ζδι [Ὁ] οὔθ, ἮδῸ 
(88 οἠίον, ψὶτὰ Ηΐαι, ἰαίο {8.6 ζα}} φσίοτγ οἵ (δ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ [19 [Ὀ5ἰοτάϊθο Κ]. ὙΤΏγεθ εἰοδιεδία, 
δΌΟΥΘ 8}1 ἰΐπζβ, ρογίδίη ἴο {ἰ6 σοηϑιϊιαίῖο8 οἵ 
(89 ἰάϑθα. ΕἾἶτδϑὶ, ἐπ 8 ῬΡΘΓΒΟἢ 8) σοϊδίϊου Ὀοίποθε 
(86 βοτὰ δηὰ Ηἰΐ ρϑορὶθ. ὅδθοομά)υ, ρετίοοί 
ΟΏΘΏΘΒΒ Οἢ (Π6 Ῥατὶ οὗ Ηἱ8 μῬοορὶε. Ταϊγάϊγ, 
{ποῖ τοσορ ϊγὶγ, σομἀἸ Ἰοποα ὉΥ͂ μοπιοξεδοοῦν» 
Ὧθ6658. Ἡροο ἱἰί ἰ8 δἷδο ουνἱάἀθηςῤ ἐμαὶ ἰδ ταδιτίογ 
τηυβὲ Ὀθ ὈΪΘαβοάμ 688, ἰὼ (ἢ 9 Τοσίργοσδὶ ὀρεγβοδ 
οὔ ἃ δρίγιίι81 ]]οτϑιιρ οὗὨ Ἰοτσο. ἊΑμπὰ Εϊ 
νυ 9.--Τῆο Βείὰ6---δἊῖῖου (μ6 αϑρουβδὶ, Ην 
πο (Μαίι :. 20; οοπιρ. ὅδοη. χχίχ. 21}. ῬΙθ. 
Ῥαιτϑᾶ διοσαϑ]ΐ. --- Τὰδὶ 9, δἀοσγποὰ δογρεὶ 
ἰὰ 86 ϑρίγϊζυδὶ βεϑθ. [Ϊ|π δοίϊνο βεὶ -δρροὶδι. 
ἴθϊ, Δ8 ἃ ἴτος Οδύγοι, ἐμαὶ [88 διϊδίποά 118 
ΤῊ )}οΟΥ  γ, 8.6 88 ὑγοραγεὰ δΒογβαῖζ; πουογίβε- 
1688, (86 τηϑίο 8] οὗἨ ῸΓ γϑϑϊηθ58 15 σίτεὰ ἰ 
ποῦ ὮΥ (μ6 ρστδοθ οὔ αοά. Ασσοτιϊης ἰο 
δλερλενὰ οἵ Ἠδσδτιοδδ, ἰδ Ομ τοὶ, ἴῃ (δε ἔοτα οἵ 
ἃ ᾿τοδῃ, ΠΠΘΕΥΚΟΘΒ 8 Ρτοσοδ8 οὗ ἀογεϊοραιοδὶ 
νοι 8 ἀἰγθοι Υ ΟρΡροϑθεὰ ἰο πδίυτθ. ΕἾΟΝ 81 
δζοά τιδίγοῃ, 880 18 ἰγδηϑίογιηθα τπογὰ δὰ πιοτὸ 
ἰηῖο 8 γουϊ μα] ἀρροᾶγαποθ. ἴῃ ἰμὸ οὐά, ἰβεγε: 
ἴοτο, 6 8)}60 18 ἴγϑθ ἔγοπι 4}} βροὶβ δυὰ πτί" 
ΚΊο8, διιθ ἰ8 ἐῃ9 ρογίοοιοα γίἀο οἵ (δ6 ἰοτγὲ 
(Ερἢ. ν. 27). 

[Αὐνιτιοδαι, ΝΌΤΕΒ ΟΝἩἨὨ ΤῊΒ ἈΙΑΒΕΙΑΘΕ.--ἀἹ: 
ἤοτὰ ταοϑί βίγη βου οοιμηθηίδ ἐπ ἰοο.: “15 
ἤχυτο οὗ 8 τπιοαττίαρο Ὀεΐγθϑο [86 1οτὰ δδὰ ἢ 9 
ῬΘορὶθ ἷϑ ἰοο ἔγθαυθηὶ δηὰ ἔδυ αν ἰο περὶ εσ᾿ 
Ρ]δπαϊίου.᾽" ΒΔΙΠΟΥ, [Ὁ ἰδὸ ὙΘΓΥ͂ ΤΕλϑΟῦ δ᾽ 
βἰζηθά, βιιουϊά δὴ Ἂχρ᾽ δηδὲΐοῃ Ὅς φίνευ. Με)" 
(08 τηοϑὺὶ Γγεαιθηί ἰη ἴΠ6 βογὶρίατοθ δγεὲ πιδιεΠ| 
τηοϑὲ ἱροτγίδηϊ; δηὰ {πό086 τηοϑὲ ἔδυ 8 Γ 8. 
οὔϊομ, Ὀθοδιι80 οὗ ἰμοἷτ᾽ ὙΘΤῪ ἔδυ] ἰαΥ Υ, ἰει8 
βίυἀΐοα, δὰ ἐμοτοίογο ἰοθδδὶ υπἀογβίοοα. Ἰδοῦ 
ΓΘ ἴθ" ρΡὮΓΑΒΕ8 ΤΏΟΤΟ ἐγοαΌ ΘὨ(]Υ οὐ (Π6 }1}8 οἷ 
ΟΡ βιϊδηθ ἰβδὴ “ΤῊ τηδττίαρθ δυρρεῦ οἵ [89 
[δι Ὁ,᾽᾽ δὰ ᾿ξ 18 ρῬγοῦδὉ]6 (δὶ (6 γὰ δΓς [6Ὲ υἱ’ 
(ΟΓΘΏΟ6Β ἩΣῚ τσ 1658 ἀεβηῖϊ1θ ἰάεα5 δΓγὸ 008- 
πθοιθἀ. Αἱ ἔγϑι σίδποο, {ἶπ6 πιοϑὶ πδίασαὶ ὑγρ0- 
ιο88 18, (Βδὲ (88 Τοίεγθηθθ 'π (818 γὙεγδ8 ἷ8 10 189 
τηϑῃϊοοἰδιίου οὗὨ [6 Νονν Φογυβδίεαι, οἱ. χσὶ. 2 

Βεάξατοοιι (νυμφίοε), δηὰ ΗΙ9 ΟΠυτοῖ (6 Βτιίάο (νύμφῃ). 
Απὰ {{|τ ὈΦ Ὠοορδαατ ἴο ἀϊσίϊηρμτι δ "τί ἴθ᾽ ἕγοαι " υεῖθα, Μὲ 
1 Ὀ6 οὔδοϑ' γϑὰ τδωὶ ' πὶ ο᾽᾽ (γυνή) ἴ6 τ ποτὰ οἰορίογοά ἰδ 66 
τοχί: "Ηἰἷ τοῖα Βλ6 ργορδαγϑὰ δογθοὶζ᾽ " Θελθοῦπ. [ἴα ἂν 
οοἴμτωθαξ οἱ τόσ. 9 [09 θα Ἡσίζου τοϊωδγκο: “7δο 68} 
ΤᾺΝ οοσββίο “ἘΝ ἰη ἀν ῖς [6 οὐ] δὰ τ} σιαστὺ μα γρὸν 

6 'τεαγγίαρα ἄρον δεῖπνον τοῦ γάμον); 
βῆονα ἐμδὲ Βοὶ τὴ9 ᾿ς ἄψιν ΘΘΣΘΙΒΟΏΥ, ὑπαὶ (δ ἰΟΥθῈ ἴθ. 
εἰνί ἴοι, δῖο ϑϑδοϊ."-ἘἩἨΒβ Β.) 
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Τ19 τοίου σα, ΠΟΎΘΥΟΡ, πϑοραϑϑἰίαίοβ 0η6 οὗ ἔτγοὸ 
δι θοτα πδῖθ ΒΥ ροί6868,:---Θ ΒΒ 6 (1) ὑδδὲ {86 τἱὶ- 
δἰ0}8 οἵ 68. χχὶ., χχὶϊ. Δ΄ΡΘ ΤΩ ΘΓΘΙΥ ΒυΡΡίοτηθηΐ- 
ΓΥ; ἰμδὺ (ΠΟΥ ἀοὁ ποὶ ΤΟΙΣ ἰῸ οΥ̓ΘοΪ8 ἴ0 ΟΟΟῸΥ 
δίνουν (86 τὰ }]]θπηΐανν, Ὀὰὶ δγὸ ἀοϑοτὶ ρίϊνο οὗ Βοηλθ 
εὐοπί πιοηἰἰοποα οἷ. χὶχ, 1]--χχ. 16; ον (23) (μαί 
(80 βοηρ οὗ τὶ απ Ρ ΠΟῪ τἰπὰ θ᾽ σοῃδίἀδγαίιοι μδοὰ 
Τεϑροοί, ποί ἰο (86 ἐπιπιδαϊαίε, Ὀμὲ ἰο ὑπ εηζέγε ἴα- 
ἴᾳτο. ΤῈ ΓΌΥΠΙΟΣ οὗἩ ὑμθ86 ὨΥΡΟΙ 6865 ΒΘΟΙῺΒ ἐὸ 
δα ΤοτὈ]ἀθπ ὈΥ͂ 118 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΘῪ οὗ {||6ὸ ΘΔΡΙΟΥ 
τηθηιϊοη θα, 1 ἢ τη [6 8{}}7 σΟΠ Θτ Ὁ] 68 ἃ ΠΟῪ 
σάν οὗ ἐβίπρϑβ (α πεῖ ἤεασυεπ απ πεῖν δαγίλ), ἴῃ 
Ἡδοδ [Π6 00 88}} 06 ΠΟΘΙ 6 Γ᾽ δὲ πον ἀϑδίμ (866 
Βχοῦπϑῦϑ ΟΝ ΤΗΒ ΝΕῪῊ 9 ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΡΡ. 889544.); 
(89 Ἰδίίον 18 ΒαΡαΪΥ δαταββὶ 019 ἴῃ υἱὸν οὗ {Π9 
Ιδηρυαρθ οΥ̓͂ (Βα ϑοηχμ, ἐλ πιαγτίασε ἐδ σοηια 
ἡλθεν)---ϑοτα οι ἰηρ ἰὼ (86 ργοβϑθηΐ, οὐ 86 ἱπητη6- 
ἰδίο Γαΐ Βθθῖηβ ἰο δ Θοπίοιηρ᾽αἰοα ; γγὰκ 68 

ΒΑΥΑΪΥ ΒΌΡΡοΟΒΘ ἐμαὶ 8 βρ866 οἵ δἰ 1οδβί ἃ ἰβου- 
δϑηἀ γϑλτϑ ΒΒου]ὰ 06 σγαβρϑα ὈῪ βυσἢ Δῃ ΘΧρτϑβ- 
δἰοῦ, Το ζογοχοΐῃρ σοῃϑί ἀθγϑιϊοηβ ἰοδὰ 8 ἰοὸ 
δεοῖς ἴοῦ δοιηοί ΐπρ ἴῃ (μ 6 οὐϑηΐβ τορυθβοηίθα 88 
Σχπ!οἀἰ αι 6] Υ ΤΟ] οί {μ6 βοὴ 685 (μ6 ϑνϑηΐ 6δοη- 
(ει ρ]αιοα ἐμπογὸΐϊῃ, δα ἐπὶ8 (η9 Ἡῦὶΐοσ (ΚΒ ἰδ 
ἰοαῃα οἢ. χχ. 4-6. ὙΒΟΙΒΟΥ ἰμο 3γδέ γτεδιγτοοίϊοη 
τιΘὨ ΠΟ πο ἴῃ ἐμαί ρϑββαρθ ὉΘ ᾿ἰἰοΓαὶ οὐ βρὶ γἰ 8] 
(ἰ ὁ., ψΒοίμοΣ 10 ὉΘ 8 Ἰἰ6Γὰ]} Σοϑαυτγγοοίίοη οὗ ἀ6- 
Ραγίοα 88] πί8, ΟΥ̓ 8 ἸΏ0Ὑ0 οοπιρ]οὶο ἀ 6] σου 66 οὗ 
᾿ἰτίηρ δαὶπί8 ὕγοιῃ (9 ῬΌνγοτ οὗ 512}, 10 18 ἀπάο- 
ἩΪΔΌΪΘ ἰμαὶ 9 Θῃϊνο ἀοβογὶ ρίΐοη δοπίθιῃ ρ]αία8 
(86 ΟΒυγο οι 88 Ὁτουρΐ ἱμπο ἃ πον οοπάϊιίοη.--, 
οοπαϊιϊοη οὗὨ ἰσθον βρί γι 8] δἀογηηθηὶ δηὰ οὗ 
οἴοϑον χοἰ δίϊοπ ἰο (γι βύ--τοηο ἐπ γοῦοσο (880 ΤΑΥ͂ 
06 δρργορυίϑιο  ἤχκυγοα 848 ΟΡ τηδυτίαρθ ἰὸ 
Ομτῖίδι. 0 18 ῬΓΟΡΟΡ Βοτθ ἰοὸ σοιμαῦὶς ἰμδὲ ἰδ 6 
ὙΐοΥ τοζαγὰβ (1) [86 τεδωγγδοίίοη, 88 1ϊ ἔθ τα], (2) 
(λ0 βγίάθ 85 1μ9 γ0160 ὈΟΑΥ͂ οὗὮὨ (89 ϑ8αϊπίβ ((89 
ααϊοὶς ἀηὰ {μ6 ἀοαα), δ ἐμὸ βεοοῃὰ Αἀγοπὶ οὗἉ 1116 
]ογὰ, διὰ (8) {πὸ πιαγγίαφε 88 {86 υπΐοη οὗ {μὶϑ 
νοὰγ πίιὰ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ρσθϑοηὶ Ομσὶβὺ ἰπ ΠΊΟΥΥ͂ 
δηἀ ρογογη της (ἦ. 8., 88 (ἢ 9 Θ88 18 ῃτηοηίΐ οὗ ἐμ 
Β45811618). Αδ ἴἰο ἰμὸ ἰσα οὗ ἐμ ἢγϑβί οὐ 8.659 
ΒΥΡΟί 6568, 806 9 ΕἸΧΟυΓΒΒ οὐ ΤῊ ΕἸΒΒῚ ΒΕ- 
ΒΟΒΒΕΟΤΊΟΝ, Ρ. 862. Τὸ δοσοῃὰ δηὰ {μὶγὰ ἢγ- 
ῬοΙΒε868 Ὀθ8ι βδι 8Υ ἐλλὸ δ] θη ϑῃίβ οὔ (6 τηδυυίαρο 
ΓοΪδίΐοη. 80 δι {Ὁ}}Ὺ δηὰ ᾿πβι}ν βοὲ ἔογσι αὶ ὉΥῪ 
ἴβηξο 'ἰπ {πΠ6 ἱπλαιθάϊαἰοὶν ρῥτθοθάϊης οοϊηπιοηὶ : 
δηὰ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ 830 ἱπ Ῥαγίθου ΘΟ 5 ΒΊΘΏΟΥ τ] τ (ἢ 6 
ΒΟΤΙΔΔ] ἰηἰ ΟΥΡτοίδίϊοη οὐ οἰ. χχ. 4-6, δπὰ οὗ {89 
ΜΒ οἷ6 ὈΟΑΥ οὗ Αροσαϊγρίϊΐο ἰθϑδομίης. [{ βμουϊὰ 
αγο 6 αἰ! ΩΟΙΥ ποίοὰ, Βονγονοσ, (παι {8686 Βγ- 
Ροίδ 6868 γεαῦϊΐτο δαὶ ἐμ 6 πα 6. οὔ (Βο86 ϑηίοῦ- 
ἵπῷ ἱπίο Βα δοπδιϊἑαἰΐοι οὗ ὑη6 Βγῖἀθ οὐ (86 ΝῸ 
Φεγαβδιοα (οἷν ΙΔοπεἴγ 8 δαἀτηϊ 6) ΒΒου]ὰ Ὁ6 
οομαρίεῖθ δὶ ὑμὸ ἢγϑὺ γσοϑυγγοοίίΐοη, δηὰ 6οηΒ6- 
φα (ΠΥ ὑπδὲ ἐπ υἱβίοη οὗ οἢ. χχὶ, 1, 2 βῃου]ὰ το- 
ἴετ, ποὺ ἰο (89 τιαγγίαφε, Ὀὰΐ ἴο ἃ πεῖο πιαπ ἐδ, αἰἱοη 
οὐ {πὸ Βειἀθ. ΕῸΓ ἃ αἰβουββίοη οὐἩ {18 ρογίΐοη 
οἵ ἐδ βυδ)]εοί, 869 (ἢ ΕχουΣΒαΒ οἢ 6 Νοῖν 99- 
ΤΌ5ΞΔΙΘΙΩ.---Ε, ΒΕ. Ὁ. 

γεν. 8. ΔΑιμρᾶῖο ἢοΣ τνδᾶ ρίνθη.--- ον δἄοτη- 
Ἰδηΐ 18 ΒΙΤΏΡΙΥ Ρῦτο δπὰ Ὀραυ 1] (ομἐίως σταυΐδς 
κί πιαίγοη δα, ΠΟῸῸ ροπιραίϊοδ, σμαϊΐδ πιετείγίοἶϑ. 
θτοῖ). Δνεδια [ὅπο ᾿ἰπθη} ἀθῃοίθα {6 πηοβὲ 
Ῥτοοΐουβ οὗ ρ]δίη, ὑυποβίθηί(δίΐουβ, γοί οἱορδαί, 
Τα  Σ δ]; 8. ΠΥ Θμδιδοίον δἰίδοοϑ ο ἰ(8 9, 
85 ὈΡροδαά ἰο βοδυϊοί δῃὰ ραγρὶθ. Α βρϑοΐϑθβ οὗ 
δοπίσαβὶ 18, ἀοι Ὀ.1698, ἱπάϊοαιοἀὰ Ὀγ καϑαρός δπὰ 
λαμπρός; (Β9 ποραϊΐνα ραν δηὰ ροϑι(ἷνο σἸΟΥΥ 
οἵ ἐντὶ ὩΘΥ͂Υ 16. ΕῸΣ ἴΠ0 8:9 1ἶτπιθιι [Ὀγ85808], 

εἰς.--- Ἐνοη ἷπ ἀοδβουι οἷηρ ἐμ9 βία ρ]Ὲ δἀογητηθηΐ 
οὔ {μ6 Βεῖάο, 9 ὅϑου 18 δηχίουβϑ ἴο Ὀγίης ουὖὐ (ἢ 
Βρ γι 4] ἱροτί οὗ {86 βαπιθ. 86 τἰβρϊθοιπβ- 
ὯΘ8568 [1}08ηρ56: Ο΄γεολί εἰ ἀ(εγΞ.-Ξ ΡΟΒΒ6 ΒΒ 0.8 
οὔ Σἰ κι ϊθου 8} 688].---Τὰ δικαιώματα. Ἶϊιε δικαίωμα 18 
ΔΙ ΔΥΒ ἃ Τ᾿ 688 ὈΥ̓͂ ὙΠΪδῺ 109 18 Βα 188Ε.6 ἃ ΟΥ 
δοαυϊιίαὶ [Οεγεολίδρτεοδμησ 18 οὐδ ποα, τ ΒΘ ΠΒῈΡ 
ἱς 9 ἐμ9 ρΡογίογωδπῃοο οὗὨ ὑμ6 τἱρῦ, οὐ {π 6 οχρὶδ- 
ἰἴοὰ οὗ 80 στοὺς (ΚΓ υπάοτγροϊηρ ΡυηἾ5}}πιθ 1), 
ΟΥ δἰοῃμοηχθηΐ, ἃ8 (6 σομογοὶθ ὉΒΙ( οἵ {Π6 ἀοϊης 
δθὰ {πο Βυβοτίηρ οὗ (μα ν ἷοΒ 18 σι. Βοἴογ- 
ΘΩ60 18 ποὺ 6Γ6 δὰ “10 86 π]ιλῖθ σαγιηοθηί οὗ 
τὶ θουβηθδ8 Ὀοίΐογο αοαά ἷπ Ομ γὶθὶ (88 Βθζαᾶ 
τηδἰἰδἰ 64), τ οἢ σατιηοηΐ ἐ86 ΟΠ Το. 4065 ηοὐ 
τδε τοοοῖνθ ἴῃ ὑμα Ἰδϑὺ ἰΐπιθ᾽" (ΕὈταγὰ). Βαϊ 
ψΒοίΒοΥ πὸ Ζ0]8]}πλολϊ οὐὗὁἨ Θ΄ οα᾽Β Θομιτηδ πη πῃ 85 
(0.  οεἰϊο, ΕὈταγά, εἰ αἰ.) οὐ “τ κίοουβ ἀθ648᾽; 
(Ὀ βίο.) 9 ἱπίεπαάφά, 18 {πὸ απ οϑίϊου. ἘΕΪΖι- 
Θουβη 688 οὗ Ἰἰέο 18 1.86] Θβϑί Ὁ] 1864 ὈΥ δ} {89 
δικαιώματα πὰ οοπδοαποηΐ δου (818 [0Υ 7.8- 
εἰδοαιϊ οΏ8]. ϑοἢ 18 {πὸ νου βδοαίΐοη οἵ ζαὶι ἢ 
ἰγοδίοα οὗ 7948. 1ϊ. 21 (δοπιρ. ἐμ ᾿δηρθ Οὐπι- 
πιεπίατῳ ΟἹ «[απιεα, ἵπ ἰος.}, ΜΟΙ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
Μαίι. χχυ. 81] βαα.. Τδιδοβ ἱπίο ἃ τυ ]τἰϊὰ9 οὗ 
ἰηάϊ γι 08] γον βοδιϊοπ5. “Α ἀο]]σαῖθ ΑἸ] υβίοη ἰ0 
(9 ζσγδοθ μκίνϑῃ Ὀγ αοά, 88 ἰμ6 οδυ}86 8 ΒΟΙΓΓΟΘ 
οὗἩ ἰμ9 δικαιώματα Ῥοου] δ Ρ ἰο 1:6 δΒαϊηΐ8, 8 608- 
ἰδἰποὰ ἴῃ ἐμλο ἐδόϑη αὐτῇ ἵνα κτλ." (Ὀ ἀβιογά ] 6ο.ὼ). 
Αφοοταϊηρ ἰο ΕὈτατα, ἐὺ 18. “(8 ῬΓΟΡΒ 6516 ὑπμδι 
βϑαῃθο ϊβοδίϊου 888}} Ὀ0 ρογίθοιϊοα, μαι 1ΐ 8881} ὈΘ 
εκἰνϑῃ ἰο (86 οβοδβαίοϊορσίοαὶ ΟΒυσοῖ ἴο ρῥυΐ ΟΥ̓ ὑμ6 
Ἰαϑὲ τοιηηδηὶ οὗ δ Μθΐ6 γαὺ ἴῃ ἰμθ 868}}.᾽ 
[“ΤῈ9 Ρ]υΓΑ] -ματαὰ 15. ῬΥΟΌΒΌΪΥ αἰδι ΓΙ θυϊίνθ, ᾿τ- 
ῬΙγίηρ ποῖ δ}Υ δικαιώματα ἰο Θ86 ἢ} 086, 88 1 (ΠΟΥ͂ 
ἍΤ ΤΠΟΓΟῚΥ χοοᾶ ἀδ648, αἱ ὁη6 δικαιώμα ἰο 6866 ἢ 
οὗ {μο βαϊηίϑ, δηγοϊορίης δὶπι 88 ἢ 8 ρᾶυγο Ψ10 
γοῦα οὗὨ τἰχζῃίθουδβηθβθ. Οὔδβοτυθ ἐμαὶ Βθτὸ δπὰ 
ΟΥ̓́ΘΥΥ ΠΟΥ ἰδ ἩΠΙ16 ΓΤΟῸΘ 18 πο Οτἶδι᾽ 5 τὶ αὺ- 
δουβηοθδ ἱρυί6 ἃ ΟΓ ρυΐ οπ, δυὶ ἐλὲ ϑαΐηἐδ᾽ 
τίσλιίεομδηδδα, ὉΥ υἱτίαθ οὗἩ Ὀσίηρ γαβῃοα ἴῃ Ηἰΐ 
Ὀϊοοά, [Ιὑ 18 ἐλεῖγ οἱἵσπ; ἱπμογοαηί, ποῖ ἐτπηρυϊθα ; 
δαὺ ὑποῖὶν οὐ ὈΥ (Π6  ρατὶ ἰῃ δῃὰ που ἴο Ηΐπι.᾽" 
ΑΨΡΟΚν.--Ε, Β. 6.] ᾿ 

γον. 9. Αἢ διϑδίορυθ οὔ οἷ. χίν. 18. Τὸ τὸ 
ΒΙΡΟΥΒΟΥΙΡ 005 οὗ 86 δυου]δβδίϊηρ ἀοΒρ6ὶ ΘΟΓΓΟ- 
Βροῃά, 1710 ΖΤΌΤΤΩΘΥ ΟὨΔΙΔΟΙΟΣΙΣΘΒ (μ6 οχί βίο 66 
οὗ ἰμ9 δὶ 1} ΟΥ̓ 186 Ἰαϑὶ πιο, τὶς ἢ Τοίοσοποο ἰὸ 
(818 που] : ὑπὸ Ἰαϊίον οὨδγδοίοσζθθ ἰὰ τὶ ἢ Γ6- 
ἔοσγοῃοο ἰο ἰδ οἱβοῦ ποτ]ϊὰ. Τ116886 τὸ Ὀοδι 68 
ΟΥ̓ (80 οδβομαίοϊοχίοαὶ 0806] ΘΟΥΓΟΒρΡΟΒα ἴο {πὸ 
Ὀοεἰἰὰἀο8 οὗ ἰδ9 ῥστϊποὶρίαὶ 6ο8ρεὶ, Μαὶίὶ. ν. 
ΤΠΘΥ στὸ βυμηηθα ὑρ τοροίμον ἴπ 16 Ὀοδιλία 9 
δ βυρογβοσίρίϊομ, οἂ. χχί. 8-ὅ. 

Αμπᾶ 896 θὲ πο το96.--- δὲ ΑἸροὶ 18 
τοοδῃΐ ἣ 8,.6 ΚΥν. ΥἹΕ. ΠΟΥ Ὅο 810 
ο48]168, εἰς.---Τ 6 ΟΠ ΌΣΟὮ ἴῃ 108 απο ἔοΥτὰ 18 
(6 Βτῖάο ; ἰπ 18 ᾿παἰ ν  ἀ 1] ΤΠ ΘΙ ΌΘΥΒ, 10 ὁΟη 58.8 
οὔὐ ποἀάϊηρ-συοδβίὶα (Μίδι!. χχὶϊ. 1; χχυύ. 1). 
ὍΠ656 819 ἴ86 ἵἴττιΘ υνοσἅδ οὗ Θο ---ὅἴηοθ 
81} [86 τογὰβ οἵ ἀοἀ δγὸ ἀληϑιενοί, (Ὡ! Βαγίης δ 
τηθδῃ ΟἿ]Υ : [1.689 86 88 ἐγ [0Γ κοη 16] ποτὰ 8 
οὗ αοἀ ἴῃ (6 πιοδί Βρϑοΐαὶ Βθη80; ΟΥ, (0 ὯΘ ΤΟΥ͂Θ 
ἀαοδηΐϊο, ἰη 11.686 ΟΣαΒ ἃγὸ οοποοηίτδαίοα (6 ἰγὰθ0 
[οὐ οαυΐϊη 6} ψογὰβ οὗ Ῥτχουΐδο οὗ ἀοά, ἰῃ δῃδ- 
ἸΟΦῪ νι (6 ἀφοϊαταιΐ ον, “Οὐ ἐμ686 τὸ 6011- 
τηδηἀπιοηβ ὨΔῃρ 8}} μὸ [δ'᾿ν δὰ ἐμ Ῥσορμοίβ." 
ΤῊ εἰ μοδὲ δυμτηῖϊς οὗ δθατολη ΘΟΠβιΠπλ8.10}- 
1158 88 {μ0 Βἰρδεδὶ Ὀϊτνίηθ το]. Ὀιδόγοηι 
Ἔχρδηδίϊουβ οὗἨ (8 Βθῃΐθη06, ὈΥ̓͂ Ἡφῃ βίο οΓς 
(θεθ6 τογὰβ δχο ΖουΪμ6, ΔΥῸ ΟΡ 8 οὗ Θοα "), 
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θο τοιιε, ΖΌΠΕ, Ὁ ἀδιοτά οοἷς (89 ψοτὰβ οὗἁ γϑ- 
γοϊδιΐοη ἔγοπι οἷ. χυὶὶ. 1 δύο ἰμίθπάθ4), 866 ἰπ (6 
Ἰδίι ον, ν. δ87. 

γον, 10. ΑδᾶΣ ζ6]], εἰς.---ΤῊ!}6. δοίϊοι οὗ {80 
ἔθου τοι ὃὉθ τοραγαθα δη ΓΟ 88 α »γοεοαμγε 
ἰαζίπφ ρίαεε ισἱλίη ἰδλε υἱδίοη---᾽΄οἱ, {ΠΘΓΟΙΌΓΘ, 885 8 
δι ῦ)οσὶ [ὉΓ τροτγὰὶ οὐ ἰοΐθα, ἸΤθοτο 18 88 1ἰ{{]6 
Τευβοη, ἰμογοίοτο, ἴον θηκβίθμθογ 8 ῥταϊδίης 
(Π6 ὅ'δον, οὐ ἐ}}}8 οσσλβίοῃ, ἴῸΣ 8. ΒῸΠ}}}}γ, 85 
ΤῸΡ 18 ὈΪ]αηΐηρ λιῖπι Θἰθο Ὦ6ΓΘ ἴογ Υἱϑίοπδϊὶ δ0- 
{ἴ0η8 δηἀ σμαγρίης εἷπὶ νεῖ (ἢ αὶ ηἰ-Βοδυί θὰ π 688. 
ΤΏΘΒο, 4190, ἅτ βίγβηβο πογὰβ οὗ ἢΠοηρβίθη- 
ὈεΥρ 8; “ΔΛ8 δοβὴ Ποῖ οἴδετεα (δουριί ἰο οἶον) 
δἀοτγαίίοη ἰο ἰῃ0 Απροὶ, 8ο 1λ Ὀοῆϊ8 (6 ΟἸ τοῦ, 
(Πα σϑοοῖτεβ (πἷ58 σἰοτίουϑ τουοϊδιΐοῦ ἰπγουκὶ 
ΦόΒη, ἰο ὈΟῪ Ὀεΐοτο λὶπι [1088] Ὀθσδαδθ οὗ ἰί, 
δηι 80, 8180, 1ὑ Ὀ6ῆ8 Φοίῃ ὁ ΕΔΥῪ (ὁ Βοῦ: Ταῖτθ 
μορά ποῖ. 826 Εὐτατὰ δζαϊηϑιὶ ΗἨθηρθιοήδοτς, 
Ὁ. 409. [εἰ ἷβ τοιμανίκοά, ποὺ τι οῦϊ Τοδβοῦ, Ὁ 
δι ονάΐ οι, (δὲ 10 18 ῬγοΟρΔΌΪ6 “(δαὶ Φοδβῃ Σο- 
ΚΑτά οι} 80 Αηροὶ σο 85 δβροδκίηρς τὶ ἢ Βὶπι, 
ποὺ 88 Δ ζοϊϊονν-ϑογυδηΐ, θυῦ δ ἰὸ [οτὰ Ηἰμπ- 
5611." ἝἋα]ςθ μθϑθἃ ποῖ.---ΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ, 7Ζάαζο λερά 
ἐλαί ἑλου [4 τ] ποί. Ἀροβίοροβυ. ΤῈ ψ8ο]}9 ἀοἰΐ- 
ΥΟΥΔΏΟσΘ 18 σοΓίΑἸ ΠΥ ἀφοϊεῖνο δραΐϊηβι 8}} δὴ χζοὶ- 
οἰδίγυ. Α ἔθ! ον-δοσνδηῖ.---Α δυθο]  Σοὰ 
ΑἸφοὶ δου] ἴῃ 0 6486 Ὀδοοτηθ 8η ΟὈ͵οοὺ οὗ Δάο- 
ταϊΐίοη. Βαΐ ποῖϊμον οουϊὰ 8 τοὶ, Ῥϑυβοῃδὶ Αἢ- 
κε]. Το Ραβθηρθ ΤΑΥ͂ 9 80 υπἀογβίοοα {π8ὲ {86 
ἰθτπὶ σίνδονλος ΟΧΌΓ65869 (80 σΟΙΏΠΟΠ ΟΠ ΔΓΔοίοΥ- 
ἰβίϊο οὐ 1110 δῃ ζοὶσ δηὰ δροβίο]ϊο Γπποιΐοβ. ἢ), 
4 αἡ Απροί, απὶ α ζεἰϊοιο-δοτυαπί ΟΥ̓ ἰλεε απὰ οΥ ἦν 
δγείλγεη, εἰς. 8. ὃο  εἰἰ6. δηὰ Ὀὐϑιοτ ΐθοκ. Οὗ 
σύνδουλος 18 ἰηαϊοδιϊτο οὗ (9 οδίοζουυ οὗ Ὀ6- 
Ἰίονσοτβ. 7], ἐπ ἀπγεὶὶς ζογπι, ἀπε α 7οἰϊοισ-δοτυαπί 
9 ἰλδε, απὰ οπο οΥΓ τὰν ὀνείλγεη (Εἰσθβοτῃ, Ζ281- 
Ἰ1χ). Ακμαϊηβὺ 189 ὕοτηο ̓  ΔΡΡΓΟΒοΏβίοη 58 (ἢ 9 
σοπηϊἀοταιίοι δὲ Π6 ὅπ] βαπίθησο, 76 ιοἰἰπ 688 
ΟΥ̓ ὕει ἰὲ (δὲ δρίγιὶ οὗ Ῥγορῆεεν, σουϊὰ Ὅο ἰά]9 

. ἤη {π|8 σοπηοοίΐοη. ΟΡροβοᾶ ἰο (}Π)9 δοοοῃὰ δρρτο- 
Βαοηβίοη 18 (06 ἵἤδοί ἐπᾶϊ ἰς ψουϊὰ 64}} ὕοῦ (6 
τοδάϊης : καὶ ἐκ τῶν ἀδ.ς. Ἧο (ἰπεγοίοῦθ ΒΌΡΡΟϑο 
{84ὲ ἐμ9 πιοβηΐϊης οὗ ἰμ6 Αημοὶ ἰβ8. 85 70110 ῈῈ : 
1, ὧο σρρέαν ἰο ψοιξ αα αἢ Αηφεῖ, απιὶ ἐλν 7εἴϊοιο- 
ϑεγυαπί, απα, αϑ διιοῦ, α ζεἰἰοισ-δεγοαπέ ὁ. αἰ ωἦο 
εἰεαυε (ο (λὲ τοἱίπο88 ὁ “664. 

ὙΜοΣαΗὶρ Θοὔ. ---Τῖδ ἀοο5. ποὺ το Β]πὶ- 
Ῥὶγ, Ὕουβἷἱρ Ὧο ογϑαίατο, Ὀὰὶ δἷ8ο, Ἐμοῦ Π6ϑ8ι 
ΟΓΙΔΙΪΥ͂ ολ 1.89 ἰο ψΟΤΒΕΐρ αοα ἴον {Π|ὸ γουοϊδίΐ οι 
ὑδδὶ ἰ8 πιδάϑ ἰο (66, ἴον ἰύ 8 ἃ αἸοτὶ βοδίϊου οἶ 
ἐμ6 αοἀ ψμο δ88 ρ]δορὰ (6 8ρἱ τὶ οὐ {π 9 ῬΡΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
δοπσοτγηΐηρ {πΠ6 μκτοδὺ πδστίαρο-θδϑὶ οὗ (6 σ0ῃ- 
ΒΕ Πι (10, ἰπ (Π}9 πὶίηθ88 οὗ [δομοοτῃίᾳ] 6808. 
ὍὨο υυιϊηθ9865 οὗ ζθδε. --δίησοο (06 Αἰ ζοὶ δ88 
οοιῃπηοποσά ἰο ἰπηϑίτυοι ἐΐθ θοῦ, τὸ οδηηοί 866 
ὙΠ ̓ὶθ δβου]ὰ ποί βρϑδὶκ ἐΐ980 ΟΣΒ 880, θ809- 
οἰ δ {ΠΟΥ τ οσργοββϑὶνθ οὗ ἰδ ρῥτοζοιπά 
αὐἰΐγ Ὀοινϊχὶ ἰδίοτοδὶ ΟἸ τ βεϊδηϊ  δηὰ ἐδ9 
Ἰἀθο-ἀγηδυχίοσαὶ ἀθυθὶορημοπὶ οὗἩ ἰΐ6 που]ά, δηά 
ομαγδοίοτϊσο Ομ υἰβ Δ 85 δυβοίϊαἱθ ῬΤΟΡΏΘΟΥ. 
Αοοοτάϊης ἰο Ὀἰϑἰοτάϊοοις (ἰπ ορροβίιϊοη ἰο Υ᾽ι- 
τίηζα, θὸ εείίς, εἰ αἰ.). (89 σοποϊυάίηρ δοπ  ΘΏ 66 
ΒοΪοηρβθ ἰο Φοβη. Τῇ ἀοοϊατδαίίοη οοηίαἰποὰ 
ἰποτγοΐη 18 θη ἰ γον ἀπ οτοηΐ ἔγοπι γορ. 8. ἘΔ 
ἘὈΠίΘΏΔΌ]6 8 (16 δβϑογίίοῃ οὗ Ὁ ἀϑιδραϊθοὶς (ἴπ οΡ- 
Ῥοπίτοα ἰο Υιϊγίηρα, 0) ἤοίίο, εἰ αἰ.) ὑἐμαὺ ἐπ9 
“οι ἶνο τοῦ ᾿Ιησοῦ τουδὲ Ὧθ ἰδίςΘ ΟἾ]Υ 88 διιὉ- 
ἡοοιΐγο, βἰχοϊγίης ἐλὲ εοἰίπεδα ργοσεράξησ ἤγοπι 
ἴοι. Ἰπαὶ πῃ ϊοῖ σορδίϊαἰ68 (86 μαρτυρία 8 
μαρτυρία ἴδ 9 ΥΟΥῪ ἴδοί ἐμαὶ “6889 158 ἐδ ΟὈ]οοὶ 

(560 6Ἀ. νἱ. 9). Αοοογνάϊης ἰο 6 ἤδρίί6. ἱπάφοα, 
119 οοποϊυάΐϊηρ ψογὰβ δὶ ΡΥ πο: Ηδ πδο, 
1 166, οΘοηΐοδδεβ Ομ τὶϑί, "85 8180 (9 δριγὶὶ οὗ 
ΡΓΟΡΆΉΘΟΥ͂ ; δοοοτάϊης ἰο Ὀθδιοτάϊθοϊς, [86 τη ς688- 
πᾳ ἰδ: δου Ομγίϑιὶ οοταιαπίςαίο5 Ἠΐβ τονυοΐδ- 
{1ἰοη-πϊί 688 ἰο ἃ τηδῆ, δ 8115 Εἶτα ἸΠκο '86 πῖτὴ 
186 8ρ᾽τγὶῦ οὗ ρΡγορβοου: ἀσοογάϊηρ ἰο (μῖ5 Ἰδίίδῦ 
σομμηθηίδίοῦ, δὴ δἰιἰοϑβίδιοη οὗ ἰδ6 ῬΡορδοίϊο 
Βοοὶς οὗἩ Φοῖια 8 οοηἰδιηθὰ ἰπ ἰμ686 ποτὰβ (δὰ 
γοί ΒΘ πιδίηἰδ δ (πὶ ἰμ6 ΒΟΟΙ νψ885 ποῖ Ἡεὶίἐδα 
ὈΥ Φοδ, δηὰ ἐμαὶ [Π9 ῬΤΟΡΏΘΟΥ 8 ἰῃ Ῥδζί δὴ ὃἐσ- 
ΤΟΡ ὙΓΒΙΘΒ 88 μοί Ὀ66ῃ {1816 4." 

γον. 11-16. 7Τλς Δρίδεσγοοτι ἐπ ΠῚ οαγᾶξε 
}ονιλ-σοίησ ἴον ἰδὲ Πεείγωοίίοκ ὁ ἰὰλε Βεαεί, ἐ. ε.,᾿ 
αἰδο, 70᾽ ἰλ6 ᾿ἰεαεπιρίϊοη 97. ἰλα Βειάε. 

γον. 11. 8ο Εΐοανϑῃ ορϑιϑᾶ.---Αοοοτνά- 
πᾳ ἰο Ὀ ιοτά, (86 τηονϑιμηοηΐ πὶ μϊη [86 τ ὐβίοδα ἰδ 
ΤΟΥ ΟΠ ΤΟυΒ. “ΤΊ Κ5Ξ'6Ο6Γ γκδἁἕβ ἴῃ δρὶ γὶΐ οαττὶ δὲ 
ἰο ἴ89 ϑατίἢ ἰῃ οἷ. χυϊὶ. 8 ()9 ἤοἰ(6)." Βαὶ ἴὰ 
οἷν. ἦν. 1 δ'8 ὀχα] δίΐου ἰο Ἠδδυθὴ Ῥ85 ἰάδθηςῖοδὶ 
ὙΠῚῚ δἷ5 ὑἰγαῃϑδιίΐίοη ἰηὶο «186 δρὶτὶὶ. Α υυϑδῖδ 
ΒΟΣΒΘ.---Αα ἰῃ οἰδρ. Υυἱ. 2. Δπηᾶ Εἴθ τἴδδὶ 
δαῖ ὌΡΟΣ δίτ, οα116ἅ---καλούμενος 18 ἴῃ ἃρρΡοὸ- 
Ββἰιΐοη [ἰο0 ὁ καϑήμ. κτλ.1. ἘαΙἘ 8 {{].---ΤΊο σεστὰ 
δηὰ Ὀϊοδβοπι οὗ δ]} Ὀϊνίηθ 1176 'π {86 Βί ίοτγ οἵ 
19 τον], Ἔ:τι9.---Τῇθ Τὰ] ΑἸ] Ἰϑηὶ οὗὨ 41} ποι]ά- 
Ηἰϑίοτ 041] Ῥτορῃοοίοδ, ΘΘρΘοΙ ΔΙ Ῥτοιΐποβ δὰ 
[Ἀν 11}. {π| οἷν. 111.7,14). Απὰ ἰδ στρ μῖθοια. 
688 (594. χὶ. 8, 4) Εἶο Ἰυᾶροῖμ δηἃ νγχαι- 
τοῖ.-- -Η τυδὶ οχοθουΐο Ηἰβ ῥυάρσταοξ ὑρὸ8 
Απιϊστῖδί ἰῃ ἃ δυο ἔοττα, 

γεν. 12, ΗΠ ὁ6γ94.---8Ξ.600 οὗ. ἱ. 14. ΜΔΗΥ 
ἀἱαἄθπ14.--- 1 (Π9 ΠΙΔῺΥ ΤΟΥΔῚ ογοπ5 ΠΡῸὄ 
ΗἾ9 μοδὰ δτὸ σοβρασάθα δ8 ἰγορῃῃὶὶςβ οἵ τἰςείοσιοϑ 
ΔΙγΟΘαΥ σὸη (2 ὅδ. χὶὶ. 80; 1 Μδοου. χὶ. 18; 
ατοιίυ8, Ἡ οἰδί., Βοη οὶ; σοῖρ. αἷβο ΥἹιγίηξο), 
γΘ ΒῃΟ0] ἃ ὨΘΟΟΒΒΘΡΙΥ πδγὸ ἰο σοποοῖγο οὗὨ ἀτφα 
85 Θοῃηαποτοα---ῸΓ ἰηβίαποοθ, (Π6 ἐεπ ζίπρε οὗ οὉ. 
χυῖ!. (Ζ.111.). Βαυὶ αάρπιοηί ἰδ οἱ γεὶ ἐχοσπιεὰ 
ΡΟΣ (ἰ688. [ἐὺ πιϊχιὶ δ'δὸ Ὁ6 βαϊὰ {μδὶ (8ὸ ἱωοτὰ 
ὙΥηο Ζ0698 ἴοΥ ἢ 85 ἃ ἰγ αρ δηὶ Οομαῦοτοσ, ἮΜΒο, 
οἷ. νἱ. 2, γϑσοῖγνϑδ ἃ Υἱοσίοτ᾽ 8 ψγοαί ἴῃ δνδϑοε, 
ὮΟΡΘ ΔΡΡΟΔΓΒ ῥγοϊορίϊοαγ ἀεοκοὰ πιὰ ἐδ 
ΟΥΟΓΏΒ οὗ 0 Κὶ 8 τ οπ Ηασ ἰ5 ἰο ἰυἄσο. Βαϊ 
ΠΙΟΤῸ ΟὈΥΪΟᾺδ ἰδ {06 ΤΟΙΟΤΘΩοΘ ἰο τογ. 10, πβοτὸ 
Ομνίβὺ 18 οδ! θὰ (6 βασιλεὺς βασιλέων (Ἐ να], ἢ6 
 εἰίο, Ηθηρϑίθην., ΒΙ6οκ, οἸκπιαν, Και Βαχάν᾽"). 
Βυξβικδῦικοκ. Τμ6 δη  οαἷδ ἐδ π8 θ6ὲ ἔοσὶ ἰ5 
Ὀιλϑοὰ ὑροῦ ἀοβοϊοηί, δίοσαϊβιῖο σοποορέῖοδβ. 
ΗἸΒΙΟΣΥ ἰθδβιϊβοβ ὑμαὺ ΟἸτίδι, ἴῃ ἀγπδξοδὶ ορε- 
ταϊίοπ, Ἀ85 Ὀθοοιῃθ ἰδ 6 Κίηρ οὗ κίηκχβ ὉΥ ἃ στανὰ 
ΒΘΟΘΒ5:0 οὗ ΥἱοίοτΥῦθδ, οὐ ΠΟΟΟΒΒΑΥΙΥ οϑοδδίο- 
Ἰοχὶοαὶ ἰπ ἤοτιι, 88 γαϑ ουὐἱάδηοοὰ ὉΥ (οὔει88- 
ι(ἰἰῆθ, δηἃ οατοῦ “Ζυϊϊδὺ. Α δ1η96.---Α ποϑ- 
ἀγοιυϑὶν Ὀοδα Ὁ] ἀοδὶ κπδίϊο οὗ {86 ρογβ ΠΥ 
οὗ Ομ γἶδιὶ ἴῃ δοοογάδηοο νεῖ (ἢ 1198 Ρϑου) δ Ὠϊνῖπο- 
Βυσδη οϑβϑης 4] βδῃ6. ὁ ἴδο χδαθάοιωα Ἴοπ)ες- 
ἰαγο8 σομῃοογηΐης (818 ἢδπιθ, Βο66 ὈὨαιεταϊθοκ, μ᾿. 
δ42 (10 ἰ8 {86 ἡδηθ αίγϑῃ ἱπ υϑσ. 18: [80 Βδεοθ 
«Πελοναὴ ; Ὧἢο ἀεοηϊί6 Ὠδπιθ. [ἰ ἴ5 μἱδοεὰ οἱ [89 
7οτελοα  --τοῦ 116 σεδίωγα; Β60 8180 ὃ ΗΓ οἱία, Ρ. 
1719). Το τιγϑίογυ, Βουγ Υον, ἰ8 βοδὶ εἀ ΘὨΪΥ ἤτοι 
ἃ ὙΟΥΙΪγ υπἀοτβιαπάϊης, ποὶ ἔγοτῃ ἰΠ6 Κπουν]εξο 
οὗ Ἰογο. 

γεν. 18. ὙΨΙ ἃ νϑδῖυτο, εἰε.---Τ0 
δίοῃ οὗ 88. ᾿χὶϊὶ. 1, Ὀὰι ἰὼ 4 Νὸν Τοδεϑδιοοὶ 

. [Ραηϑετάοος τροτοῖν οἰδίτηδ ἔπδὲ (ὰ 9 Βοοῖς σψδ8 ποὶ τὴν 
(δ ὉΣ [86 ἀγοαϊΐ Ζοδη.--Τ8.} 
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86η8ὅβ. Απᾶ ΗΝ Ὠδη6 Πδῖ ὈΘοοΙΏΘ ἴο ὍΘ 
ο8110ἃ.---ΤῊο. ΓΠπΠ6ο]οχίοαὶ πδαιο οὐ Ομ ιγἶϑί, ὑπδὶ 
πῇ οι τ κα ΗΒ δ ένα πδίαυτο δ] οπθ, δηὰ τὙ δἰ σἢ 
δοθ Β88 8130 ἱπίγοἀυοοα ἰῃ (89 τηοβὲ βἱ χη βοδηὶ 
ἸΏΔΠΏΘΡ [ἷπ ἷ8 608ρ61}17, 18 ἰμοτγοίογο ἰπ 1ιθ6] 
ἸΌΓΟ ἱπίο 11 Ὁ]6 ἰμδὴ [δ 6 ταγϑίογυ οὗ Ῥουϑοῃ δὶ 
ἀοἀ-πδηβοοά. ἘΕὉ{116 οὈ͵οοϊϊοη8 (0 8 γϑίθσθῃοθ 
ἰο ἰδο οχοβ, Φολῃ ἱ. 1, 860 ἰὰ Ὀδιοτά,, Ρ. 70. 
Τὸ μοχοθ '8 ἱπάδοὰ δῦ οδαγδοίοσ σοὰ 89 τοῦ 
ϑεοῦ; Ὀυὶ Ηἰΐδ ἰδίοτίο81 ταὶϑβὶ ου 8 ὮΘΓΘ 8180 σθ- 
[ογτοα ἴο. 

Υγογ. 14. Απᾶ τἴ86 αττοΐθα ἴῃ ἴ86 ἢθανθϑῃ, 
εἰς.---Νοῖ ΑἸ κ618 βἰτρὶν (Μαίι. χχν. 81]; Ηδηρς- 

,, ϑιθπῦ., [πι}.}, Ὀαΐ 4180 {86 ρῬοτγίοοϊθα τγἰχμίθοιϑ 
ΠΟ ΤΟΣ κα ΔΥ, 6986 ῬΓΘ-ΘΙ  ΠΘΏ Υ͂, δ' 660 
ΠΟΥ δῖὸ οἱοίμῃιοἃ ἰῇ ΡΌΤΟ Ὀγδβδυ3, δη δίποθ ἱὺ ἰβ 
ποὶ δ ΠΡῚΥ (86 ᾿ἰοσαὶ Ἡθασϑθα ἱμπαί 5. ἰπἰθηἀοὰ 
δογο, δὶ ταίμπονῦ ἰμ6 Ηθδυϑῃ οὐὗἨ ροσχίδοϊϑα βρίγι(- 
᾿ἰἴ.- τ ἶὦῶο Ὀγδδὺβ οὗὁἁἨ ἰποῖὶν ρασγιηθηίθ 13 τ᾽ Βὲῖθ 
δηᾶἃ Ρῦτο: {Π0Υ Δ.0 ρογίοοϊοα ἴῃ ἱππόσθποθ δηὰ 
τἱχμιθουβϑη 688, δῃὰ γοῖὶ ἐποὶν υϑϑίαγο ἀοϑϑ ποί 
Βιιῖηο, ᾿ἰκο ἐπὶ οὗὮὨ Οτἰδβί. 

γεν. 1ὅ. Απᾶ οὖ οὗ ἘξΙ5 πλούτη, εἰο.--- 
Ετοη ἴῃ ἰμδὸ ΟἹα Ἰϑϑίαιηθηΐ ὑμ6 4]}-σοαθθγίηρ 
Ῥοπος οὔ ἰμ6 ποτὰ οὗ Βογυοϊαιΐου 18 Ἐχργοββϑᾶ ἱπ 
ἀχυτδιῖνο ἤογιῃβ ([8. χὶ. 4; 960Γ. χχιϊὶ. 2θ.; δοῃρ. 
ὦ Τμο88. ᾿ΐ. 8; ΗθὉ. ἱν. 12; Βογ. ἱ. 16). ἴῃ (6 
ἰδδὲ ἐΐπιθ, (86 ἱπιπιοάϊδίθ, σρὶ γ᾿  ὰ}}}Ὶ αἀγπδηὶσαὶ 
οροζαίϊοπβ οὗἉ ἐἰο νοτὰ οὗ ἀοὰ οοἰποϊἀθ τὶν 18 
πιοάΐδίο, ῬΕΥ ΒΑ Ϊγ ἀγηδηχΐοαὶ ορογαίϊοηβ ἴῃ ἃ 
ΠῚ το 16 Ῥτοβρατοὰ Αοίβ γυ. ὅ. [1η απ. ἱΪ., 
8120, 1.1.6 Ἰσοῦ δοόρίγα ἈὮΔΒ ταδ 1650} 8 5γι 0 1168] 
ἰωροτί. Δῃηᾶ Εἴο ττοδᾶθιμ ἴδ6 νη θ- τθ85. 
--ἰδδ. ἰχῖϊϊ. 8. 16 τοπα ο7 ἐλε αησε7 ο7 ἰλε υταίλ 
[δῆζὸ: ὡγαίλ ἱπαϊσπαίίοη} 97 Οοα 8 ἰμ9 Β18- 
ἰοσὶο οοποτοίο οὗ ἰὴ6 νταῖ οΥ̓͂ Οοα, οη ἐπ 6 ὁ0Ππ6 
βδπά, δὰ {π6 τυδίι οὗ (86 μθδίμβοη [πδἰϊ0η5]7, οἡ 
(80 οὐμαν βαπὰ (ο88Ρ. χὶ. 18). ΤῈ γαάριμθηὶ οὗἁ 
θοά, πα ἰ86 ἀρτίδίηρ οὗὨ “(89 οδίμιϑα ᾽᾿ [πδί10}8], 
8 Ὀτουζὶ ἰο ἃ ἀοοϊβίου ὈΥ ΟἸτὶϑὶ Ὁ Η18 δρρϑαῦ- 
ἴηᾳ. Ηδηρβιθη γ᾽ 85 οχρἰδηδίϊου---Τ 9 τὶηθ- 
ῬΓΘΒ8 8 {86 Ὑσδίἢ οὗ ἀοά ; ἰδ νίηρ δοινίηρ ουἱ 
οὗ ἱΐ ἴθ 19 Ὀϊοοὰ οὗ ΗΐδΒ ἴ066----ἶβ τη Υ ΘΙ ]Ου5}0 
απεηδεα ὉΥ Ὠπδιοτα.: “ἦ“ἼΒο ἔογπι οὗ {Π6 βίδίϑθ- 
πιοηὶ, ἰὼ τοῦ ἰμ6 τὸ ἄζυγοθ οὗ (6 τῖῃθ-ὈΓ689 
(εἰ. χἷν. 19) δηὰ {μ6 δὰρ οἵὗὨ πγαῖὰ (68. χίν. 10) ἢ 
8Γ6 οοδἰποά (9 Ῥοἰ(6), ἀθηοίθ 3 γί μον (μδ οἱ 
οἴ ἐμ0 τῖθ- Ρυϑββ ὑγοάθῃ ὉΥ 86 ἱοτὰ ἰμ0 τὶ 6 
οὔτηο πται ΐαϊ πα ϊχηδίίϊου οὗ ἀοα δέγθϑιηθ, τ 108 
πίη 584}} Ὀ6 σίσεπ ἴὸ Ηΐ8 ΘΌΘΠΪ68 {0 ἀτγίπκ.᾽" 

γεῖ. 16. Οἱ ἘΣ 6 νϑκῖυτχο.---ὃο9 Κ50.5. ΥἹΕΥ. 
ΟοωΡ. Ὀδεϊοτγαΐοοϊ, Ρ. δ48. 

[ΑὉΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝἨὨ ΤῊΣ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Βυν ιλὲ Απιεγίσαη Ἀαϊίον. 

ΤῊϊδ ομδρίοσ, Ὀορίππίηρ σι} (Π6 δίγοηρ 
ἀϊδ)αποιΐγο, ἈΠπτὰ ταῦτα ἧκουσα, ἰαϊτοάιιο68 8. ΠΟ 
Βατὶο8 οὗ υἱδίοῃυϑ ὑμδὶ οῪῪ οὐ ἱῃὰ ὈΠΌΓΟΚΘΙ 86- 
06:09 ἰο ἰθ 0610860 οὗ (86 Βογοϊαἰίΐου. 

γοτβ. 1--8ὅ ργοβϑϑηΐ (89 ὨΘΔΥΘΌΪΥ βοηρ οὗ ἐγϊ τ ρἢ 
ΟΥ̓Ρ ἴ86 ἀρδίγαοίϊοη οὗὨ ἐδ δροβίδίο Οματοῦ, δυὰ 
ἴα Ῥτοθρωοὶ οὔ [89 ᾿τηπιοάϊαῖο ὁ5ἰ8 Ὁ} 8 πη οπ οὗ {86 
Βαβι! οἷδ; 1ὰ 18 (86 Β4]16] αὐδὰν ἐμαὶ τη τα ἰμΠ6 Ὁ6- 
εἰππίης οἴ 8 ἢθνν 290ῃ---ἶλῪ {ἐπιδ 97] το γεελίπσ απὰ 
τερον (Αοὶδ ἰἰϊ. 190-21). (866 7οοί-ποίε ἢ ἴῃ 
186 [0] Ἠὁνΐ ς ΘοἸατηη.) 

γογβ. 11--16 παγγαίθ ἐδο τἱδίοη οὗ {9 ΚΈΟΟΝΡ 
ΑΥΥ̓ΕΝῚ οἵ σ6ὁδυ5, ἰπΠ6 Αὐγνοηὶ οοπἰοιαρΙδίοθα ὁ}. ἱ. 
Ἴ. (8.0 ἰδο Ζο]οπίης Νοτε.) ἴῃ 186 λυάξ- ϑοῖτιραὶ 

τηθηὺ οὗ ἐμὸ πιβλοῦ (Υ οὗ ἰηϊουρτοίοτβ, ἐθο ἈΪΔΟΡ 
6 γὸ ἀσβουϊ Ὀ6α 18 [Π}0 8816 8.5 ἴ)0 Οη9 ΟΥ̓́Τὁ Εἰγϑὶ 
894]. Εοτ {δ Υἱθ 08 οὗ (16 Απι. Βα. οἡ ὑμῖ8 ροϊπὲ 
860 ΑΥΡ. ΝΟΤΕ, ΡΡ. 117--179.--Ε. Β.6.] 

[ΝΟΤΕ ΟΝἩὨ ΤῊΒ ΚΤ ΒΕ ΑΡΨΕΝΤ ΟἹ ΟΗΞΒΙΒΊΤ.} 

Βυ ἰλε Απιετγίσαη Τα ϊοΥ. 

[1 18 δά πὶ 94 ὉΥ͂ 811} (δὲ ἐμοῦ 8 ὑἐο ὃθ ἃ υἱϑὶ- 
Ὁ19 Αἀγνρηὶ οἵ (π6 κἰοτδεὰ Μοβαίδῃ. πο τυἱοῖγα 
ἀϊνίἀθ 6 Ομ ΓΘ Ὦ 85 [0 {86 {ἰἰπι6 οὗἩ (6 Αἀγρηί--- 
βοῖῃθ σοπἰθηαϊηρ ἱμπαὶ 1 ἰΒ ἰο Ὁ0 ῬΥΘ-}} 16 18] » 
οἶβογθ, ὑπδὺ ἰδ 18 ἰο ὍΘ ΒΥΠΟΝΤΟΠΟΏΒ ὙΠῈ [ἢ 9 
Οομδυπιηδίίοη, {89 ζΘΏΘΥΑΙ] Βοβυχγοοίΐοη δηὰ 
δηΔ] Φυάᾳπιοπί. ' 

ΤῊΘ δάἀγνοοδίϑβ οἵ (89 ΌΥΠΙΟΡ ΒΥροίοβὶβ τ ὶν 
ῬΥΪΌΟΙΡΑΙΪΥ οἢ {νὸ 01488608 οὗ ραβϑβδζοδ: 1. ΤΏ. ο989 
ψΒΙΘὮ δοθῖι ἰο σοπηροὶ (6 ζαίατο Αὐἀγοπὶ τ (ἢ 
{86 τοϑίογαϊίοη οὔ [δγδ0], (80 ἀοδιίγυοίίοη ο Δῃ- 
εἰσαγῖδί, οὐ {86 οϑἰ8 Ὁ} ΒΒ πιο οὗ ἃ Ἀπίγοτβαὶ κίηρ- 
ἄοπι οὗ τἰρι θοῦβῃ 688 ΟἹ. Θδτί, δι ἢ 85 188. χὶ.: 
χὶϊ,; ᾿ἰχ. 2084ᾳ. (οοταρ. 1} Βοπι. χὶ, 236-27); 56. 
χχὶϊὶ. ὅ-8; Εζοῖς. χἸ 1. 28α4ᾳ.; Ὀδη. Υἱὶ. 9-27., 20ο] 
ιἰϊ. 16-2]; Ζθοὶ χὶγν; Βοηι. χὶ. 1-27; 2 ΤΉββ. ἱ, 
1-8;. Αοἰϑ 1ἰ1, 109-21. 2. ΤΠ οθ9 Ἡπΐο Βροδὶς 

4 [ΤΠ9 1δδὲ οἶδιδο οὗ τοῦτο 23 σῃου]ὰ οὶ δ ἐταποϊδιδθα ἐ αἱ 
Ὀυὶ ἐ πῤηρῤπωὶ (899 ΤμΑνοκ Οὐηεπι,, Αα. ΕΔ., Ρ. 124.) 

πο οτἱκίπδὶ [5 ἐνέστηκεν. 1 ἱπ ἰπσοποοίνδυ!ο ἐμδὺ ἔῃ 9 Αροϑ- 
{19 σου] πατο δροΐκοη οὗ ἔμο δρργοδομίης Αἀνθηὶ, θ᾽ ον Σ9 
ἀοδογί σα δα [πὸ ἀορο οἵ ἴ9 ΟὈγί πη Οατοι (ΤΙΣ, Εἰ, 18), 69 
το ατουμὰ οἵ ἀἰθέτοιθ. Ηἰ8 οὐ οσὶ νγ89 ἴο Ἡδγῃ ἔβοῖὰ ἀρκαίποὲ 
[ἢ ἔπνο ἰάοα τιδὲ ἰῃ6 Αἀνθηῖ ᾿ι84 δ᾽ γοδὰν ἑω θη ρμ[δο0--Πδὲ 
109 Βορο (δὶ οὔσθ πδὰ σποογοὰ ἔμοτὶ οὗ Ὀ]οϑαίῃ 5 ἰὴ ἴὴ9 δ- 
ἐμγο πῶ ἃ ναϊῃ οη0.--Ε. Β. Ὁ. 
ἀ [Το ᾿Αποκατάστασις. [ἴϊ 6 ὉΠ ΤΟΥΘΑΙΥ ἀπ ἰοὰ ἐπαὶ 

(86 τοηδοσίης οὗ Αοἰϑ 11. 19-21 [ἢ 16 Ε. Υ͂. [86 ἸὨσοτγοοῖ. ΤῊΘ 
τταπδίδιίίοη δ κίνοη ἴῃ [Ὧ9 ΠΑΝΟΕ Οὔπιι. ἰδ: όρενπ ψὸ ἰλαγθ- 
ον απὰ ὃ οοποετίεα, ἰμαὲ ψομν οἷν νβαν ὃσ δἱοι δα οτιί, ἕπῃ οτδν 
ὑμεί ὕμ ἔπιες ο7 ταίγεελπο πιαν οοπιὰ γόης ἐδ 7ποὸ α ἰδλο Ιονὰ, 
απὰ ἐμαί Ἠς πιαὺ δεπὰ ἐδι6 δίθοκμιν «επιι8 τοῖο ττα8 ἀρροϊπίεα ἀπίο 
γοι; τσλοπι ἰδ Ἀδαυεηδ πειιδ τοῦθ ἐπε ἐἰπιδ8 τοπετεῖν αἰΐ ἰλίπσο 
«οἱ 6 τεοίογοὰ (ἰὑη68 οὗ τε ῥεἰΐοη, χρόνων ἀποκαταστάσεως), 
ἘΜ σο0 85 δροΐόη ὃν (λ6 τεομζὴ ο. Ἡΐδ οἷν Ῥνορλοίε ἥγονα 

1 ἸΠΔΥ δἱ ὁποθ ὃθ0 τοι κοὰ (δὲ (80 ρμογίοα Βοτο χοΐοσσοά 
ἰο 15 ἃ Ἰοημι οηθα ΟΏΘ, 46 ἰδ οὐ ἀϑηϊ ἔγοπι [9 1896 οἵ [6 μὶ αταϊ 
ἰδζῶΣ, χρόνου 

Τὸ ἀοσίοτιθίηθ Ὑδΐπδὲ 16 Ἰρϑδὴξ ὉΥ ἐΐρεθ9 ἀξΑκγομα το 
Διαὲ ἀρρϑαὶ πλαδί ὈῸ ἴο ἔθ Ο]ἀ Τοβίβιαϑηΐ Ῥγορβδοία. ΑΥ̓͂ 
διὸ ἐἰπιοα οὔ ΜὩΠῚοἢ αοὰ (45 σροΐκοι ὃν ἔλα 'ππομίὰ 97, Ηΐ ἔγο- 

διαία. 
ΤῈΘ που ἀποκατάστασις ἄοσοα ποΐ οὐδ ἴῃ [89 χχ: 12 

γοῦῦαὶ τοοὶ ἀποκαθίστημι ΔΡΡΘΟΓΕ ΠΟΎΟΥΟΘΓ [ἢ ΒΟΥΘΓΔΙ ἐπηροτῖ- 
δΔξ ροδδβαροθ, δῃὰ ρμοίϊηίϊδβ ὈπιἰδβίΔΚ ΌΪΥ ἴὸ ἢ οὗ -γοσυττίης 
Ηοῦγον πογὰ οὗ ὙὩΠΟᾺ ἰδ [6 (πὸ ἐγαπδϊδείοι ; 890 Ἀ14], ἔν. δ: 
2ογ. χυὶ. 15; χχίνυ. δ: 1.19, ἴῃ (9 ἥταϊς ἴῃγοο οἵ (π686 δ6- 
ϑαζοθ ἰὲ ἰ8 [6 ἐγδηδίαἰίοη οὗ ἰπο ΗΙρῖ. οὐ 33), διὰ ἰη τὴ 
δὲ οὗ 100 Ρίοϊ, ποῖ. [ἢ 1}0}5 γοσῦ, [6. δἷϑο οδυβδιΐνο (860 
Βονίῃδοῦ) 186 γογῦ 8180 ΟΟΟΌΓΒ 188. 1. 26, 26: [ν1}}. 12. ζ6ν, 
χχχ 1; χχχιΐ. 57; χχ!!. 6-8; χχίγ. δ, 7; 909] ΠΙ. (ἐν.) 1. 
ΤῊΘθ ἀποκατάστασις τοίοττο ἴο ἴῃ ἐπ 656 ῬδΑΒΆ(ΟΒ δθοὴ8 ἴο ὮΘ 
[860 ΟὨΪΥ ΟὨΘ δροΐϑῃ οἵ Ὁ ἔμο Ῥγορῃοῖδβ. Τθδὲ ἴπθ60 ρτορἢθ- 
οἰο8 ογῸ ραγι δ  δηὰ ἐΥρίοδ!γ ἢ. 611οϑὰ ἰἢ ἢ} γαδίογαι: οἢ 
οὔ Τδγϑοὶ ἴγοιῃ ΒαΌγ)οΩ ἰ8 δἀπλίἰἰοὰ., 10 ννου]ὰ βοϑῖῃ ἴὸ ὃὉθ 
τιδηίϊ δέ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, ΠΟΥ αἰὰ ποῖ τοοοίτο μον οοϊρί οὲθ 
ζα 18) πιϑηΐϊ ἴῃ δαὶ ουθηξς. Απά δβὲ}}} {γί ποτ, ἰζ ΠΟΥ πσὸγὸ 
τΠθ {Ὁ18}1984, ΓΟ τοῦ ὯῸ πῃ[Ὁ} 816 ργορμοοΐοα οἵ δῇ 
ἀποκατάστασις ἴῃ ἴδο ἀΔγα οὗ Ῥοῖογ. (Μη 681}γ σοῃηοοῖδα 
πὶτῇ τ[Ὧ6 ραύδαχοθ αποϊοα δὕογο, 88 [δ σοπ!ρ] ο[ἴοη οἵ [6 γφ- 
ἐὠμδίον Ἐμπατοΐη ὑγοαϊοίοα, δ’Θ [βα. χί.; ἴχτ' 11---ἰχνὶ, 24. οοπι- 
Ῥδῖο δαρϑοίδι! νυ ζΖ6:. χχ !, δ-8 τι 168. χί 10-14. 80 οοῃ- 
ϑοῖοὰ ΔΙῸ ΠΥ τπαὲ ΠΟΥ πιδὲ Ὀ6 Τοχαγθα Δ γϑίδυτιης [0 
[ἢ 8619 ΘΟΥ̓́ΘὨΓ, ΔΙ βου 1.9 ἴογτὰ ὑπάσε ἀϊδουδοίοη ἀοο8 Ὡοὲ 
Γ {η ἐπ θῃ.} 

9 ΤΙΠονίκ κϑριλ ἴο Ὀ6 {86 Θ᾽ Θ;ΙΘΏ (8 ΟΥ̓ {Π|  γορέξμέίον ῃ το" 
ἀϊοϊοά ἴὰ πὸ ἰοτοχοίπς δ γί ρίΠΓοΒ:--Ἰ. Α τοσίογαιίοη οΥ̓͂ ἐἢ9 
ποϑγίϑ οἵ ἔδο δι τὸ τὸ [Ὧ6 σὨἢάγοη, λῖ4]. ἱν, 6. 2. Το γὸ- 
διοτατίου οὗ ἰδ τοὐοεϊοά δοεὰ οὐ ΦδἊοοῦ ἴο μοι Ὡθϑθϑ δά ἴδ 
Ῥδμρνα με εὐρς ἴαυον οἵ Θοά, 166. 1. 25; 26Γ. χχίν. 7. 8. ΤῊΘ τοὸ- 
κἰοταϊίοη οὔ 1πγϑθ] ὅο ἐμοὶ οὟγῃ Ἰαη, μαρλοί. 4. Τη6 οδίϑν» 
ὈΠΘ τ σεξ οἵ Ισγαθὶ, πος Ὦ ἔν ὕοὸ ἀἰκρεγδοά, 26 Γγ, χχίν, 6, 
Ἴ. δ. Τὴὸ οδἰ δ ὈΠ δ τθῃΐ οὗ ἴμο Καὶ ἱπράοτῃ οἵ γἰ κἢν ἰΟΌΒΠ 666 88 
ἃ Υἱοϊ υϊ9 Κὶ ἡκάοῃ, ἰη Ρονγοῦ δηὰ Εἴροι αἴοτν, νεῖ τ [2 δοαῖ δὲ 

ζω, ἴδα. 1. 26, 26 (ἰ. 2, 8); ἱνι, 12-14; δε ΧΧΕΙ. δ-8 



840 ΤῊΒΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ 871. 590ΗΝ. 

οὔ σοιυιΐηρ οὔἰδο [οτὰ 86 ᾿πτϊμϑηὶ (1 ΘΟ 60- 
ἐἰοη τ 8086 ποῖ ἀϑοΐασο ὑπῶὶ ἐμ 610 18 ἰ0 ὈΘ 
ἃ Ῥοτίοὰ οὗ ΖϑΏΘΡΑΙΥ αἰ πδοὰ μθδ806 δηὰ συἱκδί- 
ΘΟΌΞη655 Ῥγχοσοάϊης ἴ86ὸ Δ] σοῃϑατῃπιδί! Ὁ), 
βυοὶ 825 Μαιί. χχὶνυ. 42.44. Μαρὶς χὶϊὶ, 82.837: 
Τακο χὶ!. 8ὅ-40; 1 Τ 656. γ. 2, 8. ΤΊϊ. 1ἰ. 11-18: 
445. ν. 7, 8. 

Τῆς υρδοϊάοτα οὗἨὨ [89 Ὠγροίοοὶα ἐμαὶ (9 56- 
,ι Θοπὰ Αἀγροπΐ ἰδ μοὶ ἰο ἴδ κὸ ρὶδοϑ τη} (πὸ δηδ) 

Οοηδυτητδαιίοη, Ὁ889 ὑἐμοὶν ορὶπίουῃ ὉΡΟπ ἔμο86 
βοτὶ ρίαγοϑ ἩΠῚΟΒ τοδηἑοδι}γ οομηθοί δὴ Αἀγθϑηὶ 
γε ὑμ8ὶ ονθηί, ΤὯ}6 ζο0]]οννίης ἰδ (ὁ διυπηπιαί ἢ 
οὔ ἐμιο διχυπιοηΐ ὈὉΥ Ὧν. θενϊὰ Βγονη, ὁη9 οἴ (ἢ 9 
Ἰηοϑὶ οταϊηθηὶ δαγνοοσδίεβ οὗὨ ἐπὶ υἱὸν. 1. ΤῊ ο 
Ομυγ οι μΜι.}} 06 ΔΌΒοϊ αἰ ΕἸ οοιμρὶοίθ δ ΟὨ τ δι 8 
Οοπιίΐης; 1 ΟοΥ. χυ. 28; Ερἢ. νυ. 2δ-27; 2 Τμε85. 
ἑ. 10: Φυάρ 24; Οο].:. 22, 1 Τμ655, ἰϊ. 18. Η]. 
Ομ τ δι 8 βεοοπὰ ομίπρ Ὑι1}} οχἰδαϑί (116 οὈ͵οοὶ 
οΥ̓͂ (λ9 δογὶρίυγοβ, ἰῃ τοΐογοῃοο--(1) ἰο ϑαίηίδ; 
ζακο χὶχ. 18: 2 Ροί. ἱ. 19: 78 π)68 νυ. 7; 1 Ροί. ἱ. 
18; 2 Τίπι. ἱν, 8: ΡΆΪ]. 1. 20: (2) ἴἰο βδίῃποσβ; 2 
ΤΊιο58. ἱ. 7.10; 2. Ῥοῖ, 111. 10; ἴμικο χἰὶ. 89, 40: 
χυϊὶ. 260, 27,80. 111. Τ1ὸ δϑα]ης οτ ἤδη 668 οἴ 
(809 Νὸνν Τοβιδιαθηὶ ὙΠ} αἰβαρρϑανῦ δὶ Ομ βί 8 
Βοοοπά Οοταίηρ: Βαρίΐδαι; Μδιϊ. χχυὶῖ. 20: ΤῈ6 
Τόν 8 βαρροτῦ; 1 ον. χὶ. 26, [ΓΡ. ΤΒὸ Ἰη 6 668- 
δῖοι οὗ Οἰγὶβί, δὰ 89 οτκ οὗ ἰδ ϑρίγις ζὸν 
Βδυΐϊῃρσ ῬΡΌΓΡΟΒΕΒ, Μ᾽ 1}1 66486 δὶ ἐμ βϑεοοηὰ Αἀγοηΐ 
--Ἰ Το [πιονοοβϑίου οὗ Ομ Υἶδὶ δίδπ ἀδ ἱπίθσγιμθ- 
ἀϊαιο Ὀοεί ποθὴ ΗΪ8 ὅγϑὶ δηὰ βοοοῃὰ Οοιηΐης; Ηοῦ. 
χὶ. 12, 24.28: (2) Τὸ σποῦκ οὗ 86 ϑρίτὶϊ 15 ἀ6- 
Ῥομάθηϊ ὑροη ἰδ [πἰογοοβδίοη, δπὰ ἰοσιϊηδίοβ 
ψεὶϊὰ 11; ΦΖοη Υἱἱ. 88, 89; χὶν. 16, 17, 26: χγτ. 
86: χνὶ, 7, 14; Αοἰἱϑ ὶϊ. 88; ΘΠι|. ἰ. δ, 6; Βον. 
ἀϊϊ. 1; νυ. 6. Υ,. Ονίβι β Ῥγοροσ Κίπράοπι 18 α]- 

Σχχί!. 764ᾳᾳ. 6. ΤΠ και ποτίης οὗ 811 Ὡδι ]ΟὨ δα ἐσ  Ὀυαγυ ἴο 
Ιεγδοὶ ὅν ἰμὸ Ομπγοῃ. (Εοτ [86 νἱοῦσε οὔ [86 ἩΓίζοΟΣ 86 ἴο [ἢ 
ἐάετέμν οὗ Ἰοταοὶ δηὰ (Π6 ὉΠΌΣΟΝ, 800 ἰοοί-Ὠοῖο ἡ, Ρ. 27.) 7. 
ΤΌ ῬΑ ηροηοδία, 158. χὶ.: ΙΧΥ᾿Ὶ 17 84. 
1 [6 Νον Τοδίδιηϑθης [ἢ ΠΟΌΝ ΟΟς ΓΒ ΟἾ]Υ ἴῃ Ὧ6 ραβδβαρο 

Ὁπάοε οοπαϊἀογβιίου, δὰ ἴπ6 τοῦθ] στοοῖ ΟΠ οἱρὶι {ἰπ|ο68. 
Ἴ πο οἵ 11686 ἰπδίβῃοοθυ, Πού οΥΟΡ, ΔΓ οἵ πιδυϊκοὰ εἰκηϊδεδοοςα. 
1 Μαῖι. χυὶ!. 11 9268086 δα ἃ : “ ἘΠῚ 5 ἔχιν 8.411} ἥτοϊ σοπιο δὰ 
φοαίοτο αἱ (λίπιρο ἀπ Υϑ κατα σΤῆσες πάντα." ΤἸῃδὶ [9 γεδίογαζίον 
ΔΑ Τυΐαγο ἰθ οὐἱάθας γοῦλ--(1} 1[Π6 γπίαγο ἴογηι οὗ ἢ υογῦ, 
4) [6 [δοῖ τδαῖ 1[πΠ6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ Γοΐογεοα ἴο Ὑ88 πο σοι ]ο οὶ 
ἸΔΠ1]οὰ [πὶ 119 Βεριίοι---;ὁ ἀἰὰ ἠοῖ γεκίογο αἱ! ἐλίπσο. (ΤΊιὉ 

δυϊδοφυοηΐϊ ποΓ8 οἵ ΟΌΓ 1οτὰ, τοτ. 12, τὸ οἱ ορροδοά ἴο [815 
γίον. ΤΉΟΥ οἰοαῦὶγ ρ}]ν δὲ Φοῦπ ππὰ ηοΐ Δοσορ]} δηθὰ 
πὸ τνοτὶς ργορμϑοίϑα ὮΥῚ Μωοϊδοῆ!. Τὴθ Βογίθοα δι ὰ Ῥμδγίβοου 
που]ά ποῖ γοοοῖγο ἢἰπὶ δα [60 τοδίογοσς, δῖλι, χί. 14: (ὮΘΥ τὸ- 
3ρεῖοα πὸ οοπηδ6] οἵ αἀοα ἀρεοὶποὶ ἐπϑηλδο το, δη ἃ ἘΠ|66 5 γοῖ 
ἴο σοηλ9 ογ [86 Γ]Π]] πὲ ϑηΐ οὗ {πὸ ῬΓΟΡἤΘΟΥ.) 
ΤῸ Ὑογῦ Ὡοχὶ οὔσῦγα Αοΐδὶ. 6. Τ06 ἀΐροὶ 1658 δδϊκοὰ : 

41,οτὰ, τ Ποπ δὲ ((0} [816 Εἰ πιὸ γϑαίογα αραίν (ἀποκαθιστάνεις) 
Πο κί κχάοαχ ἴο δγδοὶ }" ΝοΥν ἰἰ δθϑΙὴθ ἴπ|}0055}}Ὁ ἴο ΒΌΡΡΟΙΘ 
εἰιαὶ, δον ογΥ ἀδυβ᾽ ΘΟΏγοΓΒΟ ΜΠ τῆ Οτοαὶ Τόδοθον, ἀυτίηςς 
ψὩΠοἷν ἰπ|6 " Ὧ6 οροηϑὰ (ποτ υπάἀογδιηπάϊπα πὶ ΠΟΥ πεὶρῆϊ 
ππάογβίδηα [Π|ὸ δβογίρίαγοδ᾽," (ΓΚ χχίν, 45), δηα δραῖκο "οἵ 
πο {πίπρΒ ροσίδί ἰς ἴο τἴ0 Κἰημκάοηι οἵ αοὐ ᾽" (Αεῖἴν ἰ. 3), [89 
ΑΡοϑδῖ]οβ βδῃου ἃ ἤδτθ ὈΘΘΏ ἰΏ ἱκηογθησθ δ8 ἴο ἴὴ9 ὨΔίΌΓΟ οΥ̓͂ 
πο τοδίογαι ἰοῦ, 1ΐ 16 ΘΛΏΔΙΪΥ ἐπιροδαοὶ Ὁ]Ϊ9 ἴἰο ΘΌΡΡροδο ἰμδὶ 
ἐγ 1ΠῸΥ δὰ Ὀδϑῃ ταἰθίαίκοη, Η9 πουϊὰ οὶ Ὦδνυθ οοττοοῖθα 
Ἔπ6πι. 80 (ΔΓ ἔγοτῃη οογγθοίίης το ἰβίδικο, ΠῚῚΒ ΔΏΘΥΘΣΙ {πὰ 1166 
ἘΠ|6 σΟΓΤΟΟΐΠΟ6ΒΒ οὗ ἐμοῖτ γΥἱϑν 84. ἴο [06 παέκμγο οὗ (Ὧ6 Σοδίογα- 
{«ἰοὴῆ. ΑἹ δεῖ {ἰπι9 τΠοἷτ ΥἱΟῪ Μμᾶδ, σοῃδδδθυ, {Π 6 ΟἿΘ ὩὨΟῪ 
ομδγδοίογ οὶ δ ἰἰΐεγαΐ οὐ νογηναΐὶ, Α ἴον ἀδγο κίϊου (δὰ διιῦ» 
βοαυοηῖ ἴο ἴὴ6 ουἱροῦτγίης οὗ {πὴ9 ρίγίὶ αἱ Ροῃϊθοοδί) Ρϑίδυ 

ἴῃ 106 πηῦοῦ οοῃπίἠογαιίοη, οἵ δῇ ἀποκατάσ- 
φτασις δ1}}} αἴητο, πὐτηοῦῖ {π6 δ᾽ κἰοσί [1 πιδιίοι τμδὶ 6 
᾿ιϑά ΡΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὈοΘα το ἰδ δίκθ δῷ ἴο 18 παίΓο. 

Τμοὸ ποχῖ ἰπδίδηοθ οὗ 119 Οσσύυγζοποῦ οὔ [6 ἐδῦπὶ ἰδ ἴῃ [ἢ 6 
ῬδδδβΆψο ΠΟῪ ὑπθγ οοῃφίἀογαϊΐοη. ΤὨΘ Αροδί!θ δροῖο οὗ ἃ 

ἱἐμδίοι, ἰογοϊοϊ ἃ ὮὉΥ ἴ 6 Ῥγορῃθ πὰ ᾿ηδη 66 }} δροΐκθη 
οὗ ὉΥ οἷν Τογά, το Β6 ἀδοϊαγοά ἴο ὕὉ6 ἴποη 1Ζεἰῦχο. 1ἰ 
ΒΟΟΙῺ8 τἸηοδὲ Δί ΌΓ4] ἴο οοπηθοὶ ἴδδὶ τοί ξἐμέϊοκ Ἡ ΪΠΠῸ ἴῃ οὐϑηξ 
δβροΐκϑῃ οἵ Ὁγ Ῥβῃὶ!. Βοη,. χί, 26-:}---ἃ κἰοτίουθ ἀποκατάστα- 
σις, ἰὼ {πὸ ἀοδοσριίοη οἵ πΗΐς ἢ 41} τὴ 9 ΟἹ Ἐδοϊδιηθες Βοείρ- 
ζατοῦ τοίοττοα ἰ0 ΔΌΟΥΘ ϑοϑιλ ἴὼ αγο ὑὕόϑῃ ἰῃ 1.6 Αροοίϊθ᾽ 8 
ταϊτὰ.---Ε. Ἐ. Ο] : 

ΤΟΔΟῪ ἴῃ Ὀεΐηρ; δοιηθηοΐῃ δ ἔοττῃδ}}Υ οὐ ΤΙ 8 
Αϑοθῃβίου (0 ἰδ τσὶ Βαηὰ οὗ αοἱ, δηὰ δοπίξ- 
πυΐηρ υπομαηροά, Ὀοΐδ ἐπ ὁμαγδοίοσ δη ἔοτι, 
11}} ἐμ ὅπ] Φυασαοηί:---(1) Ασοἰα ᾿ἰ. 29-86, σοι. 
τὶ Ζοςλ. τἱ. 12, 13. ον. νυ. 6; 1}. 7, 8, 12; 
ε8. χχὶϊ. 22; ἰχ, 6, 7: (2) Αςἰβ 1}. 18-1δ, 19-91: 
(8) Αοἰϑ8 ἷν. 2δ-28, ΘοΏΡ. πὶ Ῥβ. ᾿ἰ: (4) ἈΑοίϑ τ. 
9-81 (Ηἰπι μαι} ασοἀ ὀχαϊιθὰ ἰο θεὲ α βανιοῦπ- 

ῬΕΙΧΟΕ, ἐ. 6., Δ ΡΕΙΕΒΈ Ὅροη ΗΙ ΤΗΒΟΚΝΕ): (δ) 
Το Αροβίοϊϊσ σοϊαειηθῃΐ οα Ῥβ. ὁΧχ." ], υἱξ.: εἶδ 
ἱϊ. 84-86: ΗΘὉ. χ. 12, 18: 1 ον. χυ. 24-26. ΥἹ. 
ΒοΩ Ομ τὶϑὲ σομιο5, {Π6 ψ0]6 ΟὨΌΤΟοΝ οὗ Θοὰ 
γῊῖ}} Ὀ6 ““πη846 Δ] 1γ6᾽ δἱ οποθ--τ’ἰ ἀοδὰ ὉΥ τε- 
Βυτγτοοίίοη, δ {89 }ϊγπρ ἱπηπιρά δι οἷν ΓΠΟΓΟΒΙ͂ΕΣ 
ὉΥ ἰγβδιηβίοσιηδιΐου ; ὑμεῖν ““Ἰοσίδ ᾽ν Ὀοϊης δ αἷ- 
Ἰονγϑὰ ἂρ οἵἉ ᾿ἰἴ8:᾿ 1 Οον. χνυ. 20-28: Ζ68ὴ τἱ. 89, 
40; χΥῇὶ!. 9,24. ΥΨΠ]:. ΑἸ] 6 νἱοκοὰ τν}}} τἱβο ἔσοτῃ 
(89 ἀοδά, ογΥ 6 ““Ἰηδὰο δἰΐνο," δὶ 1μ6 Οοπιΐηρς οὗ 
Ομ γὶδι; Ῥδη. χὶϊ. 2, νεὶϊϊ Φοῦη νυ. 28, 29: 1 Ὅοτ. 
ΧΥ. δ1, 63, πίίι 1 ΤΊιοδ8. ἱν. 16- Μαᾶῖὶ. χὶϊ. 43, 
αὐ Πδη. χὶΐ. 8; Βον. χσ. 11-1δ: (δ ᾿ἱπίοτργείβ 
{89 3γϑὶ τεδιιγτεοίίοπ οὗ ΆοΥ. χχ. 4, δ, 85 “ἤξαγα- 
εἶἰνθ᾽"---ἰπαϊοδίΐϊηρ “8 αἰοΥὶοῦβ βίαι οὔτ ΟματοΣ 
οπ εατίλ, διυιὰ ἴῃ 15 πιοτίαἰ διαί 6᾽᾽). ΥΠΠΙ. ΤΥ κῖ- 
θ00}5 δηά ἰδμο ν]ὶοϊκοὰ νν}}} Ὀ6 Ἰυάφεά ἰοκεῖπον, δαὰ 
οί δἱ (89 δοίη οὗ Ομτὶβι; Μαϑιὶ, χ 823, 88: 
Μασκ γἱῖ. 88: Βον. χχὶ. 7, 8: χχὶϊ. 12-15:; Μεαιῖ. 
χνυὶ. 24.27. υἱἱ. 21-28 χχυ, 10, 11, 81.46: χιϊὶ, 
80, 88.48. Φοδῃ νυ. 28, 29: Αοἰβ σχνὶϊϊ. 81: Βοι. 
ἐΐ., 6.16; 2 ΟοΥ. ν. 9-11; 1 Οὐοσ. ἱν. δ: 2 ΤΠ 688. 1. 
6-10; 1 Ὅον. 111. 12.1δ.; Οοἱ. . 28; Ηοῦ. χιϊ!. 17; 
1 ΤΒ688. ἰἱ. 19.20; 1 Φοδι 11. 28; ἦν. 17; Βονυ. 111. 
δ; 1 Τίιι. νυ. 24, 2δ; Βοπι. χῖν. 10, 12; 3. Ῥεῖ. εἰ. 
1, 10, 12: εν. σχχ. 11-1δ: 2 Τία. ἰν.ὄ 1. 1ΙΣ. Αἱ 
ΟΒγίδι᾿ 5 Βϑοοοῃᾶ Αρρϑαγὶς, ἰμὸ Βοδυθῃβ δὰ {80 
θαυ ἰδπαὺ δΓΘ ὩΟΥ,᾽ Ὀοΐηρ αἰδϑοϊνοὰ ὉΥ ἄτσο, 
811.8}} κἷνο γΐδοο ἰ0 "ποῦν ΒΟΔΥΘΏΒ δηἃ 8 Π6 Ὺ εδγίβ 
σι ογοὶῃ αὐ 6] 6 τὶ ΘΟΌΔ 655᾽ Ἡϊϊποῦὶ ΔῺΥ 
ταϊχίαγο οὗ δίῃ; 2 Ροί. ἱἱ, 7, 10-18; Βον. χσ. 1]; 
χχὶ. 1. 
Α οδΥΘῸΪ βίπαν οὗ 411 ἐδ8 Ῥϑβϑδροβδβ ἐμαί Βδαγε 

Ὀθ6ῃ δἀἀἀυσοὰ ἢ δι ρροτὶ οὗ (686 ΒΥΡροί 6568 ΤῸ - 
βρϑοίϊ γον, α8 ἱπάυσοά ἴῃ (᾿θ τιϊηὰ οὗὨ (6 τ ῖίος 
89 ἐβουσμὶ (μα ἕο Αἀγοηίβ 5.}}} Γα τὸ ἀτὸ Ῥτε- 
ἀϊοιθα---- 6 ΟὯΘ ὕογ (..6 66 8 Ὁ] 15 Ὠτηοπὶ οὗ ἐμ 6 Β- 
δἰ]οἷδ (δι τοὶ 5.41} ἰαἶκα Η͵8δ66 ἃ ραγὶ 18] σεβισ- 
τοοϊϊοη δηὰ Ἰαϊδκφιμθηί); ἰΐ6 οἵμοῦ δὲ ὑμ6 88) 
ΘοΟηδατητηδίϊοπ, δ Ὑὶοῖὶ (τη 6 888}} ἰακα Ρ]δοο [δ0 
ἐθθοΓαὶ ᾿υάραιοηί. 

Ιε νὶ}} αἱ οδοο ὃθ9 οὈ͵οοίοα (δαὶ Ὀὰΐ πα ζυΐυτε 
Αἀγϑηΐ βθϑβ ἰο Ὧ6 ῥγοαϊοίοα ἴῃ ἰμ9 ϑοσὶρίαγο. 
Το (δῖ ἐΐ την Ὀ6 δηδιγογοα, ἢται, (μαι, πὶ}. 1818 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἰγυ6 ἴῃ ΓΟίδγοοα ἰο0 ἐδ 6 ΘΑΣ] ΟῚ Ρογ  ΟῺ5 οὗ 
(9 Νονν Τ᾽ οδίδιαθηί, ἴῃ 86 ΑΡΟσδΙγρβε ἃ ἐπ ίοϊὰ 
Αἀγοηΐ Βϑοῖὴϑ 9 ὃ6 ἰπάϊσαίοα; δΟΏΡ. χὶχ. 11-16 
ΜΓ χχ. 11,12. Απὰ ἴῃ ἐδὸ δβοοοπὰ ρῥΐδοο, δὲ ΏΔΥ 
6 τοιρδγκαοά, (μαι, ἰη ἀοίονσίης ἃ ἀϊβιϊποὶ πε πθδ- 
εἶρῃ οὗ ἃ ἱνγοζοϊὰ Αἀγοηῖ ἴο οὁπ6 οὗ ἰμ6 σορεϊαάὶτς 
Βοοὶκβ οὗ (δ 6 Οδπου, ἰδ9 ΝῈΝ Τοβίδιλθοὶ 90.110 π͵λπ 
(9 ΔΒΔΙΟΔῪΥ οὗ {μο ΟἸὰ. 

Τι 18 δαάτιϊιοα ὉΥ 4}} δαὶ 8 ἱποίοϊἃ Αὐγεπὶ οὗ 
[86 Μοεββί δῇ, οῃϑ ἴῃ δυο), διϊου δὰ ἰ᾿6 οἴ Βοσ ἴ8 
ΚΊΟΥΥ, τγγὦὁ8 ργοάϊοϊοα ἴῃ πὸ ΟἹὰ Τεδίδιθοης. [5 
1.6 ΘΑΣΙΟΤ ῬγΟΡθοΐοβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, Ὀαὶ οπε Οοπιϊης 
ΒΟΟΘΙῺΒ ἴ0 ΒΑΥΘ ὈθοῺ οοπίοαιρίδΔίοα. γε ἴῃ 
[βαϊδ, ὙΒΈτο (86 Μοβαίδῃ 18 ἰῃ οὯ9 Ρ͵δο6 δΡρόῖκεῃ 
οὗ δϑα Μϑη οὗ ΒΟΥΓΟΎΒ, δηὰ ἱπ δηοίθεσ 85 δἢ- 
Ῥϑδυίης ἴῃ σογϑὶ σοῦ, Ὀὰΐ οπ6 Αἀγεοηὶ ἴδ, ἴα ἐσ- 
ῬΤΘ88 ἰθγη8, γοΐοσγοὰ ἰοθ. Τμ6 Ὑ80]6 οὗ ΡΓΟΡΒΘΕΥ͂ 
ΒΘΟΠΙΒ (Ο 0 δαϑὲὶ ὉῥΡΟΩ 086 μἷδδο, Νἰϊμουΐ Σαΐεξ- 
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6566 ἴο ἐμοὸ Βιαοσσοϑδίοι οὗἩ ἰδ ο86 ὀὐθηίϑ, ἢ, τ 

ἩὩΟῪ ΚΠΟΥ͂,, 6ΓΘ ἰο Θ Βορδζαίθα ὉΥ πα] ηΐα. 

1 18 ΟὨΪΥ ἴῃ ἰμ9 Βοοῖ οὗ Ῥαδαϊοϊῖ, δηὰ ἐπ ογθ ΟὨΪΥ͂ 

οὈϑουγοὶγ, (μα ἃ ὑπνούοϊἃ Αὐγοηὶ ἰ8, ἰὰ ἐθτιη5, ἰα- 

εἰτααϊοα ; σοιηρδτθ ἶχ. 258, 26, ψὶὰ τὶϊ. 18, 14. 
ΤῸ Βνροίιοβὶ8 οὗὁ α ἄου Ὁ]0 Αἀγϑηΐ οου]ὰ δ 
ὈοΘῺ ἀεαυοσοὰ ἔτουι (6 ΟἹ]ὰ Τοδίαπιοπί βου Ρ ΓΘ Β 
ΟἿΪΥ ἵἕγοιῃ ἰμ6 οοπδίἀοταϊϊΐου ἰπαὺ (μη 58 6ΓΘ 
Ῥτνιοάίοιοα οἵ ὑμ0 σοπιΐηρς Μίοδβίδα, οὐ ἰμ6 οπ6 
Βδη ἃ λεπεϊαίξοη απὰ οὁἢ ἴδ 6 οἰ ον ἐχαϊαίίοπ, ἰμαὶ 
δου ]ὰ ποὶ ὃὉ6 τεα]ϊτοὰ ἰπ οὁη6 Υἱδῖί ἴο θατ  ῃ---δηὰ 
ἐπ16 Ὠγροίμο518 ΟΧϑοί βαι 9865 (86 ΟΌΒουΓο ἰῃ ϊ- 
ταϑίϊοι ἰπ (Π6 ΑροσαΙγ 86 οὗ θδηΐϊοὶ. [{ νι }} αἶ8ὸ 
Ὅὰ οὐδβογυϑά ὉΥ ἰδὸ οαγοίυϊ βιὰ οπὶ ἐμαὶ ὁπ δηὰ 
ἐπ δδῖὴθ ῬΥΟΡΌΘΟΥ βοιηθίϊπηθ5 ΓοΪδίθβ ἰο ὈΟΙᾺ Αἀ- 
νομί, ἴῃ πηδἰίογβ ἴῃ τυϊοῖ τἢ6 τϑὺ 18 ἰγρίσαὶ οἶ 
ὴΠ6 δΒοοοηά---δϑ, (ὉΓ ἰπβίδποθ, [ἢ 6 ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ 
2061 (ἰϊ. 28-32) νι ῖοῖι 84 γπ ᾿Ἶ{14] [1 8} τηϑηὶ οα 
ἐδ ἀδγ οἵ Ῥοπίοοοβί (Δοίδ ἱϊ, 106-21), Ὀὰ0 νι ϊοὰ 
ἦα. ἐο μαγνϑ βδῃηοίμ ον 8π4 το γ9 ΘΟ ρ] οἷο {18 }}πϑηὶ 
ἴῃ ἃ ἀδγ γοί {πίυτο (Μαί(. χχὶν. 29; ψυκο χχὶ. 
11, 25). 800 αἾ8ο ἴῃ τοϑροϑοί οὗ [1:9 ρτορθϑοΐββ οὗ 
86 Νον Τοθίδυλοη ---ἰἰηρ8 τὸ ρῥγοαϊοίοα σοη- 

σορηΐορς ἰδθ σοῃΐη! Μοββίδῃ το οδηποὶ δηά 8 
[Ἰ ΑἸ Ἰϑηΐ ἴῃ οα6 Αἀγοηί,---8, ἴον ἰηϑίδηοσο, ἐμὲ 
ΗΘ 884}} οδίϑ Ὁ] 18 Εἰ κάοαι οἵ τἰ σι θουβη 688 οἱ 
οατ (Αοἰϑ ἰἰὶ, 21; 860 ργϑοράϊΐηῃρ )0οἱ-ποίε ου (ἢ 9 
Ῥδββδ 6), διὰ ἐμαί ΗΘ 88}8}} ἰοτιηϊηδαίο {ἢ 6 ργθϑϑηὶ 
ογᾶον οὗ ἰΐῃρβ ἴῃ 8 οθογαὶ ᾿ααἀριηοηί (2 Ἀοί. 1}. 
4.18). Τ]1680 ἔνο 6148868 οὗ Ββιδιθιαθοῦ πὰ ἐμοὶ 
Ὀ690 τοσοῃοὶ] αἰΐοη πὰ (86 ΒΥΡοΙΒοβἰ8 οὗ ἃ ἐνοζοϊὰ 
Αἀνϑηί---δὴὰ (18 Βγροίμεβ)9 ὅη48 βιιρροκπὶ ἰῃ 8 
οοιμραγίβοη οὗ Μαίϊ. χχὶν. 80 νυἱ ἢ χχν. 81, δπὰ 
8{1}] ογο ΟἸΘΑΥΙΥ ἰὰ Βογ. χίχ. 111-10 δοιηραγθὰ 
ΜΙ χχ. 1]-1δ. 
1 ἰ8. ᾿π|ροβ810]0 ἰο Ῥγοϑοιὺ {86 ἀοίδ!θ οὗ ἰμὶκ 

Βοδθῖηθ ἴῃ ἐπ ρτοβοπί Νοίθ. [018 βυθαιϊ( ἰοἃ πὰ 
(86 ἔογοβοΐηρ ΚΟ ΠΟ ΓΑ] ΓΟ ΔΡΚΒ, ἩΓΒΊΟΒ δ ΠΠ οἰ ΘΕΟΥ͂ 
1πάϊσαῖο 118 Ἰοδάΐῃ; ἴθαίαγοϑ, ἰο ἰΠ 086 ἱπίογοϑιοα 
ἴῃ Ῥτορδοίϊΐο βίυϊοθ. [Ι{ 18 Ῥσοροῦ, ἰῃ δα αἰ (οι 
ἰο δὶ 88 αἰγοδ ἂν Ὀ66η δαϊα, ἰο οδ]] δἰἰθηιΐὶοα 
ἰο (86 ῬγΟΌΔΌΪ Υ (μδἰ, 88 σογίαϊ ἢ ῬγορῃθοΐαΒ οὗ 
{πὸ ΟἹὰ Τ᾿οβίδιυθηϊ πᾶ γο γοΐογθῃσο ἰο Βοΐἢ ἐδ 9 86- 
Κυοπν]οαροα Αἀγνοθηίβ, πάϊς δὴ ἰηΐι1 4] 161} πιϑηΐ 
ἴῃ (86 οὔθ δῃὰ δοίης οοπρὶίοιοἶγ 1816 ἃ ἰῃ ἰδ 6 
ΟἾΒΘΓ, 80 ΜῚ] 10 δ6 ἴῃ 89 ῬΓΟΡΙΙΘοΐ9Β οὗ ἰμ9 ΝΟῊ 
Τοβίδιμοηί.---Ε, Β. 0. 

Ἐ.--ΕΛΕΤΗ-ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΞ ΥἹΟΤΟΒΚΥ͂ ΟΥΕΒΕ ἸῊῈ ΒΕΑΛΑΙΤ. ΤῊΕ ῬΑΒΟΌΒΙΑ ΟΕ 
ΟΗΒΙΒΤ ΕΟΒ υΡΟΜΕΝΤ. 

Οβμαρ. ΧΙΧ. 11-.--Χ Χ. δ. 

α. Τἧε “μάσηιεπέ ὑροη (λὲ Βεαϑί. 

Απά 1 βδῈ δῃ [0}67᾿ ΔΏρ56] βίδῃαἀϊηρ' 'π [86 βυῃ ; δῃᾷ μ6 οτὶ θᾶ ψ ἢ ἃ Ἰουα [ρτϑδι] 
ψοΐοθ, ΒΑΎ Ηρ; ἴο 81} {Π6 ἴ0ν]8 ὑπαὺ Ηγν ἴῃ [Π6 πτιϊάβὺ οὗἨ Βοανϑὴ [τιϊὰ-ἤθανθῃ], Οὐμλθ 
δια γβίθον γοῦτγβοϊνοθ [0π|. πα σαί γουγβοὶ γοβ---ἴη8.., 6 ραίμοτοα ]} ἰοροίθο Ὁ 

18 υπίο {πΠ6 [π8. ργοαὶ ]" ΒΌρΡρον οὗ [Π6 ρτγοδΐ [οηι. (86 ρτθδ) αοα; Τηδὺ γὺ ΙΏΔῪ οδὺ 
[86 [οχπ. 86] 658} οὗ Κίηρβ, δπᾶ (86 [οπι. {8676 68} οὗ οαρίδίηβ [ὑπ8. οὗ ὑποιιβδη 8], 
Θηα {80 [οπιὶ. [}}6]" 8.688} οἵἉ ταὶ [8 τοηρ] πλθι, δηά {86 [οπ|. [88] Π 656} οὗὨἨἁ ΠΟΥΙΒΟΒ, 
δηα οὗἉ ἴποπι {Π8ὺ 810 οἡ {Π6πὶ, πα 180 [οηϊ. (16]" 8.688} οὗἨ 411 πιϑῖν [ὁην. πνθη}}, δοίξ, 

19 ἴοπι. δοίλ] ἴτοο δηὰ [85 161} 45]} Ὀθοῃάᾶ, οί [8η47 8π|4}} δῃὰ ρτοαί. Απᾶά 1 88. 
116 Ὀεοδδύ [π|1Ἁ- 6480], δά [π6 Κίπρβ οὗ ἴ[ἴπ6 οαγίῃ, δῃὰ {πον δττηΐθβ, ρβίβογθά ἰορο- 
186 ἴο τιβῖκο [ὧηϑ. {η6]5 87 ἀραϊπδί [π10}} Πῖπὶ ὑμαὺ βαὺ [[Π6 056 Βι{{1π0} οα (89 

20. ὨοΙΒ6, δῃὰ δραϊηβὺ [Ὑ10}} ΠΒ Δσγ. Ἀπά {86 ᾿οαϑὺ [π|ι14- 6881] τῦὰϑ ἰδίκθη, δῃὰ 
ἢ Ὠἰπιῖ (π6 [Ἀ186 ῥτορμοὶ {μαὺ πγουρμῦ τηΐγϑοίθβ [086 Βρ18] Ὀοίογο ἴπὰ [1 ἷ8 
ΓΈΒ6Π0Θ], Μ|ὰ ΒΊΟΝ 6 ἀδοοϊνρα [βρἀπορα οΥ τὐϊβ᾽οα (ἐπλάνησεν) ἰμ6πλ μαι μαά 
οτα, ᾿Δ4} τοοοϊνθα 86 τηδτκ οὗ (μ6 Ὀϑδβὶ [ὑ||14- 6831}, δα ἰμθπὰ ὑμαὺ ψοσβμὶρ 

158 ᾿πηδρ6. [:}] ὙΠοδο μοί [{Π6 τ] ΜΈΓ οδβὲ δ] ῖνο ἰηΐο 8 [[86] 14Κ6 οὗ [ὑη9. [86] 
21 τα Ῥυτγηίΐηρ [{παὺ Ὀυγη6.}}} πὶ Ὀγηβύοθθ. Απά {Π6 τοιμπδηῦ 6ΓΘ 8] ἩΣ [ῃ9 

ΒΜΟΓΑ οὗἁὨ δὨ1πλ {Πδὺ βαὺ [186 ὁπ6 δἰ {{1η01 ρὸὰ [86 μοῖβο, ΒΊΟΝ διυογά ῥτοοοοάοά 
ΓρΡΟΟΙΝ ὍΠΗΙ ουῦ οὗ ἷβ πηουἢ : δῃὰ 4}} ὑμ6 0.8 [Ὀἱγ8] τοσο 8116 [βα 864] χὰ 

οἷν : 

17 

ΤΈΕΈΧΥΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Οεῖς. Ἐάδ. αἷτο ἕνα νῖτἶ Α. Ρ. 1, εἰ αἱ; [ἐ ἰδ οἵα. ὉΥ Β.5--Ἑ. Ἀ. Ο.] 
Οτίε, Εάδ. τοαὰ συνάχθητε «ἢ )ς. Α. ΒΡ. Ρ,, αἱ αἱ., ἰμσίοαά οὗ καὶ συνάγεσθε.--Ἑ. Ἐ. Ο] 
Οτίε. Ἐ46. Εἰρὰν τὸ δείπνον τὸ μέγα Ὑἱἰτῃ ὃ. Α. ΒΡ, Ρ. ἰπεϊολὰ οἵ τοῦ μεγάλον σι ἐὰ 1, 86, 49, 19.---Ἐ.- Β. 6.1] 

δτιιίοῖοο ἀο ποῖ ΟΟΟΌΓ ἰΏ ΔΏΥ Οοά,, ΠΟΥ ἃσὸ 86 7 τοαυϊγοά Ὀγ 9 Βηκὶίδη Ιάΐοπι. --Ε. ΕΒ. Ο.] 
Οτίς. ᾿δ6. ΚΘΏΘΤΑΙΠΥ αίνο ἐλεν. τε καί π|(ἢ ἐξ. Α. ΒΦ. Ρ. αἱ αἱ.---Ἑ. Β. Ὁ] 

ἃ. ΒΡ. κἰνο ἴμο δείίοἱο Ὀοίοσγθ πόλεμον. [126 τοίογθοοοθ, ἀουυεοδα, 16 ἴο ἐ)9 ὙΔΙ ργοαϊεἰοδὰ οἾΦ. χτί. 
14: Ἐν 11.-:Ξ. Ε. Ὁ. 

1 ὁτ. 20. [18 οἢ., Τροα., ΤΊβοΒ. (8Εἢ ἘΔ.) τοδὰ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὁ Μῖδ ἐξ. Ρ.; ΑἸΙ, ὑτοοῖϊκοί οἱ Ὀοίοτο μετ᾽ σ] 0 Α.; ΤΊφοι. 
(1259) τοδί καὶ ὁ μετ᾽ αὑτοῦ Ὑ]1} Β4.--Εἰ Β.Ο.] : 

- 



8.2 ΤῊΒ ΒΕΨΕΚΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 

ὃ. Τὴν. ἈΠΠΊεππίαΐ Κιίηράοα. (Οδαρ. σα. 1-δ.) 

1 Απᾶῖβαν δὴ δηρθ] οοταθ ἀονη ἔσομαι [ἀοϑοθηαίηρ ουὖῦ οὖ---ἰπφ. [86] Βοανθα, Βατὶ 
{πὸ ΚΟΥ͂ οὗὨ π6 Ὀοϊῥομ]θββ [οπι|. ὈοϊΟΠ.658] Ρἷζ [ἀΌγ88] δηά ἃ στοδὶ ομδῖη ἴῃ ταρλρεις 

2 ἢΪ8 ῃδηά, Απα ἢ ἰδἰα Βο]ά οὰ {86 ἀγαροι, [μδὺ [ὁγ 186] οἷα [8 ποῖοι} βουροπί," πο 
[1180] 18 189 Π6ν}} [ον Β΄ δῃάογογ), δηὰ δαίδη [ὁγ 16 Α ἀνούβατυ)Ἄ, δῃὰ Ὀθουμῃά ἢΪπὶ 

8 ἃ {πουβϑῃα ὙΘΆΓΒ, Δηα ολϑὺ ᾿ἷπὶ ᾿ηἰο (86 Ὀοίίομ 688 [οπι. Ὀοϊξοπι]685} ρΡὲ0 [Δ ΌΥΕΘ], 
84 βλυὺ μἰπὶ ΔΡ, 84 86[ 8 βο8] ὑροῃ [οπι. ᾿ἶτη ὉρΡ, ἃπα βοΐ ἃ 868] Ὁροη---ἔπ8. δηά 
Β6Ά]6ἃ ονϑῦ]" Ἀϊὰ, (μδὲ πο βου ὰ [τπαῖρ}}} ἀθοοῖνο [βϑάποθ οΥΓ πιϊβ᾽εβα (πλανήσῃ)])" 
[86 πδί! 0:8 ΠῸ το Γ6, {}}} [80 ἐπουδβαπα γϑϑῖβ βου ἃ ὃ {1816 [βπ|5ῃ6α]: δηά 
[οηι. 84} αἴγον μδὺ [0686] ΒΘ χηυδί Ὀ6 ἰοοδοά 8 1:116 Βαββοῃ [{}π|6]. 

4Ἥ4 Αμπάᾶϊ] βδΚ ἰμγοηθθ, δηὰ {μ 6 0 βαὺ [ἴπ8. ἀονη}} ἀροη ἔδοῖα, πὰ ἰυᾶρτηθης 88 
ἴνϑῃ υπίο ἔμοῖη : δῃὰ 1 δαῖῦ [μ6 8οι}}8 οὗ ἔβοηὶ ἐμαὶ σεῦ [Πδα Ὀ66η} Ὀεδμοδάθα ἴοσ 
ΥΞ δοοουηὺ Ο77 [86 νιὶϊηθ88 οὗ 6808, δηα [0 [05 δοοοιμπῖ οὗ] 186 ποτὰ οὗἉ αοά, διὰ 
ΜΠΙΘΙ [Μ80] Βδά ποῖ [οπι. μϑα ποῖ] τ ουβῃῖρροά [ὑπ8. πο} {Π6 Ἀεοδϑί [τ] ἀ- ὈΘδβι], 
ΠΟΘΙ [ΠῸΣ γοῦ] "6 8 τηαρο, πο Π 6 δα [οηι. ΠΟΙ ΠΟ .86---ἶπϑ. 8η47 τοοοϊγοα [ἐπὸ. 
ποὺ] λὼ [οηι. ἀἰ8--τηϑ. [86] πηϑτὶς ἀροὶ ὑμὶν [{8}6]}} ΤΌΣΟ ΘΔ Β, ΟΥ ἴῃ [οηι|., ΟΥ 1η-- 
ἴη8. ἀπ ὉΡοΠ] {μοῖγ απ [Π8Π47; δπὰ {ΠΟΥ ᾿ἰνοὰ δηὰ σοϊρηοὰ τὴ ΟἸτιθὲ δ" 

δ ἐβουβαηά γοατβθ. Βιυΐῇ [ογη. Βα }} ΤῈ τεϑὺ οὗ (86 ἀοδα ᾿ϊνϑα ποὺ ἀραὶῃ [οὁπ|. αρβίη]"5 
Ὁπ.}} ἘΝ ἰΒβουβαπα γοδβ 6,6 [ΒΒ] 06] Βηϊδηθα, Τΐθ ὑ ἴμο ἢτδί ΓοβΌστεο- 
ἰ10η, 

5. (ἼδΡ. 

Β.0.] 
9 γον. 8. Ἰδοῦ. [ΑἸ΄΄, Το. 

γὸ [6 δυίίο]6 ὑὈοΐὴ {6986 ΙΓ Ρ6 

10 γον. 8, Οοάά, δ. 

αὶ ὃς. Α.; αὉ., ες. Τίδοι. ( γο πλα 
12 Ψαὰνρ, 8, {ὉὉτίι. 

ΧΣ., τὰρ. 2. Οὐοά, Α. εκίνου ἐδ ποτοϊπαῖῖνο ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος. Οοάά. Β, οσ αἱ κἴνο ἴδο δοουδοξϊνε, πὩ ΟΣ 
ἔῃ δοοογύδποο ὙΠῸ ἔδο ἴοχε, [1δοὰ., Αι, Ττος., Τίδον. κίνο [ὴ6 πόδι. νι τ Α.; 186 δος. ἰ6 δυρροείοὐ ὮὉΥ ὑξ. Β.. « 

ΤΊοΟΒ. [1859] κἰνο ὅς ἐστιν διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς ἴῃ δος. ψῖἢ Α. Β. « αἱ Οοὰ καὶ 
τίδοϊ ῬΓΟΡΕ ΟἿ᾽ [ΤΊ οοὩ. (81 Ἐὰ ἀδπο ὃ οστιν ὁ διάβολος ᾷ 

ὈοίοΓγο ἐστιν, δῃὰ αἷδὸ 189 σε ςἷο ὁ Ὀοΐογο διάβολος, ψν (ἢ ὃς.---Ε ΒΕ, 
Α. Β., αἱ αἱ. οἴπὶξ αὑτόν αἴϊοῦ ἔκλεισαν. , 

Ἡ Ψ ον, 8, Τδ9 Βος. εἰ τὴν (6 «φἀορίοἀ ἐποίοκὰ οἵ [86 τολάΐϊῃξ πλανᾷ. 
1809) αἱ πὶτἢ ΒΡ.--- Ε. ΒΕ. Ο.] 

ἰε 'πιαῖο 
αἱ-- 

καὶ ὃ λατανᾶς; ἴδ)ο Ῥεύδβόθο 

[8ο τοδά 1,δο., ΑἸ, ἴσος. ἘΠοοὶ. (δι ΕΔ), 

.] 
12 σεν, 4, [πὶ ἴοτου οἵ ἐκάθισαν οδῺ ὕο ὑτοδϑηϊθὰ ΟὨῪ Ὁ ἐδ ῬὮΏΓΩΔΟ δαί ἀοιῦν. 1Δη 80 ἰζασιδίφιοα δοαῤοιὶ ἐλαυιοιῖναι.-- 

στίε, ἘΔ. ξΘΏΘΓΑΙῪ οταἱξ αὐτῶν αἴξοῦ μέτοπον ἴῃ δοὺ. Ἡΐ ἐξ. Α. ΒΡ. Ῥμῖρ., αἱ αἱ.--Ἑ. Ἐ. 6] 
ὁ δσίίεἰο τά Ὀνοΐοσο χίλια δῃου !ά "9 οταϊτἰοὰ, [186 δγιίοϊο οοσῦτε ἰπ Β’,; ἰ( ἰ6 οαιιίοα, Βοτανοα, Ὁ7 ΟἿΣ. 

ἙλΔ6. οὐοἱὶ καί πἰ}} δ. Α. Β5.--Ἐ- ΒΟ 

ἘΞ... Ο. 
1 Ἵ 4, [Ὁτῖς. Ἐώ4. τοδὰ οὐδέ ἢ ἐδ. Α. Β. αἱ αἱ.---Ἑ. Β. Ο.] 
16 Τὸν, 4, 
16 γον, 4, 

ἘΛ6. τὶ τἢ δ. Α. αἱ αἱ..--Ἐ-Ἀ.ὉΟ 
11 Ὑυτγ, δ. 

Ἔ.51,38, 91, 96, »εηιρ..---Ἑ ΒἘ.Ο 
"., ΑἸ, ΑΝ οἴμῖς ἔδο οὐρυῖα νἱεῖ Α.., Οἷενι., νει. Ἐμά., Τοῖ.͵ Σάρε.; τοις, τορᾶβ καὶ οἱ λοιποί πἱῶ 

18 γοσ, ὅδ. [Οὐἱε, Βάδ. τοὰ ἔζησαν πιὰ Α. Β., Ῥω, αἱ αἷ.; ἀνέζησαν ἰδ πἰτΒβουέ δαίμοτίιν.---. ΒΕ. Ὁ] 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥἹΕΥ͂. 

ἃ. Τλε ὕωάρηιεηί. 

ΤῈ ῥυάρτασηῦ ἀροη {809 Βοδβί ἐδ δοοοι  ] δηθὰ, 
ποί ἴῃ ἃ ΠΙΔΏΠΘΥ ῬΌΓΟΙΥ οὗ (18 νογ]ὰ δηὰ ἴῃ ἃ 
ἔοττῃ ῬΌΓΟΙΥ δἰϑίοτῖοδὶ, ᾿ἰκὸ ἰδ9 ᾿υάσαιοηῖ ΡΟΣ 
π 6 Ηατσῖοῖ, Ὀὰὺ ἰῃ 8 ἸΏ Υ6 δρί γἰ 14] ζοστη, τυ] ἢ 
ἦ8 ὈΔΒοά ὕὉῥγΡο00 [86 δΔΡρθδσϑῃοο οὗ Ομγὶδῖ ἔγοπι {6 
οἰδοσ μον], δηὰ το ἱπιγοάμσοβ 86 σοδηχὶοδὶ 
ἰγδηϑι(ἰοη-ἴοσια οί θοῃ {ἰπ9 δηὰ οἰθγη  Υ, (8Β6 
ΜΙΠ]οπηἶαΙ Κιηράομι. 
Τὸ ἤγχϑι ροϊηί ἔον σοῃβι ἀϑραίί οη ἷδ (8 οοϑτηΐ- 

οδὶ σϑηρο ἐἰβο), τ ἷοῖ ῬΧοσοοαβ ἤσομῃ ἐμ δὺπ 
8} δι πη! 0}}8 8}} {86 Ὀἱτὰδ υπὰορ ἐμ Ηθδυθα, 41} 
{Π0 ΌΥ 668 ΟΥ̓ ΘΟΣΓΕΪΥ τ οἰ ΘΙ ΟΡ ΟΒὶβ, ἰοὸ ΘΟηΒιιτ9 4]] 
ἐμο ἀθδὰ ἤοβι, ..:60 οχδῃϊιηδίθ τηϑίοσ 818 τ ἰο ἢ 
δ8}8}} Ὀ6 (86 ἰδ8βι10 οὗἩ (δ6 στοδὲ ἀοίδθαὶ οὗ ἰμ9 Αῃ- 
(ἰο τ ἰδϑέϊδη τν ον ἀ---ἰο οουβυμο ἰμθαι, ἰὼ ΟΥΘΣ ἰοὸ 
οουγνοσί ἰμϑῖ ἱπίο πον ᾿ἰ8. 
ΤῈ βοοοῃὰ ροϊπὶ 8 οἰ ἶ 68 }17 τωγείοτίουϑ. Α 

ἀθοϊβῖνα δοὺ οὗ ὑυάρστηοροὶ ἰδῖκο8 (ἢ 9 ρῥ͵δοο οὗ ἐμ 
Ὀδι.16 σοῃίοπηρ]αιθαὰ Ὀγ {μ6 Βοδβὶ δηὰ (μ9 Κίηρα. 
Τ8ο ἵν οδάογβ δὰ τοϊβϑ οδάοτ οὗ ἰδ 9 ἰηΐαϊααιοα 
Απ ἰσμτ]βίΐδη Βοδέ, (ῃ 9 Βοδβὶ δῃὰ {86 Βα}860 Ῥγο- 
Ῥδοῦ, Αγ βεῖϊζεά. ἸΤμαδί υἱιοῖ) βοῖσϑβ ἐδ θὰ ΒΘϑτηΒ 
ἰο Ὀ6 ἃ ἡυάρτηθαί οὗ πιδμο88, Ὁ ἐθον ἃσὸ οδϑδὶ 

Αἶῖτο ἰηΐο {86 ἴακο οὗἨ ἄγ Ὀυτηΐηρς Ἡῖεμ Ὀτίτα- 
Βίοῃθ. ΕὟΌΣ ἴδμοτῃ, 861} Ὀοχίηβ ἰὰ ἐπὶ 11{6: 186 
ὅγο οὔ (86 ζποὶ ἐπ ὙΒΙΟΒ (ΟΥ̓ Βαγο Ἡταρροὰ ἐβει- 
Βοῖνγ 65, βυγτουηὰξ (Πθλ οα. 81} β14168---ἃ ἤδιηο οὗ 
᾿ῃδηϊίοῖν πὴ] ὰ, δυδιΐοὶ δριιδεῖου, ἀοοτιοά, ἴῃ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ ἐδ δϑβοϊιιίθ Ἰσοσ  Ὠ] αβηθββ, ἰὼ 
ἔογτῃ ἰδ6 ρΡοοΐ οἵ 8 τηοτία] διὰ ἀθδὰ δία ρηδίϊοῃ--- 
89 ὈΠΡΓΟΡΘΒΘΙΥΘ ἃπὰ οἰθσΏ δ. Υ τηοποίοῦου 
τηοΥθτηθηὶ 1 ἃ οἶτο]6, Οὐ ἐδ 9 ΒΕΣῪ ὙυΒὶτ]ροοὶ οἵ 
Ῥἄγαϑεβ δπὰ ουὐτβοδ. ἴῃ ἐδ6 6880 οὗ ἰδ6 ΒαΪἶβο 
Ῥγορβδοί, μὶθ κΌ}ΠρΡὃΡ 18 Ομ66 ΙΩΟΥ6 ποίρα, ἰπ ἐσρὶδ- 
πδίΐοη οὗ δὶδ ᾿υάρστηθηῖ; (μθ.λοδὲ ὈΪ ΟΡ σοι. 
ἰδόθῆσθδ οἰϊῃρς ἰ0 [80 ΡΟΓΙ͂ΑΥ οὗ Ϊ5 δροκίωςγ. 

ΤῸΘ (δἰγτὰ ρΡοϊπὶ 18 Π9 Ἰυδρτασπξ ἀροῦ {δο 0" 
ἸΟΊΤΟΙΒ οὗ ἰμὸ Βοδδί. ΤΏΟΥ δ.Ὸ Ὠοὲ ἐτηταο  διοῖῦ 
οδϑί ἰηίο 86 ἤοτΥ 1αἶκο, Ὀυΐ δἃτὸ ἴον (86 ἰϊτης Ο 
κι) )εὰ. ΤΟΥ δρὸ ]Ἰοὰ Ὁ (86 ϑποσὰ ᾿ἰϑδυΐηξ 
ἔτουι {86 του ἱἢ οὗἩ Ομ τὶδί. ΤΉΘΥ ἃγὸ ᾿ΒΟΤΔΙΠΥ͂ 
ἡυάροὰ δπὰ διηπὶἰαἰθὰ. ὙΠ Βδὶ γοιλδῖπα οὗ ἰλεα 
δ. 8 ὙΟΥΪὰ οὗ βδάονγβ, ἃ βογτὶ οὗ σϑδῖτω οἵ ἰδ8 
ἀροδὰ οπ ἰμῸ βυχίδοο οὗ (18 ϑσίῃ ἰδ]. ΑἹ} 18ὸ 
Ὀΐγὰθ Ὀθοοοιμθ δβα(ἰωἰθα τιοὐίὰ ἐλεὶγ ἥξελ; ἱ, «., 1} 
ὑποὶν βθηϑυουβ δὰ ΘΑΥ ἾΥ Ροββθββί οβ ὅδ το Ἰοβὲ 
(οἷν γ}06 δῃὰ διὸ ἀδοαγϑὰ [κὸ ἐὴο βοβὴ διχοσνοἀ 
ΟΥ̓́ΘΡ 8 δο]ἀ οὗ ἀοδὰ Ὀοάϊ68. 4} ἐλε δέγάς ἀγε φΦα- 
ἐϊαίεἄ πιϊϊ ἢ ἰοὶν βοὴ : ἡ 6., 411 {86 ἤογορδ οὗ πιο- 
ἰδοῦ ρ 58 ἃσὸ δ θογΐης [0 Σ τ οἷν Γδηδίοσιαδιϊοι 
ἰηίο ἃ ΠΟῪ 8ῃωρθ6. Τὴ 70}}π085 δὰ τωδοϊ[ο]α- 
Ὧ688 οὗ (89 Βοδὲ ἰο Ὀ0 ἀεγουγοὰ ὮΥ (8 Ὀῖγιὶδ ἱ9 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΙ͂Χ. 17--.ΔΤΧ, δ. 

υἱυ αν ἀοϑονυϊοα ἰῃ τὸν. 18. Α οοιρὶοὶθ οπὰ ἐ8 
ο Ὀ6 τηδάο οὗὨ 64]] (18. 

ΤΒουσὮ ταὶ σοὺ τα γϑϑβοι ὯΘ δ81 ἰμδὶ ὈΘΟΔΌΒΘ 
ἐμὸ βῦῃ 18 ὑ80 ΒΥπιδοὶ ὈΥ͂ἰΠ 6 Σογο]δίΐοη οὗ βδαῖὶγνδ- 
ἐἶοι, [6 Δηροὶ οὗ )υάφσηιθει, δἰδηάϊηρ πῃ ἰδ 6 Βὰ8 
85 1.6 δηρκοὶ οὗ 86 τ} 160 ΒΑ σίου ἀϑυϊορπιθηὶ 
οὗ τογοϊδιΐοη, ἰηἀϊδαίοϑ (δ ΒΟῸΣ ὙΒ6ὴ ἰδ 6 ἩΟΥΪΚ 
οὗἩ ἰμῸ τουθἸαιΐοη οὗἁ βδ᾽γδίϊοη 18 ΘὨ ΓΙ ΤΟΙῪ 6Ο0α)- 
Ῥὶοιεᾶ, νοπ ἰμ9 τον] -οἱοοῖκ οὐὗἁἨ {μ8 ἈΙΒ(ΟΥΥ οἵ 
ϑαϊυδιΐοη ἱπ ἐμ ἷδ ὑοῦ] ἃ ἢ 85 τυ ἀν ---6 τασδὶ 
πιοῖ ογθυΐοοῖς ἰδ 6 δοί ἐμαὺ (818 τιοιαϑηΐ τησδὲ 60- 
ἱποίάο σὴν ἐμ ροχίδοι τί ρθηθβ8 οὗ οἷν οοϑηιΐοαὶ 
δγπίοι, δῃὰ ἰδαΐὶ, ΘΟὨΒΘα ΘΏΙΥ, 8 οαἰδβίγορ 9 
Σασδὶ δἰδτί ἴσο ὑπ 6 σοηίσο οὐ ΟἿΓΡ σΟϑιἶοαὶ 8γ8- 
ἐθ, 88 Ὑ76}1] 88 ἤγοιαῃα ἰδ 6 ἔοοιι8 οὗ οὐν Γοϊ κίουϑ 
ΤΩΟΤΔΪ δυγϑίεῃ. Τῇ Βαγυοϑὺ οὗ (89 δῦ δηὰ (ἢ 9 
μαγυοεὶ οὗ 86 Κἰηράοιι οὗ αοἀ οοἰποϊάθ, ἴῃ 8ο- 
ϑοσάδηοο ἢ {6 Ρ8Γ8116] 8. Ὀού 66} δρ᾽Υἱ δηὰ 
Ἡδίυτο, 88 ἰ8 ἀοοϊατο ἰπ (6 Ἐϑομδιο]οροδὶ Ὁ 18- 
δοῦγθο οἵ οἂν οτὰ (λίαι(. χχῖν. 29), ΑΙ ἱΒουρῃ [86 
ὍΔΥ οὗ (6 Ηατγυοβὶ, ἐπ [848ι ὈΔΥ, βίγϑίομοβ ουἱ 
ἐπίο δῇ 8900} οἵ ἃ ἰλουϑδηα γ6818 ἰῃ 8 ΒΥΠὈ0]108] 

186. 
ΤῸ Ὀϊτὰβ οὗ ᾽1.6 μβοαυθῃ δύο, ἷπ ἰγρίοδϊ ὑσο- 

Ἰπάοδ, οἴοη Ὀδοη ἱπυϊ θα (0 5᾽ ταῖν θα δι 5 ὩΡΟῚ 
ἐμὸ δ δον ὅ6148 οΥ̓ εἰβίοτΥ (Ποαυϊ. χχυὶϊὶ. 26; 
δον. υἱὶ. 88; χνὶ. 4: σοι. χχχὶχ. 17). [Ι͂π (1) 8 
ἔαοι (606 15 ποί ΟὨΪΥ͂ 8 ΘΧΡΥΤΘΒ510} οὗἉ ἱΤΟΙΥ͂ Θ0ἢ- 
οοζὶης (ἢ 9 ταπὶΐγ οὐὗὁἨ δι᾽ 8 ΦΊΟΓΥ, Ὀθϊ 8180 δὴ 
Οσργοδβίου οὗἩ ἰδὸ ἰὑὐϊυπιρῃ οὗὨ 1179 οὐοὸνρ ἀοαί. 
ἘΠ Κίηράοπι οὗ αἀοἀ 8 δοαυδί ηἰοα τὴ ἢ 8, ἰγδῃ8- 
Τοττηδίϊοι οὗ τραίίον : ἴΐ ἰ8, ΠΟΎΘΥΘΙ, ΟΥ̓ ΔΏΟΙ ΟΡ 
δηὴ ΕἷσοΣ δοῦί ἐμδη ἰμ δὲ οὗ τ ἰσ ἢ χηοάσγῃ τηδ- 
ον} 1818 ἰΔ}1 - 1ὲ ἀοοθβ ποὲ 119 ὑπο ἐδ6 Οιγ80 
οΥ̓͂ δῇ οἰογη8] τοίδίΐοῃ, Ὀπὲ 18, ΟὨ ἰ} 9 ΘΟΒΊΓΑΥΥ͂, 
ὉΠΟΥ͂ ἰΠ9 ᾿ΔῪ οὗ (89 Βἰχθοβί 119, τ ῖσ ἢ ΘΔ ῃ 68 
ἐμΐθ ἰονγονρ σψουἹὰ οὗὁἨ δεοοπιὶπα ἰαῖο ἐμ οἰθγηαὶ 
τ οΥ]ὰ οὗὨ ἐδο ΟἿΓΥ οὗὨ ἀαοά. 

Ὅ. 7Τλε ΜπΠΠ|πηϊαΐ Χιπσάοηι. 
ΤΏ ῬΡΓΟΡΒΘΟΥ οὔ ἐπ ουβδη ἃ γ ΘΔ οὗὁὨ ΟἸνἱβὶ᾽ 8 

Σαῖΐση οα δαί 18, ἰὰ δὰ ἴον (867, ἃ ἐγὰὰθ Ῥοδυὶ 
οὗ Ομ τί βδιΐδῃ συ δηὰ Κπονίθαρο, Ὀθοδιθο ἰΐ 
ἔθτονβ Ἰίρμί ὌΡΟῚ δὴ οπ το βοσίοϑ οὐ αἱ ουϊὶ 
Ομγί δἰΐδῃ σοησορίϊ 8. 

[η ἰδ ταὶ ρἶδοο, ἰὲ τηοαϊαἰοα δὴ πηδοτβίδπαϊης 
οὗ τς [1,δϑΐί θυ, ἴῃ ἐμαὶ 1Ὁ ΒΏΟΝΒ δοῦν ἐδ αι ν 
Θσρδηὰδ ἰηίο 86 Ὀἰ γίηθ ὨΔΥῪ οὗ ἃ ἱπουδβδηὰ γ6δγ8, 
ἦπη 8 ΒΥΤΩΌΟ]ΪΟΑΙ Β6ΠΒ6, ἑ, 6., Δ Βροοΐβο τοη; δπὰ 
τ υ5 ἴἰ δἷβο οδϑίβ ᾿ἰχῃῦ Ὁδοϊενγαγὰ8 ὍΡΟΣ [86 ἰτὰ- 

οὗἨ ἐμὸ ἄδγα οὗ ογϑδίζοι. 
Βϑοομάϊΐγυ, ἰὶ πηοάϊαίο8 ἰδ. 6 υηδογβίδπίηρ οὗ 8 

δδίδϑιγορ!θ οὶ 18 ἰο ἀἰν ἀθ Ὀοέτνοθη (μὲ8 110 
διὰ ἰμο 1176 ἰο 6δοπη0, {ἰπ|6 δηὰ οἰοτηϊίγ, 9 γον] 
οὗ δεοονεῖησ δὰ ἰὴ 9 τοῦ] οὗἉ σοηδεπιπιαίίοη, ἴῃ ἰδ δὶ 
ἐξ βονβ ΠΟΥ ἐδ ᾳτοϑὶ δῃὰ τοΐρηὶν οοηἰταδὶ ἰ8 
Βδυσηοιϊσοὰ ὈΥ Δὴ εθοηΐο ἰγϑηβί(Ἰοη-ροσγϊοᾶ, ἴῃ 
Ῥοτγίεοὶ δοοογάδποο τὲ {πὸ ἴδν8 οὗἉ ᾿16 δηὰ Υἱίαὶ 
ἀουθϊορηπμθηῖ, 88 ὙΔ48 ΟἸΘΑΥΪΥ οχρ αἰποὰ ὉΥ ἴσο- 
ὨΟΤΙΒ (8606 ΠΟΥΠΘΥ, Οἰδολϊτολίε ἀεν Ολτγιδίοἰοσίε, Ῥ. 
248). 

ἘΡΟΟΙΔΙΪΥ 4065 ἰὑ τηοάϊαίθ ἐπ ἔδοὶ οὗἨ ἐμθ τὸ- 
ΒΙΤΥΘΟΙΊΟΏ, ἴῃ ἐπ δὲ 1ὸ Ταρτοβοπίαδ 8 γδὲ ΓΟΒΌΣΓΕΟ- 
ἐἶοῃ 89 Ῥγθοθαϊης ἰ086 σΟΏΘΥΓΔΙ γοϑυγτϑοίίοη, ἰΏ 
ἩΔΙΊΠΟΠΥ ΜΪΐ8 ὑπΠ6 Αροβίϊο Ῥδὰ] (1 Οον. χν. 28). 
ὙΠῸ (Π6 ΤΟΒΌΣΤΟΟΙΪΟΏ 18 Θμαζδοίοσ  ζθὰ 88 8ὴ δἵ- 
ζαὶτ οὗ στοιοίλ ΟΥ »γορτέδα, οοπαϊἐϊοη θα ὩΡΟοΝ 8ρὶ- 
τὶτυ4] οἰγοππιδίδησοδ, [ΙἋἢ δοοσοσάϑδῃοο πὶ (18, 
τὸ Δρρτοδοηὰ ἰμ ἴδοι ἰμδὶ ουϑὰ ἱμ {818 118 186 
ΒεΙΕΥΟΣ δάνδποοβ ἰοἾΑΤΒ ἰμ9 ΓΣΟΒΌΣΓΘΟΙ ἰὴ 
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{Ἐ}}: 111, 11}: (Βδὲ ἃ γοδαγγοοίϊοι -ζοττα Κτϑ 8} 
ΘΥ̓ΘΪΟΡ5. τη Βἷπὶ (Βοπι. Υἱ1}}.}; ἰδαῦ (89 Ὁθ- 

κἰπηΐηρ οὐ (6 τοβαστϑοίΐοη σοϊηάθηοθ ἩΪΓ 818 
γΘΙΊΟΥ͂ΔΙ ἱπίο (δ6 Οὐμον νου] ἃ (2 Οον. Υἱ.) ; ἰδδὲ 
ὈΘΙΊΟΥ͂ΘΓΒ, ἰὼ ἐπ οὶν σἱροπίης ἰονδγὰθ ὑῃ6 ΧΣοδβυν- 
Τοοὐ ἢ, ΔΓΘ, 88 ὈΪ]ΟΒΒΟΙΏ5 οἵ (80 σ:ΘΏΘΥΔΙ ΓΟΒΌΤΓΘΟ- 
(ἰο, 8 016 ϑοοὴ ἴῃ δάνδῃοθ οὗ ἐιθ σϑϑί οὗἁ π8}- 
κιηά--ἃ ἴαοὶ τ σι 18 αἶϑὸ ἱπαϊοδίΐγο οὗ 8 ἰθον 
ἴογια οὗὦἨ χοδυσσγοοίϊΐοη; δηὰ ἰδαὶ Ομ γὶβὲ τηυβὶ 
Ὡθθἀθ μαῦθ Ὀθοη ὑπο βγβι Ὡρ δπὰ {86 Ρυϊηοῖ 0]9 
οὗ 189 Ὑ8016 τοβυτχοοίίΐου (ΕΡΒ. 1. 20). 

Τῆυβ 6180 ἰμὸ ργοδὶ δῃξ  οϑὶ8 18 οχρ]αϊηοιὶ 
ὙΠΟ τηιϑὺ ὨΘΟΟΒΒΑΥΪΥ͂ οχὶδὶ Ὀοίπθθῃ (86 οτὶρὶ- 
ὯΔ] ἰγδηβγυρίΐοα (Φυγολδωτγολ) οὗ β'ῃ. ΟΥ̓ Ά (δ9 
Ουτβθ ἰῃ ΒυΙΏΔΏΪΥ δὴ ἰἰ0 ἥη4] ἰγαηϑγαρίϊοη 
(δυτγολδωτγολ) οΥ̓͂ δαϊγαϊΐοη διὰ Ὀ]οβϑίης. Αδ, ἴῃ 
89 Ῥτἱα ἶνο ἀχο, ρηθυϊηδίϊο δογτυρίϊ 0. γγ88 700 
8 Ἰοης ἰἰθ ἰπἀοντοά ἰη 1.8 οαγοδῖς ὉΥ ἰμ6 Σθ- 
βἰβέϑῃοθ οΥ̓͂ ΒοΟΙὮΥ υἱἱδ] βυ δϑίδῃοθ ἰπ ἐμ 6 Ῥβγομὶ- 
οὶ, βοτηδίΐσ δῃὰ οδοϑιΐοαὶ ΒΡ 6γθ, 80 ἱπ 86 ΝΙΘΥΥ 
Τοβίιαιηοῃΐ ἰΐτηθ, Ῥῃ θα ἷο Βα σαι οἢ ἰῃ ΒΌΠΏΔΏΥ͂ 
8.88 μδὰ ἐἰο βίσυρῃὶο Ἰοηρ τὶ (86 γοβίϑίϑηοο οὗ 
ΟΥ̓ ἰῃη ἐπ Ῥβυο ἶσα], δβοτπλαίϊΐσ δὰ οοβειΐοσδὶ 
Βρβοσα, ἘΠ ἐμὰ Ὀορὶπηΐης οὗὁἨ ἰδθ ἈΠ᾿]θθηἰαὶ 
Κίηράοπι, Βουγονον, Ὀορίηδβ {Π6 ἰγαηϑγυρίίοη οὗἁ 
{89 ὈΪ]οβϑίης, ἱπ ορροβί (οι ἴο ἐῃ9 ο] ἃ ἰγδηβγαρίϊοη 
οὗ 189 σου γ8θ. 

ὙΓΕΣδὲ, οὰ ἐμδὸ ομϑ Βδῃά, ἐδ δομητηπηϊσδίϊ οΏ 
οὗ Ὀο]ϊονίης ΒυπημδηὶΥ τὶ ἤθανθη δηά 1.8 ΡᾳΓΘ 
Βρὶ τς - ποσὶ ὰ ἰ8 βρί σὰ 8}}}7 σουϑυτηιηδίοα ὉΥ̓ (80 
Ῥατγουβὶα οὐ ΟἸ σὶϑί, δηὰ ἀρϑιϊποὰ ἰο 6 4180 Ῥὲ γ- 
8108}}} οΘοπϑυτηηδίοα, (ἢ 6 σδοτηταυπἱσαίί ου Ὀοί τ 66 Πα 
86 Βρίγιϊαὶ βρθογο οὗἨ δϑαῦὶῃ δῃὰ {89 ϑαϊδηϊο 
ΒΡΒΘτΟ οὗ (0 ΔΌΥΞ5, οἡ ἐδ ΟΒΩΡ Βδηά, 8 ἀΪ8- 
οοπ ϊππθὰ ;---ἰὴ (π6 ἢ τϑὶ ρἷδοο, Ὀθοδι86 (9 ΟΥ̓Ζ8ὨΪσ 
τηθαϊαίογθ οὗ ϑεηίδηϊο ορογαιουϑ, μ6 Βϑαβὲ δῃὰ 
(86 ΕΔ]8δθὸ χοροὶ, 8ἃ8 δἷ8ο ατοδὲ ΒαΌΥ]οη, ΒΓγῸ 
ὁ πυαροὰ δηὰ ἀοδίγογοά, ΤΒουρ αὐ {86 οἷο89 οὗ 
{80 χτοδί ὑγδηβί(ἰ οι - ὅθ 0 ϑαίδῃ δχαΐῃ ΟὈὐλ᾽Π8 8 
ἴοοὶ- Βοϊὰ οὐ ἰμὸ οαγίῃ, 1 18 ὑῃῆ6 Ἰαϑὺ δον ]5}079 
δἰγαρρὶθ οὗ (λ6 βοσροηί-πδίυγσο δη [6ϑ1π 0 186] 
ἷῃ ἃ ὈγυΐΔὶ τυυϊΐηγ, τ ἰοῦ, ὕον ὑ19 ΥὙΟΥΥ͂ Γαδ 80η 
ἰμδὶ 1{ 6. γοἱ]ϑὰ ὑπο ν ΠΟ βρὶ γ 08] ρῥτοίοχίθ, Ἀ1κ9 
ον Ββαίδπὶο οὔονίβ, Ὀυ. 19 (86 188ι.90 οὗὨ σ60η- 
Βαιητηαὶθ ὈοΪ]άπο588 δηὰ ἰηβοΐοθησο, ἰ8 Ὀϊαβίοι, ποὶ 
ὈΥ Ο γἱβίοϊοχί σαὶ οᾶροῦϑ, Ὀὰὺ ὈΥ (6 ἤτϑ οὗ ἐὰ9 
ΑἸ αἰ ρδὲν ἔγοια Ηδδυθῃ. 

Βυὶ οἵ ἐμΐΒβ στοαί οὔ υἸσοπὶ ρἱοίατο οὗ {89 Μ|]- 
Ἰοπηΐαὶ Εἰηράοπι, (ἢ 6 ἸΔοῖς οὗὨ ρδιΐθηοθ δῃᾷ ᾿.ο 09 
ἴῃ ὑμ6 Οἰιγίβιϑη δρθθτο (Βοπι. Υἱῖ!. 24, 26) 88 
Ἰηδὰθ {89 τηοδβί τηδοΐ ἕο] ἃ οατ σδία 68. 

Ἧ 6 ἀϊδέϊη συ ΐδῃ (μ 6 σαΥ σας ἈΤ 68 ΟΥ̓ Τ68] 80-ο8]}164 
ΟὨ ἢ] ΐδδιὰ ; ἰ6 οατγςδίαγοβ οὗ (6 βρὶ τὶ ι4}18(16 
ἀμ 14] οὗ ΟΕ] αδι, ουθῃ ἰο {86 ΤΩ ΒΔΡΡΥΘ ΘΏΒΊ ἢ 
οὗ 1.8 ῥστῖτμα] ὑγρο---Δδοσογάϊηρ ἰο ἐδ 18 ο1858, (119 
ΑΡοσδΙυρβο ἰἰβο] ἰβ οὨ ]αϑιῖο, δηὰ (89 βΒ8:η0 
ΟὨδΥδοῖο 8 δη4)}}Υ αἰγὶ θαϊοὰ ἰο {80 δοπογοίθ 
ΘΟ τΙβυδη ΒΟΡΟ; ἤμδ!γ, ἰδ 6 οαγίσδίυγοδ οἵ (ἢ 
ΜΙΕΠοηπἶα] Εἰηρσάομι Το 66 Ῥγοάπσοα ὈΥ͂ 
Ρ᾽δοίης 1 'ἱπ (89 Ῥδαϑὺ οὐ 89 ργοβοῃηὺ (866 ἰ(μ9 
[οἰτοαποίϊοη). 

Ττὰο ΟὨΙΠἸΔδπὶ οχἰϑἰοά, 80 ἴα 88 ἰἰ8 οἱοιηθηὶ 
ἯΔ.8 ΘΟΠΘΟΓΏΘ(, Ἰοης ὈΘίοΓΘ ἰἰϊο ἀοοίτὶ 4] ἔογὶ ἢ - 
βοίἐΐηρ οὗ (89 χίλμα ἔτη, Ἡ ΘΏΟ6 10 (81κ68 118 ΠΑ ΠΟ. 
10 18 θ4804 προῦ [86 φγθοαί Τὶ 18} οὗ 41] 
Φυσαϊσιης ΟΠ τ Ἰδηϊγ; ἴο βυσὰ ΟΠ διἑδη υ, 
(86 ΟΥώ88 οὗ ΟΠ γίδὶ 15 8.}}}, Ἰζοῦο ΟΥ 1685, δῆ 
οὔρῃοο; ἴο δυσὶ ΟἸΥ δι δ η Ὑ, (86 ΓΘ οορ οι 
Δοσυϊηρ } 8μ6α ἴῃ {1.16 ἄγϑι Ῥαγοιυβῖὶα οὗ Ομτὶδιὶ 18 
ἈΏ5Α δ έγίη, δηὰ ἰμ6 σρηῖγο οὗ ρτγαυϊ οὗὁὨ ἰδ 
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Ῥοἀοτηρίϊου ἰβ ΘΟ ΒΟΟΌΘΩΙΥ τορι 88 βἰίδίθ 
ἧῃ (86 δΒαεοοηά ῬῬαγουδία, σψθὴ Ομ γθὲ β}8]} 

ἫΦΡΡΘΟΓΡ ἴῃ Ηἰδβ βΊΟΥΥ, δηὰ β}4]}Ϊ 4180 ργοιηοίθ Ηΐβ 
ῬοοΟρΐδθ ἰο ἰμ9 κἰαία οΥ̓͂ αἴουυγ. Τΐ8 δυάαϊσίϊης 
ΟὨ τ βι ϑη Υ 88 πὸ υπἀογβίιδηάίηρ οὗἁὨ (Π6 »γίποὶ- 

ἰαΐ οφοταρ! οἰΐοι οὗ τϑἀθπιρίίοη ἱπ 119 ἀδρὶ δηὰ 
ἱπ ὙΔΡΔΠ 688: ἈΘ6Π6Θ, ΟὨΪ ἴῃ ἰδ9 ἥπαϊ, »εγίρλεταὶ 
Τοἀοιμηρίίοη ἀοοβ ἰΐ Ὀδ6μοΪα {ἰμ6 ἔσθ γϑἀοιηρίΐοη. 
Ασοοταϊης 848 ἰἰ8 ἰ468}]8 οὗ ΚΊΟΥΥ 8.6 ὨΟΌΪΟΥ ΟΥ 
ΤΔΟΥΘ 886, 1.8 ΘΒο δίο] ορίσαὶ ΒΟΡΘΒ 55.126 ἃ ΡΌΓΤΟΣ 
ΟΥ̓ 8 ἱπι|ΡΌΓΟΥ ΤΌΣΤΣ, 80 ἰδὲ 8 ρογίοοι 868}]6 οὗ 
ΟὨ Πα βιη8 15 ογπηοά, βἰγοι σης ἔγοπι 8 δηϊϊοὶ- 

 Ῥδίΐοῃ οὔ ἐμθ βοηβϑαοιβ ρ]ουὶ βσαίίοη οὗ 18γ86] (0 
(86 τηοϑὲ ΘΑ Σ ὯΔ] ΟΥ̓ ῚΘθ8 ἰπ Ῥτθ- σο] οὈγδίϊοη οἵ [ἢ}9 
χοίατη οὗ Ομτίβί. Τμῖϊθ ἰ8. τηϑίουϊὶ ΟῚ] Ϊ 6. 86λ 
Ῥτόρογ. [1188 Ὀδθῃ σοαγοηδίϑα ἴῃ ἰγ66 Αὐρ]ο- 
Αἰηοτίσδῃ βοοίϑ ΟὐὗὁἨ ον ονὰ ἰἰπιΘ. Το οἱοηγχοηὶ 
οὗ ἰσυ ἢ τ ]σἢ ἰ5 ρογνογίοα ἰηίο ζδ᾽δοβοοά δά 
οχίσγαναρδησο ἰῃ ἰἰ, 16 (6 ΟὈ τι βέϊδη δηα Β:Ό]164] 
οχροϑοίαιίου οὗὨ ἰΠθ Γϑαὶ, δῃὰ πὶ ἃ οὶ χίουδ' Β6 89 
ΟΥ̓ΟΡ 5687, σοτληρ οὗ ΟὨτὶδί. 

Βυῤ τηλίοσδὶ ΟΒ᾿ Πα οαΥὺΐΪγ βουρθΐ δηὰ 
ζουηὰ 8. ζογπι] ΒΡ] οπιθηΐ, ἱὰ ὑπδὺ ἰδ ὈΟ]αΪΥ 
σοηγογίοα (86 πογάβ οὔ ἰμ Αροβίϊο Ῥοίον (2 
Ῥοὶ. ἐϊϊ. 8). -νοτὰθ σοι, δροκθη πὶ} χο- 
ἕοσθῃοθ ἰο Ῥᾷ. Οχσ. 4, σεῦοὸ ἀθδί χη 85 ἃ δοιῃ- 
ἰοσϑοίϊου δραϊηδὶ οἰ ]ϊαβίϊο λιηραίθηο6--ἰηΐο 8 
ΘὨγΟΒΟΙοσίοδ] δυίϊοϊο οὐὗὁὨ ἀοοίτίπο, ἰὰ πὶοὰ ἱΐ 
Ὀοϊονϑα ἐ]ιδὲ ἰὶ Βα αἰδοογογοὰ (86 ΚΟΥ ἰο ἐδὸ 
οοτηραίαἰΐοι οὗὨ (86 ἐἶπιθ οὗὁἩ ΟὨΓΙδι᾽ 8 δοπιὶης. Α 
Φυάαϊσίης ρΡγ δα ρροΒβι(ΐου νγ88 Βοῦο ἡγοὶνοά---οΟἱΖ., 
{μαὺ (ἀοά᾽ 5 ἰβίοτ σα] ποτὶ οὗ βαϊναϊίϊουῃ που]Ἱὰ 
ΒΥΓΪΥΘ δἰ σοτηρ οἰΐοι ἰῃ 84 θ᾿ νίπο ποοὶς, γοβοοίοα 
ἴη (80 Βυπιδῃ τοῖς, Τὸ (8 νγῶβ διἀθὰ Ἰδίν 
ἐδ Τυγίμοῦ δββυτηρίίου, δαὶ δἱ 9 ἄτγβί οοπιΐης 
οὗἨ Ομγὶϑὶ ἰμ9 νου]ὰ μδὰ Ὀθθῃ ἴῃ οχίβδίθσθ [ὉΓ 
δῦουϊ ἴοιν ἰδουαθαηὰ γϑασϑ, ὕροη ἰμθ80 8565 
ΤΩΘ ΤοσΚοηθα, δηα ἀθσιοτιηϊηθα {116 (τα οὗ ἐδ6 
βοοοπὰ Αὐἀνομὶ, δρσο δηοί μον ΔΡΌΪ ΓΔΥΥ δδβατηρ- 
(ἴοὰ δτοόβθ, δοηγογιϊης ἰλ6 Μ|]οηηα)] Εἰηράοι, 
ζηΐο ἐδ τϑϑ] Βαῦδδαι οἵ Θοά, ἱβουρσὰ (16 ἰδίαν 
ἦθ ἰο ἰαϑὲ ἴοσοσογ, ΜΕ118ὲ ἐθ 9 ΑΡροοδιγρίΐσ ϑϑοὴ 
ΒΡΡΟΔΥΒ 88 ἃ ΤΠ6Γ0 ἰγδηβὶ (10 -Ῥουϊοὰ. [Ι͂ἢ ΙΘΏΥ 
γοβρϑοίβ, (δ ΐ8 Του] ΟΠ αϑτα, τ βΘΌσΘ ἐ89 Βγ8- 
ἐδθτὰ 885 18 Ππϑῖηθ, Ὑἃὁ8 διιὈδουυϊθοὶ ἰὸ τηϑδίογὶδὶ 
ΟὨΙ]αβ; ἴῃ ΠΩΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΡ ΓΣαδβροοίϑ, ΒΟΟΥ͂ΘΓ, 
ΘΘΡΘοΐδΙΥ ἰῃὰ ΤΟΓ6 τηοάογῃ ἸΤΒΟΟΪΟΔΎ, ἔτη α] 
ΟΣ] αθπι, δθ. 86 ἱμποοϊοχίοδὶ δαί ΠΥ, ἀοίδομοῖ 
ἀιβοὶΥ φῃ τ οἷν ἤγοτα τπαἰ τὶ] ἰθη ἀθῃοὶθδ, δἰ ποιῇ 
ἦι σοῃϊἱπυρὰ ἰο Ὀ6 δϑ]οίοὰ τ ῖϊ ἰἢ9 τηδίογὶρὶ 
ἐμδυτϊ Υ οὗ 6 βοιῃηθυ αὶ Βυρ το] δηὰ οχίσδ- 
ψαρδηὶ οοποορίϊοη οὗὨ (6 ΗΒ. ΟΥΥ οὗ βαϊ ναι οῈ. 

Ὡ ἴδοο οὗ 8ἃ}} ἰ1 680 Φυδαϊζης σΘοποορίίϊοηδ, ἐδ 6 
δρὶ υἰ 18.106 0- οἰ Βηΐοα] δοποθρίζοῃ 88 8] Δ Υ8 οοη- 
βἰἀοτοϑά ἰ.861{ Ὀουπὰᾶ, ποὺ ΟὨΪΥ ἰο δοπηθδὶ ἰγΓ6, Β6η- 
Ββυαουβ Ομ ἐ]αβῃὰ, Ὀαὲ 6180 ἰο οοῃίγογυοσί, Οὗ δὺ ἰϑϑαϑβὶ 
οαϑὲ ἃ βιδὰθ Ὡροη, ἰΐβ δϑβιυπρίϊοη8---ἰ 6 ΟΧΡΘο- 
ἰαἰΐοη οὗ (6 Γϑ8] σουπηΐηςβ οὗἩ ΟΠ τἼβί, 0 ἰῃβίβῃοο; 
διὰ ᾿ξ 688 Θβρϑοΐδ!ν [610 ἐ 86) οὐ] σοὰ ἰο οδϑὶ 
{86 τορτόδοὶ οὗὨ ΟἰἸ δδὴλ ὑροὺ ἔδο ρΡαυίἰδιΐνο οτὶ- 
αἰπαῖον οὗ (9 βϑῆιο, ἐ89 Αροσαῖγρβθ. Απὰ {πϊκ, 
Ῥδυ(ου αυγ, οα δοοουπὶ οὗ ἴμ0 ἐλουφαπά ψεατε, 
{90 χίλια ἔτη. πο 7αΐεε 97, α Τλοιδαπά απ Οπε 
Νισλίς ταϊσυΐ, τὶ δθουν 6α08] ᾿υδβίϊ66, ὍΘ 
ἃἀοποιιϊπαιοα ἃ οἰ: ϊαϑιΐο οΘοτηροδί(ἰοη. 
Α ἰυγδία πϊχίαγο οὗ Ὀοΐὰ οπϑ-ϑἱ θα γίθυβ ἰδ 

Τοτταϑα ὉΥ ἱμὸ ρδοίῃρ οὗ ἰδ Μ|]Ποππΐα] Κίηρ- 
ἄομα ἴῃ ἰδ 6 ΘΟΌΣΒ9 οὗ Ομυτοῖ Ηἰδίοσυ. [ἢ σοίογ- 

« [869 7)0οἱεποῖεα ΟὉ Ῥαβο6 ὃ, ὅ8, Δηά (2.--Ε. Β. (.] 

- -τ-α-..-.-.....ὕ.-ὕ......-ΞΘ.»-»-»;,Ύ. 

6009 ἰο 18 πιϊχοά ζοτῃ, να 68 ἀἰδιϊ χοϊδ ἢ πὸ 
Βροοῖθθ. Μοάϊωνδὶ Οδιμοϊοἱϑια Ὀομοϊὰ 1π 189 
Βοιρΐϑα ΟΠ ΤΟΝ {Π0 δοίπδ]ϊτοὰ Κἰηκάοτα οὗ αοά 
ἰἰ86} 7, οδιρεοίδ!!ψ ἰῃ σϑαροδὶ οὗ {πὸ Ρ8Ρρ46] βυϑίοτω. 
Το ΟἹὰ [Κα ποσδὴ οὐ μβοάοχ ἀδιϊηρ Ὀδοῖ οὗ (89 
ΜΙΠοππΐα] Είηράοι ἐπὶο {86 ΜὶααΪθ Αε6-- 
Υἱ ον ΓΘΟΘΏΪΥ του ϊνοα ΌὈΥ ΗδηϑίθὈΕΥΕ---ὙΓ88 ἃ 
ἔγυϊί οὗ (μ6 δβἰαηίίης οὗ Ἐβομδίοϊοσυ ἰπ ἐμὸ οσδ 
οἴ ἰδὸ Βοοτιπαίίοη, Θβρθοΐδ} }γ ἰὼ δάβογεῖθο ἰο 
υἱίογϑησοϑ οὗ [ποτ᾿ 8. Ῥο ΒοΓΘ ΓΕ ἈΔΥΓΥ 
ἰο 186 ΒἰΒίοΣΥ οἵ (μὸ ἱπιογργοίδιϊοι οὗ πε Αρο- 
ΟΔΙΥΡΒΟ, 88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ργοβοπίθὰ ὈΥ Ὧ8, ῬΔΙΕΥ ἰο 
(86 70] οτος; χορ ο 818 ἰη ἀοία!}, 

ΤῺο κἰπρυϊανῦ ορίπίοῃ οὗἠἨ ϑδιίοσ δηὰ οἰδβεσβ, 
(8δὺ ἐμδγθ ἰδ ἰο Ὀ6 ἃ ἀουῦϊο Ῥασουβῖα, ομδ δἱ ἰδ 
Ὀεχζίηηίηρ δηὰ (μ9 ΟΡ δὶ ἐμ οπὰ οὗ δες Μ|ὶ- 
Ἰοηπΐδ] Κιηχάοπμι, βοοῖηβ ἀοδίσουβ οὗ οοπλοϊπϊης 
80-Οο] 164 “ΟΠ 18 τι᾽ τι (πὸ οἰάοΥν οτι βοάοσγ 
ὙΠῈ (λ6 ἡυάσπιοαΐ ἀροῦ ἴπ6 δρὶτλῖαδ) τοοιΐτο 

ῬΟΤΤΟΙΒ οὗ ἰμ6 Βοαϑί, τὰ ἰμ6 ἀοδισγυσίΐοι οὗὨ δπἷ5 
ῬΟΓΟΥΓΙ 1165, Βαίδη 888 1οδί μἷὶ8 ἔοου- Βοϊὰ πιιὶδ 
πὸ ἱπέδιυδοα Βα Δ Γ806---ἷδ τ ρσπὶ οὗ Ὡδίυσδη 
ξαϊΐοη, γ τσ ὐ ΒΥ, ἴῃ 1815 ΘΥΓΆΪΥ σρΒοσο. Ηθ 
ἰ8 ἰμογοίοσο σαδὲ ἰθΐο 86 δῦγβαϑαυΌ Αἢ Απηκεὶ 
ἀοβοθῃὰϑ ἔγοτο Ἠθδυο ἴο ὀἐχϑουίθ οὐ 5 δοπίεβοο 
ὍΡοη μἷμι. 6 οδῆοσο οὗ {μ18 ΑὉκ6] τοιαϊη δ ὃΚ 
οὔ (89 οβῆς68 οὗ ΜίοΒδοὶ: Ηὶβ πδῖῶθ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ἰδ 
ποΐ τηδηἰϊἰοηθἃ, Ηθ 85 (δ ΚΟΥ (0 (86 ΔΌΥΒ8-- 
ποῦ Β᾽ ΠΙΡῚΥ ἰο {πὸ γἱὲ οὗἩ [89 ΔΌΥΒΘ: ἐμιὶβ κὸν Βο 
88 ἴῃ ογὰδϑν {μδὶ 9 ΤΏΔΥῪ δ΄ὴμέ (86 ΔΌΤΒΒ, ἑ. (. 
ΘΏΓΥΟΙΥ δὶ οδ᾽ βδαιδηΐϊο ἱπβύθηοοδ ἔγομι τοῦ 
ἴον 8 ἐΐτηθ οὗ ἰμο ἰπουβδῃ! ἃ γοδσβ. ΤΙ ΡΟΜΤΕΓ, 
ΒονοΥοΡ, ἰΒ σοπηθοίθα πὶ (Π6 τότ] {δοὶ ἐμὲ 
811} (9 δρίτιίυδ] φῬγοίθησεβ οοπίδϊποαὰ ἴῃ ἰδθ 
βαίδηϊο ἐἸἸυβῖγο Ῥγοπιῖβο, γέ διομέ ἀἰεμδ, 8.8 
ἀεδίγογϑὰ ὈΥ ἐμ Ὀεδυϊθουβ σϑδλ ιν οὗὨ ἰδ6 ἐτοδὲ 
ΔΡΡΌΘδΓδοΟΟ οὗ ἐπα Κἰηράοῃ. ΑἸ] ἐμαὶ δείδια 
ἴα 150}]γ ρῥγοιιϊβοὰ οοησογηΐηρ (ἰ6 Ῥδίἢ οὐ ρδιϊθοοθ 
δὰ ρΌ}}}ρΟ'ρ)2, 15 ΒόΓο δἰἰδ ποὰ ἴῃ ἐμ6 Ῥδίἢ οἵ ρίουϑ 
Ῥϑίϊθῃοθ: {}} 688 οὗὁἨ Ὀ]οβϑίηρ, ὨΔΡρίποβα, Κἰ ΟΣ 
οὗἉ 6 οὗ ὀνοσὺ βοῦ. Τδυβ δαίδη μα σοΐλθ ἰὸ 
(89 θη οὗ Ηἷβ [αίΐη, δπὰ Ὡοθάβ, ΔοΥΘΟΘΌΪΥ ἰο ἰ89 
ΒΕΓΡΘΟ ΒΒ ἰϑῃδοῖ υ οὗ 116, Δ ἰμβουβαπἃ γροατβ ἰο 
οοηΐγιγθ ἰδ ᾿ἰαϑὲ ἀθβϑροσγαὶθ βίγοκο οὐ βδηβεὶδϑβ 
ΒοαΥΘ-ϑιογιϊ 9 ---ἃ ρῥτοοθάσγο τι ἰδ ἢ 18 τοροτιεὰ 
ἴο δύο 660 ἰμ6 ὅχοί δοί οὗὁἩ (16 γονοϊ δὰ Τιὶδη 
οἵ ἀτγθοΐδηῃ βίοσγι Απὰ ἴον ἐϊπὶ5 1δδὲ χορ ]]οῦ 8 
Γατίμον οχίβίθηοο 8 στδηϊθαὰ δἷπι, ζογ ἐπὸ ἡπὰκ- 
τηθοΐ ὉΡΟυ Βἷπι τουδὶ Ὀ0 Θομρ]ο6Θ. Ηἱδ οχἰβϑὺ- 
6η660 ἀυνίης ἰπο6 (Βουδδπαὰ γϑῶσβ, μοιγουεν, δο- 
Εἶθ 5 ἰῇ 8. ΒΟΪΟΤ πὰ (6 ΘΔΌΥΞΒΒ, οι ὶχὶ ἀοδίὶ 
δηἀ ἀδιηπαίϊου ({π6 Β΄ Θ41πὶ οὗ {86 Θεδὰ [Η5ἀε5) 
8δη4 οἰ θηΠ8), δϑίθηθὰ ἰο {86 ομδὶῃ νοι [80 
ΑὩΜ6] Ὀτΐηρβ πῖι ἢ ἷπὶ ἔγοα ἤοδυθῃ. Ηθ 58 
ΠΟΥ 840 ΔῈ ΟρΡΘῺ ΒΙΟῊῪ οὗ 16 δπισο Ὡδιῦτο, 
δηὰ δ ἱποσοίοτο ο8]19ἃ ὈΥ ἷ8 γδγί οι ἕοττωβ δοὰ 
{11198, Θχοορί ὑπαὶ ἐ8 6 δρροϑὶ]δίΐοῃῃ οὗ 4Ἴοωρεν ἷἰϑ 
ὯῸ ΙΟΏΡΟΓ οἰνοθ ἰο διπι---ΔΙ Βουχἢ οὐδ ἰδ ὶ8 
Ὡδη6 ἰδ οοπίδἰηοά ἰῃ ἐμ διάβολος. ἘΜΠ6 δο0ῃ- 
ἀδμπηδίοῦυ δϑηίΐθμοθ ἰ8 οχοουϊθὰ ἰᾷ ἤουτ δοίδ 
ΜΟΙ ΤΟΪΙΟῪ Θδὸὰλ ΟἶΒΟΡ ἰὼ χαρὶ ἃ βασοοαδίοδ. 
Ηϑθ ἰδ βοϊσϑὰα, οαδὲέ ομβδαϊπϑά (ποὲ ομδϊποὰ ἰὸ δΕΥ͂ 

Ἴ" Νοῖο οἱ 9 Κ᾽ ίασο Αἄγνϑηΐ οὗ (δ τοὶ, ΡΡ. 339 569.-- 

{ [{1}:ὸ εἴοτηοαα οἵ ᾿πυϑηξίοη πίον δῶρο Πόσο διιτὶ μειξεα 
τ τῈ5 φολέν '6 ἸΏΟΤΟ ἴῃ ὨΔΕΊΠΟΠΥ Ὑἱ τὴ με ρον ῳὰ δ ξ δι 

υἱοά ἴἰοὸ ἐπαὶ ροσδοηδίο 1 πυΙΟΤΟῦδ ΡοΟρυΥ Θοειδδη ἐλ]ϑα, 
---αἰῷ ὙΒΙΟΝ ὨΘ ΔΡΡΘΑΣΘ 86 6 δυζί οἵ Ῥαυίνεναν Ἀειολεὶ, ὑὈείος 
ΤΥδαΌΘΠΓΥ οαὐνί δα δηὰ ἱπιροθοὶ πρΟῺ ΟΥ̓ Θατ ρῥεβοξίοεσβ 
οὔ ουγ-- [δὴ τὶ ἢ} (ὴ6 οχεοϊοα ἰηϊοϊίοςξ ττῖϊὰ τοὶ πὸ 
ὈδΌΔΙΙΥ οοὨοοίνο οὗ μτὴ δα ὁμιάονοα.--Τὰ.)} 



ΟΗΔΑΡ. ΧΙΣΧΣ, 17--ΧΧ, δ. 84ὅ 

ΟὈ͵οσὺ ΘΟΣΙΘΤΏΔ] ἰο Ὠ᾽τα8617, Ὀπὲ Βαπὰ ἰο μαηὰ, 2 
Ῥοΐ. ἰϊ. 4) ἰπίο [9 ΔΌΥΘΒ, δυν ἰῃ, διὰ βοδ]οά. 
πο δσαΐ ἷβ {1|10ὸ τ! 0110 ΟΧΡΥΟΒδΙΟ ΓῸὉΓ 80 
δΔρροϊπιοά Ὀϊνίηο ἀθοπὶ ἀροῖ αἶμα, δὰ 8 τ ΤῸ 
φονότῦα ἴῃ 18 οὔθοι ὑμδὴ ὑπὸ 808] τὶ τ Β]ΟᾺ 
ἐδ ατατο οἵ 796818 88 βοαϊοὰ. Τὴ ΡΌΓΡΟΒΟ οἴ 
81} εἷα 18 ἐπὶ ὯΘ ΤΏΔΥῪ πο ῬΥΘΙΩΔΙΌΤΟΙΪΥ δοάθ09 
ἐδὸ ποδίμϑῃ, (ἢ τοι δηίβ οὗὨ ποδὶ ΒΘ 18πὶ τ 1 οἷ 
511}} οουϑί αὶ {μ6 ο]ὰ Ὀοτάον οὗ 86 Π6ΨῪ σον] α 
τμδὶ ἴδ ἰἢ Ῥγοοθβ8 οὗ δέοοπεηφ. 

ΤῊΐΒ, ἰμθῃ, 18 ὑἰλ9 πορϑίϊνο δβἰἀο οὗἨ ἰμὸ Μ|]6η- 
81] Κιίπράοῃ. Τὴ Ῥοδιϊἷγο βἰἀθ δρρϑᾶσβ ἴῃ 
ἔπτοο ἔδαίατοα: [1] Τἴη9 βγβί τοϑαγγϑοίίοη, [2] 
ἐμο ὅγεί ῥιιάρτηθοϊ οὗἨ τοϑιϊαἰίοηα, [8] (86 βγϑι 
Ῥογίοἂ οὐ ἱπιροῦ δ Ὁ]6 ἰγιαπρθδὶ τοδὶ δηὰ 
Ταϊοϊοὶπρ δηὰ πηΐδαϊης ΔΊΟΥ ἴῃ ἰδ 0 ζ0]] ΟΥβαὶ 
οὗ Ομνῖβι. Τὸ σβι γϑϑυγσζθοιίίοη 8 γοργθβοηϊοα 
88 ἃ δρο6ΐ4) Τοαχα οΥὨ ἰδ ἔα᾿ Ὁ] 688 οὗὁἨ ΟἾΥἾ5.᾽8 
τοδτίγτα---ΔΌΟΥΘ 4]1, (8:6 ΤΥ ΥΥ5 οὗ (Π6 1480 {1π|9, 
ΠΟ Βα ποὺ ψουβεϊρροὰ 0 Βοδβί: Ἀθῆ66 
ἐμοδο ᾿δίίοῦ οοπδίϊ 9 ἃ ρατ ϊ σαν οἷ8488 ὈΥ [86 
κἷάο οὗ ἰΐοδβθ βἰδίη δὲ δὴ θδυϊοῦ ροσὶοα. ΤΟΥ 
βίβδπα ἰπ ἰμ9 ἔογο- γτουηα, 88 γοργοϑοηίδιϊνοϑ οὗ 
ἐμὸ ιοίογίουδ ΟΒυγο οὶ (860 1 Οογ. χν. 28); Ὀαὶ 
6 τηδὲὶ γοοΟ]]οοί ἐμαὶ {π18 ΟἸΌΓΟΙ 8 (861 οὗ 
τοδίον ὀσίοηί ἰΔ ΠΟΥΘ ΔΡροδῶτθ. Ὁ -ΟὨ ἰβὶ 
Δ 48 σοίηθ ἩΪῚῺ ἰμ6 μοϑίβ οὔ ρδυϑῃ, δοοογάϊηρ 
ἐο εἰ. χὶχ. 14: δοοογάϊηρς ἰο (80 Ερίδβίϊο οὗ Φυὰθ 
(τοσ. 14), ο ἰ8Β ἰο ὁοθ νῖῖ} ΗΒ τογτὶδβ οὗ 
δαῖηϊβ. ἜΣ 6 ΒΡΒΘΡΟ οὗ {819 Τοβυαττθοίίοη, 
ἐδ {61}} Ιθοταιΐοι οἵ-ἰδο ἸΠ ΠΘ-ῬΟΥΘΥ οα (δ 9 588}. 6- 
εἰδοὰ οατί 18 ὀχρτοββοὰ (869 18. ἰχνυ. 18 βαᾳ.). 
86 ξεδοηὰ ΒρΌΘΤΟ ἰδ (Π0 Βρῆθζα οὗ (86 ῥυο] τ 1- 
ἘΔΥΥ ἡπαμτηοηί. ΕῸΡ ἰδ 566 γΥ, {18 οοσαρ᾽ο8 {86 
Τοτοβτοποά, βἷποθ Ομ τἰβϑιΐδη Ἰοηρίπα οὐ θΒ ον ἰἢ 9 
Τοτηουδὶ οὗ 8}} {πὸ βιδιιθ δῃά σγοὺχ πΒΙΟΝ, ἰπ 
116 νου], ποσὰ ὉΡΟΩ [ἢ 6 ἢδπιὸ οὗὨ ΟἸ τὲ δηὰ 
σὨπνϊβιϊδηβ: δοησο ἰπ 9 ΞΘΟΥ ἄγϑὶ 8665 (πὸ ὑπΥΟ 68 
οὗ Ἰυὰρπιεηί Βοι. [ἢ τὸ οοπδί ον ὑπαὶ ἰ86 πὰ ρ- 
τοθῃΐ ρου (μ9 ΑὨ ΟΕ νἰδίΐϊδη μοδὲ ἢ88 δσοδὰν 
Ῥοϑη Βοϊά, δηὰ (μα π6 ἴδϑὲ Ἰαάρταθηξ ἀροὺ ἰἢ9 
1δδὶ Τουοῖὶ, νοὶ 18 88 γοὶ Ὀπὺὺ σονγιαϊπαιίηρ ἀ6 6 Ὁ 
ἧπ ἐμ ἀδυκηοβα, σαπηοὶ Ὀθ δΔηϊἰϊοϊραίο, 676 
Το 5, 88 ἃ τη ἶο ἀομμαΐῃ οὗ ᾿υάδχηαιοπί, δὴ 
ἐπδιστιοίϊου (Ῥάδασοσί Ὁ) δπὰ ἀἰδοὶ ρ᾽ 6 ὀχοσοϊβοὰ 
Ὀγ Ἠοάγθη ὉΡΟῺ ἰμ0 Βαϊμδη Τ800, 88 οχίδης δὲ 
89 Ῥαγουδῖα, δηὰ ὑμ8 βαρ ἰπ ἰδ0 σοβτηΐοαὶ 
τοι διοσριιοδὶβ. [}0 8 ἐπδ'ἧ ῬΤΟΘ658 οὗ ΟἸἑπιΐη8- 
(ἰο δηα βδηοὶ βοδίϊΐοα Ὑδῖοῖ τησδὺ ἰδ ΡΪδοθ 
Ὀοΐογο ἰπ6 ρεγίθοί δρροαγίης οὗ (86 Οἰΐγ οὗὁἨ αοἀ 
ΟΠ ἐμιἷθ δαγίῃ; ἰὑ ἷ8β 6 ᾿υάκηιοηὶ οὗ ρϑδοϑ, ἴῃ 
δοοογάδῃσο υἱίὰ Ῥβ. ᾿χχὶϊ. δῃὰ Μαίί. χῖὶχ. 28. 
Τ8ο (μἱγτὰ ΒρΡΆΘΤΟ ἰδ ἐμ 6 Ἰἰνίηρ δηὰ τοϊμηΐηρ τὶτἢ 
Ομνίδι ἱπ ἰδῸ ΊΟΥΥ οὗ ἃ βρίγίιπαὶ 116 τ Βσἢ 
ἀοιιλΐδίθ8 δῃηα οἱ Υ 68 81} ΟΥ̓ΘαΙΈΓΘΪΥ 6886}06--Ὁ 
δο οτγρδηϊξαιίΐου οὗ οδυὶδ ἴοτ ἐΐϊβ ππΐομ ὙλΓἢ 
Ηδδυθη. ΤθοΥο 18 ΠῸ ἰγδσθ ΒΟΥ ΟΥ̓ δη δσίθυηΑ] 
Σοϑιογδίίοη οὗ 9.86] ἱπ (8! 6 δθη86 οὗ ἃ ῥγἰνὶ]οροά 
ῬθΟΡΪο οἵ ἀοά, οὗ οὗ 8 τοϑιοταίίοη οὗ ἰμο ΟἹ]ὰ 
Τεδιδιηοηὶ οὐἰμ8 ἴῃ δὴ ἱποοῃ οὶ Δ 016 Νονν Τοβία- 
ταοπί δ] τδίΐου ; ὉΠη1688 ὁ 8 ο}] ἃ ΔΡΡΙΥ (μ9 
Βα ὐδοηποηὶ πογάβ, ἐλὲν ελαϊΐ δὲ ρ»γίεδίε 9.) Οοὐ 
απὰ 9" Οὐγὶεί, διὰ (89 πογὰβ ἐλε δεϊουεα Οἰΐψ, ἰο 
πὸ δαρροτὶ οὗ βυσἢ 8, ἰπΠΘΟΥῪ --ἰη πιο σα86 [ἢ 6 
Βυτροϊ δι οὗὁὨ ἰῃ6 ΘΣΡΓΟΒδίο πιυϑὶ ὩΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ 
Ὧε αἰδεοεατάοα. Ἧε σϑῃποὺ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἰμδὲ ὑπο γο ἰδ 
(ο Ὀ6 4 ἱἐνο-ἕοϊἁ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΦογΌΒΑ] οι; δὰ ἰδ9 
986 ἐγπθ Φογιβδίοτη 18 811}} ἰὰ δαυθη, ψΏΘΏΟΘ, 
δοοογαΐης ἰο ὁ. χχὶ. 2, ἰὑ ἀοθ8 ποί ἀθαοοῃβὰ ἰὸ 
εδείὰ ᾽η11] ἐμ ἐμὰ οἵ (89 ἱμουϑδμα γθ8Σ8. 

[ΤΗΞΟΒΙΚΒ ΟΟΧΟΞΕΝΙΝΟ ΤῊΞ ΜΙΙΈΝΧΙΟΜ.Ἐ] 
Ἐν ἰδὲ Απιεγίσεαπ Ἑαϊίον. 

[16 νογτὰ Ἡἰ  οπηίμπι ΤΑ ΘΔ ΏΒ, οἰ γπο] οἴ 68}}Υ, α 
ἰλουξαπα ψεαγε, απνὰ ΤΙΔῪ τ Ῥγορτϊ ον Ὀθ υϑοὰ 
ἴῃ ΤΟΙΘΓΘΠΟΘ ἰ0 ΒΗΥ͂ Ρογϊοὰ οὗ ἐμαί Ἰθῃρίῃ. Βγ 
ΘΟ 0} σΟὨΒοὨΐ, ΒΟΤΟΥΟΥ, ἰδ Βρ66186 ἰοτιὰ ΤῊΒ 
ΜΙΣΈΝΧΙΟΝ ἰ8 οι ρ]ογοὰ ἰο ἀθηοίο ἰμ6 ροσγὶοὰ 
Ἰηθηἰλοποὰ ἰπ ΟἾΔΡ. χχ. 4-). Το ἰΠθοσθ8. ΟἹ 
(818 βυ͵]οοῦ ἰδὲ παν Ὀθθῃ δ6]ἀ .1η (1.1.6 ΟΒΌΓΡΟΝ 
86 αἰ ν᾽ 5101]6 ἰπΐο ἔνγσγο οἾ48868---ἰ}6 Ῥχοίογὶβὲ δῃὰ 
86 Ευϊαγ δύ---ἰΠ 6 ὕοττηοΣ οὗ ὙΔ1ο ἢ δοὶ ἔοσι ἢ ἐδδὲ 
{86 οτἱχίῃ οὗ ἰ0 Μι)]θαμἶδ] ροσίοά τγδ8 ἱπ ἐμ 9 
»αεί; ἰ80 Ἰαίίον, ἐμαὺ 10 18 ἰπ {86 βίωγο. Βδοἢ 
οὗ (8686 οἾ45808 ΘΟηδ͵8ἰ5 οὗἨὨ ὑὺπῦὸ ΟΥ ἰΠΥ6Θ σΘΠΘΥΪΘ 
ἐβοογῖθθ, (86 γοβρϑοίϊνθ Ὁρδῃοϊάογβ οἵ τ ἰδ αἰ Ὁ 
ΔΙΔΟΏ ζϑὲ ὑπ 861 7168 ΟὮ ΤΏΒΔΏΥ 8ροσὶδο Ροϊηΐίβ. [ὑ 
8 ῬΓΟΡΘΟΡ ἰὸ σους (μαὺ ἴῃ (μ6 ζο]]οτίηρς βἰδὲθ- 
ταθῃΐ (86 τοῦ 88 ὈΘΘῺ ΖΥΘΟΙΥ ἱπαοὈίοα ἰο ἰμ9 
γΟΣ οὗ ΕἸ]ϊοὶ, 

ἃ. ρείεγίδὲ ΤἬλεογίρε. 

Ι, 72: Αισικίίπίαπ. ΤΪΐδ ΓΒΘΟΥΥ ἴ8 80 βἰγὶϑὰ 
ΔΒ 1ὑ νγὰ8 ἔἢτβί Ῥτορουπαάδα ΌὈΥ ἰμθ ργοδὶ Αὐρυ8- 
υἷπ0 ἷπ ΒΒ ΟἸυέίαίε Ζ)εὶ, χχ. 7-9. Ιἰ 68 Ὀδοῃ ὑρ- 
Βο]ά ἑῃ 8}} δῷο8 οὔ (9 Ομ υΤΟᾺ δἷηοο (8 δτϑὶ ρσο- 
ταῦ] διΐοη, πὰ ἴῃ Ἰποάσγῃ ἰϊπη68 Ὁ Ἦ ογάβποσγίῃ. 
118 τηϑδίῃ οἰθιηθηίβ 8Γ6---1. Το ρΡοντίοὰ Ὀδχδη δἱ 
μ6 ἄγοι Αἀνθαὶ, τ θη ϑαίδη πγδβ Ὀουηὰ δηὰ οὐδὲ 
ουΐ οἵ ἰδ9 μοδγίβ οὗ ἱστο ΟΠ νἰβι ἰδ δοὰ {μον 
τοὶ ΟΥ̓́ΟΣ ἷπὶ (γέσπμηι πεὐλε(86) Ὀοβδη: 2. ΤῺΘ 
Βεαεί ΒυταΌο} 1105 ὑδ0 πίοκοὰ ποῦ, δηὰ {8 
ὕπασε ἃ ἈΥΡΟΟΥΙΪΟΔΙΪ ῥχοΐοββίοη: 8. Το 3γϑί σε- 
διιγτεοίίοη 18 (αὶ οὗ ἀδϑδα 8Βοι]Β (0 βρ᾽ τἰΐ 8] 1 , ἢ 
ὃ τοϑυγγϑοίίοη δοῃεϊηπθ4 ἢ ΘΥΟΓῪ ἰΓὰ 6 ΘΟ γϑίο 
(Βγουρδουῦί {μ6 ρογϊοὰ: 4, Τ|16 ἱλομδαπα γοαγε ἰδ 
ἃ ΒΥ. ὉΟΪ 64] ὀχρτθββίοη οὗὨ οοπιρίοίομιεδα ἈΡΡτο- 
Ρυϊαίοὶγ ἱπάϊολίΐπα {86 ϑηξγο ρογὶοα οὗ (ὴ6 Μοβ- 
8188 γοῖϊφη:  ὅ. ΤῊἷ8 ροσϊοά ἰο 6 [0] ον ὈΥ 
ἃ ὩΘΥΉ ῬοΟχΒοομίΐοη οὗ ἱἰπὸ ϑδϊηίβ ὑπάρθυ Απϊϊ- 
ομγίϑε; ἰμὸ ἀοδίγυοίΐοῃ οὗ ὙοΒ6 Βοϑὶβ ὉΥ͂ ὅτ 
ἔγοια ἔθδύοα πουϊά 6 70] οννοὰ ὈΥ ὑμ6 υπίγοσβαὶ 
τοδυτγγθοίΐου οὗ ὑπο ροοά δηὰ ὑὉ84, δηὰ ἐμ κοῃθ- 
τῷ} Ἰυάφπιοηῖ; δῇον νι ιΐϊοῖ νι }}} Ὀορίη, ἐπ λεαυεῃ, 
86 ρσ᾽οτίουβ ροσὶοὰ οὗ ἐμὸ Νον Φ γυβα)οτ. Ξ 

11. Τὴε ΟΓτοίίϊαα. ἸΪ8 ὑΠΘΟΣΥ͂ 8 ἔγϑί ὕτο- 
Ῥουπῃάοα Ὁγ δοποῦταγα ἰὴ (89 16 ΟδπίυτΥ; ἱἰ 
Τουπὰ 1.8 ομίοῦ δαἀτνοσαίοθ, Βούυγουου, ἰὼ τσοὶ 
δὰ Ἠδιηπιομά. ὃ [ἰ αἰ ΒΟΓΒ Ὀυϊ οἰ ΡΑΙΪΥῪ ἔγοια ἐδ} 9 
Ργθοϑάϊης ἴῃ ἐμ αἱ 1ὑ πιΔ}Κ 6880 γοῖχῃ οὗ βαὶηίβ ο Ὁθ, 
ποῦ ἐδμαὺ οὗἉ (89 ἱπάϊνί τ) ΟὨγῖβι  δη ἴῃ (16 ἀοτηδῖη 
οὔ δἷβ ονη Βοδγί, δὰ ἐπὶ οὗὨἩ 86 ΟἾΣΘ Σ ἴῃ ἐπθ 
νον]. Το 6] πη (8 οὗἩἨ {18 ἐΠΘΟΥῪ 816---1. ΒΥ 
80 βεαδέ 186 ἀοποίοα Ῥαζδὴ Ἀοιηθ, ἢ 086 ἀ6- 
βισυοίΐοη ὑπάον Οοπβίδηϊϊο γγὰβ ῥγοαϊοιθα ἴῃ 
ΟΡ. χὶχ: 2. 1:9 Ῥόγγοσ οὗ ϑείδῃ σναθ ἰπ6 ἢ 
ὈΤΟΚΘΏ, 89 ᾺΒ Πηδοϊ οϑιοα ἰῃ ἰδ ΘΒ Ὀ ἢ 5 ταθῃς 
οὗ 89 Ομ τ δι ϊδ σοὶ σίου 88 {86 το] ρσίοη οὗἩ (89 
Βιαΐο: 8. Τὴ. ΜΙ]ΠΘΠπΏἷ41] Ῥογοὰ Ὀορδπ ἴῃ ἐμαὶ 

4 6 Απι. Ἐπ, ἄδοπιδ 1ξ ἰποχροάίθηξ ἴο οοπέίηπο ἴῃ ἐδ 19 
Ῥοτγέϊοη οὗ (δ ποτὶς ἰα “ΑΡείγηεῖ οὔ γ ονβ."--Ἔ Β. ΟῚ 
{ νδμδαρλμ οχρίδ!δ 9 ἔζησαν οἵ τοῦ, 4 68 πο κἰοτὶ- 

βοάὰ ἰς μονα Αὐαὸς τ υῥαῳ ἸΔΕΙΣΓΟΟ τ, 550 της μή ηβόῤγοδιὴ οἵ 
τοῦ. ὅ ἃΒ Β ἡδ τὰν ῃ εἰϑαλ διὰ οονρίείοὰ αἱ (Π9 
ἄσδεμι ἢ οὗ ἴδ Ὀοᾶγν.--Ε. Ἐ. Ο. ἡρὸ 
1 (Αὐρκυσηο δἰ πηδο!, ΡΓΟΌΔΟν, ὨοϊΪά (Ὧθ υἱὸν τπδὲ ἐδ 

ἐλομδαπὰ γϑαγαε ἜΘ ἴο ἰογπαῖο Ὑ{{Π| (86 δἰχί ολἠίίαὰ 
οὗ 11|ὸ νοῦ] δ οχίϑίθῃο6.---Εἰ. ΒΕ. Ὁ. 
ὃ [Α οἰ πη αν ἘΠΘΟΥΥ, ἰπἀοοὰ Πμ9 βαῖλο τὺ] δρϑοὶβο γαγί8» 

Ἐ[0η.8, 56 Ρτορουπάδά ὈΥ Ῥτοί. Βυκῆ ἰῃ ἃ νοτῖζ οἡ ἔδο ἈΠ}. 
Ἰοποίστα νυ] οοά ἰῃ ΝΟΥ Σοῦ ἴω 1832.---Ε. Β. 6] 
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φβίδ Ὁ τη οπὶ, ᾿ξ νγδ8 σοπιϊπυθὰ ἰΒτουρὰ ἃ ἰθου-  Ο΄γίρέ ὁπ. δατίλ; --δομο Βοϊΐηρσ ἰδδὲ ἰὲ ἷ5 ἴο ὃ68 
δαπὰ γεϑγα ο ἐμ6 14ι} ΟοπίυτΥ, δηὰ οἱοβοα πὶ ἢ 
(80 αἰϊδοῖς οὐ Οδγίϑίθηἄοα ὈΥ ἰδ Οἰϊοπλἢ 
Ταυτκβ: 4. αοκς δῃηὰ Μαρορ ἀδθποίο ἰδ6 Μοδδι- 
ταϑάδη ΡΟΝΟΣ, δὶ (6 οἷο86 οΥ̓ 78086 ργδάυδὶ) ἀ6- 
διγυσίοῃ 18 ἴο ἰδῖκθ ρἷδοθ-τἰ 6 ὈΠΙΎΟΥΒΔΙ ΓΟΒῸΓ- 
γοοϊΐοη, [89 ζοηογαὶ Ἰυάρηηοηί, δἀπὰ ἰδ 6 οἰ ΘΓ] 
Ὁ]ο5Β86 ἀπ 6858 οὗ 0 ϑ8ϊπῖβ ἰῃ ϑανθῃ. Ἐ 

111. Τὰς Οσἱρρείαη. ἘΤμὶβ υἱὸν, βυρροδίοἃ ὉΚΥ 
Μν. Οἵρρβ ἰῃ 188], τηδῖκοϑ 6 Ὀοχίππίος οἴ (μ6 
Ῥογὶοὰ βυθοδγοποῦβ ΤΙ ἐμ τῖδο οὗἨ Ῥδρδὶ Αηϊὶ- 
οαγίβί. [0 τοργθβοηὶδ (δοσογάϊηρ ἰο ΕἸ]οἰ) 
“1050 ΠΟ ᾿ἰνοὰ δηὰ γχεϊρῃθὰ τὶ Ομχὶβι ἰο Ὀ6 
το Θηὐδοποὰ πιὰ (6 βριγι οὐ ὑμ:6 δα Υ]Ὺ Ααἰ]- 
Ῥδίζϑδῃ ΑΥΤΆ, ΠΟΥ͂ ΤΟΥ γο, 88 ἰΐ ὙΟΓΟ, (0 [08- 
Αἰἴγ ἴον Ομτῖδι: διε ποῖ, δὶ ὑη9 ϑῃὰ οὗὨ ἰδ6 
Βοδβι᾿ 5 δπὰἀ νι ϊποββοβ᾽ δοπουγτοηὶ ([) ΜΙ] ]ο πη ἰ4] 
γοΐχη, (Π 6 Βοοοῃά δῃὰ ρ]ογίουβ γοβαυγοοίίοι οὗ (110 
Γαδ οὔ ἐμ ἀοδὰ ἰβ ἰο Ὀ9 ἔ.]8)]64 ἴῃ ἰδ 9 9 6 Υγ8᾽ ὁ0Π- 
γαογδίοη δηὰ σοβίογδί!οη. 

Ὅ. Σμανίφί Τλεοτίρα. 

ΙΝ. 71λε Ῥνε- ΜΠ οπηίαὶ. ΤαΐΪα (ΠΘΟΥΥ, 88 ἰοὸ ἰἐ8 
ζοηοΓΑ] [δία γο8, 15 86 ταοϑὲ δποίθηὶ. [{ νψγ88 Βο]ὰ 
ὮΥ ἰδ9 ρῥυίαἰλίνθ Εδίμοτβ, δηὰ ᾿88 Ὀθθὴ ἰδυρμί 
ψἰ1ἢ σαγίουβ βροοῖδο ᾿ηοαἰ δοαίΐ οη8 ἰῃ 411} δροβ οὗ 
{6 Ομυτοῖ. Αἰποημρϑί 1.8 τηοϑὺ ῥτομιΐηοαὶ ΕΠ 8} 
κροαδκίης δάνοοδίθβ, ἰῃ τη οάθτη {ἰἰπ68, ἀτὸ Μϑάο, 
ΟαΥν, ΕἸ], Νοοῖ!, ΕἸ]ΠἸοιὶ, ἐμ Βιοικογβίοί δ, [89 
Βοηδῦα, ΑἸογὰ, [ογὰ, εἰ6. Τ9 οἱθιβθηίβ δγὰ 
{μ6ι--1. Το ΜΙ]οπηΐσπι 8 ἰο Ὀορίη ἰπ ἃ αἰοσίουβ 
ῬΘΓΒΟΠΑ] δάνοπὶ οὔ Οτἰβί, ἱπιπιθαϊα ον δὐθον {6 
ἀοδιγυοίίου οὗ πιο τὶ: 2. Τα Ὀϊπαϊηρ οὗ 84- 
ἰδῃ ἰδ ἰο 6 “8 δ ϑοϊαίο γοϑίγι οἰΐου οὗὨ 89 Ῥον- 
ΟΥΒ οΥ͂ βαὶὶ ἔγοπι ἰορίϊης, ἀθοοίγηᾷ, ΟΥ ἰῃ- 
λαγίηρ πηδηἰεὶπα :᾿ 8. ΤῸ ἀμωγαίίοπ 8 ἰο Ὀ6. οῃ9 
ἐπουβαη γϑδὺβ (ἰϊθταὶ ΟΥ δυτὰ001164})}: 4. Τδ6 
χεδιιγτγοοίίϊοπ 'ἰΒ ἰοὸ Ὀ6 64 ἰἰίογαὶ γϑϑυγγοοίΐ οη οὗ 
Βαϊ οἵ (6 Ῥτδοδάϊηρ δοὴ (οἰ ΠΟΥ ἐμ ΠῚΔΥΙΥΤΒ, 
ΟΥ ἴμ6 Βροσίδ!}γ δι ἐμὰ], οὐ (δ 9 Θηιτο Ὀοὰν): ὅ. 
ΤῊ οηίἶτο χουοσητηθηί οὗ (ἢ ΘαΥί ἢ ἰθ (0 ὉΘ ΘΧΟΓ- 
οἰβοὰ ὈΥ ΟΠ σίβδὶ διὰ Ηϊ5 τίβοη δηὰ ἰγδηβίογπιϑα 
Βαϊηί, (86 Ἰαϊίον Ὀϑΐης ὡς ἄγγελοι (Μαγῖκ χὶ!. 26): 
6. ὕπαον ἰδΐ8 ρονογηθαΐ, 8}} ἔαϊϑο σχοϊϊρίοη 
Ββανίηφ Ὀδθη ραΐϊ ἄοτνη, (μ9 765) δῃά δ]}} παι! 008 
Βανίηρς Ὀθ66π οουγνογίθα ἰο ΟΒγβι, δογυβαίθτλ ὃ6- 
ἰης πιδὶϑ ἐ6 υοῖγοσβαὶ οαρὶ(8], τὶ κυ ἰθου θα 988, 
Ῥοδοθ δηὰ δχίουηδὶ ῬγΟθΡΟΥΣΥ 80}8}} Ῥγυθυϑὶὶ 
ἐπγουσδουὶ {86 δατ: 7. Αὐἱ (δλ6 οἷοβο οὗ (μῖ8 ρ6- 
τἱοά, ϑεαίδη μαυίης Ὀθθη Ἰοοβοα, [Πὸγὸ δαὶ Ὁθ 
ἃ τοδί ἀροβίββυ, [Ὁ] οπνοα ὉΥ (1) ..)6 ἀθοίγυοίϊοη 
οὗ {πμ6 ἀροβίαίοβ, (2) {19 Ὁπίγουβ8] Τοδυγγ οἰ 8 
οΥ̓ {6 τοπηδἰηἰηρ ἀοδά οὗ ΑἸ] ἀϊϑροηῃδαίίοηβ, (δ) 
80 ζοίογδὶ λιάριηοηί, (4) ἰδ 6 δοπδατεταδίΐοι. 
Τ9 γφυϊποῖραὶ συγ διϊου διηοηζδὶ ἰμβο86 ὙΠῸ 

Βοϊά (}}5 (ΒΘΟΥΥ ΔΙῸ 88 (0--1. ΤῊΘ οσοπέϊπαποθ οὗ 

4 [ΤΊιϑ οἸάου Ταττγοίίη, Ῥ. Μίαοδισίομε, ὁ. Μαγοϊείαθ, τἰκἣῖ- 
ἥοοι, Βεϊ κι δῃ, δὰ ἰ)δἰιοῦ, αἰ} ἰδοῦ; [δὲ πο Μη πίατα ἰδ 

(. ΤῺΘ οσοπίϊηοηίαὶ ΤὨθοϊορί 5 δυχαοαί δ ροδδὶ Ὁ1]Ϊ9 ογῶδ 
οἵ {ἰὉ πΑν δὴν ϑοβμδς ἀοοϊάϊης το [86 οοζγοοῖ, (9 1η- 
οδτηαδίίοη, (110 οὔ, ἔμ Βοδυτγτοοίίοῃ, ἴΠ 6 ἀοσιίγασίίοη 
οἵ Ζαγηδδί θη, ἴη6 6ὁΓ8 οἵ Οοῃαίδης[η6. Μαγοϊκί Δ (ΠῚ Κα ἴΠδὲ 
1{ΠΙᾺῪ πᾶγοὸ Ὀθραίη ἰἢ ἰΠοΓΘαθϑα τηΘΘΒῸΓΘ δὲ Θδοδ ὁη9 οὗ [δ 50 
ἴῃ σπιοοοδείοη, Τηο69 ΤΠ Ομ ΟΦ θοοῦλ ἴο γορδγά ἴδο δίπο- 

88 δ κοῆθτα! πεοϑικθηίηρς οἵ ἔπο ρονοῦ οὗ βαίδῃ. ζἰκῃτυοι 
ἢ (ὁ νἱονν [πδὲ [π6 οΟτἰκίη 16 ἴο Ὀθ γ]δοοά ἰη (6 ἢτγαϊ 

Ῥτοοϊαυγκίίοη οὗ [89 βοδροὶ ἴο ἐπο θη Ἴ166 Ὁ ῬΑ δὰ Βδυ- 
Σδῦϑδ, δὰ ἰδὲ ἴΠ0 δῥμμαέπνο τοίρτα, ηοὶ ἴο 86 βονὸονγ οὗ βαίδη 
οὐὔοῦ ἴα ΟΠατγοῖῦ, νας ἴο ἰδ [πῆποδοθ οΥοῦ ἴἢ6 πδιΐίοῃβ. ἢδθ 
πὐτίϊοο: “ΤΉ το [8 ποῖ ἃ πτογὰ πιοτὸ οὗ το ἀδν}} 8 υἱπάιηρς πὲ 
9 δοιὰ ποὶ ἀϊδίατγῦ (86 Ομ ατοῦ, Ὀαι οἵ πὸ ἀον 8 υἱηΐης 
10αι 6 διιουὰ ποῖ ἀθοοϑίτο τη ῃδίϊοπβ." Τῆιοϑο αἱ] 
Ἐπδι [πὸ ἀπτγαίίοπ οὗ ἴδ ρῬογίυά νῶδ (ΟΥ Ὑ8Δ5 δὺο) ΟὯὨΘ 
βορὰ ᾿ἰἰοΓ8] γοοτα.--- Ε. Β. 6] 

οῦ- 

ΟὨΪΥ ἴον ἐμ οδίδὈΪ δ ταθαὶ οὐὗὁἨ (86 ΕΚἰπσάοι; 
ΟἰοΓ5 ἰδὲ ἰδ ἷἰϑ ἰο δοῃίί 19 ΙΏΟΤΘ ΟΥἩ 688 ὑπΐπ- 
ἰοντυρί ραν ἱβγουρσμοῦὶ (86 ψϑοὶθ ροσὶοὰ: 2. 786 
ἀμτγαίίοη, Βοῖαθ δοίης ἐμαὶ [6 ἰοῦ 58} ἃ γ88Γ8 
δΙῸ ἐίεγαῖ; οἰ γ8 ἰμδὲ (ΠΥ τὸ δψυιπδοίϊε: 8. 186 
διιδ)7εοίς οΥΓ (λα τοφωτγτεοίίοη;---ϑοθ ποϊάϊηρς δαὶ 
Π6Υ δΓ6 αἱὲ (110 Βαϊ ηἰϑ; οἴ ΓΘ ἰδὲ (ΠΘΥῪ δ΄6 ΟἿΪΥ 
{8 ἸΠΔΙΙΥΓΒ; ΟἰοΓθ Βι}}}, ἐμδὲ ὑπ Ὺ διὸ {(π6 5ρ6- 
οὐδ }}}γ ἔδίτμα], ἱποϊα ἐπ (86 τηλῦίγτα: 4. ΤΏ γο 
ἰαίΐίοη ο7) ἐλε “ειοα ἰο ἰο οἶον ὩδΔί10}8 ;---ΘΟΙῺ 6 δ0ῃ- 
ἰοπάϊης (δ ἐπ 6 δτὸ (0 ΟΟΘΌΡΥ ἃ ροδί(ΐοα οὗ 50}6- 
ΤΟΥ: οἴ γ8 ἀϑηγίης ΟΥ τιοαϊ τίη [π15 ορί πἰ08. 

Υ. Τῆς: Ῥοεί- ΜΙ οπηιαὶ. ὙΠῚ8 ΓΠΘΟΥΥ, τὸ ΒΪΘᾺ 15 
(89 οΠ6 τηοϑί ζϑΏΘΡΙΥ δἀορίοα Ὀγ Επρ] εἶ 5ρθακ- 
ἰης Ῥτοιθδίδηι Τβοοϊορίαπβ, τγῶϑ ἄγοι {0}}γ ἀετε- 
Ἰοροὰ Ὁγ ὙΔ|ΙΐιΌγ.Ὁ Βδῦογ, Βγοόνη δὰ Βδγηθβ 
Βδνθ Ὁ66ῃ διροηρδὶ ἰμ.6 τηοϑί Ὀσχοιαϊηθηὶ οὗἁὨ ἰἰδ 
δαἀνοσδίθβ. ΤῈ ΒοΒΟΙΩΘ 88 δοὲ ΖΒ ὉΥ ΒΊΟΥ 
8. 88 ἴ0110}78:-- 
“Ἰ 1 Ὀο]ονο ἐδπαξ, αἴτονς ἐδο 1] οὔ Απεομτίοί, ἔνοτο εἰν 61] 

Β6 ΒΓ ἢ ἃ μἰογίου βίδίο οἵ μο Ομυσοι, ὈῪ 6 οοηναταίου σΐ 
(δ “ον ἴο ἐδο ΟἸ γὶδιίδε δ ἢ, δὲ δἢ}4}} ἴο ἴ πὸ ὅσαι δα 
ἀοαὰ; ἴμδὲ ἰὲ δ8}} ἐβϑὴ δουτγίδηθ [ἢ Ῥϑϑοὸθ διεμὲ ΡΙΡΌΣΥ, ἰ8 
γικινἰδουδηοϑθ δὰ μοὶ ποδα, δὰ ἰῃ ἃ ρἱουδ οὔερείτς; ἴδδὲ εὐκα 
ΔΌΔΙ} υοκίη ἃ φἰοτίουο δά τιπάϊδιτπιγ θα τοῖρα οὗ ΟΝ τίδὶ ονες 
Ὀοΐἢ εν δηά Θοηξίο, ἴο οοατίυθ9 α τμουδδη ἃ γοδτῖθ ἀστίηξ 
16 εἰπι9 οἵὁἨ βαέδη νἱάϊηᾳ; δὰ ἐπὶ, οὶ ϑόοδη ἴΠ 6 Βαροαῖ 
νὍὯ8 ΕἾ 68, Ὀδοδῦθο ἢ6 οδῦρο ἐπ (δ ρίγὦ αν μοῖραν ὁ. ἾΔ1Δλι,-- 
80 584}} (ἰδ ὕ6 ἴδ οὐπεγοὰ οΥΓ πιατίψτα, ἀρὰ οἵ τόδ πο μοά 
ποῖ τοοοίνοα ἔδο 'τϑαχὲ οἵ λα Βροικ,͵ Ὀοοδῦδο οὐ 8 εὶγΓ ΦΏΙΤΟ 
[τοϑύοπι ἤγομ 4}} ἀοοίγί 66 δηὰ ρσδοιίοϑθ οὔ ἵν Αἰ ΒεΞ δὴ 
Οπαγοῖ, διὰ θυσδΌδβο ὼ9 σρί τὶς διὰ ΡαΓΙΥ οἵ ἴδ6 εἰτηδι οἵ 189 
Ρυγίπι εἶν ΤμΔΓΊΥΤΕ 88}41} γτοίπτη. ΑὩὰ ἐμογεῖοτο- 

1. 1 ἀρτοο πὶ τἢ τἢο ραΐτοιδ οἵ 9 Μ|ΠἸδοΩ  πι ἰὰ ἐπα, ἰμδὲ 
Ι Ὀο!]ονο βαίδη Ὠδίἢ ηοὶ γοὶ Ὀδϑὴ Ὀουηῃὰ 8 τθοτδαιμῆ γουπ, 
ὯΟΓ ΜΠ}ΕΠιΙΕΗ ΒΘ ὃὉθ9 δὸ Ὀουηὰ {1}} πὸ εἰπη οὔ ἴδιο οαἸΠὴς οἵ ἔν 
ἥν δινᾶ ἔδο ἐἰλο οὗ 8ι. δοη  ΜΙΙΠΘμηἰαιϊΩ. 
2. σαὶ θῶ ἰὼ τ|8, τας ἴθ ἴτρ ἈΠΟ 

π|11 ηοῖ ἢ {Π}} ([δ6 (Δ}} οὗ Απεοδγίθξ; ΟΣ Ἐπ|1} τδ 9 δόσε 
Ροὰ οοηγοτγίφά 11} ἔπος εἶἰχπλα, [Π6 ἰἀοἸ ΔἰὙΥ οἵ 9 Ἐοταδλα ΟΒαγοὰ 
ὕθιδα θεὲ εἴοαὶ οὐὔδίδοϊο οὗ εἰνοῖγ σουῃγογδίοη. 

8. Ἰ αρτοῦ Ὀοΐὰ τί ἐη0 τοούάσθγῃ δοὺὶ αποίοης ἈΓΠῚΘπΙΔΥΙΜΑ, 
πὶ ΤΏΘη δ41}} Ὀ6 ατοδὲ Ῥοδοὺθ δῃά μἰϑηΐυ, δῃὰ ὑτεαῖ π100» 
Ἐὲ βου θὰ Κυονπ]οάρο δπὰ οἱ Σἰκϊοοῦνηοδ ἰδ ἴλο τοῖο Οδυστα 
ο 

1 (πογϑίοτθ ΟἿ. ἀἰδος ἴχοπι ἐδο δηοίοηὶ ἈΠἪοπογίο [ἃ 
ΚὮγοο ἰμίηρσ: 

1. Τὴ ἀδηγίης ΟΝΓδἐ Ὁ ῬΟΓΘΟΏΔΙ ταῖρτι Ὁροὰ φατε ἀυτίπΑ 
16 τουσδηά γοαῖβ: διά ἰὼ (ιὶα ὕοξῃ Ὧτ. Βατοοὶ διὰ »έσ. 
οὰθ ΟΧΡΙΟΘΕΙ. παγὸ στουουῃοδὰ ἐμοῖς ἀοοϊγίηο. ἢ 

4 [ΕΠΠοἱἱ πτίϊο86: “ Υἱέγίη πονογος, πῶο δἰϊυόδα ἴὸ 
ὙΓΒΙΓΓΌΥΝ 86 8 ποῦῖς {πὶ ρον οά, πλοῖα Ὀτί οὗ οἰ λτίουν ἔγοδι 
ἔν σα ον τυίθογα, Οοπταὰ οἵ Μππίυκ δηὰ ὑδσοΐ τα ΟΔ11Ὸ5, δὲ 
οχργοδβίγο οἵ ἐο βτηϑθ ζθΏθεαὶ νἱονν."-Ἔ. Β. Ο.] 

Βυιδὶι 6! οἹ ΟΌΒΙΥ τοιματῖχυ ἡ τμ͵5 ἀοοξαγαείου οἵ ΓΒ ν:: 
“ΤῊΪδ την ὕ6 ᾳαυοδεοηοά. πόθο τοῦτο ἤδΥθ ἡδοὰ ιτδ8 
οτοϑά οὗ [6 δῃοίϑηϊδ οὐ τιΐδ δα θεῖ, ψ ποδὶ γοθουφοίδα Ὁ 
ΤῊ γἱοῦσ οὗ Μοάο, δ ὀχργοδϑοὰ ΌῪ Εἰ τλθο], τὸ δ κήυϑε: 
“ὝκΑ: [Π6 4φυδιλν οὗ ἐπ 6 τοῖρηο δῃουἹὰ ὕ6, πίοι ἰ6 60 αἰ- 
ξυϊατῖν ἀϊογοηοοὰ ἔτοτλ ἴμ9 τγαΐβη οὔ (Ἡτίδε Βιτδοσῖο, ἰ8 
ΠΟΙΓΠΟΓ 588 ΠΟΙ ΘΑΔῪ ἴο ἀδέοιτηὩθ, Γαγίδον δὴ ἴδιαι ᾿ξ εποοϊά 
νο ἴ809 τοῖχο οὔ οὖν βανίουγ᾽ τἱσιοΥ" ΟΥ̓ Ηΐο οὔϑδενα, 
Ὑογοίη Βαίδη Ὀοίηρ Ὀουπὰ ὩΡ ἔγοιλ ἀδοοϊ τίς [0 πβαιοθὰ 
ΔΏΥ ΙΏΟΓΘ, 8,11 [6 εἰτ)9 οἵ Ηἰδθ τοίχη ὕο (1616, 86 ΟΠ αΙΟΣ 
ΒΟΌ] ἃ ΘΟΠΦΟΩΌΘΠΕΥ ΘΏΪῸΣ 6 τῶοδὲ ὑἱ ἐπαΐαϊ Ῥαϑοθ δικὶ ΒΔΡΡΥ 
βοουσγίεγ ἴγουι ἔμ9 Ὠογοιίοδὶ δροδίδοϊε δῃηὰ σατο ον δαβεγ- 
ἰηγε οὗ ἔογιωον εἰρωθδ; ὉὈπὲ Ποτθ (7 δὴν ἩΠ6γῸ) [86 ΚΌΟΤΒ 
ΒὨ ΡΥ ΓΘΟῖΣα οὐ ἔμοθο τῶο ὮΑΥΟ ὈΘΘῺ ἴοο τϑηςζυτοῦβ 

6 Ὧ6 τηοδὲ ὙΆΓΥ δοά οὐγοίαϊ, πα τὸ δάτηΐς ποιδίβε [810 
οὔγ ἐπδχίπδίιίοηδ πιο ΠΙΛΥῪ ΓΟ ΟΥ ἐπ ρϑθο ΔῺΥ οαὐἰδποίο 
ἰθποὲ οὗ ἐδὸ Οτίσείδη ΠΝ, 86 αἰδοὸ ἰο ὕσπατο οἵ κτοδῦ βινὰ 
ΘΆΤΤΙΑΙ οοηοοίία οἵ Ερίουτοδ Βαρρίηοδο τοϊδοθεθηίηξς [88 
ἘΡΙΡΙΕΙΑΙ ΡΌΓΥ οἵ δαϊπίδ. 1 πὸ οοηοοὶξ ΔῺΥ ἀκ! κοτε, ἰοῖ 
{Πθπ ὃὉ6 Βρίτίτυα]. ὙἘ6 ργϑϑοποὸθ οὗ Ομ γίϑὲ ἴθ το Κι 
Μ{| πὸ ἀουδί ὕο κἰοτίουδ διὰ ον ἀδῃξ, γοῖ 1 ἄατο ποῖ δὸ εδδ 
δ8 ἐὐ ας Δϑὰ (ποὗ δοῦλο δαοίϑη!δ βϑεῖ ἰὸ δυο ἐδουκὶ) δὲ 
[ὲ νὴ "1 'ὸ ἃ υἱίθϊ]θ σοῦγογθο οὔ ϑαγτί. Ὑοῖ, πὸ στδυῖ, ἢ 
ΔΡΡϑδσ δηὰ ὑς τἱ᾽ δἰ Ὁ γυνϑαϊοὰ ἔτοῖα Ὀθαυϑῃ; γε 
ἴπ6 ΘΑ ΠῸς δηά μαι βοείης οἵ Ηἰδ δηςοίοος ὑϑόρ]α, ἕο σθοδι ἴ8 
[86 ἀδγβ οἵ οἷά Ἧο ἀϊᾷ δ0 τυδηῦ ποπάθεα." Μοὰο Ρεϊϊττοὰ 
ἰδὲ ΟὈτίδὲ πουἹά ἀρρϑαγ 1{ἰοεα!ν δὐὰ αἱοτί ΕἾ ἕο [8 65. 
1ΔΌ} δ Ὠτοοηξ οἵ ἴπΠ0 Μ|ΡΠοηπίητα, δοὰ ἐδαξ ἐμ 6 δροείδὶ ϑοῦδε 
Ἠο πουϊ!ὰ τοίχῃ τὨτουρκδουϊ ὑμ9 ροεϊοά. ἴῃ δὸ ὑεϊίονίπᾷ, ΒΘ 
Ἐ5} τ ρρῦσα 6] θη 8 οὗ [δ 6 ργϑ Δ θη μΐδὶ 
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4 ΤΒοΠρἢ ἵ ἄλτο ποῖ δοδοϊ αἰ 6}. θην πρδὲ ἘΔΟΥ Δ] Ῥοεὶ- 
τοῖν δἰᾶτιι, τἰμδι 1:6 Οἷἐγ οὗ ΨΦογαβαιθπι Θ04}} ὍὈ6 ἴΠ0Ὼ ΓΘ. 

δα, δηά (ἢ οοηγοχιοὰ ον δ. 81} σοΐαταη ἴο ᾿ξ, Ὀθοδι86 [818 

ΡἴοΟΒΑυὶγ ταδὺ "6 οοἱ θεῖ θα ὕγοτα [8086 το γὰ5 οὔ γί δε, ϑογμδαῖδηι 
εδαῖ! δὲ ἰσοἀάφη ἄοισα ε{} ἰλα ἕδη ο ἐδκε Οεν εἶδε ἐε οονδ ἵν, Ὁ} 9 
χχὶ, 24. δπὰ 84}} 8 6 ὍΡΟΣ δϑϑῖ ἴο ἀδθοίαγο ἴπο 7985 8}}8}]} 
1θη τυϊογη ἴο τῆοὶς ονα ἰδ, 56 Γ. Χχχχὶ. 38-.40:; γοῖ ἀο 1 
οὐδ ΤΥ ἀΘῺΥ ψἢδὲ ΒΑΓΏΔΌΔΒ δηὰ οἴδοτα οὔ ἴθ: ἀ0 οοπ- 
ἰαρὰ ἴον, τἷΣ.: ἐπδὲ [86 ἐθαιρ]ο οὗ Ψογηθαοτα 888}} ὈῸ ἴδ δὴ 

Βαϊ! ἀζαίη; ἴον τ 8 18 ΘΟΠΈΓΑΓΥ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο {Π8 ρῥἱδίη ἄθοϊαυ 

ταιϊίου οὗ 838. Ζοῆη, γῆο δβαίτἢ, 1 δαῖσ Ἠο ἰεπερὶδ ἐπὶ ὑδιῖ8 πόῖῦ «ογ» 
φαἴειι, Βεν. χχὶ, 22, ὮΘΠΟΘ 1 ἰηΐον ἴθ 1 [8 ἔο Ὀ6 πὸ ἰθ61}}9 ἰῇ 
ΒΥ μδιί οἵ ἰξ: Ὀπξ ἴο ἴη9 ττῦο]9 ἀθείχη οὗ [06 Ἐρίδβε1θ ἰο 1}ι9 
Ἠοῦγονα, νυ ϊς ἢ ἰβ ἴο δῆον ἴμ9 ἀἰδαο υἰϊοι οὔ (0 Τοτ Ρ}6-θοΓ- 
Υἱοῦ, ἴοσ ἰῃ9 ΘΑ δα8 δηἃ ὈΠρτοβίδυ]οηοδα οὗ 1ζ (Πδὲ [89 
Φεν θη ἱλΌδγΏδοΙΘ ἡγῶ8 ΟἿΪῪ 8 ἥχοτο οὗ [89 ἴγιιθ δηὰ ἐδλ6 πιογὰ 

οί ἰαδενγπαοῖο τολίολ ἰλο [ονὰ »ίελοά, απὰ ποὶ ταν ; (Π0 «[ὁν7- 
δὴ δες ΔΓ ΟὨΥ ἃ ἩΟΓΙΑΙ͂Υ ΘΑ ΠΟΊΠΑΓΥ, ἃ ρδιίογιι, βηὰ ἃ 
Ἄξχαγο οὗ [Π6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ΟἿ ἑπίο τολίολ Ολτίδέ ον Ηρ Ῥγίσει ἰδ 
οπίογοὰ, Ηοῦ. γὙἢ}]. 2, ἰχ, 2, 11, 23, 24. Νον, δύσῃ 8 ἴθ} 16, 
Βαοῦ ἃ ΚΠ ΕΏΔΓΥ, δηὰ Βυς ἢ δβογγίοο, σδηηοῖ ὈΘ δυϊαὐ]ὰ ἴο [Π9 
τυσαῖ αἰοτίου δηὰ βρ᾽ϑηάϊὰ εἰπλοθ οὐὗὁἨ ἔμο ΟἸγἰδιίδη ΟΠ πτ οὶ ; 
δηὰ ἐπογείοτθ 189 Αροδι]ο βαίι, 1.6 Σσοτὰ ὥοὰ ογαπιδροίονι, απὰ 
ὅδ Ιατπαῦ, 841} δὰ ἐλείν Τοταρία. 
8.1 ἀἰϊδον θοῖἢ ἔγοιῃ ἐπ δποίϑης δηᾶ ἐδθ ταοάϑσιι Μ|110})» 

Δίοα, 5 (ὩΓ 83 ΠΟΥ͂ δϑδοῦί 1Παἱ {Π|4 8141} Ὀ6 6 γοΐχζῃ οὔ βίοῃ 
Ομ γί εταῆν 535 Ἦλγτο βυ οτοὰ ὨηἀοΥ (ἢ 6 Ὠοα τ ὮΘῚ ῬΘΥΓΒΘΟΌΪΟΓΒ, ΟΥ̓ 
ὉΥ ἴῆο τᾶγχοὸ οὐὁ Αι οὨτίδ : ὭΕΕΙΗΕ ἰξ ΟὨΪΥ ἃ τοισὴ οὕ [0 σ0ῃ- 
τοτίοά δον, δὰ οἵ ἴη9 αϑη 1165 ἐθθη δονψίηκ ᾽πὶ ἴο ἴΏθμι, δὰ 
ποίης ἰπῖο ομϑ Ομ αγοῖ ν 1611. 

Ἦν (ἰδὉ δϑονϑ φυοβϑηϊδίϊοη, φροδίςπι 110} 8- 
τίδηβ, ἴῃ ὑ8 0 τηαΐῃ, ἄστοοὺ. 189 ομἱοΥ ρμοϊηί οἵ 
ἀἰδογοησο 8 85 ἰὸ ὑμ6 σοίυτη οἴ ἰμ6 7671 ἴο (Ποἷν 
ΟΝ Ἰδηἀ---δοῖλο Βοϊ ἴῃς, τὶ Ἡ Εἰ, (μαὶ 1 19 
οἰκο ρἴδοθ; οἰμοσβϑ, ἀθηγίηρ ᾿ι. ΤΏΘΥΘ ΔΥῸ 8180 
ἀἰογθησθθθ 848 ἰ0---1. ΤῊΘ πδίυγο οὐ {86 ϑδοοηπά 
Βεϑυγτοοίϊοπ ἱπηρὶ] θὰ ἴῃ χχ. ὅ,---ϑοῖηθ, τὶ ϊ Ὑ10- 
Τῖηχα, ἰἀοηεἰγίης ὁ 1 1ΠῸ ἐμ σοηοραὶ ΤΟΒΌΓΥΘΟ- 
ἐἶοῃ οὗ νϑσβ. 12,18: οἰβουῦβ, 88 ἩΓΒΙΓΌΥ, ΕΔΌΘΡ 
διὰ Βτγονῃ, ΘΧρΡΙ δἰ οἷηρ ἰΐ 858 (86 ὑρτὶ βίης οὗ Αἢ- 
εἰοιτίβιϊδη ῥσϊποὶ θα ἰὰ ἐμ ὸ σοηίθαάοΥ8ογ οὗὨ οκ 
διὰ Μαρορ: 2. 70 Νὸν Φ6ΥΌΒ4]6Π),---βοτηθ, τ [1 
ἘΠῚ ΌΥ, τοχαγάϊης 1 88 Γοϊδίϊηρς ἰο {μ9 ΜΠ|])] ΘΠ 16] 
δοῃάϊιϊου οΥ ἐδο ΟἸ ΤΟΝ: οἰμοτθ, 88 Βγότῃ δηὰ 
ΕΔΌοΥ, υηδογβίιδηδίησ ὈΥ ἱΐ {80 μοϑέ-πιϊεππίαϊ 
ϑοπαϊἑΐοι οὗἨ Ὀ]οββθάῃθββ δηὰ αἷοσγ.---Ε. Β. 6.] 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ὈΕΤΑΙΙ,. 

γον. 17. ΟΣ; 889] δἰαπᾶϊηρ ἴῃ τ06 βΒ:. 
--1π|λὲ εωπ, Ὀθοαυδο ἔγοτα ἐμὶ8 βἰδπά-ροίηιϊ, ἂϊ- 
ἰφὰ, 85 ἰὲ 4180 τὯβ, ἰὸ (0:6 ΦἸΟΥΥ οὗἩ {μα ΑὩ μοὶ, 9 
68 Ὀεοϑὶ 64}1 ἴο ἰΐϊο ὈΐΣα5, γίηρ ἐν μεσουρανήματι 
(ἔνα! ὰ 1., 6 :.υοιίο, ΗἨρηκχδιθη ον, ΕὈτασα, 
γοϊκιμαν).᾿ ὈΟΝΒΤΕΒΡΌΙΚΟΚ. [ΙΓ (ἰϊ8 πνοτὸ (ἢ9 
τοοῖϊνο ον 86 Ῥοϑί(οη οὗὨ {6 Απροῖ, 6 σαϊχδὶ 
τοθποῖ οί ν δνο ἰδ θη ἷδ βίβ πὶ ἴῃ [86 ΙΩ008. 
Ηἰΐδ ροβἰἰἰοπ ἴῃ (9 βιὰ: 88 δὴ ᾿πηροτί τοϊδίϊνο δἱ 
ὁπ69 ἰο ἐι6 Κἰηχάοιι οὗ Θοἂ δηά ἰο ἐμ Οοβιμοϑβ. 
Το βυῃ, 848 τουδ]δίΐοη, ἴδ (1.9 ρυϊποὶρὶθ οὗἁὨ ἐδ 
δρ᾽ τὶ ν- γοδὶπὶ οὗ (818 Ῥχοδοηῦ ᾿ἴο:; {μ:9 δ, 88 8 
66] δι 1δὶ θά Υ, 15 (89 ἀοτηδΐη οὗ (818 ρυϑβϑῃὶ ΟΌβπο8 
860 ὅγΥν. ΥἹΕΥ; οορ. Βου. ἱ. 16: Μαιΐί. χχὶν. 
). Οοιῶο, ὈΘ καϊβοσχϑᾶ ἴοβϑῖβο:.--- ὅ90 (86 

οἰϊδίϊομβ δΔΌΟΥΘ; ΘΟΙΙΡ. 8180 Ἀἴαιι. χχῖν. 28, Αο- 
οογάϊης ἰο Ὀιδιογά οἷ, {π0 8] απ λοιποί οὗἨ του. 
21 δτὸ ἐμ6 Ὑγ}0]0 τη888 οὗἩἨὨ {86 ἱπηδὈϊ 6ηἰ8 οΥ̓͂ ἐδ 
δλρὶ. Βαὶ ὙὮθη66, (θη, τοῦϊὰ οοτὴθ ἰη0 τηῦ- 
{{ΘΘΥΒ δἱ (9 δῃὰ οὗὨ (μ9 ἐπουδαπὰ γοδσβῖ 1860 
Ἐσδείενε χίπσε δου] 4180 δ6 ἀϊδιϊηρσυΐβμοά 
τοι (ῃ0 ἐὲπ ἀίπρε. αος δηὰ Μδρος δΒδᾶγϑ ποὶ 
γεὶ Ἰοϊηοά ἰδ6 οομϑῖοὶ. Το λοιποί ἀγο6, πιδηὶ- 
ἔεδι}γ, (ἰὴ 9 Απ οι νὶβιΐδη Βοϑὶ, ὕγοτσι τίσ (ἢ 6 
ΪῺΔ88 οἴ ΘαΥ ἢ ̓8 1 ΠΔΌΪ Δ 8 ΔΥῸ 8.11} ἐο Ὀ6 ἀἰβίἰη- 
ξυϊειο. ΤὍπῖο 86 κγϑαῖ ΞΌΡΡΘΣ οὗ Θοᾶ.-- 
ΑἈΕ Πο8ἷ5 ἰο {86 Μδυτίδκος ΒΌΡΡΟΥ οὗ (86 [δι Ὁ. 
Αἱ (89 ζΟΣΙΔΘΥ, 8}} (89 Β65}} οὗ (Π6 168}}1γ-τὐἱϊπα οὰ 

ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ ῬΤΟΥ ἰο ἴ6 Ὀϊγάβ; αὖ {πὸ Ἰδαίου, Ὀ6- 
Ἰίουθσθ, 88 ἰοἷγβ οἵ αοά, Ὀόσοῖηθ μιοῖγβ οἵ δ] 
(ΐημ8. 

γεν. 18. Τμαῖ γθ σαν θ61.--- Το ρῥγοβρθοίῖγθ 
οομμρ]οίο ἀεοδβίγαοίίοη οὔλίο ΟΒ.110 ιοϑὲ 18 βοῖ 
ἔοτί ἴῃ ἀοίαὶ]}. ' 

γον. 190. Αῃάᾶζ αν ἴῃ νυν] ]ἅ-Ὀ6881.---ΤῊ9 
ὙΔΙ-Τ Δ Κίης, οα (86 ρϑεὶ οὗ (86 Βοϑδϑί, 18 δι γο υ. 
Οὔ818 νου]ὰ ; 1. 18 8 ἸηγΟ ἢ, 8 ἀγα νης ὉΡ ἢ ΟΥ̓ΟΡ 
οΥ̓͂ Ὀδι.16, (ἢ9 οσοταδαίδηθ Ὀοΐηρ ῥσχγονϊ θα, ροῦ- 
Βαρβ, ὙΠῈ (86 τοδί ἰου τ] Ὁ]0 τηδίθυ 8] ΘΔΡΟΏΒ. 
Βαϊ, ορροϑβϑά ἰο ἐμ, βίδῃι 8 δὰ ἄγπιν ο7 Οοά, ρατ- 
εἰδ}}ν δὰ ῥσοάοζαϊ δ Ώ }Υ 88 8 Βοβί οὔ βρίυ8. Απὰ 
γαῖ τθογο, (89 στράτευμα οὗ ΟὨγῖδὲ δίἰδηϑ σοη- 
ἰχαβίϑα, ἴῃ 118 Ῥογΐοοί ὉΔῚ, τὶν 086 ᾿π ΤΏΔΕ Υ͂ 
Θοηζυδοὰ δηὰ αἰγίἀοἀ στρατεύματα οὔ ἰμῃ60 Βϑδϑδί. 
ΤῊ δἰϊοιρί οἱ δὴ οχίθγῃἠ δὶ δοῃϊοί 18 ̓ τατη θα 1Δ(6] Ὁ 
Τρυβίιχαϊοα. Τὴ ῥγορδοίϊο σλίαγοδομγο τϑϑίϊης 
ὌΡΟΣ ἐμὶ8 ἀοι δ ]θ ΔΓΓΑΥ͂ δηὰ Ὀδ8ι.10 ολπηοὺ ὉΘ 
ὈΓΡυΒηΘα δ51:16. [10 τηϑῪ ΟὨΪΥ͂ Ὀ9 φαϊδεγοα ἔγοῃχ 
ἰδο παίασο οὗ [89 δνηνΐθβ, ἱμαὺ ὉΡοὴ {86 5Βῖ46 οὗ 
ΟὨγῖϑὶ 8}} (86 ἀνηδιηῖο ἴογοοϑ οὗ βρὶ τὶ] μυτηδ- 
πἰζγ τὸ δοποδηίγαίθα, ψ ἢ} }]8ὺ ρου {ἰμ6 βἰάθ οὗ 
Απ οι τ βί ἀθιμοηΐο οχοϊ θιηθηξ ΤΩΔΥῪ ΒΌΠΠΟΏ (0 
ἰϊ8 δἱὰ 4811 (86 οοπίγίναποοβ οὗ ογδῖν δηὰ υἱο- 
Ἰθ9π06. 

γον. 20. Δεηᾶ ἴδο υἱδιἅ-Ὀθεαβῖ ννὰβ ἴδ]. 6}. 
---͵Ὶὶ νοΐ τα γ, 15 τοβοννοὰ ἴον ἰδ 9 Τα 9 0 πᾶ Κ9 
Κπον. ὅδίησϑ ἔμ γ6 18 Ὧ0 τηθ (00 τηΔ68 οὗ ΔΗ͂ 
Ῥγοσθαϊῃρ ὈΔι116, 8 Βρὶ γἰ(8] ΡΓΟ6688 οὗἉ ἀϊεβοϊ α 108 
18 ῬΧΘ-δυρροθοὰ 88 ἰδκίηρ ρἷδοθ ἴῃ ἰμ6 Βοβί]θ 
ΒΕΙΩΥ ---ΟΒΡΘΟΙ ΔΙ 8 ΒΕραγϑίίοη Ὀθίνγοοη [9 τἱηρ- 
Ἰοδάουβ δηὰ (89 Αὐὐ ον ϑιΐδη ᾿οϑί, πυρά ϊαἰ θὰ ΌΥ͂ 
Ὀινίηθ ἰθστοσβ.Ό Αμᾶ τ Βίπι [8.6 14156 
Ῥτορδϑί.--- [ἢ [00 οΥἰϑὶ8 οὔ {10 ἀἰδυπίοη Ὀοί γ Θ 6 ἢ 
ΒΔΌΥ]ου δά ἐμ Βοδϑί, (6 Εδ]80 Ῥσορμῃιοὶ [8 
οϑρουβοὰ ἰ.ι6 8146 οὗ (89 Βοδϑῦ; 8 Υἱθὺν ΒΊΘΏ 18 
ῬΥΘΡΑγΘα ὉΥ (6 ὥοη6ΓᾺ) ἀοδϑογὶ ρἐϊοη ἴῃ οὗ. χ ϊξ, 
10 18 8 Σϑ8}}} οὗ ἃ ζδίυσο ἰο ἀϊβιϊη ρα ϊβ Ὀοί 66 ἢ 
[89 ζοῆοσγαὶ ῥυἀρτοοηί- ἰοίυγθ οὗἨ οὔδρ. χὶϊὶ. δηὰ 
129 (δχθ6 βυδβοαμπθηΐ ρὶοίαγο65 οὗ λυ σιηοηί, ἩΒ ΘΠ 
ΕὈγατὰ δοϑῖϑ ἰο ἀἰδβιλη ρα θα Ὀούνγθοι (Π 6 ρϑοιαο- 
ῬΡΟΡϑὺ ““ἷπ ἰμ6 βἰχὶβ ψοσ] ἀ-ἰκί ηχάοτα ἡ διὰ δὴ 
ΔΔΙοσουβ ᾿γιη8 ῬΟΥ͂ΟΣ ἷἱπ “180 εἰσί του]ὰ- 
Ῥοννοῦ᾽᾿ (Ρ. 607). 

Οαβὶ αἱὶνϑ ἱπῖο ἴ89 1δ|τθ οὗ [89 ἢχο.---ϑοο 
σἾΔΡ. χχ. 10, 14 δῃηὰ οἕδρ. χχὶ. 8. [{ 18 θαυ} 
ἰησογγοοί ἰὁ Δρρσχϑθθῃηὰ Οἰδλεηπα ΟΥ ἰμθ 1Δκ6 οἴ 
το 88 8 Π16Γ6 ἰηίογηδὶ[ οοπαάείοη οὗ (9 ἀδιηηοά, 
ἃ8 ἰ0 ΔΡΡυϑδϑῃᾷ ἱΐ ρυγοὶν 88 8 οοδιηΐοαὶ γεσίοη οὗ 
Ρυἰβηθηί. Α σοδυὶ πΒΙΟΝ 18. ἰγ0 ΘΟΠΘΘΓΠ- 
ἰῷ (6 Αροσεαϊγρίΐο Ηθδγυθῃ---ἱΖ., {μδὺ 10 ἢ88 ὑμ9 
ἱπιροτὶ οὗ 8 ϑβϑρὶ γί] σορίοα 88 γ)7ὸ]} 88 8 ΘΟΥΥΘθ- 
ϑροπάϊηρ οοβπιΐοα) το 0Ώ--ΒΡ}]168 6180, 'π δῃςὶ- 
ιπο8ἰ8 ἰο Ηθανυθῃ, πη ἐμ ἄσϑὶ ρ]806 ἰο Ηδάα685, ἰῃ 
{86 Βοοοπὰ ρ]8Δ090 ἰο ἐμ ΑΌΥ88, δῃὰ ἱπ ἐδπὸ ὑμ͵γὰ 
ΡὈΐδοθ ἰο ἙἀδθΘΏ;Θ.ῳ ΗδηρβΒιΘὨΌΟΥΣ δάνδῃοοβ 8 
τυ ϊουβ τον. “ΤΏ ἰογχὰ αἰέυο, πὶ ουῦ Ὀο- 
Αἷγ ἀθαὶὰ (δοτρ. νοῦ. 21), σοπᾶτγτμβ (9 1468 
(8δὲ (80 Βοαϑὲ δπὰ {86 Εδ180 Ῥγορῃοί 8.9 ποὶ ἢ .- 
τὴ8 ἱπαϊνί ἀυ.}8, Ὀὰὺ ῬυτΟΙΥ 1466] ἔοττηθ. Α δυ- 
τη ἱπάϊν! ἀπ 8] οσδπποῖ θοὸν μ6]] αὐΐνε." Αραϊηβί 
σοῦ ΕὈταγά: “1 ἰμ6 Βοδδί δὰ (86 ᾿γὶπρς Ρτο- 
ῬΒοὶ 00 ΘΙ] 6 π|8 ΟΥ̓ ΤΊΘΥΘ Ῥοίσογ δ, Ὁ Ἃ0 ποί Υἱ ΘΕΙΙΥ͂ 
ΚΏΟΥ ψ8δὲ (ἢ ΘμμὈ]οτηδίϊο ὑγαὶϊν οὗὐὁἨ Ὀθὶπρ οδδὺ 
αἷἷϊνο ἱπίο {86 Ἰακο οὗ ἢγθ σϑδὴ τθδῃ,᾽᾽ εἴθ. “ἴῃ 
ον. χχ. 12 (δοιρ. Ζομη νυ. 29) (86 ν]οκϑα δτθ 
γαϊβοὰ ἤγοιῃ ὑμοῖὶν ζγᾶνοθ δηᾶ το-ποὶθαὰ ἰο ὑοὲν 
Ὀοάΐα8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ (0 (6 ἰηΐοηῦ {μδὺ ἐΠΘΥ͂ ΤΩΔῪ ὯΘ 
ΔῸΪΘ ὑο Θῃάυχο ἰδ)0 Βδτη68 οὗ ϑί 6.8] ἰογιμθηΐ (68. 
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Χχ. 16) ἴῃ ἰποῖν ὈΟΑΙΥ ὨδίαΓ08 88 Ὑ796}1 88 ἴῃ {πο ἷγ 
Βρ ̓ ν (8. Βαί, 11|10 ΘΟΏΩΤΌΪΥ 88 ἰθόγο ἰ8 ὃ6- 
ἱν  ο ΡΌΓΟΙΥ ἰάθα] ἰοτγτ8 δπὰ {9 ἸΑκοὸ οὗ ὅτο δπὰ 
ὈΡΙπιδίο!θ, ἐλ 6 γ0 15 88 1116 ποοοδδίιν ἰ0 τ]ὸ (Ὠ6 
Ῥοββϑβδίου οὗ 8 ὈΟᾺῪ 8 Ῥσϑὶ Ὁ ΌΏΔΕΥ οοπαϊ οι οὗὨ 
Θομ θη βυδοτίηρ. Ἡοη (86 ἰαζε οὕ 3τα ἰβ οα]οα 
“(80 δοοοηᾶ ἀφθα ᾽᾿ (οΏΔΡ. χχ. 14), (18 ὕδασίῃ] 
οοῃσορίίϊοη δἰγοίοῃοδ, ὁ (86 οὯ6 ;δηά, Ὀογομπὰ 
ἰάοαὶϊ ἔογαβ, δηὰ οὐ ἰδ6 οἰασ, Ὀδγοῃὰ ἃ σοῦρο- 
ΤΟΑ] κυβδογίης ὉΥ ὅγο. ὃ) είίο ῥυάϊοϊ οὐδ} Γὸ- 
ΤΩΆΓΚΒ, ἴῃ σοβροοὶ οἴ (δ6 αἀἰδι᾿ οί οη8 Ὀοίνγθο ἰΠ 6 
Ῥυπίβπηθηὶ οὗ ἰ86 ἔνψοὸ Απισγἰϑι δὴ ἕογιβ δηὰ 
6 Ῥυηὶβῃιηοπὶ οὗ δαίδη: ““ἼἸἸΟΥ ἃγτὸ ῥυάροὰ 
ΘΑΥ ΟΡ ἰἢ8η ϑα.Δη--- 0, ΟΠΔΡ. χχ. 8, 8 Ὀουπὰ 
Ῥυΐ [0ΓΥ ἃ (Πουϑαη ἃ γ8688---Ὀθοδυ8ο ἰδ οἷν οσὶδί- 
6566 δη( δοιἱ Υ] γ ὮδΥθ δίἰδἰ πο ὑμοῖν οη, τ ἃ 118, 
οἢ ἔμ οἶμον Βδπά, βαίβδη, Ὁ Υἱγίαο οὗ ἐπ δοῦτϑο 
οὗ ἀεγεϊορηλοαί οὗ ἰδίῃ δ, 51}}} Ὧ85 ἃ τοοί ἱῃ [86 
ἩΟΥΪὰ δὴ πιιϑὶ δρδΐη τηδίζο 18. ΔΡΡθδιδηοο." 
θὸ πιιία 88, ἸΏΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, Ὡοΐ Δρρτγοδβοηἀοὰ {86 
ἰοϑγὰ αὐῦό Δ8 ΘΟΥΡΟΓΘΑΙΥ 88 ΗΘΏ ΒΘ ΌΟΙ τηοδὶ 
ΒΙΓΔΏρΡΟΙΥ ἰδῖζοβ ἰξ ἴῃ ΟΧΡΤΟΒ8 σομῃοδοίΐοη Ὑ108} 
ἑἀεαὶ ἔονγηε. Τμδὶ ἰμΠ6 Βοαβὶ δῃὰ ἰδ Βαἷδο Ῥσχγο- 
ῬΒοί ΙΩΔΥ Ὀ6 Δρρυθῃθηῃάοα 35 οοἸἸ οὐΐνθ ῬΟΓΒΟ;8- 
}1165, ἰδ ποί ἰο Ὀ9 ἀοηΐϊθα ; Ὀυσὲ ποὲΐ 6. ὧδ ἰΐ ἰο Ὀ6 
ἀδηϊοα ἐμαὶ ἐμ 00 Θοῦγοῦζθ ἰθΐο ΒΥ οἰ ὁ8}}ν εἰρ- 
πἰδοαηί ἅ118. [ἢ (δ9 βιδιθιηθοὶ ἐμαὶ ἰμΠ6Υ ΟΥΘ 
οδβὶ αἰϊΐυε ἰηὶο ἰδ 9 ζαζε οὗ ἥτε, ἰὰ 8 ἀου δι] 688 ἰμ ἰ- 
τοδίϑά ἰμδὶ ὑμὸῪ οου]Ἱὰ 48}} αρᾶδν {π6 ἠυάραϊοπὲ 
οὔ αοβοπηδ τ ]8ὲ 811} οὐ δίῃ, “ἶτγε δυὰ 
ὀτιπιδίοηο,᾽" τοῖν κθ ΗΠ η βίο ὨΌΟΡΩ, “68 ἀοπὶρηδ- 
(οπ8 οὗ Β6]] ἰοτπιδηΐϑ, μα Υ6 ΔΙΓΟΔαΥ Δρροαγϑὰ ἴῃ 
ΟὮΔΡ. χίνυ. 10,11. ΤῊ ]Δθ οὗἉ ἦτο διὰ Ὀτϊτηδίομο 
8 δαὶ τηϑηςἰοποα Βοτο, δ (πῃ δῴδὶῃ βροΐξθῃ 
οὗ ἰη οὔδρ. χχ. 10, 14, 1ὅ; χχὶ. 8. Α8 ἐπ ἔσο 
δηὰ ὈτγΪΠΒίοη6 ΔΥ6 διρχοβίϊνα οὗ ἰδ ἀοδιγυοί, ἢ 
οὗ ϑοάοι δηὰ ἀουιοτγμδ (οορ. [86 ΓΘΙΠΔΥΪκ 5 ΟἹ 
ΟἾΔΡ. χὶν. 10), (86 ἰηήογοηοο ἰβ οὐυΐϊουβ ἐπδὶ (ἢ 9 
Ῥοδα 868 ἰδ τοΐογγϑα ἰοὸ 88 (89 δασίἷν γοβοοϊΐοη 
οὗὨ 86}}." Το ἰδγῃ γεέννα, ἢ ΤἌΓΓΠΟΣ ΟΌΒΘΥΥΘΒ, 
ἷδ Τουπὰ ποῖ μον ἰῃ {8.6 ΑΡΟΟΔΊΥΡ80 ΠΟΡ (ἢ 6.οΕ- 
Ῥοὶ οὗ Φοδη, τ ἢ δὲ ὑπὸ ἢτϑί ἔμγθο 6080961]5 Βαντθ 
ἰ, ΕὈγαγα του κα, ἴῃ ορροβιιίου ἰο ἐμἷδ6, (μὲ 
ἐπβουχῃ ἰδ Ὠεδὰ 868 ονοὰ :ΐ8 οΥγἱρίῃ ἰο ἃ σαΐῃ 
οΟΥὗἩ ἤγο δηὰ ὑγιμηδίοῃθ, ἰὺ ἀο098 ποὶ στη Ὑἰι} 
δνιπηβίοηο, Ὀυὲ οοπδὲβὶβ οὗἨ Ὀγϑοϊκίϑη ναί. ΑΒ 
ἦι 18 88 ᾿ἰ{{10 ροβϑίὈϊΪο ἴο ἀουδί {μ6 ἐἀΘη εἰ Υ οΥ̓͂ (}} 9 
ἔνγσο ἰθυτηβ, ἰαζε (οΥ, (0 180 8 ποτὰ Ὑ 16.) ΘΘΟΙΩΒ 
[0 υ8 πη0ΓῸ ΔρΡ᾿ΙσΔὈΪ6, ροοί) οΥΓ ἥγε διὰ Οἰολεηπα, 
88 ἰΐ ἐθ ἰο ἀουνὶ {110 ἀἰϊδβιποϊίου Ὀοιγθοη Οελόηηα 
δὰ δλεοῖ, ουν ποχὶ ἰδθῖς τηδὲ Ὀ6 (0 ἱπαυΐγο ἱπίο 
ὑπὸ οτἱ κί οὔ (86 ἰάοα οὗὁἩ θϑβθθηβ, 8.66 Οπιπι. 

, ὁοη Μαιίλοιν, Ὁ. 114 [ΑἸὩὩ. Εα.7; Τστκ, ». 90 [ΛΔῃ. 
Ἐὰ.]1. {86 δεδὰ ὅθε γγογθ ἰδ ἐουη ἀδἰΐοι οἵ {18 
Βρυτγαίίνο ῥγὶ οὶ οὗ ἀοοίγίηο, ἀϊδιἰποὶ ἐγβο 68 οὗἁ 
80 ποὺ πουϊὰ ὨΘΟΟΒΒΑΥΪΥ Ὀ6 ἐουηὰᾶ ἰη (9 ΟἹ ἀ 
Τοβίδιηθηῖ. Βοβϑίἀο8β (80 το οἵ αϑῃϊποοῦι, νγ6 
Βανυοθ, [8ἃ. χχσ. 88, ἃ σίγεαπι 07 ὀτίηιδίοπε, Θ488}}} 
τὸὶϊῃουΐ τοίογοῃοθ ἰο (6 Ὠεδὰ 8ὅθ64. Οοπιρ. {δ9 
διίϊοῖὶο ΤΌΡΗΕΤῚ ἰῃ ἰὴ9 [Κοχίσοῃδ: 8180 ἰῃ ΤΠ ἾΠΟΤ: 
Β6Θ 8180 ΓΒ. χί. 6, Τδ6 ΤΏΔΥΒΒ65 δηὰ βου Β ὉΥ 
ἐμ9 βἰἀο οὗ (δ τίσαγ 977 εαἰυαίίοη (Ἑποὶς. χἸνὶ!. 11) 
αν 8180, ἀουθί]ο8β, οοπ γί αϊοὰ ἰο {6 δοτὰ- 
Ῥ᾽οίθμθββ οὗ ἰμ9 ἰἴωδροθ. Τηδὺ (9 ὄρσιιγθ 88 ἃ 
016 ἰ8 8 οτἱρίηαὶ ἰάοα οὗ 70}1η᾽8, 88 8 »οοὶ οὗ 
τε, ἰθΒ ουνἱδθηοθὰ ὉΥ ἰδ 6 ὀρροιΐίθ ἄχσυγο οὗ {6 
ογψείαὶ ξεα. Μογθϑονοῦ, ἰμὸ δοιὰ 8.66 οουἹἱὰ ποὶ 
Ἧ6}1] δΥΘ ὈΘΟῺ ΘΙορίογθᾶ 88 δὴ ἰτηᾶρο οἵ δ6]], 
Ὑἱιδουῦ αἰνίης χἱδο (ο ἐμ ἰάδ6 ἰδδὶ ἰῃ6 Ρ60}]9 
οὔ βοάοπι 7611} υπάον ἐδ 69 ̓υάδχαιθηὶ οὗὨ ἀδιημαίλοη 

οα ἰδ ΥΟΡῪ οσοδαΐοῃ οὐἁ ἐμοῖν ἀδδίγαοίϊοη ---8. 
ἰάφδ σοι ἐμ 6 δρίγιῦ οὗὁἨ Ββοτὶρίαγο [88 δυοϊ δὰ 
Ῥτγοδοηϊης. Οοωρ. Μαίι. κὶ. 28: 1 Ῥοί. εἰΐ. 19; 
800 ον [ηἰτοἀυοίϊου, Ρ. 34. [846 ἰδ ἘΧΟουΣΒΌΔ 
ὁ ΠΑΡΕΒ, Ῥ. 864844.--Ε. Β. Ο.] 

γον. 21. Αὐᾶξδο σϑι δηῖ.--- ὁ ΑπιϊΘἩ τίδ- 
εἶδ οὶ ἰ(86]ἴ---ποὶ 6 τ 010 Τοτηδι πίηρ Βυηδα 
Τῦθ. ΤΌΘΥ ὌΓΘῚΘ Β᾽δίη--ἰ 6., δοοοσαϊης ἰὸ 
Ηοη ριον δὰ Εὐγαγὰ, (ΠΟΥ τότ ποὶ οὐδὲ 
ὈοαΥγ δηὰ βου] ἰηίο {89 ἰδἴκο οὔ ὅσο, Ὀπὶ ἰΠ 6 Υ Βαΐ- 
ἴοτοα οὨἿΥ ὈΟΑΙῪ ἀθαίι, τυ 118ὲ ἐμ οῖν δου}]8 νεσπξ 
ἰηίο Ηδάθβ. “ἼΈΘΥ δ βεῃϊ ἰοΐο Β6]},᾽ οΌΒοΥγοΘ 
θα βίο ΌΟΥ, “ΟὨΪΥ αἱ ὑἰδ9 υηΐγοσβδὶ Ἰυαρτηοπὶ 
(ΘοΡ. σδρΡ. χσ. 12-1δ), ἐδπδὶ ἴδ, 17 {πεν ἀο ποὲ 
ἴῃ {10 πιθοδῃίλμο, τ μὐϊδ ἐμ ΟΥ ΔΙῸ ἴπ (Π0 ἱπίοτιδ- 
ἀϊδίο βίδίς, αἰϊδὶῃ ὑηΐο βαϊ γαϊΐοη (1 Ῥοί. 11}. 19, 
20) δα ἰβοβθ ἘῆὩ0 ὨδΥθ οοπηἰθἃ ΟἿΪΥ (ἢ 6 δἷΒ 
ἀρδϊηδὶ {86 ὅοη οὗ Μίδη, δῃὰ ποὶ ἐμπδί δραϊησὶ 6 
Ηογ Ομδοϑβί.᾽ [κ 8 ᾳυοϑδίϊοπδὉ]6, Βοτνονοσ, τ 86- 
{86 γ᾽ ὑμ0 δβαγίῃς οὗ (6 ἢ οῖ]6 ΑΒ ΘΒ τ δια Βοδί 
ϑῃοῦ ἃ 6 Δρρσγθδοπάοα 1 ΟΥΔΙΪΥ οὐ πο. ΤΟΥ 
8ΙῸ δ'δΐη νυ τ τ᾽86 ανυγοτὰᾶ οὗ ἴδ 6 ΟἿ δἰτιίηκ 
ὌΡΟΣ ἴδ ΒΟΣδ6.---Αα (8 Βυοτὰ σορϑῖῃ ἔοσῖδ 
οὔ οὗ Ηΐα τοῦτ, τὸ βμουϊὰ, δρρτε;)} δ ἀίης 
86 ποτὰβ 1 ἰΟΥΙΪγ, αν ἰο δδδυοο ἰἐμπϑὶ {δὲν 
ὍΟΥΘ 81} αἰγίοῖκοι ἀονγ ὉΥ ἰδ ψοτὰ οὗ ΟἸτῖν, 
᾿ἴκ Απδηΐδ5 δηὰ βδρρεῖτα (Αοἰβ υ.). Βαὶ 17 (δἷ9 
ἬΘΥΘ (Π6 Οὁ886, ἱΐ τουϊὰ ὍΘ ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ (Βδὲ ἴΒ6Ὺ 
βου ϊὰ 411 αῦο μδβδϑὰ ἱβγου ἢ (Π0 Βρ᾽ γι] ἐχ- 
Ῥοτίθηοοβ οὗ ἰμοϑδοὸ ἧτο. ΤὨΐβ, ΒΟΎΓΘΥΟΘΥ, 15. ὉΥ͂ 
ὯΟ ΠΙΘΔΏΒ ΒΌΡΡΟΒΔΌΪΟ; Οπ ἐμ ΘΟὨΊΓΑΤΣΥ, στοαὶ 
ΤΏ85868 οὗ (Π 601} ΔΙῸ βοἀποοσά, ἱπίδιυδίεα, Ρ᾽ 118 0]6 
ῬΘΟΡ]6--- ΟΡ οη8 οὗ ἐβοὰ Βανί θυοπ ὈδΘη ἴπ» 
Ῥτοϑβοὰ ἰηίο {86 βουυΐοθ οὐ ἰΐὸ Βοαδβί δπὰ (δ 
Εδ]8δ. Ῥγορθεῖ. Ὧο ἱδογοΐογο δδϑυτοθ ἰδδί (86 Ὺ 
8[6 δἰαίπ ἴῃ ἰμ δὲ (ΒΟΥ ΓΘ, ἰδ ἃ Βοσὶδ] γοβρϑοί, γϑδ- 
ἀογϑὰ δΌβοϊαϊου πῈ}} ὉΥ ὑἐπαί πὸνν ὁσάοσ οὗ (μίπκϑ 
ἴῃ 80 ΜΙΙἸεπηΐδὶ Κίηκάοπι τ] ἢ 18 ἱπϑιϊιαϊοα ὮὉΥ͂ 
ἰ86 ποτὰ οὗ ΟἸγὶδὶ, δὰ, ἤπγ  Βοσοσο, (δ δὶ 8]]} 
(8080 Ῥγορογίΐοϑ οὗ ἐμποῖσβ "δῖ δύο Ὀδθθοση υἱ- 
(ΟΥἹ να] οἶοδα (πον 85.65}}} ὈΘοοΙα9 Βα ος(8 οὔ δ 
τη Δι ΟΥ̓ΡΒΟΒἷ8 ἱῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰο (Πποῖὶν ἱπαοσρογϑίίοδ 
ἰηΐίο ἐῃθ ὩΘῊ οΟγὰοΡ οὗ (μΐηραΒ. Ασσογάϊπς ἴὸ 
Ὀδιοταΐοοῖκ, (86 δαγίπρ ὉΥ ἰμὸ δι'νοζγὰ οἵ Ομησὶδὶ 
8 Ὀυὶ δἰχηϊδοδηὶ οὗ 8 ρεγίδοι γ (011-655 σος δὶοὶ 
[οῃ {80 ρατὶ οὗἩἨ ΟἸμ γίδι]. Ασοοοτάϊηρ ἰο ΕὈταγά, 
ἴη9 ϑιῳνογὰ δ᾽δῦϑ ἰϑτ 85 (09 πογὰ οΥ̓ οτρηΐρο- 
ἰθ6ῃ06. 

θο Ὑοϊἐο ΚοοΥ ἶκ8 ὁ (ἢ 6 Θηἐἶΐγο Βοοιΐου: ““ ΤῊΪ 
ατδηά ρμἱοίυγχο οὗ {86 ἀοΥὨΪΔ]} οὗἨ Ἀπ ϊοὨ τὶ αὶ ἸΔΗ͂ 
88 Ὀδθὴ το τοακοαθὰ ὈΥ {86 ΠἰΒΕΟΥΙς Δ] οσδ- 
αο98.᾽᾽ ἀτοίϊυϑ δη 45 μετα ἀδρὶοἰοά (δ 6 8 00}188- 
πιϑῃΐ οὗὨ ἰἀο]ΔίτΥ ὈΥ (0 ΟἸ τ βι δ Θτ ροτοσα οὗ 
Εοπιο, δπὰ γοΐοσβ νοῦ. 18 ἰο ἰδ 6 ζ4}} οὗὁἨ Ζυ]ΐϊδη ἰδ 
{86 Ῥογβίδη γὰρ. δο ἑπιογργοίδιϊου οὗ Ἧ οἰϑί εἰ 
8 ὑπ τοδὶ Ροί(Υ δηὰ ἰῃϑρηϊδοδβηῖ: “ Ῥειραερίαπυβ 
ομπὶ γα ίϊα ἐπ Ποναϊίίαπο εχίϊποία, εἰ ρνίει 7σνιδα 
Οπεατιηι.," ὕ] τῖοιι γοΐοσϑ ἐπὶ ᾿υδᾳκτηρηὶ ἰο ἰδ 
υαπηδίαυγαὶ ἀθδί οὗἩ Ῥοσβοουϊοτβ οὗ 86 ("τὶ δ 888. 
Ηοτάον: “Το Ἰοδάοσϑ οὗ {6 ἰπδυγτθοιίος, 81 
τοῦ, 9 80η οὗ Θοτίοι, δῃὰ “οἷπ, τοὶ πὶ (86 
ἴδαϊο Ὠοτο ἀορίοίοα.᾽ ΕῸΥ δααϊι! 04) ρασγίϊσυ- 
Ια 8600 Ὀἰϊδίοταάϊοκ, ἢ. δ4άδ. Ἐτοιι δουρὶ 
οἶμον ἰΐθωϑ νὸ αυοίθ ἐδ (ο]]οτίηρ: “Οὐγῃ. 
ἀ-Παρίἀθ οἱἱθ8 δυΐμοσθ τμο τοϊδίθ δοῃοοσπίηξ 
μαϊθοῦ δαὶ πὸ Κι ]οὰ ἰπηδοὶ, δηὰ ἐμαὶ δὶ 
ἔμ τα] ψδϑ δἰίθῃη θὰ ποί ΟἿΪΥ ὉΥ δ πη εϊυδθ 
ΟΥ̓ ΤΑΥΘΏΒ, Ὀὰΐ 4180 ὉΥ ἀδνὶ ἰμδὶ σδιιο ἴσοι 
ΗοϊἸδηα.᾽". 
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ΟΗαρ. χχ. 1--ὅ. 

Τλε Μιϊἑεπηίαὶ! Κὶπρ ἀο πὶ. 

Τμΐ5 ϑοοίΐου ἐβ ὉΥ Ὠ διονάΐοοῖκ δϑεϊρηθὰ ἰοὸ (80 
(οἰτὰ ἡάρτηομέ. Μδαίἔϑβεγ, Βοόνούοσ, (86 Μ|]- 
ἰοαπἰοὶ Κιοχάοτα 8 89 σϑϑυὶὶ οἵ ἐμθ βϑσοπὰ 
ἡπάχπιομι. Αρατὶ ἤσγοιι ἰδὶϑ, θὑβίοτάϊθοῖς 88 
ἃ τοὺπιαῦὶς ϊο ἰ8 61} ὙΟΓΙΒΥ͂ οὗ ποίϊο690--κὐἱΖο: 

(δαὶ ἰμ6 οτὰοσν οὗὨ βυοδοβϑίοῃ οὗ ὑμὸ ἱπάϊνί ἀπ] 
δοὶϑ οἵ πά φτηθηὶ 15 189 ΥΟΥΘΓΒΘ οὗἁ ἰδμδὶ ἐπ 1 Ο ὦ 
(86 Απεϊο εἰ βυϊδη ΤΟΥ Β ΡΡΘδΡ. βοαύθποθ οὔ μ6 
πδοϊ οϑίδιΐοβ οὗ Ἀπισγἰβιϊδοϊ: ϑαίδη, (89 
Βεδϑδίὶ πίῖῖὰ (86 Εα]86 Ρσορμοί, ἐβοὸ ἤοπιδῃ. 86- 
προ οὗ 86 ἡ ρτηθηίθ: Τθ0 Ῥοπηδη, 9 Βϑαβὶ 
αἰ (η6 Εα]66 Ῥτορδοί, βαίδῃ πἰπι8ο] 1. Τῖδ 
δος ποιο Ῥ6.6}] 6] δαὶ τὲ οὶ, ΒΟΉΘΥΟΡ, Ὦθ 

τοοκοηθὰ διηοηρϑί {ῃ 9 οτὐβδηΐο τοϊδιϊοηβ οὗὨ ἰδ9 
ἈΡοσΔΙγΡ89, 1η1688 τγὸ Ὀθ014 (Π6 τονοαἰΐοη οὗ 

6}} ἰῃ τἈ88 δογγυρίϊοη οὗ ἐπ Ῥοτηδῃ βικοισμοα ἴῃ 
(86 Γδαίατοβ οὗ 16 Βδ1866 Ῥσορμοῖ; 8 ΥἹΟΥ͂ τ Β1ΟἿᾺ 
ἀοα5, ἰπἀοοα, Ρ6538 τουϑίοῦ, ᾿Πϑο 0} 85 {89 8180 

Ῥτορδοὶ ἐπ {80 ἤοττῃ οὗ ἃ ἰαπεὸ βϑϑῖῃϑ [0 γορζοδεηὶ 
(6 Ἰοιηθῃ ΒοΓβο]΄. 

γον.1. Σ βανν 88} 8:6] ἄθβοθῃ ἄΐπᾳ ουῖ οὗ, 
εἰ..---Ορροϑβϑὰ ἰο (89 βρίγἰ ὑοἴΐοστα οὗ ϑδίδῃ μι τθὸ 
τουδὶ Ὀ6 8 5ρὶ εἰ {- ότι ἤγοτα θδνυθῃ, }ι.80 68 Ομ ἰϑί, 

19 Θοά-Ὡδη, δἰοοὰ ορροβοὰ ἰο Απροῃτὶθί, (86 
Βοδϑὶ. Τιῖ8 βρίγὶ- ἤόστο οὗ (89 Απροὶ μὰ Ὦθθῃ 
ταοϑὶ ἀἰγου δ 1 Υ ἱπιογρσοίθα (88. ΟἸτῖϑὲ; (86 ΗΟΙΥῪ 
Θμοϑθὶ; ἐπ Αροδβίοϊδίθ; Οομδιϑηί πο ἐμ γθαῖ; 
ΟεἸχίὰ5 11.: [Ιπηοοθηὶ 11Π1.;:| 8606 ἢ οίίο, Ρ. 
188). ΑΘ {π0 ΓΔ116} Δῆμο] ΟΥ̓ βίδν οὗ γὑϑίιοτδθ 

{{ππ|π ἘΠ ΠΥ} ΡῈ} οἾΔΡ. ἰχ.) ΟΡΘἢ5 (89 ῥὶΐ οὗ 
6 ΔΌΥΘΒ, 80 ἰὐ 18 [0 ΑἸ 6] οὗ δοηῃδβιιτητηδὶθ ΘΥ̓ΒΏ- 

εἰ ϊο Ρεδοο, {86 Απροὶ οὗ {μ6 ἀονοϊοροὰ δ}}88 οὗ 
Ἰυδιϊβοδιίοη, οὗ ὈΪοΒβθάποββ ἰπ ἰΒὸ Ῥασοιβὶδ οὗ 
Ομ είβι, σῖο, ἀοβοθηϊηρ ἔγοπι Ηροδυθῃ, σδὴ οαβὶ 

βοίδη ἰηΐο (ἢ δΌγ88, Ὀδθοδυδθ Ἀ9 888 ἀδβίγογοά 
4}} ἷ8 ροϊῃίϑ οὗ δρρ᾽ἴδποθ πῃ Βαμηδη , ν (ἢ {86 
ὀχοορίϊου οὗ 86 ὁπ9 δοῃδί βιϊηρ οὗ [80 Βιρρτοββϑᾶ 
ῬΈΠΟΟΥ οὗ τοὔ-πδίυγο, ἩΔΒΙΟΏ ΒΏΔΙΙΥ ὈΤΟΔΚΒ ουἱ 
ἴῃ ΘοκΚ δαὐὰ Μαροζ. ο μᾶτϑὸ Βοτθ, ἐμβογοίουθ, 8 

δ ζο 10 ἴοστα τορχοβοιίδενθ οὗ ὑμ9 Ῥοϊϑιηΐοαὶ υἱο- 
ἰοτίουβ ορογϑίϊοι οὗ (86 ροδ8ο6 οὗἩ Ομ τἶβι--- λ΄1- 
οδδοῖῖο ἴοσσω. Τΐ8 8 ον ἀθηῦ ἔγομῃ {πὸ ἔασι ΒΟΥ 
(εοἱ ἰμᾶὶ Β6 888 [86 ΙΞΘΥ οὗ ἴ80 ἃ ν85.---Ἰὴ 
δοοογάδησθ τἱ{ ΒΡ. ἱ. 18, Ομ τὶϑὲ δὰ8 (0 ΚΟΥ͂ 
οἵ ἀφδι δῃᾷ ἐμ σϑδϑὶπὶ οὗ ἐμ ἀοδὰ [Η4466]. 9 
ΒδΥῦο δἰσοδὰν 8θϑὴ ἰδ [0.68 ΔΌΥΒΒ ΓΌΥΤΩΒ ὑ89 ἀθ66ρ- 
οϑὲ Ὀοτάοτ-τορίοη οἴ (86 σϑϑὶπὶ οὗ ὑπ ἀθδὰ; 1ὲ 18 
δοηεἰ χα ου  ἴοὸ ΘΘθπΏ8, τ Βἰ6ἢ Ἰαιίθτ 18 ποὶ σϑϑὰγ 
ἴοτ ι᾿ι6 τοοϑριίου οὗ 18 χζιθβὶ8 ἀπ }] (89 {(ἶπθ οἴ 
86 ποΐγοσδβαὶ υάριηοηῖ. ΟΟΠΒΘαΌΘΗΙΥ, ΟὨτῖδὶ 

8 ἰῃ6 ΚΟΥ ἰο {μ6 αΔΌγαΒ ᾿ἰκοννῖθ86, δηὰᾶ 
ἤδησο ἰἰ 8 ουὐἱάϑθαὶ ὑμδὺ (06 Αηροὶ ἰ8 β'σηϊβοδηὶ 
οἵ ἃ πάδιμοθηί δὶ ότι οὗ {86 ὀρεογδίΐοη οὗ Ομ υἰβί. 
Απᾶἃα κτοαῖ ομδίῃ.--- Τὴ 9 σομογοίθ ΘΔ 8 οὗ 
[εἰν βαιδ---ηὰ {Π80. ΘΟ ] οἰ ΟἾΥ, δηὰ [ὉΓ 8 
ΥΟΡΥ ἰοηᾳ ἰἶπι6. Τΐδ ἴ8 (89 ΡΟΣ οὗ {πο ϑρ᾽ τὶ 
οἵ κτδοο δηὰ (γα, πη κί πρ (ἢ 9 ρσοῃΐαβ οὗὨ π|8}160 
διὰ {6]ἸΒΕ ΒοΟο ῬΟΎΘΥΪΟΘΒ ἰοὸ ἰΠἾΌΓΤΘ [ὉΓ ἃ ὙΒΟοΙΘ 
ὍὍ0η. Το ΚΟΥ͂ ἰο (89 ῥὶϊ οὗἩ ἐπ 6 ΔΌΥΒΒ (ΟὮΔΡ. ἰχ. 
1) ̓ αυϑὶ ποὺ ὍΘ σοπίουπηἀοα τὶϊἢ 16 ΚΟΥ ἐἰο {86 
ΔΌΥΒΒ Βρὶγ. Νοίδίηρ 18 ὩΟΥΤΘ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ (ἢ ϑῃ, 
αἰϊὰ Ἐπ δἱά, ἰο ἰδοπ νυ {89 8116} βίδν (Ὁ δῃ. ἰχ. 
1644ᾳ.} τὶ (8 Αηροῖ. 70 ἱγδπβίαίο ἐμ 818 
Βδηᾶ, ᾿ἱπβίθδά οἵ οπ ἰιϊ8 δηὰ (ἐπί), ἴον ἴὺ 18 ποὶ 
ξοοά (οΥΙ 8 ἰ0 ΒΔΥ, α σλαΐῃ οἡ ἀῆτὲ Λαπα. Ὁ ΑΒ 8 

Φ[1ω τὸ ἐστέ οἵ ἴ}:ὸ ἐσβῃοϊδίϊίου, ἐμ9 (οτ οἵ 9 Οτοικ 

τηϑίίοσ οὗ οοῦγδο, ἰδ οὨδίῃ 8 ποὺ 4}} σοπίδἰ θὰ 
πὶ ΐη {89 ο]οβοά ιδηά. 

Ψον. 2. Δ ηᾶἃ Β9 Ἰαἑἱᾶ Βοϊ]ᾶ οἱ ἴ86 ἅτββοι. 
«--ὐτεαῦῖ δηὰ ἰγγοϑὶβϑιϊ Ὁ]6 ἔα οὗ βοῃιὶπιθηΐβ ἢ (9 
δρὶτῖς- που], ΘοποχοίοΥ ΘΧΡΤοΒ8οα---ἰ ἢ! 9 ΤΙΏΟΤΘ 80 
βίηοθ {86 σοῃϑαμητηδίο ϑρ τυ 8] ορογαίϊοηΒ 11Κθ- 
τῦΐδο ὈΘΟΟΙΊ6 Τ68] ἀγηϑιηῖο ορογαίίουβ. δα [07 
ΤῈΘ] ἀποθηϊ ΒΟΥΡΘΏΪϊ.---ὅθο ΒΥ Ν. ΥΙΒΎ. ΟΟμΡ. 
οδΔΡ. χὶὶ. 9.6 Δμᾶ Ῥουπᾶ δΒὲπι ἃ μου δὴ ἃ 
γϑασδ.--- Τὸ ἱμουβαμὰ ὙΟΔΥΒ 8.6. ἃ ΒυΓΩΡ0]16 
ΒΟ ὉΘΓ, ἀθηποιϊϊηρς ἰμ9 ϑδοη οὗ ἰγδῃβί(ΐου. 80 
ταὶ ΠἸοηἶ4] Ὀἱηάίης οΥ̓ ϑαίδῃ ἰβ8. {π6 ῬΤΟΙ  ΏΔΡΥ 
οοπάϊιίοη οὗἨ ἰμ6 Μ|Ι]οπηΐαὶ Κἰηράο. 1089 
80 ἄφηγ (δ ἀοπιοηΐα οτῖ κί οὗ δἷη, ἀουϊ γί πρ βίη 
ΘΧΟΪ ΒΥ} Υ ἔγοα {86 βϑηδδὶ ΟΥ̓ τηϑίθυϊαὶ δίυγθ 
οὗ τηδῆ, Βογθ τηϑϑί ἩΪΓΓῸ 8 τορι σοη γα οἰ 08 
ἰο ἰμοὶν ἱμβθοσυ. Βα, οα. (89 οἰμὸὺῦ μδηᾶ, [μοβ80 
ὙΠῸ ΤΟΙῸΡ 4}} ΟΥ̓] ἰο ϑαίδῃ σϑδῃηποὶ Ἔσχρίδῖη ἰδ 9 
Ἰοοβίης οὗ {μ6 Ἰδίίον. 

γον. 8. Αμᾶ οεδδὶ δΒίπι ἑπῖο [89 ΔΌΥΒΕ.-- 
ΟΒδρΡ. 1χ. 1; χὶ. 7; χυϊὶ. 8. Α σβοτο βϑῆθτα) ἰάθ8 
8 ργββοῃηιοὰ ἰῃ 2 οὶ. 1ΐ. 4, σβογο 1ὑ 18 ἀθοϊατϑα 
(δὲ ἐμ 78110} δῃ 6 }]8 δύο Ὀθοθη οαϑί ἀόσνῃ ἰὸ 
Ταγίδγυβ, ἰὼ οὐδ π5 οὗὁἩ ἀδυίηθ85, Β6]ι} ἔαϑι οὐ ργθ- 
δοτυϑα υπίο υάφιιοηί. ΕῸΤΣ, ἤγβί, Ταγίαυυϑ 18 ἃ 
ΤΏΟΡΘ βἜΠΘΓΔΙ ἰοΓπὶ ΤῸΓ {1.6 Ψ016 δ -(ΘΥΤΓΟΒΙΓ 4] 
τοφίοι ; βοδοομάυ, {86 ἰδτπὶ ταρταροῦν 8 ἰηαϊοαιϊνθ 
οὗ 8 Βα ρα ΑΥ τῖϊι ἃ οΘοηβίϑηί ἑοπάΘΠοΟΥ ἰονϑρα 
Ταγίδσυβ: ἰμίγαϊγ, 6 Ὀοπὰβ οἵ ἀδγκη 688 8.0 
{8056 801 ρογρ οχίηθ, 861{- πο Βα ἰἶπρ8 οὗ 671] 
ον ἰροὶ ἰοτναγὰ Τατγίατυθ; Του Ϊγ, (9 
)υαάχπιοπὶ 15 ἰπ ργοβροοίίνο ἈΘΤΘ ΟἿΪΥ 88 ἃ σογί8 1} 
ζαίατο. Το γατίουθ βίδιοπιθηΐβ σοποογπίηρ {10 
δΌοαο οὗἩὨ ὑπμ6 ἢ ον]] δπὰ Ὀδά βργὶ 8 ΤΥ ΥΘΔΑ ΠΥ, 
ἐ Ῥγϑββϑϑα 88 10 {Π6 Ἰοίίϑυ οὔ {16 δον ρίυτο, Ὀ6 ἰῃ- 

γοϊνοὰ ἐη σδοπίχδαϊοιϊΐ 5, 88 888 Ὀδθη οἱ  οπορὰ 
ὉΥ ϑίγδυβθ, Ὁ ἰὨβίδποο (860 [9 ΔΌΓΠΟΤ᾽ Β οδσί- 
{ἶυς οοσπιαίκ, Ῥ. 812). Βυΐ 88 ψὸ πιιδὲ πθϑὰ 8 
ἀἰβιϊηχυΐϊθῃ Ὀοίπϑοη (89 ἀπο] 5 -Ρ]8008. δηὰ 
ΒΡΏΘΓΕΒ οὗ οροτϑίϊου οὗἉ βρί τὶ (8, 80 {ἰκονγῖβο 18 ἐξ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ ἰοὸ αἰδιϊπσυΐδη Ὀοίπεθα ἰμ9 αἰ Ροὴς 
δίδζοθ οἵ ἰμοῖν Εἰβίοσγ. Τὴ6 ΔΌΥ538 ΤΩΔΥ ἱπάοροα 
ὍΘ Σοζδγάδα 85 ἐδ) βῬγοροσς ἀπϑ])ἑηρ- ᾽α66 οὗ 86- 
ἰδ δπὰ (6 74116ῃ δηροὶθ, ᾿Π ΘΒ ΠΟΙ 88 1, 88 [ἢ 9 
δροοΐβο γορίοπ οὐ Θοἀ-οβίγβηροα Τϑῆσοῦ δῃὰ 
ετϊοῖ, ον ἀοβραΐν, ἀϑηοίθϑ ὑπ ὑγαθδι (ἴοι ἔγοτα (9 
τοδὶ οὗ ἰδ 9 ἀοαὰ ἰο ἢ 61}, ον ἔσοιῃ 8:9 Βδ 688 οἴ 
ἀεί ἰο ἀδιπηδίΐοη. Τμὸ χϑϑίτα οὗ ἰμὸ ἀθδὰ ἱβ 
ΟὨΪΥ͂ πιοσο ἰογτηθηιοὰ ἰοῦ (μ6 ορογϑίϊοηβ 
οὗ ἀδηοῦθ ἰ8πῃ ἰλ9 υϊδη που] (Ὀτοο ΚΒ [Ε᾿-Υ͂.: 
Βο0481 οὗ Βοἰΐα] [ᾧῬΒ. χυἱ!!. 47); ὃυΐ Ὧ6]1 18 Ργθ- 
Ρϑνϑὰ ἴον 89 6511 δηᾶ 19 δη 3615 88 (ῃ6 σϑρίοιι 
οὗ ἤπ8] ρμυπί(ἶνο δυδεγίηρς (Μαί, χχνυ. 41). Βαΐ 
88 Ξαίδῃ ἰ8 ποῖ δὶ βοπιο νὰ ἢ π|86]7, ποῖ 8 6 Ὁ ἀ068 

Β6 ΒΥ δύ ΒοὴΘ ἐτδις 6): ὈΥ͂ παίασο 6 8 ὁΧ- 
συγδῖνο δηὰ τδιϊΐηρς (ΤοὉ ἰϊ. 2), σίνοι ἰο 8Ρ- 
Ρϑϑγίης δηὰ αἰ βαρροδσγίης, ἴοπα οἵ τουΐϊης δϑουΐ 
(θ069 Α.:826])---ἰ, 6., ταοὰθ8. οΥ̓ οχἰϑίθῃοθ βῃὰ 
ΒΡΆΘΓΟΒ οὗὨ Οροσγϑίϊοῃ 8.6 ἰ0 δ ἀϊδίϊσυϊθοά 
ΘΒρϑοίδἶγ μοτθ. [16 ἰμΐβ τεϊδίΐοη, ϑοτὶ (ΓΘ 
ἀϊθιϊησυΐθοβ Ηρατνθη 88 ἰδ6 ρυγο ἀομιδὶῃ οὗ 
ϑρὶγῖ 18 (9 οὉ ἱ. δηὰ ἰΪ.; ον. χὶϊ.; ᾿υϊκο χ. 18); 
οαγίἢ, οβρϑοίδ!]ν 186 δἰ ΠΑΡ ΒΟΥ ΒΡΉΘΥΘ, 88 ἴἢ9 
ΒΡΏΘΓΥΘ οὗ βυιηρδιμοιΐο δὰ δα ρα οι που]ά- 
ἸὉ0048,---δη ἴῃ ΥΘΘΓΘη66 ἴο {18 ΒΡ  ΘΓΘ οὗ ΟρΘΓ8- 
ἰἴοη, 1 ἀἰδβεϊη συΐθ 68 (6 ἤοττη8 οὗὁ (886 δεγρεπί, 
ΟΥ Ὠγροοτγί(ἰοαὶ ογαῦν (Δίας, ἱν.; 2 Οον. χὶ. 14), 

(επὶ τὴν χεῖρα Αὐτόν ΉΡοΝ δία λανμῦ [8 Ὁτοβοσυϑᾶ. Ὑῆο ἰάθα 
Βοθῖηβ ἴὸ ἴὈπὲὶ 1η6 οἰδίῃ ταδ, οὶ μοὰ ἐξ ἐπ βαιά, νυ 
Ιοορθὰ οὐον [1.---Ε Β. Ο.) 
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δηὰ {86 τολυΐηρ ἐΐοη οὗὨ ἰογγογίϑίϊο αὐἰχιὶ (1 Ῥοὶ. 
γ. 8; εν. χἰϊ.). Τὴ ἱπροτὶ οὗ 6 Ἰυὰρπιουὶ 
ὌΡοπ Απιἰσῃτῖδὶ ἰθ (δὶ ϑαίδηῃ 18 οδδὺ θῃ γον 
οὔί οὗ [Π9 ΒΡΏΘΓΟ οἵ δύ (ὉΓ 8 ἰβουδδπὰ γϑϑυβ, 
δὰ βιυϊ υρ ἴῃ πἷκ γι Βοπιθ, ἐδ 6 ΔΌΥΒΒ. 
Βαϊ δηᾶἃ δοα]ϊοᾶ ονϑὲ ΐπ|.---Ἔχργοε- 

δἷτα οὔ 60 δυο ]ο ὶνίηθ ἀοί ον διϊ οΏ, 
τηδηϊΐοσὶ ἴῃ (6 ΘαΌΔΙΪΥ ὈΠΒΒΔΚΔΌΪ. ιν 9 ορ6- 
γδιϊΐοη. [1 ἰἰκον 80 δὴ δηϊ γρο οἴ (Π6 ἰπροίοηϊ 
Βοδ] ἰηρ οὗὅὨ Ομ τ βία στατο οὐ ἴδ 6 ρμϑτί οὗ ποῖ δηὰ 
{86 νον]ὰ.---Αἴἴοσ 8986 ΒΘ τα δὲ ὍὈ6 Ἰοοδοᾶ. 
--ΤῊϊθ 6180 ἰβ 8 ϊνίηθ ἀθογοο---α ἄθογθο, μον- 
οὐ, οοπαϊἰοποα ὈΥ 86 οἰ] 64] ἀοδῖ κῃ οὗ σδιιϑίης 
{6 Τοιῃηδηίδ οἵ οἱ, οὐὁ δΒοδιβοηΐβ), ἱῃ ἐδ6 
ΒΡΏογο οὗ Ομ τίει 5 Είηράοια, (9 Δρροᾶτ, δοὰ 
ΠΟΓΘΌΥ ἀοπίτογίπης ἰδΒο.---Α 1{Ὲ16 τ{π|6.-- 
Ζκιιἰ6 ἴτοτα 1.0 βἰδαἀ-Ῥοΐῃί οὗ (γἱαρμδηὶ ἔδιιἢ, 
866 οἷ. χγτΐ!. 10. 

γον, 4, δ. Σιωπααπιεπίαϊ Τταίίε 90 ἰλὲ ἈΠ Π|οππίαὶ 
Ἀτ᾽ηράοηι. 
ΔηΔΙ αν ΤΒΠΣΟΏΘΕ.---Αοσοτΐηρ ἰο Ὠδίον- 

ἀϊοοῖ, (86 ϑρόνοι ““ἀο ποὶ 6δοη)90 πο Γ᾽ σοπβίἀθγδ- 
(ἰοῃ 85 κἰπζϑ᾽ σοΠθ5 (ΕΘ Βοτη, Ζ2.}}} 5), θυΐ 
ΟἿΪΥ 88 λυ ζε8᾽ 5688 ( Ηεἰητίος, Εν], ἢ.  οἰίο, 
Ἡδθορθυ ΟΣ, εἐἰς.},᾽ 88 18. ΒΒονῃ (ἢ 6 πεὸ τε 
Υ ἰ}1|8 ργοθχατγοιμοηὶ οὗ θδπὶοὶ νυἱῖ, 9,1 22, δὰ 
{μΠ6 κρίμα, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ Ἰηϑηἰοποὰ ἰῃΏ ΟΌΡ Ῥδδβδρο 
αἷδο. Βυὶ π|]ὶιαὶ (θη ἰδ {86 ἤογοθ οὗ {6 τψογὰβ: 
Τλον ελαὶΐ δὲ »γίοείς οΥΓὗἿ Οαοὐ απᾶ 9,7 Ολτίεί, απὰ 
δλαὶ! τοῖχη κἱ Πα [τὸν. 6] Ομτίδὶ Ηἰπιβο 
αἶδο ἰ8 διιοηρδὶ (86 δἰ γ5 οὐ (86 ἰΠΓΟΏΘΒ 88 
(Ποὶν σϑηίγο. Μουθουοσ, ἰδ κρίμα δδΔ 6 υπάον- 
βἰοοὰ οὨΪΥ ἴῃ {πὸ Ο]ὰ Τοδίβιμθηὶ Β6ηΒ6, 88 βἰ ζηΐ- 
δοοπὶ οὗ ἃ ῥυϊῃοοῖν λυ] οἷδὶ ΓΌ]6, δποθ (86 Βρ6- 
οἷα] ἡυάσιηοηΐ ρου ἰἰ6 Απεϊοἢ τ βιδη που ἃ 888 
Ὀδθ ῥγουϊουβΥ ὀχοουϊθά. [Ι{ 8 Βἰ ΚὮΪΥ οἴαταο- 
ἐογ βίο ἐμαὶ (6 [ΤΟΙ 68 σοηϑίϊἐαἰθ {πΠ 6 Ζοτορστοαηὰ 
οὗ μ9 ρμἱοίατγθο'ι ΤΉΘΥ δγὸ βἱρηϊβοδηὶΐ οὐὗἩ {ἰδ6 
Ὀορσίηπὶης οὗἩ ἰ0 Ομυτοῦ Ττίυρμβαοὶ ἴῃ ἐπΐ8 
ὙΟΥ] ἀ --ι 16 Ὑἱδ10]6 ΔΡΡΘΑΥΆΠοΟ οὗὨ ἐΐθ Κίηράοπι 
οἴ Θοά. Ὀἰδβιϊποὶ 88 ἰδ ῃ6 ργοβδοη(τηοπὶ οὗὨ ἐδ 
ἀπ τοῦθβ ἐμοιηγβοῖνοβ, οὐἁἨ ἰμοῖὶνγρ οσοσυρδηίβ ἰὲὶ ἰβ 
ἱπάοδηί(εἷγ βαϊἃ: δῃᾶ [867 δαὶ ἄονσῃ [βϑϑῖ- 
οᾶ τ᾿δϑσηδοῖν 685] ρου ἴμ6π). ἮΤΟ δύο πιοδηὶ 
ὉΥ ἰλεν3 Αοοογαΐηρ ἰο Βοσα, Εἰσδθοτη, ΕΌτατγα, 
εἰ αἱ., ἰΔ9 τηϑτίγτα τηϑηϊἱοηθα {τίν οὔ: {815 
Υἱοῦ ἰθ ορροβεὰ ὈΥΓ 6 Ἤπειίο δῃὰ Ὀὐδιοτάϊεοϊκ. 
ΤΏ οοηίοχὶ αἶδο 8 διζαϊ πε 11. ΕἸσαὶ, 508 ΒὲνῪ 
(0 ἰΠγοπ68 δηᾷ ἰἰοδ Ὑὖὃο0 δοϑδιϊβα {ἢ ΘΓ 56] ΥῪ685 
ρου ἰδ, δηὰ (ἤθη ἰῃ6 Ὀδμοδάοα οὁπ08 ὙΠῸ 
του ϊνϑὰ δηὰ γοϊχηοα || Ομ γὶϑι, Ἧτο τηῦδὲ ποί 
ζοτχοί, Ββονοτνοῦ, ἰθὺ Ομ γῖβί ἢ88 ποὺ ΘΟ) 6 δΔ'ὁῃθ 
ἥγοτη ἤραγνο, Ὀυὺ τιπΠδὶ 16 ψ͵ὸῪϑ δοσοϊηρδηϊθαὰ ὉΥ 
8 ΟἸΟΒΘῺ ΔΥΠΙΥ͂ (οἷ. χἶῖχ. 14]. ὙΠ Ποαΐ ἀουδί, 
πὸ οσσυρδηίβ οὗ (6 πῃ ΓΟ 65 ἈΓΘ (086 γγ7}αο ὉΥΠὶ 
(86 Ῥδουϊν οδβοοτὶ οὔ (86 [δ Ὁ (οἘ. χὶίγν. 4); 
0 οὐδ ἰὼ ἰδὶβ νοῦ], δ 868] ὦ οπϑϑ, οοῃηβίϊ- 
ἰαϊοά {89 ΚοτηοΪ οὗἩ 89 ΟἸΌΣσἢ οὗἉ αοὰἂ (68. Υἱΐ.), 
{80 ῬΤΟΡΟΙ οθῃίσο οὗἤἨ ψΐϊοδ 8 Τοστιηθὰ ὉΥ͂ 
Θοά᾽ 5 πιϑὴ οὗ σου αἰΐοι [ἰ. 6. Θοα᾽5Β γΥ68168], 
Ῥϑυι συ ]υὶν (86 ΑΡοβι]68 (οἢ. χχὶ. 14). [ἢ δου- 
δἰ ἀοσίηρ ἰδ οῖν Ῥοβί(οη Γοργὰ ΟἸνὶδὶ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
Βοιμ οί δἰ πς ΤΌΤ ἰὮΔῺ ΙΏΘΓῸ ΔΤ ὕδ᾽ {ἢ Ὁ] 688 
ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΙΠ6Γ6 ἰδίοτίο αἰχηϊ 88 Ῥγορῃοίϑ ΟΥ 
ΑΡοϑίϊδβ Θ0π|05 ἰῃ υἱεν---Πδιλ οἷν, (6 Θηἀονιθεὶ 
δηα ἀοδίϊηδίίου οἵ (6 Εδίμον, (86 βρϑοΐδὶ οἷϑοῦ- 
Π6ΒΒ ἰγίης δ (06 886 οὐἩ ἰδθ βρϑοΐδὶ δ ͵ ΟΥΥ. 

4 [Τὴ0 ἘΠ᾿ Ή͵. ἢλϑ ἤθσο (ἢ 8ῃ. Υἱΐὶ. 9) “ΠῚ τὴ 9 1 τΟΙ 68 
ἄαεο ΒιΏἈῖο ΤΟ οὐδέ ἀοῦῦν ;" ἢ 6 αθτη. 45 “ δώ θεθοίαί ἐσπιγ- 

ἀδη,,, ““ἼἼ0}} βοαῖβ (Οὐ ᾿ΠΓΟΊ 68) ΓΘ δ6ί.---ΤῊῈ.] 

ΤΠόθ6 τηγβίογίουβ 60-Γαρβοηίβ οὗ ΟἾγϑί (σοι. 
δὶβο Μαί(. νυ. 9) Βαυϑ ὈθθῺ ὙΘΥῪ ΥΔΥΪΟΌΔΙΥ ἱπίδτ- 
Ῥγοίοα (αοἀ δὰ Ογὶδὲ ; (89 ΑὩξεΐβ: (86 Ανροι- 
165; 86 Μαγίγτα; (86 δβαδίηίβ, θδῇ. υἱἱ. 22- δὲ 
ἱνϑηίγ- ἴον ΕἸάοτΒ [}ὸ εις ἀπὰ ἘΥΠΕΠΉΕΕΕ ἢ: 
Βεουκοίοηῦονα, “186 ἐνγοῖγτο ΑΡροδί]οδβ δηὰ ἱἐδε 
ἱψοῖγο Ῥαίγίδγοῃϑ)). Ηοσγε, δβονθυοσῦ, τῦ 
Ὦ8ΥΘ Ὧ0 ἸΟΏΖΟΥ ἰὸ ἀο ἩΓΠῈῊ ἔοσιηθ ἰδδὶ δο ῬἈδ7- 
εἰ4}}γ ἰγρίοδὶ [1116 Ε]ά6Τ47; πὸ Μ 11 δἰ ΡῚῪ δδτ: 
ἔμο8Ὲ Ἧδ0 ἴῃ ἃ βρθοΐδὶ βθῆ 86 Ὦδυα Ὀ66Ὼ ἴῃ ΒΤ Ϊγ 
Θηἀδονγοα 68 οἰ -Δοἶγα πὶ ΟΕ σΙβὶ, βοδιοὰ ἐμ τι- 
βεῖγϑθ ὉΡρΟὺ τἢ6 ἐπγΟΠ 68. 

Δπᾶἃ ἑπᾶρσιοοῖ τὲ είν πο ἘΒΘσΣε --- 
ΤῊΪϊδ κρίμα σαπΌοί ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΤΟΣ ἰὸ γοτα. 1--3 βδυὰ 
οἷ. χὶχ. 20, 931, 89 ΕὈγασὰ χιδϊηίαΐης, εἶποθ ἴῃ 
8089 Ἂπ: (π6 βοῃίθηοο οὗ υάρστπιοηϊ 'τ|ῖϑ 
ἀοοίϊᾷθα ὈγΥ τᾶν, δοὰ ἰδ οχοουίίοη οὗ Ἰυάγστηεηὶ 
ὙῸ8Β 8 Υ̓ΟΓῪ ὑτγίοῦ ὑσοοθββ. ο βιουϊὰ Βδγοϊγ 
Ἔχροοί ὑἰβαὶ Απίϊοίϊιγῖθε οὐ βαίδη δἰ 861]7 που] ὰ 
δδνθ ἰο 06 Βοηἰοποοα ἱπτουρὰ ἃ ἰσὶα] Ὁ 70 ΤΥ. 

Τπὸ ὁπ χστηρηΐ ΤΏ 6 Τοραγάθα ῬΥΙΪΩΔΥΣΪ 898 
ἃ ἱνο- [014 ἀσφοἰϑἰοη---ἃ ἀθεϊδίου σοποοσπΐης ἰδο66 
ὙΠῸ ΔΓΘ 8.}}} ᾿ἰνίηρς (το ΟΤΟ ποί ἰὼ {89 Αδίῖ- 
ΟὈΤΙ Βιΐδ ΔΡΏΏΥ), 85 ἰοὸ ΘΙ ΒΟΥ ἐμ ῖν ἴγθβ 584]} 
6 Ῥτοβοσυϑὰ ἰβγουρδουί {πθ ἰδμοιβαη ἃ γρδσε: 
δηὰ 6 ἀδοϊδίοι  σομοογηΐησ ἰθ080 ἯἮΒΟ Γ67Ὸ 
Ὀεμοδαθαᾶ, δβ ἰὸ ΒοΙῖν ἔδν ὑποὺ ΓΘ ΜΟΣΊΒΥ οἵ 
δοίης. 6411. 4 ἰο {μὲ ταί γεδαγτοοίΐοι. Νουογίδο- 
1688, 8:6 δῃ 6815 οΥ̓͂ 6 δηἃ ἀθδί 5 πον, ἴῃ 
8 δἷρα ἀορτοο, ἀγπδιιΐοα!γ, ῬΒΥΘΒἾΟΔἢΪγ δηὰ 
οὐδ οΔ}Ὺ τοοάϊδεα (566 18. ἶχυ. 20), ἐ. ς. ἁγίης 
δηὰ τογίνίης διὸ οἴεοὶβ ΒΟ Ῥγοςδθοὰ ἴγοιβ 
πὶ. [Ιπ ζΟΏΘΓΑΙ, Βονουοτῦ, ὑπ 6 ΘΠΕἾΓΕ 50 15 
ἰο Ὀ6 οοπαοϊγοα οὗἁὨ 85 8 ὅ80ῃ οὗ βορδσωίϊ οῃβ δηὰ 
οἰ πιϊ δι οηΒ ἢ 85 δἰ ἰς δὶ δῃἃ ὦ, δοβιηῖϊοϑ)ὶ βῆ, 
ΒΟΡδγδί 908 δὰ οἰ παι 1 008 δ ἢ 85 Δ΄6 πδοδ- 
ΒΑΡῪ [0 ΠΙ6Ϊκ6 τηϑηϊ 65 δΔηὰ (0 σΘοτηρ]οίθ 86 ἰάε8ὶ 
τοχυϊδιίοηθ οὔ 6. ΟΥ̓ ἡυἀραιοπίβ οὗἩ ἀδυνηδίΐοα 
Ὀθοίτθος ἰῃ6 ᾿υδρτηθηὺ ρου Απἰοτῖθὶ δηὰ (86 
λυάατηοηὶ ὕροῦ βδίδῃ, ἰμ γῸ σϑὴ Ὅδ πο ααεφβίϊοῦ; 
(Π6 ΣΟΙΌΤΘΏΟΘ ΘΔ ὍΘ ΟὨΪ ἰο 8 οΥἰ 684] σχοόγοτι- 
ταθηΐ δ πιδηδζοιηθηΐ, ΡΥΘΡΘΓΆ(ΟΥΥ ἰοὸ ἰΐι6 δηδὶ 
σοηϑυτηηαίΐοη. Τὴ0 016 660} ἴδ ἃ ΟΥ᾽ 515 τἩΒῖοΝ 
οσσδδίοηϑβ {δ Υἱϑὶ Ὁ10 Δρρϑδγδῃηοθ οὗ ἰδ Ἡδανθδ 
ου δύῃ: [89 ὙμΠοῖο 008 8 (Π6 ατεδὶ [,8ςἰ Ἀγ. 
Ἧο ΙΙΔΥ ΟΥ̓́Θ σοῃοσοῖΥο οὗ {πὸ τουτηνγ ψἘΪΟᾺ 
ΒΌΔΙΥ Ὀγεᾶκα ουὐ 89 8 γοβαϊὶ οὗ ἰμΠ656 βορδσζδ- 
{1088, [ἴὉΓ ἃ Βοτί οὗ Ῥγοίοδί οὐ {ἴὸ μαγὶ οἵ 186 
νὶοκοὰ νγδβ εἰηἰοα δὶ Ὁ Ομγίβί ἰὼ Ηΐ8 Ἐδοδδίο- 
Ἰοχὶοαὶ Ὀίβοουνβο (Μαίι. χχν. 44), δὰ ἰδ πιοδὶ 
ΘΒθο:(ἷΔ1 οἰοτηθηὶ οἴ (6 συ Γ86 ἴῃ Β6]] 8 {6 σοῦ- 
ἰἰυδηοθ οὗ Σανοὶί, (6 χηδϑιίηρ οὗὨ ἰδ. ἴὸ 
189 ἄοχτοο ἰῃ τ οἢ (18 δὰ ἀθοῦθδϑο, ἰογπιεδὶ 
σ8ἢ ΔΡΡΡΤΟΔΟΙΝ ἱπαϊθόγοηοοθ. ΟΡ πἰοπβ σΟΠΘΕΓΏ- 
ἴῃς [818 ἡυἀρπιοηΐ 8.0 ΤΩ ΔΓΥΕΙ]ΟΌΒΙΥ δἱ υδτίδῃοε. 

᾿Αοοδοτάϊηρς ἰο Αὐγφαυβίϊηθ, {μ6 Γοΐστθ;σ6 18 (0 8 
ἡυαάριαοηΐ ὑροῖ ἰδ ο οἷά δαί: ϑεάες δυαροινο- 
τῶπὶ οἱ ἱρεὶ γωροεῖίὶ ἐπιίοϊἐσοπάϊ εδὐπί, μὲν φυοὲ 
ἐεοϊεεα σωδεγπαίωγ. Αοοοτάϊηρ ἰο Ηοΐδ, ου (δε 
οἶον Βαπὰ, ἰπ6 ἰυάριηθηΐ τοϊδίεβ ἰο Ἠρδυεδ 
8617, 85. 8 ὑποοϊοχίοδὶ ἀἰβοϊοδισο 85 0 ἰδὲ ἴδ 
οὗ ἐἶ 801.}5 οὐ (ῃ6 πιδύίγτϑ δηὰ οἰθοτβ ἴῃ Ηροδ- 
τϑ, ἀυτίης ἰπ6 ἰΠουδαπαὰ γοδῦθ. Ασοοογάϊης ἰο 
Ῥίδοδί., 6 εοιίο, εἰ αἱ., “1.6 ῬΓΟΌΒΌΪΟ ἰάοα ἰε 
ἐπὶ (80 υὰδρηιοηῦ ΠΟῪ Βοϊὰ μδ8 ἴο ἀθοΐὰα 85 (ὁ 
ΜὮΟ 8Γ6 ὙΟΥΓΩΥ [0 δᾶΥ ρδτγὶ ἴπ (Π6 ἤγπί σεϑοῦ- 
γοοϊΐοη δηὰ ἰμ6 Μ||]Ἔπηἶδὶ ΚΕ'ράοι.᾽ ἢ 
Απἃ (Ἰ Βα») [86 δου] οὗ  Θ 1, εἰε. --Τ πὸ 

τηαΐη Ῥοΐδίβ πιοαϊὶ Ὑ (πὸ ΘὨΓΪΓΟ Ρῥἱοίατε: α. ΤΈΘ 
ἰσοηδβ: ὁ. Τὸ 800] οὗ {80 τλγῖγγθ. Α8 (8688 

ἔτσι 
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σ ΓΟ οἱ ΟἹ ἔγοτῃ ἐδ τηοϑὶ ᾿ἰ }Υ 1170 ΟΥ̓ 8 Υἱο- 
Ἰοηΐ ἀφαί, (Π 6 ὉΥὉἩἨ ΔΌοἀΘ ὨΘΑΓΟΥ ἰο ᾿ἰέθ ἐμ ΟΡ 
ἀεβ ΡΟΥΒΟΒΒ; ὑπο ὶν τρογθ ἰαἰϊπαίο δου πίοῃ 
αἰς ΟἾ τὺ Ρσχοάπορα ἰλ6 τοϑυσχγοοίΐοη Ῥγίηοὶ ρ]9 
αἰι πη ἱΒοτὰ; δηὰ δ8 6) ὈὉρΡΟΩ οτα ἰδ ὈδΔῃ 
οὗ [809 νου] Ῥγθ- θυ  Θη]Υ [6], (ΠΟΥ͂ τηυδὺ Ὧθ 
ΡτΘ- ΘΠ ΒΟΥ Βοηῃοτοα ἰὰ (6 Κἰηράοηι οὗ α6οἀ 
[αἰς ἀἱ6 υογζερσδισεῖδε Οἰεἄολίείεπ πιὥώδϑοπ, δὶ6 αἱό ὑογ- 
ευφειγεῖεε ἀἰδαολίείεη ἀε56 ᾿ἰείσλεα Οἰοἰίε8 δεῖ]. Α58 
Ὀδειοαάοά, ΠΟΥ 8180 Βοδοπιρδηῦν ΟὨγὶβί ἔγοια ἰδ 6 
οἶον που], δηὰ (μπουρσὰ ἰΐ σδηποῦ 6 Βαϊὰ ἰπαί 
ἰμοῖν σαί ΟΥΥ ῬΥΘΟΊΒΟΙΥ οοἰποϊθ8 πὶ ἱἰμδὶ οἵ 
(16 οσσυρδηίϑ οὗ (Ὠ9 ἰῃΣομ 65, ποῖ μοῦ δὴ ἰξ ὉΘ 
δίπτθα ἰμαὶ ΓΠΟΥ͂ ἸΩΔΥ ποῖ ὍΘ διηοηρϑὺ ὑμο88 
Θο Πτου ἃ ΟὨ 68. 
οδἰοχοτὶοβ οὗ ἐπ ραγιϊοἱ ραηΐϑ ἴῃ ἐ6 ἢγβί γοϑυγ- 
Τοσ(ϊοΩ, ΟΥ 1086 ““1ἸΠαὶ τὸ ΟΠ γϑιΒ ἰὰ Ηἰ8 Ῥὰ- 
τουϑίδ᾽ (1 ΟοΥ. χυ. 28). ΕἸγβὶ, {89 δὲι[6γ8 οἡ 
(86 ἱΒγοη 69; ΒΟσΟΠΩΪΥ, ὑΠ6 ΙΠΔΥΙΥΤΒ ΩΘΏΘΓΑΙΪΥ, 
ἯΒΟ τογ Ὀοδοδάθα ἴον ΟἿ ἰβὶ᾿ β' βαῖζο; (Βίτά]γ, 
411} [ὴ0 1 ἢ [ἃ] οὗὨ (Π0 1480 {ἰπι6, γῆ δ ν 9 Ὑ͵Ο0Υ- 
δδρροὰ ποῖον (9 Βεαβδὲὶ ποῦ ἷβ ἱπιᾶβα, ΠΟΥ 
ἢδγνθ δϑϑυπιθα ὨΪβ παὺῖ. ΤΏ686 τὸ (80 πιαογοδιϊ 
οὔτ8ο ᾿αϑὲ ἐπι, τ 0 5160 ποῖ, Ὀυΐ ὅτὸ σπδηροὰ 
ὦ ον. χυ. 81, δ9: 2 ον. ν. 4, δ: 1 Τὴ688. ἰν. 
1)ὴ. ΟΥοσ δηά δθουϑ {}:|680, 88 ἃ ἴουτί ἢ οαΐ6- 

ΕΟΥΥ͂, ἃγο [86 ΓοΙηηδηί(β οὗ (6 οΪἀ δυπιδη ιν τμαὶ 
ἢδνϑ ποΐ Ὀοϊοηροά ἰο ἰδ Δηϊομν ϑιϊδη ΔΥΙΩΥ; 
{86 ᾿ δ Ὀϊ Δηἰ8 οὗὨ (μ6 ἀοιηδΐη οἴ ὅοκς δὰ Μαρος, 
Ὑ00 δηιδ (ἢ ΘΠ]Β6 1 γ68 ΟὨΪΥ ἴῃ 1.6 ΡΟΥΙΡΌΘΥΥ οΥ̓́Ϊ 6 
Το ς οὐ 8186. [ὁ 88 ΟΡ ΒΔΡ9 οὐ δοοουηΐ οὗ 
(80 (ϊνὰ ο14885 ἐπὶ {86 Ξ'οον δι ρ] θά ὑπὸ ἰθτπὶ 
ἔζησαν. Βαϊ ονοη ἵΓ (ἢ18 18, τ γοΆδοη, τλΔ96 
δΡΒαιο: ἐλον τευϊυοά---ἰϊοεα ἀσαΐη (Ξεἀνέζησαν, 
Ὁο οίι6), ἰὰ 4068 ποὺ Ῥγοῦθ ἐδμαὺ τὸ βδουϊὰ 
τοζατὰ (Π9 ἰα8 [{Πϊτἀ] σ1458 (οοπβἰ βίης οὗἩ [μο089 
ὙΠῸ ΔΓῸ δ᾽ ἶνο δἰ {86 ἰἰπη6 οὗ ΟΠ Υ15ι᾽8 δρροαγὶῃρ), 
ὙΠ} Ὀθβιοσα., δέ αἷ., 88 μανίηρ ᾿Κον 89 αἀἰοά 
ἷπ (πὸ τόδ ἰΐωθ. Τὴ δχργϑββίοῃ, [γϑ. δ] 
Ὀπὶ [89 τοδὶ οὗ ἴδ ἄοθ884, πη ἰζ8. δηι}}λο8ὲ8 
ἴὰ ἰδ ἸὩΥ γγ8; δηἀ {Π6 τα Βἰοτιηδίίοη, 88 Ὑ76}] 8.8 
(86 ιν κοηΐηρ, 884}} δὰ ἰο 11|ὸ τβὶ γοβυγγθοίίοη. 

γεν. δ. ὅ8ο τοδὶ οὗ ἴΠ9 θαᾶ, εἰο.---Τ δὶ 15, 
(ο86 ποί ργθ- τ ΠΘΏΓΥ δηϊπηϑίοα ὉΥ ἐμ ῥγυϊμοὶ- 
Ῥὶ οὗ ἰδ 11ἴ8 οἵ ΟἸτἶβί, ποὺ ἰϑὰ ἰοναγᾶ μ0 ἔστι 
ΤΟΒΌΣΓΘΟΙΪο (Βοπι. Υἱἱϊ. 17 βαᾳ.; Ερὰ. ἱ. 19; 
ῬΒ1]. 11}..11}, ἀπὰ μϑγοοτο ἃ γγἢ.016 900) ἀθοροῦ 
πάν ἴῃ 9 ῬΟΊΤΕΣ οὗ ἀθϑίἢ. 
ἙΌϊδ 15 186 Βταὶ σϑδασσθοῖίο .--- ΠῚ (Β6 89 

Ὑοτάβ (ἢ 6 ὅ'.6οὺν δοπϑιϊ 68 (μαὺ Θηςγ0 ΓΘΒΌΓΓΘΟ- 
{ἰΟὩ-ῬτΟΟΘΒ8 τυ ἷοῖ Ὀοχίηβ 8 (6 Ῥαγουδβὶα οΥ̓͂ 
Ομγίβε, 4 ἀϊβιϊποὶ ἀοχσαμαιΐς41 σοπσορίϊοη. ἯΟ 
βδυθ δἰγσοδαῦ αἰδουβϑοὰ {16 ρου ουβθθθβ δὰ 
πδίυΥ ΔΙῸ 88 οὗ {818 οοποορίΐοῃη. 86 πιδηϊζο]ὰ 
οΥ̓δαίουβ οὗ ἰμἷβ 1άθδ, ἰμΐ8 ΟΒυἰϑιϊδῃ ΒΟρΘ, βθϑτὰ 
Ἶκ6 ἃ ΚοῦθΓΆ] λογγογ---ποὶ, ΒΟΥΥΘΥΘΙ, ἃ ΛΟΙ͂ΤΟΡ 
νασμΐ, ὈὰΓ 8. ΔΟΥΤΟΙ͂ υἱΐδε οἱ δρίτί(. 

ἴὰ τομαγὰ ἴο ἐπ ᾿ῃοιβαῃ ἃ γϑασα, ἰδ 6 πατι- 
Ὁ6Γ, 88 88 δἰσοδν θθθῃ οὐυβογυθά, 15 βυτ 0] 168], 
Ἶἰκὸ 81} οἱβὲσ δροσδ]γρίΐο πυπιθοσθ; ἰὺ ἀθησίαϑ8 
Δ ΘΟοῃ, δπα 18 δροοὶ ἤσδΙΪγ (89 ἰγδηϑίϊἱοπ- θ0ῃ 
δείνϑοη ἰπὶβ ργοβθαὶ ποσὰ δπὰ τη που]ὰ ἰο 
ἐοθ. 4710 Φ26ὁ»)͵ἢὸ ἰπάϊοδίο 806 ἀπγαίίΐοη οὗ 
10 Μεβϑίδηΐϊο Κιπράοπι ὮΥ αἰ ογθοὺ ΠπΌτΌΟΤΒ ; 
δοοογάϊηρ ἰο ΒΕ. ΕἸ 6ΒΟΡ, Βονουον, (86 ἀδγβ οὗ 
86 Μοβδίδῃῃ διηοαηὶ ἰοὸ 8 ἐμβουβδηὰ γϑαγβ; (8 
ορ'αἴοῃ ἰδ Ὀθβοἀἃ ἀροῦ ἐμ6 βἰδἰθιηθηὶ, 18. ᾿χὶ!. 4, 
8ὸ ἀδγ οὗὨ νϑηρδϑϑπμοθ ΜΒ ἴῃ ΤΩ τηἰπᾶ᾽ [Εἰ Υ͂. 
δ ἴῃ τηΐηθ μοανι], δὰ ἰμ6 τιον ἀδοϊδγαι οι, 
Ῥε, χο. 4, “ὁ ἰμβουβδιὰ ὙὝθαυβ ἴὰ ΤῊΥ δίς δ.Θ 88 

Το θοῦ ἀϊδιϊη συ! βιθ8 ὑπ 66. 
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γοϑίογαδγ, εἰ6. Τὴὸ νοὶρῦ ον τϑϑβοὴ οὗ ἰδ9 
ρ. Βαγπαδ. ὁ. χγ. τυϊσὶ Ὀ6 δἀἀοὰ ἰο {815, {πδὺ 
88 αοἂ οτοδίϑα {86 νοῦ]ά ἴῃ βὶχ ἀαγα δῃα γεβίϑα 
ο 8.8 Βούθηῦ ἀΔΥ, 80 ἴῃ βὶχ ὑμουβδηὰ γϑϑσγ 8]} 
ἰμίηρϑ σουϊὰ ὍὈ6 οοῃμδυμηπιαίοα δὰ ἰὴ ἰμ6 189. 
ΘὨΙ δα ἃ ρνοδί πον ἀ- Βα Ὀθα ἢ που] ὈΘ 6616- 
Ὀγαίοα,᾽" (κε εττε.) 
Το 8] αν 8} εἰσοδὰ οἵ ΟὨ ] α 81 [610 Ὁγ ἰμ6 ΟἹὰ 

Οδιμοὶ ὶο Οματο δὰ (ἢ τηρᾶὰΐϊναὶ ΤΠ ΘΟΪΟΩΥ, 
διπουηίϊηρ ἰο δὴ δγοϊάδϑηοο οὗ ἰ᾿ τηἰδυπαἀογϑίοοα 
ΑΡΟΟΘΔΙΪΥΡΒο ἐἰβο] δηὰ ἃ ἀγοδαὰ οὗ ἰμ6 ἰιϊβίουἱοαὶ 
8686 ΟΥ̓ 1(8 ἰοχί, ΜἩ1118ιὲ ἐμ ΟἹὰ δἰ οῖο Ομ γο ἢ 
δηὰ τηθάϊεονα] ΤΠΘΟΪΟΩΥ͂ τοσθ ὑμϑιβοῖν 98 βαηὶς 
ἄθορ ἴῃ πιαέοτίαἱ ΟὨΪ]Π148πὶι, 48 ἔου πα χα ρτ ββϑίοη 
ἴῃ [89 τηοϑὶ ἄιγοτῦθο ἰηἰοτργείδιϊοηβ, ἔγουα Αἰιβιι8- 
τ(ἶἰπο ἄονγη ἰο ΗΘΏρΒίΘὨΌΟΣΩ; (6γ0 18 ἃ πιᾶχί- 
πιὰ Οὗ Θχου89 ἴον ἰο Ὀοριμηΐηρ οὗἁὨ [ἢ 6 Β6Υ168, 
Ὀαΐ ΒΟΔΙΟΘΙΥ 8. τη ὰ [ὉΡ ἴμ6 οῃὰ οὗ 1. Οα 
ὑμ9 σου 86 οὗ [ῃ6 ΘΧΘρ6568 866 ΡΡ. θ08 θ8αᾳ. [ω|1κ6- 
τ 158 Ὀἀϑιοτά 60 ]Κ, ΡΡ. δδὅ48.αᾳ. [Ι͂Ὦ{ {18 ὀχορθϑίοα) 
Ῥαγίγ, ἐμ οἰάονρ ᾿υόγϑὴ ΤΠ ΘΟΙΟΔΥ σοηπιϊηιι68 
τιοβὺ ἰηγοϊνοα ἴῃ ἐδ 6 (0118 οὗἨ πιροαΐθογτδὶ ὑγαάϊ(ἰοῃ. 
ΤῈο 8] υ 8} ΤῊ ΘΟΪΟΔῪ οὗὁὨ ἰ19 Ἰοίίου 88 ἔουῃά 8 
ΒΌΡΡοτὶ ἴπ (86 τἱοῖν οὗὁἩ ΦοΒη Θογβαγὰ ἰὼ ραγίἰοὰ- 
ἴὰν (θ  δίογά., ρ. δ50). Τ8ὸ Αροσαῖίγρβο, ἀϑγ- 
μαναὰ ἀθοϊαγοβ, 185 8 ἀδιιύοσο- σδῃ ο ἶσα] ὈοοΪς--ἰ 
Κιηράοι οὗ Ομ σὶϑὺ νι }} ΠΟΥΘΡ οὰ Θαγί, ποὺ ουθ 
αἱ ἰμ6 οπα οΥ͂ ἰμὸ ἀδγβ, Ὀ6 οη6 οὗ Θχίογῃδὶ, 80- 
γογοΐ η Υ (8 βοηϊϊπιοοΐ ἀϊοίαἰ οὦ, ἀου Ὀ 1685, ὮὉΥ ἃ 
τῇ θα ἀογϑίδηάίηρ οὗἩ Αγίΐοϊο ΧΥ͂Π. οὗἨ (86 Αὐμ8- 
Ὀυγ Οὐ 085]0})---4}} 086 ἀοδά 8τὸ ἰο 880 ἴῃ 
οπς ἀΔΥ---ῖμθοσγθ ἰ8 ἰοὸ Ὀ6 Ὀὰΐ ὁπ ζΘΠΘΓΆΙ ΓΘΒ0Γ- 
τοοίξοη οὔ (89 ἀρδὰ αἱ ἐἰ!:9 Ῥαγουβὶα οὗ ἐμ ᾿μογὰ, 
Ασοογάϊη ΡΥ, ἐἰ ἰ5 ΓΛ ΠΟΥ βία  οἀ, μ6 Βορὶ πηΐῃρ οὗ 
(16 ΜΗ]ΘημἾ4Ὶ Κίηράουμι ῬΥΟΌΔΌΪΥ 94118 ἰῃ {80 
(6 οὗ Οοπβίδηιϊ π6---ἀορ πὰ Μᾶροβ ἃτοὸ ἰοὸ Ὀ9 
τοραγαρα δ8 β' ρηϊδοδηὺ οἵ ἰΒ8!α ΤΌΓΚΒ. Α ρματίϊ- 
ΑἸ γ ἴον ἐπ ργοἡυἀϊορα ἰγαάιιου οδπ πῃ σοηογαὶ 
89 τορδτάϑά ΟἿἹῪ 88 ἰμ0 884 ἴταϊϊ! οὗἩἨ ρμαγίγίϑτῃ. 
ἴῃ τορατγὰ ἰο ἰδ υἱονγ οὗἠἨὨ θη ρϑιΘΌοΥρ ἴῃ ρατγίὶ- 
ουἶδτ, ἯΘ ΤΟΙῸΣ ὈΥΣΠΩΔΙΙΥ (ο (86 ποίΐσο8 οὗἨ Αρο- 
οαἸγρίΐο 1λιοταίαγο, ΡΡ. 69 8αᾳ., 71. Τα βίαγνί- 
ἴῃς ροΐϊοί οὗ ΗδΌρϑιΘ οΥ᾽85. υἱὸν ἰ8. ὍΥ ΒἰηοΙς 
(9 ὲε Ζείελεπ ἀν ἰείζίεη Ζεῖί, Ὁ. 888) ἀφοϊατοά ἰο 
Θ (18 δϑϑυιιρίζοι {μδὺ (πῃ 6 Βοαβϑί σϑὴ 6 υπάογ- 
βίοοα ΟὨΪΥ͂ 88 6 Ῥαβδη, ποὺ 88 (9 Οδγ βιίδη, 
Βιαίθ. Τμῖβ δϑβυμηρίΐοι 18. ἃ Ῥτοοῦ ἰμαὶ Ποηρ- 
ΒΘ οΥς δὰ πὸ 80 οοπσοσορίΐοη οὗ (ῃ6 ἰάθα οὗ 
Απὐϊοδ δι ΔῈ 1 γ-ττνν ἴσο σαηηοῦ Ῥοββὶ ᾽ν Ὀ6 ἃ 
Ῥτοάᾳοϊ οὗ ρυτα οαι Βηβαι {--- πὰ πὸ ἰάοα οὗἉ ἐδ 9 
[411 οὗ δῇ ὄχί ΓῺ] δίδίο οὐ Ομ. Απά γεὶ 
δϑοοογάϊηρ ἰο (86 Β810 σοπιπηθηίαίον, βαίδη δἰ πι- 
861} ἰ8 δὶ 1ϑϑὲ ἰο Ὀγακ ΤΟΥ ἢ --τον σαί μ6᾽ 845 Ὁτο- 
Κοα ἔοτί----ἰπιπιεαϊαίεἶψ, (Ἰῃ ἃ. ΤΟΥΒΘ τηοάθ, ἐδ 6γθ- 
ἴοτο, ὑμδῃ ἷπ (86 ἔογπι οὗ (86 Β688ι) ἰῃ {8:9 πιϊ δὲ 
οὗ Ομτἰβιθηάοσα. 

4 0υ ΕγληδδοἹὰ ὑπ ἰαμμεν ᾧ) ἀλγίγο πεῖ!) 806 Ὠ δι ογά οοΚ, 
Ὁ. ὅδ8, μαϊμαγάϊξ, ἴῃ 14 ττοτκ οπτ θὰ, δίο Οἤόηδ. ϑολ., το» 
οοκοηίΐφοαῦ ἔμο ΤΥ οὗὁὨ ἕο ἈΓ᾿Π|ΘΩ ηἰ δὶ Κιπμάσῃι. ὥτηα. ΟἿ 
τε ἀλο τὰ ΠΑπΟ, ἴῃ ἊΣ ἀρ αὐ μὰ 1τη9 ἐθ οἵα δηά ΠροΓὲ 
οἵ ἴπ9 Βεγοϊφιίου οἵ Φοξη (ἰη Ζμν Εἰ γα ἔπ ἀκα δολγύ- 
ἐλμῆι Ν. Τ'), ἀ6415 ἰὼ ζοωθγα {65 Ῥτουίουβ ἴο οἰ. χχ. 
᾽ Ηδηρϑίοηθογα. τ 5 τηρη οσξ, π88 ΘὨ ΤΙ ΓΟΙΥ 1οϑὲ ἴΠ9 δα 

οὗ ΑὨΓ ΘΓ ΙΔ ΠΥ ὈΥ μἰ8 Ἐδομδίοϊ συ. 1 Απε οι γ τ Δ Υ 
[6 δυτηταθα ἀρ ἴῃ ἐπ 6 Βοδϑῖ, ἰΐ [6 αἷδὸ δθο! ]διθά ἰῃ σοΙρΔΩΥ͂ 
ΜΠ τ}}0 Βοηδὲ, ΟὈΠΒΟαΠΘΌΠΥ, [ὮΘΤΘ σδῃ 0 ἰοημχοῦ Ὀ6 ΔΩΥ͂ 
Απεοἢ συ δ ν. Απὰᾶ ἐδπογοίοσγο, δοοογ πε ἴο Ησηρσίου- 
ὕυοῦζ, [9 δηδὶ οαΐθτοαῖ οἵ βδίδηῃ σΟΘῸ 8 ἰἢ Δ ΠΟῪ Ποαἢ6ἢ- 
ἰδ ἰὼ {Πὸ οτί αἰ αὶ βοηδο οὔ ἴη6 ἴοτη. Βαὲ ἴδ ποτ] δ Ὡοξ 
[4}1 Ὀδοὶς ἰθἴο ρῦτο ποαϊ ϑηΐαπι δὲ ἐπο οῃὰ οὗἩ ἴῃ9 ἀδγη: ΑὩ.- 
το γ Θοἰϑη ΠΥ οσδῃ ὈῸ6 οτιμοα ΟὨΪΥ ἴγοωι ο᾽οτοθηϊθ οἵ ἀδϑοοζῃ- 
Ῥοδβοὰ ΟἸἩ γίβεϊδηϊες--- ΟΡ ΘΕ δε ἐμὲ 16 οοηγογιοα ἰηΐο 
ΤΙ ΠΥ 1ἰο6 (2 ΤΊκοδα. [1.). 
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ΜδῺΥ δυρυϊθηίϑ θα ρ] ογοὰ ὈὉΥ Ηθηρβίοθοτς 
ἴῃ δ͵8 αγίϊσὶο οαἰ ]οᾶ, “«Τὴ6 5ο-οα] 64 ΜΠ ηϊ4] 
Κιηχάοιι,᾽᾽ ἰὸ Ὀ9 ουπὰ ἰῃὰ ἰλ6 δβοοομὰ υτο]ιυπιο οὗ 
Ἰἰα σουμτηθΠίθΓΥ, 41,076 8. ὙΘΡΥ σα λοπιΐπεπι Βουηά : 
ἴον ἰηβίδησθ, ἰδ 9 δυφυϊηοηὶ ἔγοτα {16 ἰπϑοτίρίϊοι 
οὗ (80 ἀοπιο οὗ {6 τογαῖὶ σδβϑίϊθβ. 8 ἃτὰ ͵υδι!- 
δεὰ ἰπ δαϑυμίηρ ἰμαὺ ΗΘ ρΒΟΘ ΠΌΘΟΥ 88 ἸΏΟΓΟ 
οοποοσηθαὰ (Ὁ (09 ογϑαϊὶ οὐ Ομιγίϑιίϊδη Βοπιθ 
(8) ον (9 ογϑᾶϊ οὗ ἐβ6 Οιγίβίϊδῃ Βίδίε 
(το ΡΡΘΑΓΒ ποὺ τ ΘΓΟΙΥ ἴῃ αοτγιηδῃ, Ὀὰΐ 8180 
ἷὰ Ετοηοῖ, Βοιδηοο, δηὰ ϑ΄ἰαυοηΐο ΓὉΥΠ28), ἰὴ 
ἀοοϊατίης ἰδὲ [06 ἤἥδοιμιδη 8͵30 ϑιοιυϊὰ ὍΘ 
ΒΡΡτομβοη θά ὀχο]υβίτοῖγ 8δθ Ῥδβαὴῃ Βοιηθ. 
ἙΟγίμβοσθοσο, ἰῃθ ἰοχὶ οὗὐἠ ἰδὸ Αροσαῖγρβϑ 
ΘΟΙΒΙΔΏΓΥ Ββυῆοτβ υἱοΐθηοο δὲ (86 ἢδηὰβ οἵ 
Ηδεηρϑιθηθονα. Το ομαϊηΐης οὗ βαίδη (οἰ. χχ. 
1-8) 11} δαπαϊίβ οὗἩ δῷ βϑβϑϊὶρηπιθηὶ ἰο (η6 ΜΙάΑ]Θ 
Αμ65--θησθ ΒΘ Θχρ]αίηϑ: “" βαίδῃ 18 δΌΪο ἴο 6ῃ- 
8ΒΏΔΓΟ ἰηάἀϊν! 0.8] 8ο0}5 ἀανίης (8 ἐἶπηθ, Ὀαὶ μοὶ 
186 Ὡδίϊοη8 8ἃ8 ἃ Ὑ|016.᾽ ΑΒ 1 ἰδο ᾿ηἀϊνίάἀι4] 
801}]8 οὗὨ ΤΩΔΗΥ͂ τὶ πο08 δη ἃ ΡΟΡ68 δὰ ποί δὰ 8 
ΒΙΖὮΪΥ ἀφοίβινο ἱπδαθησθ ἰη (ἢ 6 νογκίηρ οὗ ὑμ δὲν 
οἸΣεἴ681 δαὰ 1} γα σοὶ ϑυβίθη8---- ΔΙ ΔοΒὶδΥο]- 
ἴδπι, (6 Τυαι θ᾽ ἴἰοη, θταροπηδάθβ ἀπά ἰδ Ἰἴκα. 
Αμαΐη, (0 ἢγβὶ σχοβυγγοοίίοη, δοοοτάϊηρ ἴοὸ (0 
ΒΔΙηΘ ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΤ, ὁΔὰ ποὶ Ὀ6 δΔρργθβοηἀρα 88 8 
ὈΟΑΙΥ γτοϑιγγθοιίΐίοη ; ἰδ τροχοὶ ἀοηοίθθ (6 
ἰγδηβὶδίίοῃ οὗὨ ἴμ6 8βοι}}8 ϑρόκοπ οὗ ἰῃίο {1|8ὲ ρ]ο- 
γίουϑ ἰηϊανγπηοαϊαία σοπάϊίΐϊοῃ ἰη (16 οἱ ον νοῦ], 
νεγο {ποῦ ᾿ἰἰνγθὰ δηὰ γοϊχσποὰ ὑ|1} Οτῖβι. 
ἜἝἜζησαν, 'ο ΔΙ ΤΙΏ8, 8 ποῦ Θαυϊναϊοηὺ ἰο ἀνέζησαν. 
Βιυϊ, τιϑη οβι}γ, (818 σοηίη ἰο {πιὸ 8 αἰδιϊποί 
ἔγοτα 6 ὈΪ]ο586 4 ἐυΐϊηστοα ἴῃ {89 οὐδοῦ πουν]ὰ 
(68. νἱῖ, ἀμὰ χίν.), δῃὰ Ῥγοιηΐηθηρα :8 σίνϑη (0 
ἐν δὲ δ Ποἰϊο ἐο (πὸ σοπαϊιΐοη οὗ (6 ἀοδα τῖο 
ἀϊὰ ποὶ Ὀοσοιμα δἰΐνο δχαΐη ἀυτγίηρ ἰδ ἱπουβαπὰ 
γοᾶτβ. Ηθηρβι ΘηθοΥρ δυεῖν δἰ ἃ τυ ἢ τη 8} 64- 
ἴον τοϑυϊῦ ὈΥ ἀδίΐϊηρ ἰδ6 ἱμουβαηἃ ΥὙΘΆΓΒ ἔγοπὶ 
ΟΒδυϊοιλα ηθ; (89 Ἰοοβίης οἵ ϑαίδῃ τϊραί (π8 
6 αϑοεϊχπρά ἰο ἐδ ἐΐϊπιθ οὗ ἰδ ΕὙΘΏΘΣ Βονοὶα- 
ἰἰοῦ δηά ἰΐθ τπούοπιοηίβ οοῃηοσίοα (Ποτον ἢ 
(866 Ηφημβί. 1ϊ., ΡΡ. 367 δηὰ 878 βαα. [66γ.]}. Α 
Βουΐ68 οἵ Κἰπάγοά δηᾷ ορροβὶίθ δοῃβίγ οί οηΒ οἴ 
86 ΜΙΙ]ομπἰαὶ Κη ρχάοπι 8600 ποϊοα ἴῃ 06 ἤοίίο, 
Ῥ. 189; Ὀ βιοτγά., Ρ. δδδ. 

Αοσοταΐης ἰο Ὀϊϊδιοτα ἰοοἷῖς (ΡΡ. δ64544.), (89 
πη Ὀϊαβοὰ ἀοἰοτα δέϊο οὗ πὸ Θσχοροίΐοθα] γοβυ]ὶ 
οὔ {μ9 ἰοχί, δηὰ ἐμ ὑμθοϊ]ορίοδὶ αδιϊσηδίθ οὗ ἱὐ, 
θαβοά ὕὑροὴ ἰδ 8 ΔηΔΊΟΔΥ οὐ ϑουϊρίαγο, τὸ ἐνο 
αἰ δογθηὶ ἰδίηχ5. Το ΜΙΠομπἷδὶ Κιηράουι [8]]5, 
δοοογάϊηρ ἰο ἰπλ 8180, 'π (86 ἐἶΐπι6 ἱπηπιθαϊδίο  Υ 
Ῥυϑοοάϊηρ (86 απίγοτδαὶ Ἰυἀριηδηῦ---θυῦ δ9 ΒΘΘΙῺ8 
ἰο Ὦθ ὕπ8Ὁ]6 (ο τϑοοῃοὶϊο ἐμ ἀονοϊοροὰ ἀροοᾶ- 
Ἰγρίΐο Εβοβδίοϊοαυ ννῖ8 {πὸ 1685 ἀονοϊοροα ἘΕ8- 
σΘὨδίο]ΟΧΥ οὗ ἰμ6 οἶμον ϑοτὶρίαγοβ. οὗ ἰι9 ΝΟῊῪ 
Τοβίδιηθηί. 1, ΒονονοΡ, ἐλ 0 ὁη6 ἀΔΥ ΟΥ̓ ἰὴ Γ6- 
Βυττοοίΐζοη Ὀ6 χοραγάρα 88 8 ᾿ἰΐογα] ἀδΥ, γαῖ ον 
ἐμ 8Ὲ 85 ἰ:6 Βγιῃθ 1164] ἰοστ ΤῸΣ 8 ροσχὶοα ; ἱΐ ὁ 9 
ξθποχαὶ σοϑυγχθοίίοη οὗ 8}} (9 ἀοδάὰ, ἱῃ οὴθ ἄδυ, 
88 δὴ ἱτητηθαϊαίθ ΟΠ ΔΟΣ οὗἁὨ οτηηϊ ροίθῃοθ, Ὀ8 ΤΘ- 
ξιτα θα 88 τῆοτὸ οτϑαϊῖθ ἐμὴ (86 Ῥτοΐουπά, οΥ- 
σϑπΐοα!ν το δ οὰ ἰάθα οὗ ἰμ6 στδάδιϊοηδὶ δηὰ 
δπσθ ἀοιὉ]9 τοβυγτγοοίΐζου ; δηὰ 1 δ βυάάθῃ 
δ ἑ ΙΔ ἰοἢ ΟΥ̓ Δ}} 6011] αὐ οποὲ ὯΘ οοπϑίἀοτοα 
ἸΠΟΤΘ ΡΓΟΌΔΌΪο πὰ (86 ΔΌΟΙ  ΐοη οὗἁὨ ἐΐ ὈΥ 8 50υο- 
οοϑϑίοι οὗ ἰυά πιθηίβ ;-τῖ6. δδπιθ τηοιποά οὗὨ ἴπ- 
τογρτοίδι οι βιοι]ᾶ, ἱ7 Θοη ΒἰϑίθηΟΥ Ὀ6 δἰ 8]}} σϑ- 
βατάθά, 6 οπρϊογοὰ ἰη {80 ολδ6 οὗ (ῃ9 ΟἿΒΟΥ 
Ῥογίϊοη8Β οὗ Ηοὶν τὶς, ὑοῦ ὑπῖ8 του] ἰηγοῖνο 
8 γοαποίϊοι οὗ [80 ᾿ἰνίηρ ϑουϊρίαγο οἰ μον ἰο ἐμ 6 

ΟΥΒΟάΟΧΥ οΥ̓͂ {16 βονοηίθθηί ἢ, οὐ ἐῃ6 Ταδὶϊοπδ]}- 
ἴβπι οὗ {π0 Εἰχίθοηΐ ΟΘΕΓΌΓΥΥ --τοῦ 8 ἰδ κί ὉΡ 
τὶ ἃ οοπῃρουηᾷ οὗ Ῥοβὶ(ΐνο οἰ ο θη δηά 168] 
ἀοδβογὶρίσοηδ. 

ΓΝΟΤΕ ΟΝἮἨὨ ΤῊΒ ΥΙΆΒΥ ΒΕΒΟΒΕΕΟΤΙΟΧ. 
Ἐν ἰλε Απιεγίεαπ Ἐάιίοτ. 

[116 πτυυϊΐον Ὀο]ΐοτοβ ἐμαὶ Β6 σαπηοίὶ δοίέον Ὀ6- 
αἷὰ (19 ποίΘ βδὴ ὉΥ ἰδ6 ργοϑοηίδίϊοη οὗὨ (δ6 
νίονβ οὗἩ ἔντοὸ ἀϊδιϊη συϊϑμοά τγίίοσθ οὰ ἐμ βὉ- 
796, --ῖθὸ οὐο δαγοσδίίηρ (Π6 ἀοσίτγίηο οὗὁὨ ἃ ἐπέε- 
ταὶ γοβυτγγθοίίομ, ἰδ Οἱμον ἀεοίοπαϊης ἰμ6 80- 
681194 ὡρίγέϊμαΐ γἱον. 

ΑΙΕΟΒΡ, ΟἿ ΧΧ. 4, δ, ἰδ σοπητηφηίϑ: 
ΤῸ ψ{Π μδνο Ὀθδ Ἰσορ ἃρβῸὸὺ δηιεὶρμκίοα Ὀγ [η)0 τοδδεσα οὗ 

τηἷθ Οὐ ΘηΙΔΤΥ, ἐμαὶ ἵ ἐδηποῖ οοημαϑηΐ ἴο ἀἰδίοτίε Ψψοτῆδ 
τοῖα τοῖν Ῥ᾽α! βοῆβο δὰ οΒτοποϊορίοδὶ Ῥἷκοθ ἔη [8 Φ ὕτὸ» 
ῬΏΘΟΥ͂, ΟἹ δοσοηῃξ οἵὁἨ 8Υ οοπείογασίοηβ οὗ ἀ ΠΟ ν, ος δὰ Ὺ 
τί ὶς οὐὗὁἩὨ δῦτδοβ Ῥίοἷ. ἐἰθ ἀοοίγί πο οἵὔ {|6 ἈΠ 6 ηπΐαται ΣΏΩΥ 
Ὀγίης στὰ 1ς. ΤΒοδο τἰῶὸ ᾿ἱνοὰ ποχὶ ἰο ἴδε Αροδῖϊα, δι. 
19 Ὑῇοΐο ΟἸΤΟΝ ΤῸ 900 γχοατθ, υπὐϑὐδεταξοοῦ τῆ δῖ ἴα 186 
Ρ] δίῃ ᾿ἰἰογα] ϑϑῆδο:; δῃὰ Εἰ ἰ6 8 δίγδηχο βίρεςξ ἴῃ ἐδοοο ἀλγο ἐὸ 
866 ΟΧΡΟΒίϊΟΓΒ ὙΠῸ ΔΥῸ διηοησδί {πὸ γος ἴῃ ΤΕΥ οα οὗ 
δηξί απ  Υ̓́, σΟΠΡΙΟΘΏΓΥ οὐπβεί πα δοίάθ ἴμο τηοδκὶ οοζοῶς ἴω» 
βίδῃςθ οἴ σοηβοηϑι5  ὨΙΟΝ ρῥυί ἶγο πε οὐ ὑτοβδεοΐῖβ. ΑἊ 
τοραγάδ ἴπ6 ἴοχὶ 1{9617, πὸ Ἰοερσίεἰπχαΐο ἔγεϊαϑηϊ οὔ ἰὲ ψ1{} ἐχ- 
ἴοτγι Ὑπδὲ ἰβ ΚΠΟΏ δ8 ἐδ Ββρί γί [ᾺᾺ] ἰηϊργργοιδλίίοη δον [8 
Ἰαδϊο. 1 [ἢ ἃ ῬΆδδΑο ἘΠ ΟΓΟ ἔιδο γεαμιγυοεέλοπθ ἈΣῈ τορ- 
εἰομθά, τοτο οογίαίη ψυχαὶ ἔζησαν κἴ ἴδε ται, ἀπὰ ἴδὸ τοῖς 
οὔ ἰη6 νεκροὶ ἔζησαν Οἰν δί ἴΠ6 οῃὰ οἵα δροοίδοά ματος 
αὐτοῦ αἱ ἢγαϊ,----ἰ Γ ἴῃ βυςσὴ ἃ τ: Τενσυεεέϊοαι ΤΩ 
Ὰ Ὀπαοτγϑίοοα ἴο τηδϑὴ δΒρίγίἴΑ] τί ἰὴ πεῖ ΟὨτίει, πὶ} 
1Πι|6 δεοοηᾶ πηθδῃ8 ἰἱεταὶ τίς ἤγοτῃ τ[Ὧ9 στάντα; ΤΏ θη ἴδετε ἱ 
8 6η4 οἵ 8}} αἰ ἔσλποθ ἰῃ ἰδῆρτδαρο, δορὰ δογίρέιτγο ἱε πιροὰ 
οὔ κϑα ἀοδηΐί(ο [οΒΕ ἸΠ ΟΠΥ͂ (0 δηγίπίης. 1 ἐδ ὅτει σοσὰς- 
Γοσζιοῦ ἰ5 βρίἰ] {πῃ 80 15. 1π6 ϑεοοηᾶ, πο 1 δαρροϑο 
Ὡοῦο ΜΠὋΡἔΡ Ὀ6 ΠαΓΥ Θοουχἢ ἴο τρδὶηἰδίη -᾿ Ὀσὲ {πὸ ϑεσομά ἃ 
1 τό γα], [65 80 8 ἐπθ τβί, τυ! ἢ ἔπ σοτηιος τὶ ἢ 186 πὶ Βοὶθ 
Ῥγϊπηὶ ἶνο ΟἸ το δ ἃ ἸΏΔΩΥ οὗ {89 Ὀ6δὲ τηοάοτῃ οτροεϊέοτα, 1 
ἀο τπιδἰπίαϊ, αηα Τοοοίο ἃ8 δὴ δείιο]ο οὗ (1 δυὰ δβορδ" 

ΒΒΟῪΝ, 080 ποῦ οὐ ἰδ 6 Ξεοοηὰ Αἀτοηὶῖ ἷκ, 
ΘΟ ἤο556 αἰ γ, ὁη6 οὗ {π6 80] 680 (αὶ δ4.5 ουδὺ Ὀ668 
ΡΟ] 9η64 οἱ 18 8β[4ο οὗ ἐμ ᾳαοπιίοη, ἀδτοίοξ δὰ 
οηίἶτα ΟὈΔΡΙΟΣ ἰο ἐδ 9 ἀἰδουββίοη οὗὁὨ {πὸ ΑΗ ἰσπιπὲαὶ 
Ἠεδιγτοείίοα. Ἰὰ ἰβ οὗ σοῦγβο ᾿π|ρο5510]6 (0 Τε- 
Ῥτοάυσοο {6 δῃϊγθ δύσυθηῖ. ὙὍμε ζο]] πίη, 

ΦΊΥ ΒΟΥ, Ῥδῦον δ Βγοόπη, 411] αἰδβιϊη στ ἢ Ὀσέπεοει ἴδ 
δοοοηα ΤΟΒΌ Γι ἰο ἐπι ρ] 6, γογ. δ, ἰΏ ἴτθ6 ογὰβ ἰῶὰν γεε οὐ 
ἐλ6 ἀδαὰ, αἰο., ἃ 186 σοπαναὶ τοσυγτϑοίζοη Ὀγουσὶιὶ ο νον ἰδ 
γὙ“τ6.12,. 18, ὙΠ ΤΕΥ δάση ἐβαξς 115 σΣΟΏΘΤΕΙ τεδδττοο- 
ἰἰοπ ἰᾳ ΠΠΠοΓΑΙ. ἸΟῪ οοηϊοπα ἴμδὲ Ὀοξὰ ἐδ ἥνγεέ διὰ ενασοὰ 
πεϊίοπίαϊ τοδβαγτγοοι [005 δτὸ αρὶ γ]ἔπι8],---} 6 ζοντο αἰκη τς 
ἃ τοϑυδο ἰδιίοη οἵ ἐδ τυ γτ δρίγῖ δἱ το Ὀοκχίποϊος οἵ ἴδ 
τουδβαμα γοαγϑ: {πὸ ᾿αἰίοτ, (6 τος τ τ δοδεϊοα οἵ ἐδ αρίτὶξ 
οὔ οΥἶϊ ἴῃ [6 Βοπῖδ οὐ θο(, δηὰ Μαρος. 

ΒΑΓΠΟΒ τόθ ὙΓΠῺ ἐἶθ80 σΟΙΠΠΙΘΠΔΦΟΥΝ δεΥϑ ἐπ [86 ἴω 
Ηὸ υμΠπάογδίδηδπ, μούσονυογ, ΌὉΥ ἔδιο γεϑ οἵ ἐὰκ ἀδσοά 

; Ηο ντίἰϊθα: “"' Βιὼ ἐλ γϑαί ο ἔλο ἀρα ἴα 
οοπττγβαϊδεϊοςτίου ἔγοτα ἰδ Ὀοποδαθὰ τρδεῖτγο, δϑὰ ἔτοεα 
1080 ὙΠῸ δα ἱκορὶ που θοῖτοθ ΡΌτο ἴῃ ἴἶλὸ εἶθ οἵ 5τεοαῖ 
ἰοτηρίατίοῦ. Ἐη6 ῬὮΏΓΑΔΟ " τοδί οὔ ἔμο ἀοϑὰ ᾿ ογο πο] τασδὶ 
ὨΔΙΏΓΤΑΙΥ τοῖον 10 [Π δαια οἷακε νε ἘΟ ἢ ὑτῶρ Ὀεέσιθ 
τηθηςοηϑθέ---Ὠο ΡίουΒ ἀοδά, Τὴ τηϑϑηϊος ἱδ. τλδὲ ἰδὸ πεδῦ- 
ἔγτα που] ὈῸ6 ποῃογοὰ αἂδ ᾧΓ {ΠΟῪ ᾿ογο σαϊϑοὰ ἂρ δϑὰ ἴδ 
ΟἴποΙ ποῖ; {πεΐ ἰδ, (ὯΔ᾽ βρϑοίδὶ γοϑροἊοῖ τροῦ]ὰ ὃ βθσνεα ἰὸ 
{πον ργίποὶρ!οδ, ἐποῖτ ΤΩΘΙΟΓΥ, δηᾶ ἐποὶνσ σδδτβοξες. [15 
οἶμον ψογβ, δρδοίαΐ μοῦ που] Ὀ6 μόνῃ ἕο α δρόγὰ οὐἁ ἐαεν- 
πον ρμίείῃ ἀατίπας [πὲ ρμοτίοα, δῦοτϑ (ἢ 9 οονέποοι διεὶ ὁγμοανῃ 
Ῥ θυ ΒΟ μδ8 ὕθθη τη }ἐπἰθὰ ἐπ ἴ9 σἢ αγοβ. ἘΠ6 ὁ τοῦς 
οἴ {ἰιὸ ἀεδὰ"---ρ μνἱουβ ἀ68.---ἀτοῦ! ᾶ δοὰ ἵνο ταϊδϑὰ ἃΡ 
τοναγοά, Ὀαὶ (ΠΟΥ που] ΟΟΟΌΡΥ οοταραγαιϊτο" Βαπεδὲθ 
Ῥἴδοδα, αα ἐγ πον ἀἰὰ ποῖ μασγίδκο ἰη [89 οχα θὰ {τἰπιρδν 
65 (πο ποιὰ θθση] ἃ ὍὈῸ6 δυθάποα ἰο [ἐφ βατίουν. Τπεὶς 
Ηίδοο ἐῃ Βοποῦγ, ἰπ γαηΐϊ, δὰ ἴῃ τονε, που ϊὰ ὃς δειοαέδ 
{παῖ οἵὗἩ [ο80 πο ἔπ δότΥ (ἰπ0ὸ8 δδά τοαϊπίδι θὰ ππϑικ θα 
Δάν ἰο (ἢθ οληδο οὗ ἱτυϊῆ. 4 Σίρεά ποίέ. θη ἴδο νυτὰ 
ἰϊοοα, 8006 Νοῖδβ. οἢ τοῦ. ὁ, ΤὮδι ἰδ, ἴον τὰ ποὶ ἀὰ 
τηαξ ροτοῦ ἰη [86 ῥδοθ δῦ 8β6η85 ἰῃ ἩΞΠΙΟΣ ἢ: ἐδ δΒοᾷ (τοὶ. 
τὲ 86 οτίποηΐ βαίηϊα δηὰ τλασίγτο ᾿ἰνοὰ. Τμογ οἷά ποῖ 
σοί ἐπίο χοβοῦγδποο : ἐποῖν ῥείηοίριοα σοτο ποῖ τὲ 
16ῃ σδαγδοί ου σοὰ ἢ 9 ΘΒ ΌΓΟΒ ; ΠΟΥ ἀϊὰ Ὡοῖ 866, 86 18) τῷ 5:.- 
ἴγτα ἀϊάὰ, ἐλοὺς ρυὶ ποῖ ρ᾽ο8 δη ἃ τροάὰθ οὗ ἈΠ 9 ἴὰ ἐδο δδοοειδ θινοῦ, 
ἈΠ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΏΤΙΥ ἔδον Βοὰ πος ἴδ δυρτβοιϊδὰ 5 
ἀπὰ ΠΡΟΣ ἿΞ Ἐδο τοῖο διαἰμουὶ δαί δηὰ τοϑχίγιν Βοΐὲ. 
-(Ε. Β. 0. 

ἢ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΣ. 11-ΧΧ,, δ. 

Βοπονον, ἰ8 ργοϑϑηϊοὰ ἃ8 ἃ ρου θου Υ δὲν ΒΥ ΠῸρ- 
αἷ5 ἰδοτοοῖ: 

410 ἰὴ απ οαέΐου ἔθη ἢρ, ας ἐλ 14 οοἰδυταιφα ραδοαρ (λον, 
συ, ἐ-8) ἀεσισηρὰ ἰὼ δηῃουμοθ ἃ ΜΠΈΒΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΝΈΒΑΙ, ἘΕ- 
ΒΟΒΆΞΟΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΚ δΔΙΝΤΩΪ ἘΠ (ΟἹ υν πες ἀρρθῶῦ [0 πὴ ἴὸ 
θο εἰσου δ 

ῬΈΕΞΌΟΝΡΤΙΟΥΒ ΑΟΔΙΝΒΥ ΤῈ. 

Ἵ. Τὲ 19 τ ΥῪ δίσβησο ἴλὉ ἴΠπ6 Γοβιιγγοοίίοη οΥ͂ [9 τα ΘΟῸ5 
δαἰδοπειπά γϑαγα ὕὈσϑίογο ἴῃ6 Ὑἰοϊκοά, {Γ1τ Ὀ9 ἃ τονοδῖϑα ἔγυτῆ, 
δου] ὕὉο ἀϊτγοοῦ! Υ δὰ οχρὶοἐΠΠῪ δπηπουοσοὰ ἴῃ ονδ μδόθαχο 
ΟὩΪΤ. 
Στ 8 ναϑ ἰο ὍὈ6 [85 ἙσΠ 96) Ὠἷποθ ΤὉΓ δῃηπουησίης Βηοἢ 

ἃ Ῥτγίου τοΞαστροῖοῃ, [{ 18. ΘΌΓΟΙΥ ΤΡ ΘΟ ΌΪ6. ἴο ΟΧρο. ἐδπαὶ ὦ 
εἶδαν ανἃ πηπταδὶ γαυσίαἰΐον, οΥ ἱ ιὐομὰ δὲ τραάα. (ϑοἢ ἃ 
τονοϊαιίοη ἢ 9 ἀθηΐοα νγὰδ τῇ 149 πη 6 ραϑδά 6.) 

8. {6 τοδαγτγοοίίΐοα οἵ ἐδλα γίσλίεοι ἐπ --αἱὐἱ ἀ]οείη- 
κυϊδυσὰ ἴτουλχ ἴδ 6 νὶοκοά---ϑ [89 ἔγι16 60η89 οἵ [ἢ 9 ΡΓΟΡΉΘΟΥ, 
[)9 ἀοδοτί ρεΐου ἰβ ΤΟΥΥ ἈΠπΠῚ|ι|κὸ ἴδο ἰμίηις ἰο0 ὈΘ ἀσϑογί 94. Ιὲ 
ἰφ ποῖ ἰη ἔϊπο Ἰοαοῖ {πὸ δὴν οἵδονῦ ἀδϑοτὶ ρ(9η οὗ τὶ οὐϑοΐ [ἢ 
ἰδο Νον Τοιϊδιιοηῖ. ΕΥΘΥΥ οἵμοῦ ἀρβοσγίριϊοη οὗ 1.9 ΓΟ γ- 
Γϑοίίοβ δηᾷ κίουῃ οὗ {1186 βοΐ πί8 δ θσἢ 19 οαἰλοϊίο 'ὰ 18 ολαγ- 
δείοσ, ἢ 116 τ 18 [6 ἰἑμἐοά. 

ΤΙΝῈ ἹΚΤΕΒΎΑΙ, ἘΥΙΡΈΕΎΟΕΒ ΤΗΛΡ ΠῚ ΜΠΙΚΝΥΝΙΔΙ, ΒΕΒΌΒΕΣΟ- 
ΤΙΟΝ 18 ΝῸΈ ΕΡΈΒΑΙ, Β.Ὲ ΡΙΟΌΒΑΤΙΤ κι Ὁ 

1. 1{τὴ9 ἄτει γόδηγγθ Ποὴ τϑδπ τἰἰρ ἔγοην ἔμ σταάνο ἴῃ 
ὑπιποτία! αἰ! σ᾽ οτὶ οι δοάϊοι, ψὸ ἂἀο ὯὩοξ πορᾶὰ [Ὦ9 Αϑδιῦτγδησϑ 
ἰδεῖ ον «κοῦ ἐλ δεοομά ἀεαίλ δαϊὰ πὸ ροῖσαν (τ, 6), οΥ͂ ἰῃ οἴἶοῦ 
Ψψηγίδ, τπΠ4ὲ ΠΟΥ εἶα! κποὲ ρογίδς φυογίαείπσ'χ. Ολὴ ἰδ Ὀθ ὕὉ6- 
Ἰιονοὰ ἑῆλὲ [πὸ ΗΠ ϑρί τίς παϑλῆσ ἠοτηΐης τοτο ἴῃ δύ. ἢ 
αἰγυα} Βυῖ απροῖθ ἐπὶ ἐπ ἢ τὶ τοδὶ “τϑοΐιου σ᾽ χη θο5 αὶ 
εἰοτίουϑ οομάϊείου οἵ τοοτίδ] ππθΏ, ἢ (Ὧ9 ΡΙΌΙΑΪ80 Ὀθοοῦλ08 
ν 1 Ὲ 
4 Τῆογο δῖὸ δηΐ ἔνο αἰϊογηηίιτοβ ἢ ἰὯΘ6 ὈΓΤΟΡΉΘΟΥ-- 

οὗτῆοῦ τὸ ἐἢατο Ριγ ἴῃ ἐδο ἢ γηξ γοσατύοοι οη,᾽ ον ἴο ὕθ ποάοῦ 
δο “μονογ οἵ [πὸ δοο »η ἀδθδίῃ., [Ιηἴὺ ὙὨ ἢ οὗ {8699 614.59094 
δῖο πὸ ἴ0 μπὶ {π59 τογγίπά4 οὗ τηϑθη ὙΠῸ ἃγθ ἴο ἤϑόρὶο 1.9 
«ὁγιῖν, ἰῃ δ΄ “Ὦἢ δηα Ὀϊοοά ἀπ γί [ἢ 9 πα! ΠΠοποΐατῃ ἢ 

8. Τὸ ὌΧ ΡΓΡΕ4 τηϑηίίοη οὗἨ ἦσισ ἰοης ([ΐ8. "18 αηὰ τορι 
ν᾽ σὨγίΕ ἡ ΜΠ] [Δ61, ΥἱΖ. : α ἑλομκτνα ψεαγα, {{ πιοαυῖ ἴω [Ώ- 
ἴοτιῃ ας πὴλὲ 6 ἴοῆς ρογίοἽ οὔεαγ᾽" ργολρογμ ἴ Οππτοῖ 14 
γοῖ ἀοεηο ἴο ΦΏΪ]ΟΥ͂, ἰ6 {π|6}} πἰ|]9 ἀπ σποογίης. Βυῖ ἴο 
ΜΑΥ ἰδὶ [86 γίδεπ απ σίοτί "ἃ ΟΠ γο ἢ ἐβ ἴο τὸ δηὰ τοίρη 
πίιἢ ΟὨγίδὲ ἴον ἃ ρογιοά οἵ α ἐλοιβαπά μεαγα, 5 ᾿Ο1 Δ} ση}}19 
ἴδο Ἰδληκχιιασο οὗ βογ ρίαγο [ἢ ΘΥΘΓΥ ΟἿΠΘΓ ΡΪ ἰ09, 

4. ΒΥ πιακιὺκ ἴΠ0 ρΕΓΙΥ ὑπαξ ἶτο αἀὐά τ ἴση τί ΟἩγίβε 4 
᾿θουδαη Υ τ᾿ ἴο ὕ6 ἴΠ6 ρηἴίγο σπυγοῦ οὐὨ 61] γίβοιι ἵΤΟῦΣ 
86: σγᾶνϑε, τὸ τὸ [Ὀγοϑὴ ἴὸ 2 νίοθποθ ἴο 1Π6 ὙΠὴ᾽016 δβιιὉ» 
διαποηΐ σοηϊοχί. ΤἘπαν--() ΤΤῆο γεκί οὗ ἰἢα ἀδαά τοι Ὀ6 6Χ- 
ΡῬεςίδά ἰὸ Ἰἴνο αἰχαΐη ἰῃ ἔδο βαῖὴθ ὕοι } Ὁ 8099 “τσλδη ἐ 6 {Π}01}- 
δα γοαγη ϑγ ἤηίδηῃοᾶ,᾽ Βαϊ νὸ τοδὰ οἵ Ὧ0 ὈΟΤΠΥ͂ γοϑαγγθο- 
οῦ δὲ 8} ὁη ἐμ οχρὶιίης οὗὨ (᾿ΐ4 Ρογϊοῦ. ϑαϊαη 98Π4}} (ἤρθη 
Ὁο Ἰοοφοΐ οαἱ οὔ ργίφοπ, δηά τῆθη ψ͵ιο οοππίἀον [ῃ9 ποτῖς ἢ9 
ὮκνΦ ἴο ἀο, 9 ἐἐῥ]6 δόιβοι οὔ Ἀἰ8 ἀθοοϊγης (ἢ) 9 παι ΟῺ8 σδη 
δτϊν Ὁ ονογδὶ τοι σ δα ἊΝ οχιοηδίησ ἰὲ ἴο 8 ΟΘΘΩΤΌΥΥ Οὗ δο. 
Τοὶν ἤγαϊ πὰ Π]ρπ 4] ρογίοα [8 ἴο "ο δ᾽] ο ἂρ τὶ ἢ δοπλοίΐ ἢ 
οἰφο (δὴ Ὀρά᾿ν τοβηγγροϊίοηθ. [{ ὙΠ1 ἰπἀδοα Ὁ} ΘΙΏΡΙΟΥ 
ἴα τ᾽) γαϊεύπ οὗ α ισἱοεκοὰ ρμαγίν. Ὑο το μὲΖδ 6 πο δοάψ'ν τθ41}0- 
τοοιϊίοη ἀπεὶΐ κου [15 οχρί γα οῦ : () Νοηθ θαι ἐδ τοἰοζοά 
ποῦ] τοπηαῖι 19 Ὀ6 λάχε ἰὼ (ἢ6 τ Ἰυάχιλθδηξ, νυν οἷ ἰ5 
ἰβοομβαίκίοης ᾿ τ 186 τ ΡΠ οδίίοι οἵ [89 ορϑοις οὔἐμο Βοοὶς 
οἵ {π{ (ν. 12). 

ὅ, (Τί πνχητηϑης ἰδ μκίνϑῃ ἴῃ ἴδ6 Ἰδηρβπαῦο οἵ Οἷρρϑ, 5πὉ- 
ΜΆΒΕΔΙΥ δὰ [0110}08): Τὴ6 ορϑηίηρ οὗ πο Βοοῖς οὗ Πί(ὁ (τ. 
12) εἰκηῖ θη [δ πιαπίαείαέίον οὔ ἴΠο80 ὙΠῸ δγὸ τχγίϊέϑη ἰη ἰξ. 
ἴε ἰ ἱποοῃσοίνα"ο (δ 4 ἐπ ΐ4 τηδηϊ οϑίδ!!ο σλ ἴακΚο ρῥῖδοθ 
0986 ἸΒΟΙΠΡΩ ὕὈνίογΘ ὙΠλῖ [9 ΟδΊϑὰ (6 οροηΐης οΥ̓ [6 Βοοκ 
οἵ ἱΐα, Βαὲ 186 πὶ τηϊθοενείοη οὗ [Π6 Βοπᾳ οἵ Θοὰ 11 ἑπκο 
Ρίδο δὲ ἐπεῖν (Ὀοα ] Υ) τοδαγγοοϊίοπ, Εοτὰ. υἱϊῖ. 19, 23, ὙΤποὶς 

Υ γοβυγτοςιίοη, ᾿Πογοίοτο, Μ [1 οὶ ἰδῖίχο μἷδοο ΠῚ} [19 
ξοσεγηὶ τοσττοσίίοη οἵ Υ. 12. 

6. (Α1.“ο ἴπ ἴ6 Ἰαηκιδβη οἵ Ορρε): ΤΉ οπιϊςδίοη οὗ ΔΗΥ 
ἀοο]αγατίοη 68 ἴο ἴΠ9 δεα, ἀδαίδ πα {Π}5 σγανα, σίείησ τῷ [δ6 ἀσπα 
δὲ 1ὴ0 βγεῖ γοδηγγοσιίοπ, πὰ {ἢ 9 τηλκίης δηοῇ αὶ ἤθο] τϑκ θη 
τρερδοίης ὁΠ0 ἀραΐ ἴῃ τοῦ. 13, σοηνίηδος ηὸ ἴπλῖ 1 ἤτεὶ 
Τοεαττοςοιοη ἡ ἷ6 ποέ {ππηὲ οὔ ἔπθ βαί πη, δπά αἶδὸ {ππὲὶ [89 
16 «ἀ ᾿1Ὸ νοῦ. 12, 13. ἐπείμή αἴ ππιαπλίπα, Ὀοτὴ 6 δα! πὲ μη 
ἵν πηκοῦϊν. [ἢ ΘΟΥΘΤῪ Οἶποῦ ρασὶ οἵ ἴπ9 Ῥοτὰ οἵ Θοὐ ἢ 
ἰηῤνγαιδιτίο αἴ το σοῃοογηίης [Π6 τοσηττοοϊίοη οΥ τὴ παϊῃῖβ 
5 δο( ΟὨ]Υ πιπο τηοτὸ [Γοᾳυθῃΐξ, Ὁ δῖϑὸ πυποἷ ΙΏΟΓΘ 6Χ- ἐξτ  δεθ ως σατο ον δὶ ντα ἐν αΣ ον τ πὴ μν εν Δ τον οΣν Σ 

5 ΓΒΕΟῪΝ (ἢπο ἀΐπροδοα οἵ 4 οοτηπηοη οδ᾽οσίίοη (ὅτης ἀτροὰ 
ὃγ ἩΒΙΟΥ) ἰο 186 Πέρταὶ σίου: “ΤῈ 15 ἔγοα ΠΘΠΗΥ͂ Ὠγχοὰ ἐδδὲ 
Ὀρεδαθο "οζο᾽ (ψυχαί) ὙΠΤΘ δόοῖὶ ἐπ [Ὠΐδ σἰκίρη; δηὰ Ὧ0 
δοεσῃ [5 τη 366 οἵ . ἐξ σδῃποῖ ὃ6 ἃ ὈΟΠΠν τοδηττοοϊίοη 
ἔμ: ἰστοροηῖ, Ἐπὲε μη |Ὁ [5 ἰο τοί! δκὸ αὶ [Π9 Αμοδέϊο δι ἴῃ 
9 νἱδίου. Ηδο “14 ποῖ 866 α τοσωγγϑοίίοη ο δοιῖ. Ἦωο δι 
“[δ6 δοηδ οὗ ἐμοῦ τὴλὲ τϑτὸ δἰ κίη .᾽ {παῖ ἰδ, ἢ δὰ α νἱδίοη 
οἵ [8.0 ἡγετέγτη {πο κοί γοϑ ἴῃ {Π| οἵἴδίο οὔ ἐπ οδὰ---αλῶν ΠΟΥ 
γοτῷ αἰαΐπ, πηὰ [ππὶ δοίονγα ἐπ οῖν "ϑοητγτροίίοη. ΤΉ ΘΠ δῶ ΒΛ 

τίδο: "ἼΠΟΥ |ἰνο᾽ --ηοἱ [Ποῖτ φοαΐδ, ὑαὶ ἘΠ οΙα 66 1γ986.""-- 
Ἐ,π. Φ. 

ΡΠοἷε, ἐμ ἢ οοποοτηΐορς (ἢἣθ γϑειτγτοσιίοη οἵ ἴπο ὑπρκοάϊγ. ὦ 
ἴοο] σουγίποθί, ἐπογϑοίογο, ἐπαΐ ἰη {Π|8 ρυτγίίοη οΥ̓ ἴ80 βοτὶρ»- 
ἴητο, ἰ{1{ τότ οἸοηάοι ἢ9) ἔοτοιο!}} ἃ γοϑηγγοσζίοῃ οἵ ἔη0 δα ηἷδ 
ἀϊϑεί ποι ἤγομι (πὲς οΥ̓ [ἢ 6 πιῇ ΚΟ Ὁ, τας ἢ πιοτὸ ὀχρ οἰ ἰηΐοι- 
τολείου του]ὰ Ὀ6 αίνοι οοποθγηίης [116 ζογμ ον μὴ ΘΟὨΘΘΓΏ» 
ἴηςς [ἢ ἰαΐτοτ, 

Ἴ. ΤῸΘ οἴδυδο " ΤΙ ἱφ 5 πὸ ἢτεί γοδογτθοί θη ̓ (νοῦ. δ), ὩΪΟὮ 
ἰφΦ ἐδουσίιξ ἴο ργουθ ἰξζ {ΓΘ ΓᾺ]. ϑοϑτϑ ἴο τὴθ, {1 ρῥΙονθ δὴγ- 
τΐηχ, ἴο ῥτόνο [9 τούϑγαθ. [{ ἷ4 γΘαϑΟΠΉὉ]9 - 8  ἴἢ9 τθ- 
τα ΠΠΘη ἰδ ̓  6 .5---ο δυρροθθ ἐπα {{ 1186 δοοοηᾷ οὐ ᾿δ8ξ ΓΟδΒΌΤ. 
τϑοϊίοη Ὀθ ἰἰογα], (9 ἢγϑι Ὑ}}} δ 80 Α180---αἰ Πογί ἢ ὕγοτῃ [9 
δϑοοηᾷ ΟὨΪΥ ἐπ ἔπιθι. ὉὈϊοτι απο ἤυγ [818 ΨΥ οἵ ΓΘαΒΟΏ- 
ἔπη, δι ἷ4 8α..} ἰὼ π|6 νογθο πιο ἰδίοὶ ν [ΟἹ] οὐνὶ ἢ σου τα» 
ἀἰοῖα ἰε: “ Ηἰ68804 πὰ μον 5.6 τ ἢ ΠΆΚΠ ρμαγῖ ἰη (6 ἣγπὲ 
τοϑατγτγθοίίοη ; οὗ δυο ἢ 189 δοοονὶ ἀσιδ Δ πὸ ρογον ᾽ (τ τ, 
6). Ηδτο " [Πο βεεί γεβαγγθοζιοι ᾽ δῆ “(ἢ ϑοοονμῆ ἀθὁ8 ἢ ̓ 8. 
ἑμτϑη το} } Ὁ Ὀτουχὶ τοχοῖοῦ ἀπ σοηϊγαοίοα, [8 (9 ἥνεΐ 
ἀοαίῃ, θη, οὗ 6 δι πὶ0 λίατο γί ἢ [πὸ φοοοπὰ ἢ οθ8. οἢθΘ 
Τρ ΓΟ ρεθοςρὰο ἐδο οἰμοῦ  Νο: [9 τοί ἀυδίη 14 τη οἵ [ἴῃ 9 
Ὀοάγ, [9 δοοοηά εἰπὲ οὗ ὈοϊῺ δοὰν απὰ δοιιῖ; ἴδο τοις ἀοδι ἢ 
[8 οοταιπιοῦ ἴο ἐδ τ χϊοοι δ δα ἴ|ὸ τυ ϊοϊκο, ΓΠ6 Βοοοπμὰ [κα 
πο ογουϊδείης ροτείου οἵ ἴΠ6 ψ|οκοά βηά οἵ ἴθι δοῃθ. ΤῸ 
8.76. ἴηο δγδὶ ἀθ ἢ [ῸΓ ΟἾγίδέ ἰ8 πιδὰθ ἴΠ0 ατγτουπ΄ (οοῖ, οἵ 
οὐῦγθο, [η9 τοογίἰοτγίουϑ κγοιηὰ) οἵ διοπερίΐοη, ἴγοιῃ τ᾿ 6 βονοΡ 
ΟὔΈΠο δοοοηὰ ἀθδίἢ (866 οἷ. ἱ]. 10. 11). ΝΟΥ α8 οχοπιρίίοῃ 
ἔγοτα ἴμ ροσσοῦ οὗ ἔδο βοοοηὰ ἀδδέῃ ἰ8 ἢ τη δ θ ἴο τϑϑὶ ΠΡΟῺ 
8, οογίδί ἢ οδλαξασίαγ, πιπιοῖγ, δάσο! ἐν το ΟἸγίθε ονθηὺ ἴο θεῖ 
δηὰ ἰῸ ΟἿΣ τι θη ηἰαὶ Οδρίοῦ . χορ οἢ ἔγοηι Ἐπ 6 ροῖσοῦ ὁ 
ἴηο εοῖοὸ δοοοηῃὰ ἀθδι ἰΒ τηϑ6 ἴ0 τοβὲ Ὡροη μαγίϊείραίίοι ἴ 
ἰδ: τοὶ τεσμγνοοίίοη, ἰα ἰ ἀΟΪ γδαϑοῃδῦϊθ ἴο οοηοΐϊπάο {πδὶ {π|{9 
“Βγδῖ Γοδιιγγθ τοπ᾽, 8 πηοδηΐ ἴο εἰ ΧΗΪΥ α σαγίαϊ σπαγαρίεν ἐδ 
γος, γέσειν ἰἰ6, δυὰ ποῖ 1:6 μοβϑοββίοῃ οὐ δοαά μ τεννυτοοίΐοι, 

σοννῇ .... ΤῸ ΊῺΥ υχἱηὰ {πί8 τίου οὐ ἔἶιο ἢγβὲ ΓΟΘΌΓ' 605 
του ἰϑ Ραῖΐ Ὀογομ ἀοὰσὺξ ὈΥ ἔπθ (ΟἸονίης τότ: " Βίοδδοα 
δηὰ λοῖν 5 ἢθ 1μδΐ ὨΔΙῊ φαγὶ ἰὼ ἔδο ἥτθε γοϑυγγοοιίοη.᾽ ἹὮ 
οδπηοῖ 4600 δα ἐπροτγίδη! ἰηΐογματῖίοη 5 σοηνογοα ὈΥ͂ [ἢ 8649 
ποτ ἰΓ 180 γβὶ γοβατγτγθοίοὴ ᾽ ΠιΘ.Ὦ ἃ Τοπίογαίοη ἴο ὈΟΟΪΥ 
116. 70 ἴ6}1 4 {Πππ| διϊπί"η τίϑϑη ὕγουι [16 ἀϑαὰ, απὰ τοϊχηΐπα 
ἴῃ αἸοτί οι θοηΐο8 ἢ Ομ τὶϑξ, Δὸ ἄορ, βϑοπβ (ο τὴοὸ ἴο ὈΘ 
ΤΟΥΥ Ὁ Κο ἴΠπο Δ ΚυΝ ΚΘ οὗ δΟΡΙρίυΓΟ ΘΟΥΘΓΥ ὙΠΟΓο οἷ86, ληὰ 
Υ̓ΘΓΥ ΒΌΡΟΓΠιιοιν, 

8. 11 ἰδ ἃ ἴΔ14] οὐ͵οσξέίοπ ἴο ἴδ Ἰἰ 6 ΓᾺΪ δοη 50 οὗ {π8 ρΓῸ- 
ΡΉΘΟΥ, 85 δηποιιηοίη ας [6 ὈσΔΠ τοβυστθοιΐ θη οἵ ΑἸ} ἀεαα, 
διὰ (6 Οἤδη κ᾽ οἵ μ"]} Ἰνὶκς βαϊηϊβ, ἔμδαῖ 1 ἰδ ΟΧΟΙ ΘΙ ΥΘΙΥ 4 

6η.6--τἰὴ 6 ῥτορίιοῖ Ὁ λυ] ἶπς β' πιο! Υ ἃ τοτντοοϊζίοη οἴ 
ἔλθ δἰαὶμ, τ οΤΘΑΒ {Π|5 ὙΘΥῪ οἰγομππιδίδησθ ΘΠ ΠΘΠΓΥ ἕλνονα 
189 ἶσα Βο36. πο ᾿ἰἴ0ΥᾺ] δρῆδο ἰ5 αἰἴοτν ἱππθυθηπηῖθ 
[0 Θχρτοβδδ [ἢ γοβιιγγθοξίοη οὗὨ ἰδ πόα ΟΠ γε οἵ αοὐ ὈΟ4}] 
ὕγοῖῃ [89 χτανο; ἴδ ρτιγηῖίνο Β6ΠΒ6 8 ἰη σουβοππ 66 «πὰ 
1.6 ἤχηταξίνο ἱππριλχο οἵ Βοτίρείυτο (σ΄ πὴ. ον. χί, 11. Ἐχεῖς. 
ΧΧχΥΐὶ. 12-11: Ηοπ. γί. 2: [88. χχυί. 10, 11}. τί ἢ 1Π81 οὔ 1}}9 
Ῥοδῖ σι τοΥ5 ἰῃ οὐότῦν ἰδῆ σηδρο δηἀ δρὸ. Δπα ΟΧΡρΥΓΘΘδ66 ἃ Ο0ῃ- 
σθρτίοη ὙογὮΥ οἵ ἴἰ6 Βρίτὶξ οὗ 602 ἰο ἀϊοϊαἴο, 

9. Τπο [θγᾺ] δοηβο Οἴθ τ ἢο σοῃδίβίοῃξ οχυ]δηβείοῃ οὗ [ἢ 
“Ἰυαδριηρηῖ (πα 8 ρμίνοη πηἴο᾽ [Π6 δἰδίη τλεῖνγα Τ}}4 
ἐμ μμθρῃ, ὍὙΠῸ5 ΟἸΘΑΤΙῪ Ἐπ  τοίογγοα ἴο ἴῃ οἷ. τί. θ-11. Τ{π|}9 

οσογγοςξ, οἵ σομγδο 1Ὺ}:6 διαί δ ἃ ἐλοδα τοὴο βἱειο ἰδθπε, ταῦλαϊ ἢν9 
Δοη ἔῃ (δ Β4Π16 δοηβὸ, { ἴῆ ἰπάἀσπιοηΐ ἰϑ ἢ. "Ὸ χίγθη ἴο 
189 Δ τΈγτη ρογδοηαϊ δὶ ἘΠ 6. τῇ Π᾿ἸΘππ᾿ αἴ, ΕΠ γ Ὁ] 04 ταῦκς 
8180 Ὀ6 Ῥογεοηπ μ αὐεπρϑα οὐ ἤθη ἴππ ἀν 9}} οα [86 δα. ἢ, 
{19 τπηατίγτο ἂγο ἴὸ Γίδο ὈΟά ΠΥ ἤγοπι ἐμ οὶγ σζτηνοῦ [ἢ ΟΥΘΡ 
ταῦ ὐστηοιε ΠΙΛῪ ὍΘ ὈΟΓΒΟΏΑΙΥ κίνοπ ἴο ἴἤθπι, ἤθη [οἷ 
Ρογβοσαςοτη ῦσϑὲ ὕὉ9 Γαϊθϑὰ ἐπ εἴ δῆ χΟΠ00 ΠΙΔΥῪ "0 γοηᾳογοὰ 
ἴο 1Ππόπ}.᾽ ἢ , 

ΤῊο νυν δἀορίβιδονίον Οὔ 18 σοἸ ΌΤΙ 6 Ρ88- 
8849 πα 16 αἀνοοῦία ὈΥ ΑἸέογα---ἶθο νἱον (δ δὺ 68 
Ὀθοῃ Βοϊὰ ἰῃ (6 ΟΠ αγοἢ ἔγοτῃ (89 Θδν] δὲ δρ68. 
ει βοοῖηβϑ ἴο Ὀ6 υπάδηϊδὉ]ο ἰμαὺ (δ ἷ8 18 {8.6 νὶ ον 
(δαὶ σϑϑυΐϊ8 ἤγουχ {ἢ 6 ποττηδὶ ἱπι οτρτοίδιϊου οὗ (ἢ ἃ 
Ῥαββαξο,--τῷ Υἱὸν (ἢ δὺ ΒΒοιυ ἃ ποῖ ὈῸ 86 858146 Ὀιὲ 
ἴον τηοϑὲ οοζοηΐ γοᾶβοῦβ. ἢ δὺ ἰΐ 19 δατηϊ ἰοὰ 
ἰδὲ ἐγ 8 τη ἢ ΔΡΡανγοηὶ ὕζόγοθ ἴῃ ὭΔΗΥ οὔ (86 
οοπϑδίἀογαιἰοη8 ὑγροα Ὦγ Βτονη, ἰΐ 8 βΒυδιιϊοα 
{πὲ ὑΠ6Υ τὸ Ὡοὺ οὗἉ βιβοϊοηϊ ἔοτοθ [0 ΟΥ̓ΟΥΓΏΤΟΤ 
{886 Ποτγπαὶ ἰηἰοτργοίδίϊοη. 

Ιῃ σοπίϊηυδησο ἰἐ βῃουϊὰ 6 τοι υϊοα ἰδ δὲ ἢ 6 
ὩΟΥΠΙΑ] ἰπἰογργοίδιϊοη ἰβ ἰη ᾿ἴωθ τ], δηθὰ ρσῖνοϑ 
ΒΡ6ο᾽Α] δηἀ ολα Ὁ] δ᾽ Κἢἰ ἤοληοθ ἴο, ΤΩΔΏΥ Οἱ 6 ̓- 
ΥὶΒο ἱποχρὶ σ Ὁ]0 ἀοοϊαταί, οη9 ἷπ (06 ποτὰ οὗ 
αοἄ. ΑὮ ΒΠΟΠΥΠΙΊΟΙΒ τὶν ἴῃ 8 σοσῖς δης  ]οὰ 
ΟΒΡΒΑΤΊΟΧ ΑΝῸ ἘΕΡΈΜΡΤΙΟΝ (ΕΑ Πυτ ἢ : ΤΠ ΟΤΩΑ8 
Γδυτίο. 1806. βεοοπά Ἐὰ.} ἐμ8 Θοπηπιοηίϑ: 
Τὶ ἰ5 ἱηουτηῦθηξ ΟἹ 5 Ὠδῖο ἰο ΒΑΥ ἃ ἴον ποῦν οὐ ἐπ 

4 [1418 οί ταῖπογ ργοῦδυϊο ἐπδὲ κρίμα τι ὑδοὰ [π (ἢ 9 
βοηβὸ ἴθ ἩὮΙΟΝ ἢ 85 οπιρἰογοῖ, Μέαδιῖ, γἱ}, 2: Φυῆπ ἰχ. 39; 
Ἔλοπῃ. 11. 2, 3; ἐπὰ τκὲ [πΠ9 δοηίΐθῃοθ τηθληβ, πα [0 186 δαί η!8, 
δὲ Κίη κῃ, Ἧ88 αἰ γ98 [80 ΔΌΣΒΟΣΙΥ ἴο ἀκ 7--Ε Β. Ο] 
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δυῦϊεοος οὔ [Π9 Εἶἶτοῖ Βοδιγγθοῦοι, [ὉΓ (ποθ ἰ6 ἃ (ΘΏΘταὶ 

πρτοδδίο {πᾶς [16 ὈΔ6]]οἵ ἰῃ [ξ ΓΟ βο] οἱ Υ ρου {ἢ} ρμαϑδδρο, 

(Βον. χχ.ἕ 6). Βαυῖ (ηἷε ἰθ αὶ στοαὶ τηϊϑίαο. Τπὸ ἐγ οὔ δ 
γοσατγτγοοϊίἊοη οἵ Βοπρ δἴ αὶ ἀϊ ἔογθοϊ εἰπιὸ ἴγοαι (Βαὲ οὔ [ἢ 6 κὁ- 
ΠΟΓΒΙ Γοδυγτγοοίίου, ἰ6 ον ἀςπὶ ἤγοιλ ϑοσίρτατγο, ἰηδοροηάοηξς οΥ̓ 
[1] ἰὴ 119 Αρούλίγρδο. Οιἰλίτζιος (6 Ῥϑδβαρθϑ ἔγοπι 
(9 014 Τοδίαπμοπε βοτγίρίιγοθ, βυοίδἰ πο ΟΥ 1Π6 Ῥγοιιίδοα οἵ 
ψ οὶ ἴ86 ΟΙα Τοηϊδιηθημξ τυογιἰθα, ὧ5 Βὲ. Ῥαὰϊ δλγ8, δυ οτοα 
διιὰ δογτυο αυά ἰη τ ἢορ6 οὗ οὐϊδιίηίηρ, “8 δείί(δνε τοβΌττσοο- 
πίοη ᾽ (ΕοὉ. χί. 3), στὸ Ὑἱ} ϑἔδῖθ δ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΑΘ ΤΥ Ὁθ ἐΐι9 
οοποϊαδίοη ἴἰο οὶ γγὁ ΔΙῸ 194 ὉΥ [Π60 ψοΓὰ8 οὗ δ9 [τά δινὰ 
ἯΪδ6 Αροδί:ρε. 

Ουὖυν ἴωτὰ τπδῖοα α ἀϊειϊ ποιίοῃ Ὀοίτσϑοη [86 γοδυτγγθείίοη 
φοϊοἢ ϑοῖιθ 5}.4}} "9 οουηίθαά ΜΟΥΓΏΥ ἴο δἰίδίη ἴο, βη ἃ ϑοπὶθ 
ποῖ, θΚοὸ χχ. 3,δ. δι. ΡῈ] βδωγϑ {ποῦ ἰ8 8 τοδηγγθοίΐοη 
ἐουϊ ἔγοσι αἰποης [16 ἀοο4᾽ (ἐξανάστασις) ἴο δΔέίαίη ὙὩΐσἢ ἢ ὁ 
βἴτοτο τίτἢ δ} Ηἷα ταί χξ 9 ἴμ6 Ῥτίζο ἴο "6 ζαϊηοά, ΡἢΠ. 1. 
11. Ηο κ150 οχργοδη!ὶ Υ (6}}6 Ὡ, ἴὍΔδ᾽ ΨὮ116 8Ά πη Αὐδι αἱ] 
ἄϊα, δὸ ἰη Ομ γίϑε πΠ4}} 41} υὸ ταϑδθ δἰΐτο; γοῖ 1ξ βἢ} Δ} ποῖ Ὀθ 
411} δὲ οὔοο, Ὀπί "δνοῦυ λη [ἢ 8 οΥσῃ ογάουῦ  ΟὨγίθι [Π0 ἢταὶι 
ἕγυαΐϊ δ; αἴτιον ταγὰν δον ἰδπέ ατὸ ΟΝ τοί 6 αἱ Ηΐε οοπιΐμ. Τί 18 
Ῥαγεϊου αῦῖν ἴο Ὀο τοι τ κοᾶ, ἱμὰς ΏΘΓΟΥΘΡ [ῃ9 ΓΟΒΌ ΡΤ ΘΟ ἢ 
οὔ Ομτίαϊ, ογ οἵ ΗἰΝ μθορίο, [5 δροίξθη οὗ 1η βετίρίατο, 1Ἐ ἰδ α 
4 ΓοδΈΓΓοςοτίου ἤγοπ ἴἢ}9 ;᾽ δηρά ὙὮΘΤΟΥΟΥ ἴῃ ΡΏΘΓΩΙ τὸ- 
βυττοοσίίοη [5 δροίκοη οἵ, ἰξ ἰ6 1ῃ6 " τοδιιγγοοίίοη οὗ ἴῃ 89 ἀπ5αδά." 

. 15 ἀἰδι ποίου, ἐμοῦ ἢ ῥτοδογνυοᾶ ἰῇ ἸδῃΥ ἰπδίλησ686 ἴῃ [ἢ 6 
Ἑπα] ἰδ ἰταπθ!οπ,, ἰ6 ἴθ ἔγοαυθηιν οὔ 84; δι ἰὴ [ἢ 9 
Οτϑοῖ [ὃ οἵ ἰα ΕἸ γα γα οουρ! δά τ} ἢ (ἢ Ῥτοροαίτίοη ἐκ, οἱ 
ψ, δηᾶ ἰμο οἵπον ἰ8 νἱτπουῦΐ ἰϊ; δηά ἰὴ τὴ0 Ὑυϊχαίο ἰξ 5 τοῦ- 
ογοᾶ ὮΥ ἁ ηιογίμέδ οὐ ἐς υυοτύμέβ, 86 ἀϊδεϊ ηοἵ ὕγοπι γϑονιγυδοίίο ππον- 

ἑμουωα. [1π Βοπι. νἱ ἱ. 11, "1 Βρίγιε οὗ Ηἰ πὶ ἐμαὶ γαϊδοὴ ἢρ 
Ζ2Ζοδυδ ἔγουι πο ἀραά, ἰξ ἰΘ9 ἐκ νεκρῶν. ἃ πιογίμίε. 0 ἰη Β αι, 
ΣΤ; ἘρΆ. 1.20; Ποῦ. χ!, 20; 1 Ροῖ, 1. 8,21. βο [δζξδγυ 

5:8 ταὶ σοῦ ἐκ νεκρῶν, Ζοβὴ χί!. 1,9. Ουτ]οτά, ἴὸ ΗἨΐο τερὲν 
ἴο {ποὺ διά σοθοα, τὴδ Ὁ ἴΠ9 αἰδιϊὶηστίου ὕδ' όδη ἢ . σφῦσεαῖ 
ΤΟΔΌγγθοῖίυη οὗ ἴη6 ἀδαά, αηὰ [8 γοϑυτγεςίίου Ἐπ ςἮ δοόῦσο 
Βα ἃ ὕὈο Δοοουπῖίοα ΨΟΓΙΏΥ ἴὸ αδἰΐδί ἴο. Το οι ταῦ οἵ 
ἐμἰ8 αχὸ (αἰῶνος) τϑτΥ, Ὀπὲ (ΌΘΥ ὙΠῸ πΠΔ4}} Ὀ6 δοςουηϊρα 
ὙΟΥΙΏΥ ἴ0 αἰαὶ ἐπδὲ αἰῶν, δΔηἀ [πο τοδαττεοςτίοη ἔγου ἴδ 
ἀοηά (ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν), ΒΏ4}} ποῖ ἀαττν (ἶκο χα 
84. 39), 8δι. Ρβεὶϊ, ἤδη ἮΦ Βροῖκ5 οἶδ τοβυγγεστίου ἕο τὶς ἢ 
ἢ) βίγονο ἴο διίωϊη (Ρ}1], εἰ. 8,11), δοὰ 19 ψϊο ἢῸ τὰ τῆν 
4}1 εἰ τοὶ ς Ὀγϑαδίης ἰογισατγήδ, 85 ἴπο ἰὴ Ὀγίζο ἕο καίει 
τ ϊοἢ 6 τῶ δαοηϊζίηκ, δηὰ ἴος δίς ἢ6 σουπῖοα 61] εἶδο 
Ἰοβα, 8δβ ἱ[ οὔθ μγοροδίτου ΔΒ ὯὨοῖ ΦηοΌρὮ ἰο ἱπάϊοιῖφ δἷν 
τοοδηΐῃρ, ;0808 ἰξ ἀομὈ]οά, εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νε- 
κρῶν. " 5ὲ οὐσσταῖε αὐ τευνυτεζίίοησει, σὰς οεὶ ἘΣ 
τεοτίμάε. [{ δι. ῬαΌΪ Ὠδ1 Ὀθδὴ Ἰοοϊκίηςς ΟὨΪΥ ἴὸ ἴμ6 ρεδιεταὶ 
τοσαττγοςίίοη, ἃ " ηοσὰ ἠοῖ δαγὸ σῖνθα ὨἰπΔ 6] ΔΏΥ τσ 916, ΟΣ 
τη λ19 ΒῸΥ βδογίβοο ἴο δεἰδίη ἴο 88: ἴον ἴο 1ἰ, αἱ], ἐσ σὰ σάλα 
δηά Νόοτγο, πιτὸ σοπὶὸ; Ὁ ἴῖ0 δαἰἰδίη [ὁ ἴπο ΕἾτο: Ἐθναγτες- 
ἐἰοῃ ἢ9 πε ποϑὰ [0 ργοδα ἑογψαγὰ ἰοῦ 6 ὑγίσο οὗ πὲ (81Π- 
ἴῃς. Απὰ ἐδ ἰη ἰ5 ἀΥγρτιπιοπί [0Γ [π τεαπγιοείίοι ἰὼ 1 Ο τ. 
χυ, (τόσα. 12, 21), ἤθη ἢ6 δρθαῖκβ οὐ ἰῃο τοβηττοοῖ οὐ ζνιυῦν- 
ΤΆΠΙΥ, ἮΘ δρ δἷκϑ οὔ [Π9 σοδγγοοίςου οὐ ἴδ ἀ6ετ,͵ (ἀνάστασις 
νεκρῶν); Ὀπὲ ψΏ6Ὲ ὨΘ δροδῖχ οὔ οὐν Ἰοτγὰ τεεητγτοςείοε, ἰξ 
4 ἐκ νεκρῶν, ὕγοτη ἴ!ὸ ἀϑθᾶ, Απϑᾶὰ 86 τηαγῖχο της εἶτ τ ἢ 
ΘΟ νίβι δ ροορίθ βι}}} Ὀθ γαϊδοὰ ἤγοτη (Ὧθ ἀῤδα, πδιποῖῃ, " αἱ 
ΟὨ γί κε δ σοι! η(,᾽ ὁ ΟΥΟΤΥ τὴ ἰδ ἷϑ Οὐ ΟΥΩδΥ - 16, ΟἸ τίσι: 
2, ΟἸ τί 46 ροορὶθ;: 84, 41} δ τοδί στ, δ βῦσαϑ οὐδὸς μὲ- 
το, νη! ἢ ἢο ἴοττηδ "1:6 6Π4.,᾽ ποῖ ἴμο ἰαδὲὶ ΦΏΘΏΩΣ, ἀοαξδ, 
ἰα ἴο Ὀ0 ἀοδίτογοί, νυ δὴ οοὰ ἰο (τοτγα. 23-26) Αν ἴὲ δοὶ- 
Ἰοῦσδ ἃ5 ἃ ᾿πδίτοῦ οἵ σοῃτϑο, [δὲ ᾿Γ [086 το ἃτὸ ΟἸ γκξ Ἐ ὅτὸ 
ἴο ἢ γηϊϑοὰ (γοπὶ ἔδο ἀοδὰ δὲ Ηἰθ οουίηρ, δὰ {{ 6 οσειοα 
ργονίου ἴἰο ἐτο ἀοαϊταοίίοη οὗ Δηκσἢγίβῖ, αμἢ ἴο δ τ στ 
πίππι, (ηἶ8 δταῖ τοτττοοιίίοη τηπδὲ ὉΡ δἵἱ Ἰοδδὲ ἃ τ ουπαεθ 
γϑαγα Ὀοίοσο [6 ΚΘΏΘΓΑΙ χοδυγγοοῖϊίοει."--Κ. ΒΟ] 

ΠΙ. ἸΉΙΒῸ ΟΕ ΟἘΝΕΒΑΙ͂, ἘΝ ΡΟΜΕΝΤ. υὐ ΟΜΈΝΤΥ ΡΟΝ ΒΑΤΑΝ ΑΝΌ ΑΙ, ΗΒ ΟΟΝΡΑΝΙ. ΤῊΣ 

ΒΕΟΟΝΌ ῬῬΞΕΑΤΗ. 

σμβαάρτξκε ΧΧ. 6-]0. 

Α.--ΠΕΛΥΕΧΝΙΥ͂ ῬΒΟΘΝΟΘΙΒ ΟΡ ΤΗΣ [ΓΑΞΘΤ ΘΕΝΕΒΑΙ, σΌΡΟΜΕΝΊ. 
παρ. ΧΧ. 6.8. ᾿ 

6 ΒΙορβοᾶ δῃᾶ ΠΟΥ ὦ ἢ δαὺ μαίἢ ραᾶτγὶ ἰῃ (ἢ6 ἤτγβι. σοϑυσγοοίίοη : οὰ [ΟὙ6Γ] βθοἢ 
[η6 βεσοπα ἀοδίδ δαί! μ0 ρονον, Ὀαΐ [ΠΟΥ͂ Βὴ4}} δ ῥγτίοϑὶβ οὐ Οαοά δῃὰ οὗ ΟἈ γί, 

7 διά [ἐπ8. {Π6Υ] Β8}8}1 τοῖσι ἢ Εὗτα ἃ [{86}} (Βουδαηά γοδτβ.0 Απᾶ πθη 86 ἐδου- 
8 βδῃᾷ γϑδγβ 816 οχρί γᾶ [ἢη]8}}64], ϑιαίδη β8ῃ8}} 6] ουΐ οἵ ἢ᾿5 ῥγίϑον, δηα δ}4}} 

8ο ουὖ ἰο ἀθοοῖνο [βϑάποθ ο7" τἰβ684 (πλανῇ σαι)}] {Π6 παίίομϑ ψΒ]οἢ ἀγα ἴῃ (86 ἴουτ 
ἀδγίογβ [ΟΟΓΠ618] οὗὨ (86 φαγί, αορς δὰ Μαρος, ἰο χαίμοῦ ἐμϑιι ἰοροίμον ἰο [{}6]" 
αἰι]6 [81] : {86 Δυτα 6 Ὁ οὗ ἩΒΟμλ ὧϑ 88 (86 βαπὰ οἵ [86 568. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Ψ τ, 6, ΓΤ κοῦ. (Θ.Ὦἢ 11.) ἰὩϑοτ δ ἐδο δεί!οἷ9 ἴῃ ποοογάδποθ πεῖ δ8. ΒΦ.; ΑἸί, Ὀγδοκοὶν ἰξ; Ἰδοῖ. δά Τίδεϊ. (1859) σεις 
Ἡἰὶιῖῖ] Α.--Ὁ. Β. Ο] 

8 ψογ, 8. Τὸν πόλ., δοοογάϊηρ ἰο Οοάά. Α. ΒΦ, αἵ αἱ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,, 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΥἹΕΥ͂. 

Τὴ6 Ῥγορβοοῖοβ γοϊδίΐτθ ἰο ὑ86 (ἢ το9 ᾿υἀ ρτηθη 
ΒΘΥΘ ἱλρϑῦ, 80 ἰο βροδῖ, ἰο 8 ροϊπί. ΤῈ πιοβὶ 

ἀοίαἰ!]οὰ οὔ [686 Ῥγορμεοΐοβ 88 ἐπα τυ Εῖσ ἢ δοη- 
οονγποᾶ {η69 Ηδτ]οῦ: ἰἢ.6 ῬΓΟΡὮΘΟΥ σοποοσγηΐηρ (ἢ 6 
Βοδδὶ νγβ Θουσ θα ἰη 1685 Δ ΡΪθ ἰθταβ; δηὰ (ἢ 18 
1.8 Ῥτόρηθου οὔ ᾿υάρτηθπὶ 18 σοποοπίγαίοα ἰπ 8 
ΥΟΤῪ ᾿ἰ{116 δἰκοίοῖι, 80 ἐδαῖ νγγϑ σϑῃ Βοβῆο9 ρϑγοοῖνθ 
ἐδ αγιϊσυϊαιῖοπβ τ οἢ δορδγαῖο οὔ ογοΐθ ἔγοτι 
αποίδον, δηὰ αἰνίἀο {8.9 ΘΑ ΎΘΗΪΥ ῬΤΟΒτι 515 ἔγοῦιὶ 
ἐμ6 φαγί ῃ- οἰσίανο. Νουθυίμοΐθβθ, (ἢ Ὀγθδὶτθ ἰπ 
αὐοδίϊΐοη ὅτ δὲ }}} ἰο Ὅ6 ἠουβᾶ,. Τὰθ πογὰβ οἵ 
γον. 6 ἀο ἱπάοοα κίδποθ ὑδοῖὶς ἰο ἰδ ἱμπουϑδηὰ 

ΥΟΔΙΒ; μι ἐδὶ ἐπ, τισπ ιν, ἐπ ογάδεν το ἰλε ἱπῖτο. 
αμείίοπ 9 λ6 ἰακέ ἡμασπιεπί, τολίοσὐ ὀὄνγίασε κλ ἢ 
(λ6 δεοοπά ρα. Ἐνθῃ τὶς εἶ {818 ἀϊπιϊηστῖτε 
λυάδᾳατη)οπί-Ρἰσίατο, (86 δηι μοδῖὶβ 8. πὸ ηνἰϑὶδ Κ8- 
Ὁ1Ϊ6. οτγβ. 7 πὰ 8 δρϑδῖκ οὗ (π Ἰοοκῖπρ οἵ ϑδίδη 
δηὰ (πο δβοἀυοίίοη οὗ ὅος διὰ Μαροὸς ἴω .δὸ 
ζαΐϊαγο ἰθη86. Βαὶ πὶ(ἢ υογ. 9 (Π6 ὅθεν τπδΐῖκρὲ 8 
κἰδβιοτῖο ργοβοηίαιίου, πα (ἢ 6 Ῥγορδοῖῖο ρτειθσῖϊθ. 
οὔ (89 ἴλοὶ ποῖ Βο ἢ845 Ὀοΐοτο ργοάϊοϊοὰ. Τδὲ 
Ρἴδη οὗ 6 βοΐ Βοοὶκς 8, ἐβογείογο, τεοϊδὶ πο 
ἰὼ ἰδΐα 6856 δἷσο. 16 Ῥογαροοίῖνο ὈτΟΥ, οἵ 
(ἷ8 βοοίΐου 65.18.68 απ πιϊϑία ΚΑΌΪΥ ἰο ἐπα σβϑῃοϊ- 
σα] σα δηὰ οσμϑβίθπθαβ οὐὁἨ ἁ ὡἰδο6 ἀδεοτίριιου. 
Βοῦ 8 ΔΡοΟΟΔΙΥρίϊο πβείίοπ, (16 οἸεὈοτγαιῖου οἵ 
ι19 δοιιῦγο Ρἱ οίαγο οὗἩ [δ 8 1Δ8ὲ γουοῖς οἴ [86 δθι:- 
ἰμθη,, (89 ΑΘΥΥ υὰρτιθαῖ ὑροὺ ϑιδίδη, δυὰ ἰδὲ 



σΠΑΡ. ΧΧ. 6-8. 8δὅ 

βεοοη ἀοδίῃ ἰὰ ἰμ6 αἴ οὗ ὅγϑ, σουϊὰ ΒαΥθ 
οἀ ἐ)|ὸ ρτοδίοθί σισθ. Οὐ Ρτορβιοῖ, 

ΒονΘΥΘΡ, σῖνοδβ ΟὨΪΥ ἴθ6 ἔδυν ἔβδίιγοβ ἰδοὺ Β6 Β88 
βο6ῃ---΄σ'τοϑ ἰμθῖι αΦ 6 ..Δ8 Β66Ὼ ἰμοπι, ἀδβγκΚΙΥ, 
ἰη μο]!-ἰσὰ θσαγοῖοββ ἰδηζαδχο. [1 οϑημοὺ ὈΘ 
καἰ, δονοῦον, ἰμδὲὶ ἢ6 15 γεδυὶθα, ἔοτ Βοοὴ δἴϊον 

(Ο]οσα (89 ρ᾽οίατο οὗ 86 ρογίθοιοἀ Οἰΐγ οὗ αοα, 
πιᾶσηϊβορηιν ἀογοϊοροά '8πᾺ Υἱν αν ἀἰβιίϊ ἢ αἱ. 
ὙΠ ὁ Ὀεβιϊιαἀθ τοϊδίϊνο ἴο ἰδ 9 Ββδιθῦβ ἰπ [ἢ 

ἄτι γοϑυτγγοοῖίου, (86 Ῥογβροοίἷΐνο οὗ {8 ἰ᾿δϑὶ 
ῥυάσπιθει ἰΘ οροηϑά. Τὸ ρδνιϊοῖ ρδαίβ ἴῃ (818 
γοϑαγτοοίίοη ὃΓο οδ᾽ οὐ ὀεεδοα, 88 ἴο80 ῬΒΟ56 
Ἰοὶ 18 Δυβοϊαἰοὶγ ἀοοϊἀ θα, τγῆο παν ραββοὰ {πον 
ἡυάσπιοοϊ δηὰ οοίμθ ἔογί ἢ ἔγοτῃ ἰΐ 88 ἡοΐψ οπδϑβ, 
ἔοτουονῃ: οοηβοογαίθ (0 Θοά, Τιῖβ σεϊγοβρϑοι 18 
οοσδβίοηοα ὉΥ ἴμο Ῥτοβροοί οὗ {π6 δεοοπά ἀεαίὰ 
Δϑ 6 ἄοοτα οὗ [ὴ6 ἰμδίγὰ δηὰἀ ἰδϑὶ ᾿υάδριημοηί. 
Ονεν φιιοὴ (λ6 δεοοπά ἀραίἡ λαίὴ πο αὐἰλοτὶίν. Τὶιθ 
βεοοηὰ ἀθδι} (δεύτερος ϑάνατος) ἰ8 ἀδηιηδίϊΐοπ ἱπ 
86 Ρο0] οἴ ἄτο, δοοογάϊηρ ἰο γον. 14 δηὰ οἷι. χχὶ. 
8: ποῖ φταάυδὶ ἀϊββοϊυιἶοα δηὰ δηηἰ μ᾽] οη 
(Βοι6). 89 ότι εογπαΐ ἀεαιὰ [Ὁ ἀβίοτα 6601} 
13 1648 ΟΧΡ᾿ΙΘΔΙΟΥΥ οὔ {18 τηγδίθγίουβ υὰκπιοηῖ 
(Βα ἐμ βδχυνγαιϊνο ὀχργοββϑίοη, {6 ρφροοὶ 97 ἥτε. 
115 ὁ [6110 τυ 88} τ ῖϊὰ Δ}} ἰῃοβοὸ ΒΟ δσὸ ἱη {δὶ 
οοπάϊιϊου οὗὁἨὨ δ-οβοϊαΐα ἰγγιϑιϊοι ΒΟ Β 18 δὶ {119 
ξλπι6 ἰἰπι6 δὈΒοϊαΐο βιδρηδίίοη, ἴῃ 6 1688 οἰ Ἶ 68] 
δο᾽ [-οοπϑαπιρίϊοῦ δηὰ δα πὶ ἢ ἰαϊ 0 88 ἃ Ρυ ἰ8ἷ1- 
τοθηὶ ἴον ἴ1π6 ρογδουοσίης ποραιΐίοη οὗ ἀοά δπὰ 
(86 ρογβοῃδὶ Κίηράοαυι οὗϊονο. Τ6 ορροβὶϊθ οἵ 
{9 ἀοδίῖ- ρον σουϑβί8 ἰὼ ἰη6 ἔδοὶ τμδὲ (89 
ΒΙΑΓΟΤΘ ἰΏ (6 ἄγϑί γοδυγγθοίϊοη Μ 1] Ὀ6 »γίέοδίβ 
9 9οἀ «πὰ ο Ολτνίεῖ. Τμῖ8 ῥυὶθδι οοά, 869 δΌβοϊ αι 9 
δυδηιβδίοη ἰο αοἀ ἰῃ Ὀϊ]οϑθοάηθβϑ ἴῃ Ηΐπι, βίη 
σοηἰταδίοα τὰς {Π 6 ὉΠΌΪοβὲ τ 841 688 οὗ (ἢ Ῥοοὶ 
οἵ ὅτο; 8δη4, ἔατι οτιιογο, ἰΐ 8 ροτγίοοῦ Βα Ὀπιβδ: 0. 
ἴα τοίογθησθῖο (8:9 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ (6 ΕΔΙΠΟΥ 8ἃ8 νγχο ]] 
88 ἰ0 ἰδ 6 ΘΟΘΟΠΟΏΥ͂ οὗ τοἀοιηριΐοη. ΤΊΟΥ ΟΣ (ἢ 9 
σι οἷ]6 οτοδιΐου, ὑπ 6} ΟἿΟΣ (6 νι 016 ΟΠ τ ΟἿ, Ἡὶ (ἢ 
8}} (86 σοοὰ ἰδῖηρ8 οὗ (πὶ Ὀοΐ, ουθσπιοσο ἰο αἀοὰ 
δηά ἰο ΟἸἰγδὺ; δηὰ {818 18 (89 δοπά ἱτἰοἢ ἩΒΟΓΘΌΥ 
δῆ οἰογηϑ] δηὰ ουοσδοίίον Ροβδοβϑίοη οὗ {680 
ξοοὰ (δίῃ χ8 158 βϑοιυγοά---ϑ ρῬαγιἰοἱραϊίΐοη ἰῃ 1ἢ9 
ἀοπϊπίοι οΥ͂ (89 οτὰ. Ενοα ἰὰ ἴδ 9 ΔΠ16 πη ῖὰ] 
Κιηχάοπι [ΠΟΥ 4λαίέ τείσπ εοἱἐλ Ολτίεί. 

Νοιῖ ἴῃ (86 υἱδίοῃ ἔογπι, Ὀὰυΐ ἰῃ Ῥσορδοίϊΐο ἀἾ8- 
ὁουγθο 6 ΚΞ'Θ6Γ ΠΟΥ͂ ΔΩΠΟΊΠΟΟΒ ἰδ6 Ἰοοδίηρς οἵ 
δείδη δήϊδσ (89 [πουβαηὰ γϑῶγϑ, Ηθ δλαίί δ 
ἐοοφεά οὗ οΓ ἀλδ ργίβοπ--τηοῖ Ὀγοαῖς οὐὐ οὗ ἱἰι. 
ἴη δοοοτζτάδῃοθ σι} 6 ἀοϊοταιίηδἰΐοη ΟΥ̓ οι, 
βδίϑδη, διὰ νν τ ἷπὶ 811 ουἱ], τὰσδὶ Ὀ6 ἱμβογοῦ εν 
δηὰ οοτιρί οἰ ον ζυάσοά. ΗΠ ογίο λυ σιηθοὶ Βὰ8 
Ὀθοηὴ ργοάοπι ΘΗ δοσδοιρ ἰδ ο ὦ (του ἴη- 
βἰτυπηοηί 68. ΤῈ9 ἰδίοτίο ἰυἀροαΐ ὑροη 
16 Ηανὶοῖ νγὰ8 ὁχοοαίοά ὉΥ ἰδ Βεαβϑί, ἐ, ε., {89 
φνέϊ πα ΓΥ ΠΥΡοσΡ (ἴο81 ἰηδίδποθ οὐὁἨ οΥἱἱ ἢ 88 
ὅεοὺ ᾿υάκοα ὉΥ {μθ΄ ροτγίοσι οομβίβίθπου οὔ οτἱίὶ, 
πῃ δοσογάβῃοθ τὶ 8 ὙΘΥΥ ζΘΏΘΓΔΙ ἰβίογιο Δ’ :;--Φ 
[8] ἔ- Δ Υ-Ὡ688 Βυσσυ 8 ἴο οοῃπβίδίθπου. Απϊὶ- 
οὐγίβιίδη ΟΥ̓], 88 ἃ δβρίγιιυδὶ ρΟνοΤ, 888 ὈΘΘῊ 
υάχεά ὈΥ {86 δρίτίιυδὶ οἴδοοι οὐὗὁἨ {86 ΡΘΥβοη αὶ 
ΔρΡρεαγύδῃοθ οἵ ΟὨγίβϑέ, Ὁ ἔδο ἰοττοὸῦ οὗ Ηἰἱ8 δόξα 
δηὰ ὉγΥ {μὸ βοτὰ ουἱ οὗἨὨ ΗἾ8 του. [Ι͂πἢ 186 
οηά, Βονονονυ, ϑβδίδη δορΊοΥΒ (86 Τη68Πη8 οὗ 
Τεδ᾽βίῶ ποθ 8'}}} δδογαθὰ δἰπι ὉγΥ ἷθ8 οΡοδί ὈΥΘΙῪ 
διγοηρίῃ, τουϊτίη πῃ 8 ουηγυ]εῖνο δίγυρρίο, ἴῃ 
ΤΕΕ]Πἶοα ὡρσαίπεί αοὰ; δηὰ πὶ ἰμ Ὁὑταίαὶ 
ορροπίίίοη οὗ δοηϑυπιπιδίο δαί δηἑ, ΘΟΥΤΘΑΡΟΙ 5 
186 δαύαρθ Β6ῆβο οὗ βίγοηρίἢ οὗ (6 λεαίλεη [πα- 
δ0π6} ἐπ λέ οογπετγα οὔ λό ἐατγίλ, ιο Ὦανο τάν 

ἐμ η86 1 ν 68 ἔγουι (6 Βαῃ οἱ Ὺ ἱΠ; ΡΓΟΘ688 Οὗ [ἢ 9 68. 
ΘΒ διο]ορὶσαὶ ΘΟΟΏΟΙΟΥ͂ ({μ6 ποὺν οἰκουμένη), ΔΥ6, 
δ γνο δεγάἀδηδα ἐμ μη βοῖν 685 ὑπ άον ἰΐ, δὰ μανα Ὀ6- 
ΘοΙ9, ΘΒρΘΟΙ ΔΙ ἴῃ {6} ΓΟΒΘΩΙ πθηΐ δρδὶηϑ {Π δὲ 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ οτάον οἴ (ἴῃ 58 Ὑῖσ ΟΥΘΥΒΊΓΆΥΒ ἴθ, 
κἰπάγει πῃ κϊηὰ ἰο ϑδίδι. [1 Βὼ8 Ὀδθὴ δεϊκοά: 
ὙΠΘΠΟΘ ΘΟΙ9 ἰ|680 Θουηῖΐ688 μοδίμεπ. βίησθ, 
δοοοτγαϊΐης ἰο οἷ. χὶχ. 21, Οἰιγίϑι Βδ8 β]αϊῃ [89 
Απεομν ϑιϊδ Βοβιῦ Βιυὶ ἀρατὺ ἔγοιῃ ἰμ6 ἤδοὶ 
[μὲ Ηθ βἷονν ἰβϑπὶ τὴ 186 Ὀγϑδί οὗ ΗΠ π πιοαίἢ, 
ὃ, δ6..,) ΤΔΟΤΆΪΥ δηδἰ ἰ]αἰ θα 16 πη, νυ ἷσἢ ταῦ ποῖ 
Ῥτουθηὶ ἃ σοπιϊπλ69 οὗ ΡἢΥ8168] γοροίαιοη οἢ 
(μοῖρ ραγί, 1μ6 ἔθτιβ ϑιωρίου 6, ἐλ6 ἀφαίλεη [πὰ- 
{1017 ἐπ ἐλ6 70 σογπετα 9. ἐλ6 δαγιἦι, Οοὐ απὦ Μα- 
07, δἰοτὰ βυβὲ οἰθηί ἐσ ρἰδηδίϊοη. ἘΖοκκὶ 6] ρσορῆο- 

βίο τπδῖ 16 ροορὶθ οἵ ἀοἀ βμουϊά, Ἰοῃς δἴζογ 110 
ΠΟΘ ἴδιυλ  ΐὰν δηι.ἰΠϑοογϑιΐσ Θ5Β80}18, αν ἰο 
Βιιϑίδ᾽ ἢ 8 δἰίδοὶς ἔγοταῃ {π6 οἰτοὶθ οὗ {Π6 γοπιοί δὶ 
Ὀθατγθάγίο Οὐ θα (Εζοϊκ, συ συ ηἀ χχχῖχ.). ΤΙ ὶθ 
ΘΙ θ-ἴδημοθ αἱ 09 ἔαίατο, τγμοβθ βὶρῃιῆσαηῃοθ 
ἰγαΐῃ8 οὗ Π)π8, Μοῦ οΐβ, Ταγίαγβ δη ὦ ΤΌ δ γ9 
ΑἸ ΓΘΔΟΥ σομγιηθα, σουϊὰ ποῖ Ὀ9 μιΐ δίῃ ΓΌΟΙΣ ΟἿἹΓ 
ἈΑροσαῖγρϑο. ΤῈ ργθβοηϊ ῬΥΟΡ ΘΕΟΥ͂ 18 ΒοΡα] ἰδ ἴῃ 
οἷν. χυὶ. 12, Βυὲ ψ8118ὲ ἘΖοκο], πὶ ργορμοεγίης 
οὗ ὅοκ ἰπ (80 Ἰδπά οὗἩ Μαρος, τοίογγοα ἰο ἀϊβιϊποι 
Αϑίδιϊσ ῬΡ6ορ]68 (860 Ὀϑιί., Ρ. δ62), 99 8ὴ δπιρίουϑ 
{8.9 [οΥ)8 88 ἃ ππϊγογϑαὶ δΥπιῦο], ἰὰ ἀοδὶ σηδιίοη 
οἴ δ}1 (δ αν θατοιΒ ρΡΘΟΡ] 68 ἰὰ (6 ΘΟΣΏΘΙΒ οὗ 
{π6 δδνίἢ---80. Βονουον, ἰδὲ (Π6 αἀἰδίαπὶ Οτὶθηὲ 
Ρίαγβ (86 ρῥυϊποῖραὶ ρασὶ. Το ἰάδα οΥ̓ (686 188 
᾿οδί θη ἰ8. Ῥγθοί ΒΟΥ δηδίοβρουβ [ὁ ἐμ συγ ΒΥ 
ἴάεδβ. ἴη ι|96 φδυύὶ ον ἀδγβ οὐὁἨ ΟἸ γε δ η Υ, 
{16 ᾿πμαθ δ πΐ8 οὐ 89 υἱ]ασοδ (ρασαπὶ) οΥ οὗ 
μ6 οδι 8, ἴδ γοιηοίο ἔγοϊω ἰμ6 στοαὶ σοηίτο8 οὗ 
οἰ ἢ] ζαιίοη, ἤοσοὰ (86 Το πδηίθ ΟΥὗἨ ἰδο οἱά 
ψν0Γ]α---“Τοηηδηὶθ ἶσον ΤΟΓΟ ὈΟΪὴ ὉΠΟΟΏΥΟΥ οα 
δηὰ αἰβῖσου!ς οὗ δοηνογβίοθ. Τδυδ ἰδ6 οπίϊγα οἱά 
νοῦ] γν1}} Ἰοανθ ἰ(8 ΣοδΏϊ8 ἴῃ 8. τη οταϊ, ΕΥ̓ Π]- 
Βοϊΐοα! Ὠοδιϑηΐδαι, το ψΜν1}} βυσγουπὰ (ἢθ 
Κιηχάομ οὐ ΟἸ Υἰβὶ ποῦ ΠΙΘΓΟΙΥ͂ 88 ἃ ἰογγοϑί σαὶ, Ὀυῦ 
8ΪΒ0 88 8 ΒρΙτγϊ 6] Ὀουπάδυυ. Βαὶ (δ) ἰάσδα ἰἰπς 
Ενὶὶ 8}.8}} δἱ ἰἸαδβί Ὀσραὶς ουοὐ δηὰ ἱωουῦ ὑἀρηγθηῦ 
ἴῃ δι ἢ} ἃ πὶ ὩΔΊ ΒΘ Ή 8. τπαυτηγ, ἱπ ἃ Ὀταΐαὶ 
ΤΟΥ͂ΟΪΙ, ἰδ δίυριαὶιγ οὗ νοι 186 τοὶ θὰ Ὁ (ἢ 
πηι Υ Δ ὉΪο ἔΌΓ66 οὗ (Π 6 Βοβί8 (μ ογοΐη δοποοσηρα, 
8 σιατγδοίογ βίο οὐ 1.1.6 ρσγοδὺ Ῥσορποὶ, ΠΟ 8668 
ΤᾺ ΘΌΟΥΘ δηὰ Ὀογομὰ ἰμ9 ᾿οδγηΐης οὗ 89 
80}100]8. : 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ῬΕΤΑΙ͂, 

σ. χχ. 6. ἘΒ]οβεοᾶ δηᾶἃ ΠΟΙ͂Υ 15 ὮΘ, εἰο.--- 
Α8 ἴῃ [86 Ῥτοοοβϑ οὗ (6 ἑοσιιδίϊου οὗ ΟἸΥ δι 88 
σμδτδοίου, {86 Ὀεα(ϊ(ἀ68 οΥ̓͂ ἰ 6 Υτἱ ΘΟ Ί 8} 059 
οὗ ΓΔ 11} οοῃα! Ἶ 9η βαποί  βοδί ἢ ΟΡ ἐδ 6 ὈΘΟοΟΙΐ ἢ 
ΟΪΥ, 8ὸ ἰπ ἐμ οουάϊίΐοη οὗ δΘοπδυϊῃτηδίίοῃ, Ὁ1688- 
θἄμοββ ἷἱβ 581}}} τόσο ἀδφοϊάοαὶν 1.10 οἰογῃδ] 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ͂ 86 γϑηθναὶ οὐ ὨΟΪη088β. [ὁ 8. 8 
ΤΟΙ ΥΚΘΌΪΟ ἔδοὶ ὑμδὺ οὐθη ϑδρίμοσξα δδὰ ἃ αἱπὶ 
ἰάθᾳ οἵ ἐπΐ8, ἰμδὶ ὈΪοββθάμθβϑδ ἰ8 1186]7 ἃ τἱγίυ9 
Δα ὁ σοπαϊιίου οὗ νΥἱγίυθ. Ἐγνθη οἷνίο σοί ηἰ- 
τηϑηΐ 888, ἰῃ 6 ᾿ἰπιϊοὰ ἄσρτοθ, 8δῃᾳ ΘὨΠΟὈΌΪ ες 
ἰπθιθηοθ. ΒΥ Βοίΐηθ88, αἰθῦπ8ὶ δηὰἃ σοπιρὶθὶθ 
οοημδοογαίθἀμοθβ ἴο Θοα ἴδ ΠαστΘ δχργθαβοα.--- 
Ονοὸς δῦοῖ 108 δϑοοοῃᾷᾶ ἄθβιδ, εἰο.---Τ 7 
δΔ΄τΘ Ὀογοπὰ ἰεμρίαιΐου, δπὰ οδηηοί γοΐαρδθ 
ἰηίο δἷη, δῃὰ ποῆδσθ σδηποῖ ἔδιὶ υὑπάθῦ (86 
[φασὶ ἀοπρίπΐοη οὗ 86 βοοοηὰ ἀθηΐίῇ..--- 
ΤῊ δοοοηᾶ ἀοϑοϊὰδ ΐ:β8, τοὸρ. 14, ἀοοϊδγοὰ (α 

Ὅ6 ἐδὸ υάφιπιοπὶ ἴῃ ἴ80 μΡοοϊὶ οὗ ἢτο: δἰ 6γὩ ἃ] 
δεὶϊιδιίου διχιδὺ ἐμ οϑίθσιπδὶ ἐγυδίγαιίοι. οὗ ῥίοιθ 
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διά αἰϊοιηρίϑ: ἰδ δροοΐβο ἀθιηοπίο δηὰ ϑαίδηϊο 
Βαβογίηρ. “Α ἀγίηῃρ διὰ δὴ ᾿πδΌ] 1} ἰο ἀἰς,᾽" 
δηοίοοϊ οχροβίιουβ τὸ ψοηΐ ἴο δ Υ. 78 ἴδοὶ 
ἷθ ΒΟΓΘ ΘΧΡΙΟΒΒΟα ἐδηὶ {86 Μ|]ΘΌηἾΑ] Κίηράουι 
ἔοττωδ ΟἿΪΥ ἃ ΒΟΥ ΩΪΥ οἰτοὶα οὗ ουϊίατο οὗ ἐδ 
ὩΘῪ ὙΓΟΡΪά πὶ ἰ 8.6 οἷά φαγὶ ---ἰὰ ΟΥΠΟΡ ποτά, 
(Βαῖ [0 δαίϑη [πϑι10}5], ἔγοτα τῆοπι {86 18. 
ΤϑΌ Θ᾽] ο Ῥγοσοθάδ, ἔογα 8 δη {Π|6818 ἰο αοα᾽ 8 
ῬΟΟΡΪ6 οὗ (86 Βτβὶ γοδυττϑοίΐοηῃ. Τ|10 ΓΘΙ] Δ 5 οὗ 
16 οἷά Βυϊηϑηΐϊ ιν ΜΠ1Ὶ ΟΘΟΌΡΥ ὙΘΡΥῪ τσ6 (ἢ 6 
Βαῖηθ γτοϊαϊϊΐοπ ἰὸ ἐμ9 ΠΟῪ ΒαΔΕΪΥ γν δἰσ (ἢ 9 
Το δἢ9 οὗ ἰπ6 Ρῥτϑ- Αἀδιϊὶθ οσγϑαϊϊοη ΟΟΟΌΡΥ ἴο 
ἐμ6 δυηδη νου]; δ᾽ βου 86 ζϑογαὶ σοσοχμηΐ- 
ἰΐοη οΥ̓ Οἰτἰδὶ, απά, ἰο {μ18 οχίϑηί, {86 Ὀαρσὶπίης 
οὗ Ομτίδιϊ δὶ ν διηουκζδὺ 4}} (1086 ῬΘ6ΟΡ]65, 8 
ἱπάυσεὰ ὉΥ ΟὨγΙ8ι᾽8 Υἱσοίοῦυ οὐοὸῦ Απιϊοῃτὶδί 
(οἰι. χῖὶχ). πο ζθΠΟΓΑΙ οοητογβίου οὗ {89 Β68- 
ἰμοὰ οτὐρὴ Ῥγεσράοβ ἰ6 Ραγουβϑῖὶδ οὗ Οθυὶϑβί. 
ΒΟΥ Β1|84}} ὈΘ ὑσχίϑαϊβ οὗ οᾶἃ δηᾶἃ οὗ 
ΟὨχίδι.---Βοοδυβο {ΠΟΥ͂ 888]}} 6 Ἀγίβδίβ, (86 Υ 
8}4}} 4130 Ὀ0 σο-τορθηὶβ τ] ΟἿ ΥΙδί, δηὰ Ὀοΐης 
δοίλ: ἰπτουρίους ἴπδθ ἰπουδαπαὰ γϑασβ, (ΠΟΥ͂ ΔΡ- 
Ῥϑὰν υὑποοῃαϊ τὶ οῃ δ}! Υ εἰοναιθὰ δῦοτο (ἢ 6 Ῥ6Γ1}9 
οὗ (86 1481 δεαίδηΐο δϑϑαυ]ὶ. 

γεν.7. Απᾶ νδϑ ἴ86 τ᾿δουδδηᾶ γϑῶσβ 
δἃ16 δΒηὶα98.-- θη (η86 ἀοϑιϊηδιΐοη οὗὁἨ ἰπ9 
ἐπουβδηὰ γ6818 18 {018)1.εὰ (ὅταν τελεσϑῇ). 846- 
[8 61.141} Ὀ6 Ἰοοδϑθᾶ.---ΤῊῆο ορθοάϊθηοο οὗἁὨ (86 
Βοδίβθη [ηδιἰΐοη8], ἰδεῖρ Ογιϑυϊδηϊ γ, ἐπ οῖγ 
ζαὶ ὨΓ] 688, τηῦδὶ ΒΏΔΠΥ͂ ὑπάογρο ἃ ΟΡΥ ἰαβί, 
δον {Π00 αγϑ ἰος Θηου ἢ Ὀθ6Ω δροαίδίογβ οὗ 
{10 Ποανθα οἡ δαί, δηἀ δη)ογϑά, ἴῃ Ὠδίυτο δὰ 
ἄτϑοο, {1:6 ὈΪ] δδίη!β οὗ {μ6 Ῥαζουδὶδ οὗ Ομ γίδί. 
ἘοΥ ἃ δ᾽} }}80 ῬΌΓΡΟΒΟ βαίδη ὙΠΛΒ ΡΟΓΩϊ θα (0 
ὀχογοῖΐβϑο μἷβ8 ατίβ ἴῃ 16 ἢτγϑι Ῥαγδάϊΐδβο, ἰο ἰθπιρί 
Ψοῦ, Ομ νῖϑὲ Ηϊ 8610, δαὰ Ηἰ8 Αροβϑί]θβ.0 ϑισὶ 18 
ι..6 Ὀἰνίηο πο μοὰ ἴοσ 1η9 ἰθϑιϊηρς; δηὰ ροσϑοὶ- 
ἴῃς οΥ̓ ((0 εἰθοί, (80 ΡαυγΙβοδίΐοη δηὰ βἰδιίης 
οΥ̓͂ {16 ΘλυγοΙ 65, (Πῃ6 υηνοϊϊΐης οὗ ἰμ6 τ ὶοκοα ἴῃ 
ΟΥΟΡ ἰοὸ (δεῖν Ἰυάσιῃθηί, δηὰ ἰδ 6 ἱπαποοιηδηὶ 
οὔ (μ9 βο] }υἀ πιεῖ οὗἩ βλίδῃ, σοβυϊὶηρ ἰπ ἷ8 
ἀγηδη θα] ἀσϑίτυοίίοη. ὕπάον (μ18 νη 6 660- 
ΠΟΙΩΥ͂, ΟΥἿ] ἐπ αὐδίγαςίο 16 Ῥοτιηἰ 94 {Ὁ]}Ὺ 0 ἀ6- 
ΥΟ]0Ρ, 88 ἰθ 8]80 οΥἱ] ἐπ σοποτγείο, ἴῃ ψὶ οἰ ἐπαϊ- 
υἱάπι6}3, ἰπ {86 {61 ον 8}0 οὗ τἴ89 νὶοϊοὰ, (86 
(Δ ΠΟΥ οὗ Ἰΐδτα. 

γεν. 8. Απῃπὰ 58848}}] βο οἂξ ἴο Βϑᾶποθ [0Υ 
τ 158168 8] ἴπο παϊῖίομ δ [1δηρθ0: ΒΘΑΓΒΘΗ].--- 
4710 ἀἰβῆου! Υ οσσαδίουηθα ὈΓΥ ἰδ εἰδιθπιθηί 
(δαὶ Βοδίμθ ρϑορίὶθϑ 8.6 ΒοῦΘ Οὔ66 0Υ0 ΓΟΡΓΘ- 
δοηἰθα 88 ρσοίῃρ ὉΡ ἴο Ὀδί(16 αζαϊηϑί {μὸ βαϊηΐβ, 
δίϊζον {86 ἀεοδβίγιοίΐοπ (οἷν. χὶχ. 21) οἵἁὨ αὐΐ ρῬθορὶεβ 
δηυὰ κίηφβ ἰδδὺὶ ψογβϊρροα ἐμ Βοαβί᾿ (θ8- 
(ογά.), 18 ὙΘΥῪ 5Β᾽ ΠΙΡῚΥ δοϊνθά ὈΥ ἃ ἀἰδιϊποιΐοι θ6- 
ὑπσϑοῃ ἰδ9 Απ σα γιϑιΐδη Βοβ δπὰ (Π9 ΤΟΡΊ ΘΙ Πἰπρ' 
νον] οὐ ΡΘΟρΙ68, ραγιϊουϊαῦὶν {μ080 ὑπᾶογ (89 
Βδβίθγῃ Κίη ϑβ---ἰ γγοβρθοίἑ νο οὗἁὨ {Π6 ἔδλοῦ ἐμδὶ 1 18 
ἀουθια] νυ οί μον (1.6 Κ᾿ Πὰς ΟΥὁὨ ὑπ. τοδί (ὁἈ. χὶχ. 
21) δῃουϊὰ Ὀ6 ἰδκοθῃ Ἰἰΐοταῖγ. ὙΨητίηρα 08}}8 
δἰϊοηιΐοη ἰοὸ {Π6 ἴαοῦ ““ἰμδὲ {86 ἔϑνη, Οοζ δπὰ 
Μάρος, ἀν 6}] ἰη (86 αὐἱογπιοϑὲ ὁπὰβ οὗ {86 δδυί 
Ἐζοὶς. χχχνὶϊ. 16 δυὰ σϑρ. 9). Ὁ) ΑμΟΙΠΟΡ 
1616} Υ, δοοοτάϊης ἰο Ὠ διοτάϊοοῖς, Θομδἰϑίβ 'π 

(6 ἴδεὶ (αὶ ἴο658. Ὀοϊοηρίης (ο {18 Θαγί ἢν 1118 
δχδϊ δχζαίϊηδέ (μ6 ζαϊ αὶ νγθο Βανο ρατί πὰ 86 
δνοιγοβυγγοοίίοη. 1}}}8 πὶ] απ ἀου Ὀἐ ἢν Ὀ6 8 ΎΟΥΥ 
ἴοοἹ δὰ φγοοθοάϊηρ, δυν ἰύὺ Ἡ|}} ποὺ οἱ δαὶ 
πράτ πϑουλ εξ ει δι τ σςς τ ζευξος Ξο5'  οὐδτιλυσο. ες Ξε δε τ 9 

4 [Το Ὁ. Υ. τοδάβ ἤθσὸ (Εσεϊ. ΧΧΧΥ. 15) : “ὙΒουῦ βθα]ὲ 
οοἴῃθ ουὲ οἵ [ὮΥ μίδοϑ, πδυιοὶυ, ἔγοαι ἴδπο φᾶν δρδίωοιὶ ἴῃ9 
βοτι."--Τὰ.] 

ΤῊΕ ἘΒΕΨΕΙΑΤΊΙΟΝ ΟΕ 87. 5950ΗΝ. 

δοσοοῦυηὲξ δ ἱπιργοῦδὉΪ6, 885 {μ086 ψ [878 
Ρ458εὰ ἰὈὨγουσὰ τ γοϑυστθοίΐοη ἀποὶ}] Ὀροὺ 
δὶ ἰὼ ὈΟΔΙΪΥ όσα. 05 δἰϊδοὶς Ἰοης, 6518 
αἰίδοῖκ θη, ὈΔΥΌΘΥΪΔῺ8Β δηα διγαρο5 δ (δοκ οἶτί- 
Ἰἰσοά πδίϊοηϑ, (6 ἴοοβ οὐὗἩ Ὁ τὶβϑὶ δἰιδοὶς (ἢ ΟΒυτοὶ 
οὗ Θοἱ:---ἃ}} ἰ 680 8ΥΘ ὙΦΓΒ ἴγοιῃ τηοὶῖτο οἱ 
ΒΏΘΟΡ ἱπδίϊποι, (μ6 ταὶ δὴ δ} οΥ̓͂ πὶ οἂ πὸ 87 
ποὶ ἰο ἰδῖκο θροῦ ουγβοῖνοϑ ἴο Ῥσοόοῦθ. ἴπ (ἢ βῃ- 
εἰ οδὶ5 οὗ Οδία δὰ Αδοϊ, 1 νγγχδϑ, 1 σοδὶῖγ, (δὲ 
ΟΣ 8] ὙΠῸ δδϑϑυ! θὰ {μ6 ἐϊωπιοτίδὶ, Οοηβίάεῦ 
ἔατγιμθον (δὲ {πΠ686 Βοδί ΒΘ ἢ ΡοΘΟρὶ68 δα ϑοιαοοὰ 
ἰο Ὀαι119 ἀραϊηβι (π6 βαϊηίβ ὉΥ ϑαΐδῃ δι αιϑεὶ ἀϊ- 
τοοῖγ.᾽ ΟἽ. χυὶ. 18, 1 18 αἰθδγαιεα, πι!}Π|6ἴει 
δροαΐϊηϑι {(πὶ8 ἰάοδἬ.0 ΤΤδαὺῦ Ῥαβδβαρο, Βοπέετει, 
ΤΑΙΒΟΡ αἷνοδ 8Δὴ ὀχρίαπαιϊΐοη οὗ 18:8 τι ΠΌῈΓ ἴῃ 
σοῦ ΜΗ δβιουϊὰ οοποοῖτο οὗ {δ δρὶϊαἰϊοι οἵ 
ϑαίδῃ. Αἱ ἔγβί, δ ()86 γτοά Ὀγαδαχοῦ (εἰ. χὶὶ.), Β 
πὰ πὸ βυσἢ ἀεἤηϊί6 οὐζϑῃ8 88 δὶ ἃ ἰδίον ρεγιοὰ 
(6. χὶἱ.), δπὰ γοῖ δυβὴ 6 86 σουϊά ποτῖ Ὁ] 
δρί σι 14] ᾿πδιιθηοοϑ. Απά ούθὴ ἱδουξὰ (δε Βελϑὶ 
δὰ (9 Εδ190 Ῥσορβοὶ διὸ ἀδδιγογϑά, ἰδὲ "γοϑ8 
τῇ ΠΟΘ ποτὶ ΤΟγ ἢ ἤγοι ἐλεὶσ του 8}5 85 Μ ὶ] 85 το 
(80 τοῦτ οὗ ἰῆ6 Ὠιγαροῦ, ΓΕΟΙΑ  ὨἰΒΘΟΏ 665 οὗ Γδ;- 
ΠΟ, τοϑϑηϊπιδηὶ δηὰ στὰρὸ [ΘΟ γοὶ!, ΟἾαπ ἐπ 
Οτίπεπι], σαπ ὍΘ πιδὰο εθοοίααὶ ἕον (ὃ) βεδυσίϊοῦ 
οὗἩ [86 δορί θη, ὈΓΙΑΥΪΥ εἐπἰτου ὃ {δ εἰν Ἰοδάετα. 
Σὰ ἴτ86 ἔοτσ ΟΟσθσδ οὗ ἘΠ 6 ϑϑσιῆ.-- -ἤσοξ- 
ΒιΘΠΌοΥ, ἰπ 86 ἰπίογοβὶ οὐ 818 Ὄχεζοβίβ, [ιὲ8 
ΥὙΘΕΥ͂ ἸΏ ροΠΙ ΟΞ ἐδίθη {86 οαρο οἵ οἵ ἰδὲ μὰ 
δοτποτα ΟΓ ἰλε εκατίᾳ ὉΥ εἰγί τί [0 Ῥσότθ (δὶ (δὲ 
ΘΟΓΏΘΓΒ σΟΙΙρΡΓΟΒοηὰ (μας μι ϊοὶι 1168 τ πὶ (δεῖ, 
δηά ἐμαί Βθῆσδο ἔμ ΤΟῸΓ ΘΟΥΠΘΥΒ οἴ ἰμ6 οδτῖβ ἀξ’ 
ποίθ {89 βαηθ βτομηὰ 88 τὸ πλάτος τῆς γῖς (58 
Ηἷ5 οἰϊδεΐϊοηβ, τοὶ. ἰ1., 868 νᾳ. [Επρ΄ Ττγδυβ.}). Βαϊ 
δἰϊονίης (δὲ [89 ΘῈ ΘΟΥΏΘ σα τ} ἀεηοίε, ὉΥ͂ 
δυποοάοοδο, ἐπ 6 οοταρίεία (οἰ 8} οὗ 186 Ἰδπά οἵ 
1η6 Ρϑορῖο, βυσὰ 8 ᾽86 οἵ {116 ἴεστα 5 οηε γεν ἀϊ- 

Γοτϑαὶ ἔγοιῃ (Ὧ9 Ῥγθβοπὶ βίαι οπποπί, ἰμδὶ ϑαίδα 
Β.1.}} σο ουί (ο δοάυοθ 186 Βοδί θη ἐπ λέ [08 ΟὟ 
πότε; διὰ ἔσο ἰμ 6 ἤυτ  Β6Γ βίαι οσηθηί {μὲ {Π60} κὸν 

Ὁ ὑροη ἰλε ὀτεαάί(ᾳ οἵ ἴπ6 εατί". Θοἕ διὰ Με: 
ἔοε.---Τ 6 ΓοἸ]ονίηρς ᾳυδδβίϊομβ αὐίβθ Βεγ: 1. 
ΛΥμαὶ δἰ μος ΓΆΡ 681] δθη8ο αἱὰ [μι6 ἰδ δοσγαίιὸ 
ὑγου]ὰ δἰίδοι ἰο Θορς δαὰ Δίαρος ἢ 2. Ποσ υἱὲ 
Θος ἀπά Μηρορ Ὀδοοῖιο, ἴα (μα ΟἸὰ Τοβίαπιεδί, 
(9 ΒΥΠιΌΟ] οὗ (μ6 ]Ἰαδὶ [065 οὗἩΘ {16 {δεοοτγδῦ 
Ομυγοῖ οἵ θΘοἀ 8. ον μδ85 186 ΑΡοοαί ρθὲ 
(ακϑὴ ἊΡ (Β΄᾽8 γιθθοὶ δπὰ δρρὶ δὰ ἴἰ ἰδ πιβαιο 

ἤοστιηβ 1 4. Ησὀν ἰ8 (86 βδίωηθ ἰ468 τγεβεοιεὰ ἴῃ 
7 να ἰγδαϊοηῦ [1.1 [πὸ τεερεοὶ ἰο Βίδιεεὶ 
Οἰ ἈΒΟΖΓΆΡΒΥ, ἰμ6 πδαιὸ οὗ Μδρος δρρέδγξβ, ὃ 
(6 8.6 οἵ Θοιιοῦ, βιηοηζβὶ [86 8οῃ8 οἵ Ζ4ρΒεῖ, 
ἄδη. χ. 2: 8660 Οὐπιπι. ὁπ Οἰεπεεῖς, ᾿. 848 [λι. 

ἙΕἀ.1. ΦΖοβορηυβ Ἵχρ δίῃ Μαροβ 83 ᾿πα Ἰσδι}τθ 

οὗ ἴδ βογ(πἶδπηβ. “Μαρβοβ δεεῖιβ ο ὃδ0 8 οὐ" 
Ἰϑοϊῖνθ παῖὴθ, ἀδθηοίϊης (μ8 βιαι οἴ δ Ρεορί 
δἰἑαδίο ἰπ Μοάΐα δηά {9 Οδυσαϑίδη Μουμίοιδῆ. 

δοποθυηΐης Ποπὶ ἃ τυ τορογίὶ μδὰ γεβοβεὲ 
(69 Ηοῦτονβ, εἰς. 866 Ἤϊπεν, Τιιἰ6 Μλοοῦ: 

Ὀὐδίοτάϊοοκ, Νοίθ οα ῥ. δὅ2. Ο΄οφ, δοοοσαϊηᾷ [Ὁ 

Ὁ οβηη, ἃ8 ἔβοσο αυοίοᾷ, δηὰ οἴδβεγδ, τϑε8ῃ8 

πιομηίαίη; Μίασοσ 86 ἀιοεϊιησ-Ρίαςε, οὗ ἰαπά οἵ 
Οοσ. Αοοοτάϊης ἰο Ετοκίεὶ, ομ. χαχυίῖ, 2, (86 
Ῥτίπος οὐ {86 παιΐοῃ ἰ8 οδ δὰ αορ. 186] 
186 δδιὴ6 υοΐης ἀδποιυϊπαιεὰ Μαρορ, νϑίοβ ἐπ 
θγδθθβ ΒΌβο, ἢ ΔΙ ΒΒ ἐσ δηὰ ΤΌΔΙ] (560 188 866 
οἵ πδίΐομβ). [2.1 ἴπ (86 ΑΡΟΟΔΊΥΡβ9 οἵ Βσεϊιεὶ, 
-ΦΩἂιοιςις ϑϑ.-ὉὈὉὈὉ-ΞὉὨἌΚὨζὉὉῦὉὦ...00.......-......0.........ϑ τὴν 

ιμ 
4 ὁ ὮΧΧ, ως 'Ῥώε, αὶ ἠεΐί μοῦ {δ Υ αἰξεῖα, υαῖ 

Εμέτας δοΣ [89 δηᾳ ἰοιι Υοταίου, φίνοῦ ϑ δα ἢ 6] 
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(80 βρὶ τὶ οὐ ῬγΓΟΡΘΟΥ͂ "85, ἰῃ δοοογάβϑηοθϑ Ψἱ0} 8 

ἀϊδίϊηοι οὐ σαὶ Ὀγοιϑυρροβί(ϊοη, δυτῖνοαὰ δ {86 

ἰάοα ἐμδὲ (ῃ6 ρϑορίθ οὗ αοά 884]], δεν. 4]}} 1(8 

ἐορδίοίβ τὶ τὰ ἔδυ "18 δα 1 οοΥϑ δ ΘΏΘΕΙΪΘΒ, 

δἴιεν ἰἰ9 οσοτρὶοὶθ χοϑιογδίϊοο, Γο- ᾿πϑί δἰ θη θηί 
δηὰ γοηονσαϊὶ, αν ἰο ἀπο ΓῸ 009 [Ώ0ΓΤῸ ᾿,8ὺ 88- 
δαυϊὲ ἴγοια (Ὧἢ9 τυᾶθ δὰ Ὀγαίΐαὶ δμπιγ οἵ 
Ἐλϑίοτῃ Ὀδυθατίδη πϑίϊοῦθ. 1680 ΘΏΘΠΪ6Β 
το ἰηἰγοάιισοά Ὁγ Ετοϊκοὶ ὑπάᾶθν {μ:6 Πϑιη68 οὗ 
Οος δῃὰ Μηρος. Ηἰισὶς (Οὐὐπιπιεπίατ. τι ΒΖεοὴ., 
Ῥ. 288) {π΄ηΚΆ τπδὶ ἴ[86 Ῥτγορμϑὶ σῇοϑο {1:86 Ὡδ110 
Θοχ, ιμ6 ϑογιλίδη, οα δοοουῃί οὗ 18 Ὀοΐηρ (8 
πδιὴ6 οὗ [1.6 πιοϑὶ γϑηχοίθ ΡΘΟΡΪ68 ; δηὰ 8148 (δια 
180 ϑογιμἴαηβ 84 δρροδεὰ ἴὴ Ῥαδ]οβϑίΐηθ ποί 80 
ὙΟΥΥ ἰοῦ Ῥτίου ἰο (86 ἐἴτὴ9 οὗ ΕΣο κ᾽ 8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
--ἰἴἰγο οχρ᾽ δηδιΐοηβ τ σὰ ἰηγδι ἀαἴθ οδο Οὔ ΘΓ. 
05 (9 αυοβίϊοη 85 (ὁ νυ οί Ὁ (6 ϑογιμίδη9 μδά 
Ὀδο5 ἰῃ Ῥαϊοϑίϊπθ ρτουΐουβ ἰο ἰΐθ ῬΥΟΡΠΘΟΥ, 
φοΡ. ϊΒον, ΤΊ(19 ΚΟΥΤΗΤΑΝΒ. 6 Ὀοδμοϊὰ ἴῃ 
(86 παπι6 10 βυτη οὶ 6 ἰθτπὶ 0 89 νυ άοβί δηὰ 
τηοϑὺ βαυᾶχο Βοδ ποηΐδπὶ 88 δοηίγαϑίοα πὶ (89 
φοτίεοιεὰ Ἡποοσταογ. Φοβοῦδἢ Ὑ}} σατὺ, δυὺ- 
ἀπο δληὰ ἀδβίγου αος ἴἰκὸ ἃ νν ῖ]ϊὰ Ὀδα8.. 1 Ιη 
ΒΑΓΠΙΟΠΥ͂ ΤΊ (Ὧ6 δαπη9 οβοδμαιοϊορίοαὶ ἰάθα, (89 
ΑΡροσδῖίγρϑο ἰοοὶς ᾧρ {Π6 ΑΥπθ01 168] δηποι ἢ66- 
τηδηΐ, δη( ἰο 115 Γορτοβοηίδίίοη οὔ αορ δπὰ δίλ- 
ξὸζ 89 ἵνοὸ σο] δἰ 6 8] ρο το 5 (Π6 ἰπἀπιισοπιοηῦ τνᾶ8 
εἴτοη ὉΥ Βσοκῖοὶ, ἴῃ ἷ8 ἀοδὶ χπδίϊοη οὗ Μαρσος 88 
ἃ οὐ ρίοχ οὗ αἀἰδογοηὶ Ῥϑορεθ. [ἷῖῃ {6 χοπογαὶ 
ὁυάχιποηιϊ ρῥΙοίατο (ον. χνὶ.) [ἢ 686 ΘΠ ΘτΙΪ68 8Ρ- 
ΡΘῸΓ 88 86 Κίπρβ οὔ [06 δδϑί, γᾷ σοπιθ ἔγοπι {ἰϊ0 
τοκίοη οὔ ὈΔΡΌΔγὶβπι Ὀογοπά ἐμ 6 Επρθγαίοβ. [4.} 
“]1ὴ δον δ ΤΒΘΟΙΟΔΥ, 8150, ἰμ6 ἐψχὸ πϑδιμθ8, οὗ 
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σοι (6 ἄτι ἀδηοίοϑ ἴῃ ἘΖοκίοὶ ἐ. α., (86 ζίὶπσ 
οὗ (9 ἰαπά δὰ νεορίς οὗ ΔΑἴασοσ, ατὸ ἔουηά ἰῃ 
σοηὐαῃοίί οη 88 116 πϑιη08 οὗ αἰΐοηα: 7π ἢπα 6ζ- 
ἐγεπιϊζα(ἰ8 ἀετῶν Οοσ εἰ Μασοφ εἰ ἐχεγοίίς εογῶπι 
αὐἀεξεεπάεπὶ Ηϊογοεοίψπια εἰ ρὲ" πιαηιι8 γεσὶδ Δεεεῖδ 
ἐρεὶ ἐπάεπί, εἰ ΡΤῚ]. ἀπποὲδ αἰεγπι αταάεδμηί Πἰϊὶ 78- 
γαοίϊδ εχ ατηκὶδ ἐογμπι (Τγρ. ἤίοτοῦ. ἔα Νμπι. χὶ, 27, 
εἰ6.). Ὀυκϑτεβοιεοκ. Οορ. Ὀο ἤοἰίο, Ρ. 191. 
]διά., δἰ συϊαν ἰη ετρσθίαιο8 οὐ ἴῃ! Ὠδ8η)68 ὈΥ͂ 
Αὐυφαδιίίηο, Φογολθ οέὲ αἱ. ; δρρὶϊοδιίΐου ἴο ἰ86 
αοιϊθ, δεασδθοῦβ, Τυῦίϑ, δἷἱ δϑηθῃ 8 οὗ ἴδθ 
Οπυγοῖ, Απιϊσδνῖδί. “ὙΒ6 βογγίοϑί ἱπίογργοίδ- 
ἰΐοι 8 ἐπαἱ οἵ δαν Οοελαὸ (Ἔ οἰδι.)." ΗθηκϑίοηὈ. 
(11. ν. 869 [Επᾳ-. ΤΡ ΒΘΘΙΠη8 ἰο Βηά ἃ δὶ χη βοΔ ΠΟΥ͂ 
ἰη Βτγοηίδηο᾽ 8 ἰηἱἐἰδὶ ᾿υχίαροκί(οη οὗὨ αὐοσ, λ΄αφογ 
διὰ Πεπιασοσ. Α ὙΛῚΥ ΤΟΡῚΥ ἰο 6 Ρουμδρ8 
ΟὨἸΥ βϑεπιίηρ ἀθβῖτγο ἰο αἀἰβοουονς αορ δῃά Μαγχος 
ἰὼ (6 ἀοιπαχομι6β οὗ (86 19} δοῃ ΓΥ͂, 866 ἰπ 
Εὐταγὰ, Νοίε, Ρ. ὅ17. ο ἴδ86 νγαϑσ.-- - Τὶ Ἰαδὶ 
στοαὶ τᾶν, Του οἱ ἃ [ῸΓ δρ368 ὈὉΥῪ Ῥγτόορβοου. 86 
ΒΌΤΙΌΘΥ οὗ ΒΟΌΣ ἰδ 85 [80 δ4} οὗ [9 Β68. 
-- ἀοοοχάϊης ἰο ΕΖεϊκίοὶ ὄνθη, αος ᾿6848 νεῖ τἢ ἐπὶ 
ἃ τηϊχίυτγο οὗ οδϑίογῃ πδίϊοηβ (88 αἰὰ, ἴῃ ΤΟΔΙΥ, 
Α(116, ἀπ ἢ 5 Κιδη δηὰ Τί). Αἱ (868 Βαθ 
ἀἰπιθ, ὑπ 6 ἤσυγο ορΙογοα 18 Ἔχργοβϑαῖνο, ΟἹ 1110 
οπὸ δ8πη4, οὗ ἐμ τυἱιϊιἂρ οὗ βοτάἀϊὰ δυπ)δ 
παίυΓο5, δη οἢ 09 ΟἰΒοΥ 8η4, οὗ 8. ὈϊΪ ηἀ τυ 
ἴῃ {πὲ8 πνυϊιἰϊὰΔ6. Τ6 δα Ὁ ΠΥ οὗἨ (86 ὅογ- 
(ἷδηβ, ΠΟΤΤΘΥΟΥ, 18 ΘΧΡΥΘΘΑΙΪΥ ἀφροϊαγοὰ ὈΥ (9 
ΑΡοϑι]9 δὰ], Οοἱ. 1ἰϊ. 11. 

Ιη (Π6 δοαϊϊ(οη οὗ βεαίδη πῖῖ8 ἐἰὸ τηοῦ οὗ αος 
δηἀ Μαδρορ, (ἢ σοπιδἱπδίΐοη οὗ ἀδπγοη απ Ὀσδδι, 
Βοτρϑηΐ δηὰ ενὶπϑ, Τογηθα ὉΥῪ ἐδ9 ἀγάροῦ ἤζιγο, 
18 ΘΟΙΏΡΙΘ 6} ΣϑαϊἰΣοα, 

Ἐ.---ΑΒΤῊ-ΡΙΟΤΌΆΒΕ ΟΕ ΤῊΞ ΤΑΒῚΤ ΟΟΜΈΕΝΤ. 

σβαρ. ΧΧ. 9, 10. 

9 πὰ {δογ ψοηΐ ὑρ οη [οπ|, οἢ---ἶη8. ΠΡΟ] [π6 Ὀγοδά (ἢ οὗ (86 οατί, ἀπά σοτηραβθοᾶ 
[ἐποοῦλ 7.86 σι ρ [ΔΓΙΠΙΥ͂ οΥ Του ἱβοδίοη (παρεμβολή) οὗὨ {86 βαϊηἰ8 ρου [οπ|. 
δθου 1, ἀπα {πῸ Ὀαϊονοϑά οἰνγ : δ! ἔσθ οαπιθ ἀόσψῃ ἴγομι αοα [ογ οπι. του 6047" ουἱ οὗ 

10 [ὑπΦ. (Π6] μοδνθη, δπὰ ἀδνουγοα (Πθη. Απά {89 ἀον!] ἰμαἱ ἀδοοῖνοα [βοἀπορί ΟΓ πἷ8- 
Ἰοδά οί] [6πὶ ψ88 οαϑδὺ ᾿πΐο {86 [ΔΚ οὗ [π8. {Π6] ἔτο δῃὰ [ογ ἐπϑ. (ῃ6]" Ὀτγὶ πηβίοῃο, 
ὙΠΟ [ὑπϑ. α͵80 αγ6} (86 Ὀοϑϑί δῃά {πΠ6 8186 ργορβοί αγὸ ἴοηι. αὐϑ], δα [{π8. {μ6}] 
8}}4}} Ὀ6 ἰοττιθη θα ΟΔΥ πα πὶρΐῦ [ὉΓ δυο δηὰ δνογ [ἰπίο {86 δρ68 οὗ {86 δρ68]. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤΙ, 

1 Ψ εν. 9. "Απὸ τοῦ ϑεοῦ 16 παρροτῖοῦ ὉΥ Οοάά. δὲ. ΒΦ., εἰ αἱ., πὲ 15 ποῖ ΒΓΙΩΙΪΥ ὁσιΔὈΪ δοἅ. [Ττος. ἱποοτίβ; 1δοῖ., ΑἸ, 
ΤιρΟΏ.. οὶ ἢ Α.--Ἕ ΒΕ. Ὁ. 
ες αὶ [Τἰφυμοράοεί δὰ ἘΔ.) ᾿Ἰηροτία {816 δγιίοἷθ ψι} δὲ.; 1.ΔοΒ., ΤίφοΙ, (1860), Ττοχ.. ΑἸ(οτά, οὔἱε πῖὰ Α. ΒΤ, Ρ,, αἱ 

’ ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΊΟΑΙ, ΥὙΙΕ. 

ΒΥ (Π6 Ῥτορβοίΐο Ῥγείονγὶ[θ, Α8 γγθ ]]} δ ὉΥ (89 
ὈΓΕΥΠΥ οὗ [860 ἀοδονί ρίΐοπ, ἰπ 6 Βθοῦ ὀχργθβ865 (ἢ 6 
ὙΔΌΠΥ οὗ 1118 168ὺ το] ΐοη, νυ ἢ 8 αἰπιοὰ ἀϊ- 
ΣΟΟΙΪΥ δ ζαϊπδὶ αοἀ ἰα Ηΐ8 Ροορΐθ, διὰ πὶ ΐο, οί- 

τὶ δι δπάΐηρ ἰἰ5 ον  Π608}}γ πα κα γ ἀουθϊορτηδηί, 
6 ἰηϑίιδῃηἰΔη ΟΙ Βγ ΔΏΠΙ Π]δίοὰ, ΤΉ686 Θηοιηΐ6Β, 
τὶ (ΠΘΙΡ σΥΓοαι ΓΙ ἴΌΓΟΘΒ, βϑίδπ ἃ ορροβϑά, 88 
{Π6Υ ἐπί} Κ, πιογοῖν (0 8 οἰ(γ οὗ (6 δ !]άγοῃ οὗὨ 
ΡῬθ806, ὙΠ|ϊ8ὲ ἰπ γοαῚν (ΒΥ τὸ ἀγα ὉΡ δαλϊ δὲ 
8}1 πΠ6 δοβιηΐσαὶ ροόονογ οὗ Ηοαυοη. ἊΑπά ἐλὲν 
τσοπέ ἢἢ» ὡροη (λε ὅγοαά!ὰ 9 ἰλε οατίλ. 09 168, 8 
(μδὲ (867 Θοπιθ ἔγοτι ἐμ9 Ἰοτν-ἰδπ δ οὗ {9 ΘΟΥ̓ΠΟΥΒ 
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οΥ̓ (6 οδυίἢ---ἰο ἀδβίτου ἰδ ΟἸΤΥ οΥ̓͂ αοἀ ὕροῦ (ἢ 6 
ΏΟΤΟ σθηίΓαϊ, δον θα ρῥἱαΐη οὗ 89 θᾶγὶ}. Βαὶ 
(αι (86 ΤΟΓὰΒ ὃγο ἰηἰθηι δὰ (0 ΘΟΏΥΘΥ (6 ΡΓΘ- 
οἶδα ἰάδβ οὔ ἃ σοίῃᾳ ὕρ δρδίηδί ͵εγμϑδαΐεηι, 15 αἀ1 Εἢ- 
οὐ ἰο ΒΌΡΡοΒο, Ὀδσαῦδο ἴον (δ 6 Κ'6οῦ {πὸ {γι10 
Φοσύθβα οι, δοοογάϊης ἰο ΘΔ Ρ. χχὶ., σοῖὴθδ ἀονγη 
ἔγοιη ρδυθῃ, δη ὦ ΒΟσΘ ΟὨΥ ἰλε δεϊουεα εἰΐψ ἰδ 
ΒΡΟ ἢ οὗὅἁ, τ μι 6ἢ, 88 γἼ0}1} 88 {8Π6 ἐα᾽»»} ο7 (ψ6 βαΐη(8 
--πθὸ 8ΓῸ ἀγα τ ὍὉΡ Ὀοίοτσο (6 ΟἱΥ, ἢ ΟΥ̓ὰΦΓ ἰοὸ 
ἦϊα ρῥτοιθοιϊ οῃ.----(ἢ9 ΘΏΘΙΩἾ 68 ἐποοπιραδϑ. ἴϊ Δ ηοί 
ὍῈ πὶιϊβουΐ τοάβοη ἰπαὶ (Π6 66 88 6 γ δυοϊἀ θὰ 
{86 πδιηθ οὗ ΖοΓυ 5.16) (ΔΙ (μου 5} [ῸὉΓ δὴ [δγϑεοὶ- 
1{|8 εασὶ ἰξ ταῖν 06 Ῥδιδρχγαβοα ὉΥ {δ6 ἐχ- 
Ῥτοβδίοῃ, (λό δεϊουεα εἰΨ), 118. ἢ οὮδΡ. χχὶ. ἢθ 
1868 86 Ππ8π|6 ἰἢ [86 Β81η6 δ6η80 ἴῃ ἩὙΔ]1ΟὮ ἰὲ ἷ8 
οηρίογοὰ ὈΥ 186 Αροβί]ὶο Ῥᾶμ), ΘΑ]. ἰν. 26.Ὀ Αἱ 
(ἰδ τηοϊηθῆϊ, ἩΏ6Π ἴμ0 188 δηἀ, ΔΡΡΑΓΘΏΙ(Υ, (86 
τοοϑὲ Τρ σα] οτ δἰ5 οὔ ἐ89 τοῦ] 5 Βἰβίοσυ 8 οἷοβϑ 
αἱ μδηἀ---ἃ οΥἱδὶθ ν σἢ 8 8}} (9 Τ᾿ ογ70 ἤϑαυ αὶ, 
ΟΥ, ἯΘ τιϊρδϊ ΒΑΥ, (86 ΙΏΟΣΘ ἀοΙ 10 8}}Ὑ υἀπηδίυ- 
ΤΑΙ, {ἢ τὸ σοποοῖνο οὗ ἰδ μ]ογ θα Ομ τὶδί 88 δαὶ 
πῃ, ἰοχοί ΒοΡ τΣῸΒ (86 βαΐηϊθ, Ὁγ (86 ΒΟΘ.116 ἢ οβί--- 
ἐθογο 18}186 ἔγοπι Ἡδθδυθη ἃ 576 ὙΠ Ϊσἢ ΘΟΠΒΌΙΩΘΒ 
89 ἴοθ. Αἢ οχοροίίοαὶ τοδάϊηρ, τ ὶῖἢ (89 6οηῇ. 
ἀδηὶ ἐθοϊης ἐμδὲ (ἷθ6 αἰγοοὶ ΜῊ αροὶπεὶ Οοὐ 
τουδὶ 1 Κονΐβο Ὀ6 Ρυΐὶ ἄονγη ὮὉΥ Οοά, Βὲ5 δα ἀρὰ 
ἐη6 πογάβ, ὕγοπι Οοα; νἱονοὰ ἰῇ ΔΌΟΙ ΟΡ 88- 
Ῥθοῖ, Βονόνον, ἰδ 6 Ὀγίοῦ ἰθσῖὶ 7γοπι Πραυεη 8 
ΤΏΟΥΘ οοοίϊ το; Ηραγοῃ ἰἰδο) ἴ, (ἢ 6 ὙΠ 0]6 ΟΟΒΙΏΟΒ, 
δέδϊηδὶ ὙΠΟ ΠΟΥ δη4}γ ταρθ, ηυδὲ ΠΟΥ͂, [0 Γ 
Οοα᾽ δ βαῖκο, ζοδοί δρδίϊηδί ἰμδὰ, ἰὼ ἀοδίτογί πα 
τοῖχοι, τι 118 ὅτο. Απὰ πὸν ϑαΐδη δἰ τβοϊ, 
ὝὮΟ 4εαμοοίλ ἰἴ0.}9 παίξίοΉ8, 8 οαϑδί ἱπίο ἰδὲ »οοΐ 
οὔίλε ἥτε απὰ δειπιδίοης, τ ϊι ον (86 Βοδϑί δὰ {89 
Εδ]δθ Ῥγορμοῖ μᾶῦθ Ῥγοσοδοὰ δἷπι. ΤῊ 8 Υἱοῦ, 
Ἐκ (86 ἀϊβοουγτδο οἵ ΟὨγίεί (Μαιί. χχτ.), ἰϑ δἱ 
γαγίδηοο ἩΣΓῺῸ (Π9 τηθάΐοοναὶ ἰάθα (μὲ βδίδῃ, 885 
8 ἤδτο- θη ο δηᾶὰ ῥγΐποο οἵὗἁ δ86]1, ἑογπηθηΐϊθ ΒΟ0]8 
ἴῃ 86}}1. Ζ7λεν 4λαϊΐζ, ἰὶ 16 ἀθοϊαγοα, δὲ ἑογπιεπίεοά 
αν απὰ πίσλί ἱπίο (λ6 Ξοπε οὗ ἰλὲ ξοπβ. ἴἼο (89 
6586Πη668 δηὰ Βρἰτί 4] σοπάϊιϊου οὗὨ ἰδ ῥτΐηοθ οὗ 
ἀδυῖκηθδθ διὰ μἷ8 σοηβοσχίβ, ὑπο ὶν βρθ ΘΓ δηά οχ- 
ἰθγη 8] πποά9 οὗ οχ᾿δέθῃοο 8}}8}} Θοσσβροῃᾶ. ΤθθγΘ 
ΔΥΘ ἰῃ Ποἷγ ΟΠΔΡΆΟΙΘΥ ΠΟ ΠΟΙ 68 [01 8 ΘὔΔηρΟ; 
οχοορὶ ἐπαί ἑβτουκὰ ὑμ6 σοπβυϊημπδὶθ δίδρηδί οι. 
οΥ̓͂ (ποεῖν οοπάϊ ΐοη, ἐμοὶ σομϑυτηταδίθ σε δίϊο 
τοσδέ ὈΘ ΙΔΟΤΘ Δ ἃ ΙΩΟΓΣῸ πουίΓα]ἰσοὰ, 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΓΝ ΒῬΕΤΑΙ͂Ι, 

Ομδρ. χχ. 9. Απἃ ἴδ στοὰς ὈρΡ.-- δ. ἱ 
6. “ΤΒ ἰογῖὶ ἀναβαίνειν, ἀβ 8] ἩΒΘΥΟ τα} Δ 8 ΤῪ 
ἸΠΒΓΟὮ 68 ΔΙῸ Βροΐεδη οὗἉ (1 Κὶ. χχὶϊὶ. 4; σι. Σ. 1), 
Ὀ6ΟΔ089 (86 ροβί(ἴοη οὗ (6 δἰἐδοϊκεά 18 πδί αν 
οοποοϊγοὰ οὗὁὨ 85 οὔ ἃ δοῖρσῃέ (Ηδξβίε Βα σ᾿), ἰη 
(86 ἸΠΟΓ0 διιῖη ΒΓ, δίῃοθ {86 ζδτοΒ ΟΥ̓ τδς 
Βοδίμβθηῃ 18 ΓΘ }Ὺ ἀϊτοοίοὰ ὑρπαγὰ δραΐϊηδέ “6τα- 
ΒΔΊΘτη. ὈΌΚΒΤΒΕΡΙΕΟΚ. ΤῈΘ ΥΪΔΤΥ βιδὲεσστηθαὶ 
8 τίου, Βονουον, (Βδί {ΠΥ σοὸ ὮΡ "ροὴ ἐλε ὄγεσέϊα 
47 ἰδλε εαγίλ, ἰμ9 Βγταθοῖο οἱ] οναιθὰ ρ]αΐῃ οὗὨ (δε 
θα, ππϊοῖ, 88 δα οἷν, ΙΌΓ ΠῚ 8 ἐδ6 δρεοῖδο διεϊέδο. 
ἷβ ἰο 8:6 ΒΥ ΟΪ 6 ΤΟῸΣ ΘΟΥΠΘΓΒ οὗ (ἢ οβδισίῃ: 
8 {86 Βἰ σῃ]απὰ οἵ ἐδ δρὶτῖῖ. Το οὈἶἾϑοῖ οὗ 188 
δἰίδοκ 18 89}, οογίδί]γυ, ἀοβηρὰ ἰῃ δοοοσάδηδο 
ψἱτἢ δὴ ΟἹ Τοβίδιωθηί οοῃοθρίίοι (δε 6 Ζθ6Β. χὶϊ. 
Ἴ, 8; οορ. Κόμ]οσ, ϑαοΐατλα, ν. 185). ΤῈ6 
βδηἰβ Βα ῦο Θῃοδπροᾶ δϑουϊΐ ἐμ 6 Ὀεϊονεα οἱὲγ ἰο 
Ῥτοίοοί (. Α1} 89 ζογοε οὗ το Κίηχάοιι οὗ Ηε5- 
Υ6 [ΤΊ ἐδ) ἀοίοποο [Ὸ1 8]} [8 ροξφεξείομε. [{ 
0 ρίδῃοθ 0006 ΠΠΟΤῸ δἰ {86 Ρϑ8β8δρὸ οἱἐοὰ [Ζεςῖ. 
χὶΐ, 7, 8], Ζϑοῖι. χὶν. 1, 2 σοΐδὲ βϑοῖν ἰο αἴξογὰ δδ 
ΧΡ  δηδίῖο 88 0 ἩΒΟΓΟΌΣΘ ἐδ 6 566 Σ᾽ αἰἸὰ ποέ ε8]]} 
189 Ὀοϊονοα οἱἐγ 9 ΥΌ 58] οι. Οτοϊϊ δ Ρρσοδβεπὰοὰ 
86 βότνθη ὉΠΌΣΟΝ 5. ὉΥ (Π6 σδιὰρ οὗ ἰδ6 εαἰμίς, 
δηἃ ΟοῃβίδπιἸ ΠΟΡῖ6 ὉΥ (6 Ὀο]ονοὰ οἱἵγ. Οἰβοσα 
(Αὐργυδιΐπο, Υἱϊσίησα, Ηοηρδίθη 5) ματα τὸ- 
ξυγαϑα ὑμὸ Οἷἐν 88 (.:ὁὸ ΟΒΌσΣΟΙ ; Βοημεοὶ διὰ πηοοί 
τηοάθογηδ, 858 Φοσχυδαίοι,. 

Δυᾶἃ το οὐχ ἄονντηι.-- ἔσοϊκ. χχσῖσ. 6: 
ΧΧΧΥΪΙ. 22: Θ6ῃ. χῖχ. 24; 1,ουν. χ. 2: Νατη. χτὶ. 
88: [ΚῸ ἰχ. δ4. 606 5Υν. εν. ΤΏ ὅτο οξέδε- 
ἰγΟΡἣΘ Βῆονβ ὑμδΐ {ἢ 9 πη ΟΓΒΑῚ ἑαυ στηοπὶ οἵ Βα 
π ΟΥ]ὰ 18 αἱ ἢδηἀ---ἰ ὁ ΒΘΥΥ τοδί διηογρΒοδὶβ οἵ (Β9 
ὀατί!. Δηᾶ οοπδυτχηθᾶ ἴδοτη.-- -Ἰἴὸ "6 ππάᾶος- 
διοοὰ οἴ ἐμθ ἀοϑίχμοίίΐου οὗ (δεὶςν 1118 ἴῃ ἐμ15 ῥὑσε- 
βοηὺ ὑουϊα. 

γον. 10. Απᾶ [δ ον!!! δαὶ βοδποοιῖῆ (ες 
ταὶ θα 6:8} ΓΏΘχΩ.--- Πλανῶν, 86 {πὸ Ῥγεβεπὶ 
ῬΑΤ οἱ ρ]6, ἀθποίθθ ὑμ9 σοῃεϊπδηο6 οὗ δῖα ππὰ ον 
Ῥυπίθδπιθηί. ΑΔ ἅ ΠΟΥ͂ 881} Ὀ6 τοστιϑεεᾶ. 
--Νδίλεγ, [86 ὈοΥΐ, ἐλ Βοδεὶ, δὰ ἐμ Εδὶξ 
Ῥγορβοί. Α Ῥγϑὶ τ ΠΔΥΥ͂ ΚΘΠΘΓΔΙ Ῥοβεπίπιεβί, 
Β69 1ῃ ΟΒΒΡ. χίγν. 11; (9 888] ῥγοβϑπίπιπί, ομ88. 
ΧΧ. 14, 1δ, χχὶ, 8. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΒΕΥΈΝΤΗ. 
Ὅὴο Τονν Ἐΐοανϑθι δ ἴῃ Του Εἰατί. ἍὍμο Ἐίπκᾶοσα οὗ ΟἿΟΣΤΥ͂. 

σπαρ. ΧΧ. 11---Χ ΧΊΤΙ. ὅ. 

Α.--ἸΡΈΕ ΑΛ, ΒΕΑΨΕΝΙΥ ὙΟΕΙ,Ὁ-ῬΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΒΌΜΜΑΤΙΟΝ ---ΑΒΟΌ ΤῸὸ ΟΗΠΑΝΘΟΕ 
Τὸ ΤΗΕ ΒΕΑΙ, ΠΌΟΒΙΌ-ΓΙΟΤΟΒΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΒΑΒΤΗ. 

Οπανρ. ΧΧ. 11--- Χ ΧΙ Ὶ. 8. 

1, Τὴσς Επα οὗ {δὲ ἸἩγογία; ἰλὲ ᾿εδιγγεοίλογι; ἰλ6 μασηιεηὶ. 

11 ΑπάΙ κβ80 ἃ ργοδαΐ ψῃϊίο ἰἤσοηθ, πα ἶπι ἐμαὶ βαὺ οὰ [(86 οπθ βιἰϊησ προ] 
1, ἔγοτιὰ ὑΠο86 ἴσο {Π6 φαγί πᾶ 1{Π6 ἤοανϑη 86α ἀνταν [οπι. ΔΨΑΥ]; πὰ {πο ΓΘ γαϑ 

12 ἰουμπά πο ΡΪδοθ [ρ]δοθ ψὰβ ποὺ 104} ἔοσ ἰβθοα. ἀπά 1 βὰν (88 ἀεδ, 5πι8}} δηὰ 
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δτοδὶ [186 ρτοδὲ διὰ {86 5τ63]}}} εἰδπὰ [Ξϊπάϊ σ] Ὀοΐοσο ὐά [ο)κΝ. ασα ---να, τῇ 8 
{ΠΓΟΠ6] :} διὰ 186 [οκε. 186] ὈΟυΐ5 πόΓο οροηθιὶ : δηὰ ϑῃο ογ θοοὶ πδϑ οροηοά, παὶοῦ 
6 ἔλε δοοξ οὗ Ἰ1ἴδ - διά 186 ἀεδὰ πεζὰ Ἰυάρσεὰ ουκ οὗ (μοβα [186] ἠϑααν πὶ ἢ 

18 πόσο [ομε. πθῖοῖ ππογῸ] πτιτρη ἴῃ 6 ὈσΟῖίκβ, δοοογάϊησ τὸ τδοὶγ ποτέβ. Απὐὰ τ}6 
ἘΞ Εἰ ρΡ [ὉΠ|}} τ)6 ἀεδὰ πϑὶς πεσθ ἰπ 1; δῃηὰ ἀοδίδ διὰ 861} [3163] ἀοὶὶ- 
Υ͂ Ρ ἴσατα ἔοτιΒ] [86 ἀδδὰ κῃ οι ποσο ἴῃ ἴδοτα : δηὰ τΠΘΥ͂ πὸτ )υ οὰ Θτ σΥ 

14 τοδπ [686}}} δοοογάϊησ ἴὸ {ποῦ ποῦκα. Απαὰ ἄδβδλιῃ δηὰ δ 6]}] [ἢδ63] πὸγὸ οδξὶ ἰῃῖο 
(6 ἰαῖκα οὗ [ὑκ4. (861 ἅτο. ΤΙ 18 (86 δοοοῃὰ ἀδβϑδι δ" [ὑϊ4., τὰ 8. 18κ6 οἵ τὰ τε)" 

16 Απὰ πβοβοουοσ [Π ΔΩΥ͂ 056] Μὶ 8 ποῖ ἑουπα ψγϊτὕδη ἰὼ 186 θοοὶ οὗ ᾿ξ [ὑπ8. Β6] τὰϑ 
ολϑί Ἰηΐο (86 ἰ8Κ6 οὗ [ὑπΔ. 18:9] τα. 

3, Τὰε δεω δεανεπ απά ἰλε ει αντὰ,. ἽΤὴλε Οἰαγιπεά ἸΓοτὶὰ απὰ τὰ Αἰηπσάονι οἵἨ Οὐοτυ. 
(παρ. ΧΧΙ. 1-8. 

Απά 1 51} 8 ΠΟῪ Βοδύθη δηὰ δ ΠΟῪ Ἔϑι : ἴ0γ (06 ὅτϑε βϑάτϑὴ δηὰ ἴδ δγεὶ ὄὅδυίὴ 
Ν12.2 ΔΝΑΥ [ἀδρατίε 4}; δηὰ ἰδοῦ τὰ8 ΠΟ ΤΟ 868 [{Π6 86ὰ 8 ὨῸ ΠΊΟΓΘ]. 

ῶ Απά] Φοδη [οὁπι. ΦοΒῃ 7" βανν (86 ΒΟΙΥ͂ ΟἸΓΥ͂, ΠΟῪ «6γΌβα] θη, οοπιϊησ ἀοτπὰ ἔτουι αοάὰ 
[οπι. ἔγοπι 604] οὔ οὗἨ [ἐπα. 186] Ὠοανθὴ [ἐπ8. ἔγοπι 04}. ργοραγοὰ 88 ἃ ὑγίὰθ 

8 δἀογποα [ὉΓ ΒΕΓ Βυβθβηα. Απᾶ 1 Ὠραγὰ ἃ γστεδί νοϊοθα ουἱ οὗ βοδύθῃ [ονβ. βϑδτϑη 
--ἰἶπδ. [86 [Πχοπθ]} βαγίηρ, Β6μο] 4, {μ6 ἰΔὈΟΓΏ86]6 οὗἩ αοὐ ὧς πὶ τ τηθη, δηὰ ἢθ ψ}}} 
ἀν 6}} [Δ Όογη8.}6} στὰ τμόπὶ, δηα (ΠΟΥ 88}8}} Ὀ6 19 ρϑορὶθ [ρθΟρ] 61}, δὰ Οαοά 

4 Ἠϊπ)561} 8841}} Ὀ6 ψῖῖ (ποτὶ, ἀπά δὲ (μοὶ αοαἀ [ον οπι. απαὰ δὲ ἰῃεῖγ αοα] Απὰ 
αοά [Οἀ οτ οπι. ἀοἀ]" 8}14}} ψὶρα δΎΑΥ 811} ὑθδγβ [ΘΥ̓ΘΓΥ͂ [68] ἴτοπι {Π6}Γ οΥ68; δηὰ 
{μεσ 88}8}} ΒΘ Ὧ0 τόσο ἀθδίι [ἀοδί 88}8}} Ὀ6 ὯῸ πιΟτ6], ΠΟΙ ΠΟΙ ΒΟΥΓΓΟΥ͂Ν, ΠΟΓ ΟΥΙΏν, 
ΠΟΙΙΒΟΥ 8881} ὑμβογα ὈΘ ΔΏΥ ΠΟΤ ρϑίη [ΠΟΥ 8}}8}} ΒΟΥΓΟ. ΠΟΙ ΟΥΥΙΉΡ, ΠῸΓ ρϑίη, ὈΘ 

δ᾽ ΒΗΥ͂ ΠΙ0Γ6] : [0Γ {86 ἔὌττηοῦ [Άγϑ1] [Ὠϊηρ8 τὸ ραβϑθὰ δναΥ [ἀθραγῖθα]. Αμὰ Ἀ6 ᾿μδὲ 
βαΐ [(Π6 ὁπ6 5Β᾽ {1} ἀροη {86 [ΒΤΌΠΘ δϑϊ4, Βϑθο]α, 1 τη θ 4}} (Ὠΐϊρβ βθσ. Απὰ Ἦθ 
βαὶὰ [881{}}} απίο τὴ6 [0Υ οπι. αηΐο τη 6],}} ΑΥ̓ΣΙϊΟ : ἴογ {πθ86 ΟΓΒ αγὸ τὰ δῃὰ ΤΆ ἢ- 

θ ἢὼ] [ἈΠ Ϊ δηά ἔσθ]. ΑἸὰ Πα βαϊὰ υηΐο πιθ. 10 18 [ΤΠΘΥ͂ Δγ6} ἀοῃδ [ον Α]8]16].}} 
Ι δὰ [ὁγ α"}}5 [ὑπ8. [Π6}] ΑἹρδῆδ δηὰ [ἐπϑ. 86] Οἴηορα, (6 Ὀορὶπηϊηρ δηὰ ὑπο δηά. 
Ι[ν1}} ρσῖνο απῦο Βἷπὶ {μ8 18 δὐμῖγθὺ [{ΠΠἸσβίθ! ἢ] οὐὗἁἨἁ 1Π6 ἑοιπίδίη οὗ 1ῃ6 νϑίου οὗ }}{8 

1 ἴτοεϊγ. Ηδ {μιδὺ ονδγοοπιοί [07 ΘΟΠα ΘΟ ΓΕ[] 8}}8}} ἱπμοῦιῦ 8}} [οηι. 41]----ἰν8. (Π1686]}5 
(πΐηρβ; δῃά 1 ν1}} δ 18 [ογι. ἢ18.---ἰηδ. ἴο ἔτ 8] αοὐἄ, δῃὰ ἢ 8588}} δ8 ΠιΥ͂ [οηὶ. τὰ γ ---- 

8 ἐπ. ἴο τη 8] βδοῦ. Βιὶ [{π8. 0] 186 ἔρατγία] [οονϑγα ]γΥ], δὰ ὉπὈο]ἑονίηρ, δπά' 6 1ἢ9 
ἴοηι. {8867 ἀθοτα 806, Δα τη ΓΟ ΟΓΟΓΒ, ΘΠ Κ᾿ ΠΟΓΘΠΙΟΠΡΌΓΒ [[ὈΓὨΪ ΟΔίΟΓΒ], 8 1 ΒΟΓΟΘΓΘΙΒ, 
δηκ ἸΔο]αίθσβ, δὰ 4}1 [ἐπ8. [86] 1185, 58}8}} ἢᾶνϑ [οηι. 5884}} ἢδν6] ὑπαῖγ ρϑασγί [η8. 5}14}} 
6] 'π ὑπὸ 16 Κ6 ψβῖςι Ὀυχποῦν σῖἢ ἤγθ δπὰ Ὀγὶπιβίοηθ : [4] Ὑἰο 18 (λ6 ϑοοομὰ ἀθδίμ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 εν, 12. ὙΠῸ ἐρὴν ἐν ἰηνοτί ἐδο ογογ, κἰνίηρ “ 6ῖρα}} απὰ ργοδῖ." 
8 ΎΥ͂οΓ, 12. Οοὐά. Α. ΒΦ. εἰ αἷ., αἷνο θρόνου; ἴο ἕδος. σῖνοθ θεοῦ. 
δον, 14, Α. ΒΦ., αἱ αἱ., κἷνο οὗτος ὁ θάνατος ὁ ὑπ τεροε ἐστι. 3 
4 γος. 14. ΤῊ οἴαυβο ἰα οπι!εἰοὰ ὃγ [86 Ἐδο. [Οτγίξ. Ἐ71|6. Ἰπδοζὲ ἐξ ἰὼ δοο. πιὰ ἐξ. Δ. ΒΚ. Ρ.--Β. ΚΒ. 6] 
δΟΝαΡ. χχί. 1. δξ. Α. Β5. σίνο ἀπῆλθαν οἴ παρῆλθε. 
ΦΥον, 2. “ Το πογάκ ἐγὼ Ἰωάνν. πιοτὸ ἐἱπεοτροϊαδοα ἥγομπι ἐνο Τυκαῖο ὉῪ Εχδατηυβ." (ὈκΙΙΤΣΆΟΗ.) 
ΤΎΥ͂οΓ, 8, ι"., ἔσοχ., ΑἸΩ κἰνο θρόνον νι ἐπ δᾷξ. Α., Ῥμῖσ., αἱ αἷ.; Β.Φ Ρ, αἰἷντο οὐρανοῦ.---, Β. Ο. 
δΥ͂εν, 8. Α. διά [δοθῆ [Τίβο., Ττος., Α10] κῖτο λαοί; Οοά. ΒΦ., Ῥμίρ., οἱ αἱ. ξινο [6 δίηφοΐωτ, ὙΠῸ ἩΓΒ ἸΔΟΙΘ ἰδ 

δοοογδδηοοῦ ἱτἢ 8 γα Ὀο] 1.8] οχρτγοδαείοῃ, 
τ. 3, [ΤίσοΣ. (8.8 ΞΕά.), Ττος. οὐ τί δὲ. Β..,5 οἱ αἱ.; Ἰαοὶ., ΤΊΒΟΝ. (1859), ΑἸΩ κἷνο 6 ὙΠ Α. Ῥ., Ῥω, αἱ αἱ. 

Ὁ γον, 4, [ΤΊ οἷ... οτα ἰὴ μῸ Ἰαδὲ οαπηθ οΥ̓͂ τοῦ. 3. ἰηδοτίϑ αρόλο δ οοτοδ Ὀδένοθο αὐτῶν δηὰ καί. ΤῈ6 τομάογίης οἴ 
δὶν γοδϊηρ ἰσ---Οὐοα δὴαὶ δα ιοϑἢ, ἐλόνα, ανπὰ δαὶ! ιοΐρα, οία.---Ἐ. Β. Ο. 

Ὦ γος, δ. [Ὁτῖξ. 46. ΣΘΏΘΓΑΙΣΥ οἠιΐ μοι τ Α. Β".: [ξ [6 κίνϑη ὮΥῪ ὲ. ἢ.--Ἐμ Β. Ο.] 
Ἰ γον, δ. Α. Β»,, οἱ αἷ,, κἷνο πιστοὶ καὶ ἀληθινοί; ῖ86 Βοο. γοαα ἐπΠΎΘΓΒΟΙΥ, 
γος, 6. ἘΠΟΓΘ δΓΘ ἴὮγο6 χορ ρϑ μοῦ: Α.. οἱ «',, κἰνο γέγόναν; Β." σίνοαῦ γέγονα γὼ, εἰς.; ἐΐο Β'60. ἰΔῖκοα 18 τοδάϊ 

ἤτοια οἷδρ. χυί. 17. [Πρ οῖ., ΤΊθο. (διὰ Ἐά.), Ττος. κίνϑ γέγοναν  ΑἸΖ. Ὀγδοϊεδίη 1}1ὸ ν.---Εἰ Ε. Ὁ. 
᾿ε γος, 6. [Τ᾿ ἢ. (8ε) ἘΠ.) οπιΐξϑ εἰμε τὶ δέ. Β.5 Ρ.,; 1λοῦ., Ττοζ., ΤΊδΟΙ. (1869) ἰπδογὶ ἴὲ 8 Α.., Ῥω.) οἱ αἷ.; ΑἸΕ 

ὕσβοκοι. Ὑπὸ σοι ΐης οὗ 6 ΘΕ Γο Ῥδέδαρβο ἴγοπι γέγονα ( Ὅν ἢ ὀχοοοαϊ ηΑἿῪ υποοτίδὶπ, ΤΠΘ Ροϑϑίῦ]θ τοηογίηρβ 46. αἰ το 
Δ ΕΠ ᾶἃῖο: “Τὴεν ἔπι: ἐλιδ6 ἰσογάξ ΟΥ αἱὲ ἰ(ῤλίπρε) ατὸ [μ|Ὰ 1 απ δα Αἴρλα απὰ ἰδα Ονιορα,," οὐ “1 απὸ ὑδουπιο ἰλο Αἰρλα 

“.ΒΑΙΒ.Ο 
ἸΎεν, 1. Το τοδάης ταῦτα, ἴῃ δοο. ἢ Οοάά. Α. ΒΡ., εἰ αξ, [8 κἴγοη ἰποϊοοὰ οὗ 6 Ε'66. 
γεν. 8. Οοὴ. Β.. εἰ αἱ., ἰωοοτὶ καὶ ἁμαρτώλοις. δίησο ἀπίστοις [6 αἴνϑη [ἢ ἃ Ιῆοτὸ ϑροοίαὶ 5660, ἁμαρτ. τηὶρὲ ὃο αἰ ΤΘΏ 

ἴδ ἃ πιοτὸ βροοϊδὶ δοηθο 4190. Οἱ δοοουμπὶ, μβονονοσ, οἵ δ υἱκυίποδπὶ ἐοί Δ} οὗὨ ἐθῦπιθ, [ξ βθϑ πὶ ἴ0 Ὁ δὴ δαάϊίοι, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ουἱδοί, ἘΕἶτοὶ, (89 ἀοϊδομηιθηὶ οὗὨ ἐδθ δβοοίΐϊοῃ 
οὨ. χχ. 11-14 ἤγοῃ (}}6 Τογοχοΐπες 1δϑὲ δβροοίαὶ 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΥἹΕΥ͂. )υάᾳηιεπι, 86 αἀ ρπιοπὶ ρου βηαίαπ. Βοσοηάϊν, 
Ὑπὸ ρΡοϊπίβ σωυπὲ Βοσθ ὯΘ ΘΒ Δ] 86 δἱ ἰμ9] [6 ἀἰδιὶποίϊοι, ν᾿ }ιϊσὰ 18 σαγγὶθαὰ οαὐ ἈΘΓ9 δἷβο, 
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οἴ ἃ Ῥγϑὰουι πηι ΘΑΥΘΗΪΥ- 464] δηὰ ἃ ρῥγεο- 
ταὐδη ιν ἰογγαβί γὶ- ΓΘΆ] Υἱ δ᾽ οη-οἰοίυΓο, ΟΡ (6 ἀἰ8- 
εἰποιίου οὔ ιἰν6 ϑοοὶ 10} οὗ. χχὶ. 1-- πὰ οἷ χσὶ. 9-- 
χχὶϊ. δ. ἴη τοβροσί ἰο (6 ὅγβί ροίῖῃι, ψἱτἢ (Π 68 
υἀχιαθηΐ ὕροὴ ϑείδῃ (8 ἰδϑὲ ρατὶ οὗ (6 ποτὶά- 
υάχαιοηιν ἰπίθυμδὶ ἰοὸ (8 Ῥγοβοηὶ ποτ] ὰ δηὰ 
6, οὐ (0 ουϊρουγίης οΥ͂ {πὸ 1418 οὗ Αῃροσ, 15 
δοσομ κ64, Τούρ (86 υηΐγοτβαὶ οπά-ἧυἀρ- 
τηθηὶ ἰ8, ὈΥ εἶα βεοτὶρίαγοβ δηὰ (μ6 Ομ γοῖ, ρΓΘ- 
ΘΙ ΘΟ ἢΥ ἀοποπιηδίοα (μ6 2.64 7γω, ἴὶ Ἰθθ Ὀ6- 
χοπὰ (8 Ῥγορδὺ ἀορατγίτηθηϊ οἵ (16 Καί οὔ Απ- 
Κοτ, βίησο ᾿ὑ ἰηίγοάμ 665 {Π6 οἰθγπαῖὶ ἀοοπι8, βπα ἐδ 
8 ᾿υάφηοηΐ υπίο ᾿ἰἴδ ἴον (86 ὈΪ6ββοα, 89 γ,6}} 88 
8 ἀοδι -ὐπἀ χπιθηῦ Ὅροη (86 ἀαιηποὰ ; ἰγγοϑρθο- 
εἰν οὗὐ {86 ἕδοὶ (δὶ (886 ἰδγαι οἴ {πὸ οπὰ-Ἰυὰκς- 
τηθηΐ ἷἰ8, ἰῃ Εβο  διοϊ οανῦ,, δυο ἀρ ἰοκοι 6 Ὁ 
αὶ ἰη9 ΤΟΓΟΖΟΪΏΩ Βρθοῖδὶ λαἀριηθηΐβ ἴῃ ΟὯΘ 
ξτοδὶ θὰγ οἵ σαι, βόο8ὸ ῥγοϊυάθ 18 (ο Ὀ6 Ὀ6- 
λιοϊά ἰὰ (6 ἀδγ οὔ νυδίῃ ὕροῦ Ψο6τυβα]ο. [ 
τοδροοὶ ἰο ἐμθ βθοοῃά ροϊπῖ, γὸὺ τη δὶ ποὶ ΟΥ̓́ΘΤ- 
Ἰοοῖς {μ6 ἔδοὺ {(μαὶ [86 ὑνγο δ 4165 σοπίδἰ ποά ἰη οἷ. 
χσὶ. 6, 7 δηὰ οἷι. χχὶ!. 4, δ ψου]ά, 85 ἰδυϊοϊορίο5, 
οὔδουχα {}|6 ἰεχὶ, :Γ ΠΟΥ 6 ΓῸ ποὶ ἰο ὃὉθ γοζαεγἀ θὰ 
85 δύ ]οἷβ, ἰῃ ρογίοοι δηΘ] ΣΎ τὶ {Π6 Ρ8ΓΔ)- 
1616 οἂ. χὶϊ. 6 δηὰ χὶϊἹ. 14. Το δη(ἰποϑὶϑ ἀ068 
Ββοτϑ, ἰηάδοι, ᾿ἰ58ὰ6 ἴῃ ἃ ροϊηΐ πη Ἡδϊοὶ (ἢ 9 ἔνγο 
᾿ἰ 65 Δγθ ποῖ 80 ΒίΓΟΏΘΙΥ αἰδιϊ συ 6 α---δατοα 
ἀεοβοθηὰς ἰο δδείϊι : δαί ἃ Ὀδοοπμο5 Ἠδδυθῆ- : 
81}}}, ()6 Ραυ δ Ὀοίπσοθῃ ἐμ6 Υἱβίοηδὶ ΗἨφθαγθη- 
Ῥ᾽οίυτα δπὰ (86 δρρϑάγδῃοθ οὗὨ {|| Οἰίγ οἵ αοὰ 
ὍΡΟΣ ΘΑτι ἢ ἷἰ8 ἀἰδιϊ οι} ῬουδοΡ  10]9 (σΠΔΡ. χχὶ. 
10). 
ἔμο Ῥτγοδοηὶ ϑεοίϊου Δ Ὀταποθ 985 ἰπίο (89 ρστοδί 

δΔηι 6818 οὗ (86 οπὰ οΥ͂ (6 οἷά ποτὰ δηὰ ἰδ 6 
ΔΡΡΘΔΓΔΏΘΘ Οὗ, ῬΓΙΔΥΪΥ, ἴΠ6 ΒΘΘΎΘΏΪΥ ἀθνθ]ορ- 
τοοηΐξ, οὔ 86 πον πουὶὰ. 

ΤΏῊΟ σοοίγθ δηὰ οδιβδ} γ οὗ ἰδ 9 οπὰ οὗ ἐδ 
πον] ἴ8 (μ6 σγεαΐί τολῖίε ἰΐγοπθ δὰ ἰηθ Ζυάκο 
δος γοπθά ἰμογθοῦ. Τὸ δα͵θοίϊνοβ σγεαΐ βηὰ 
τολί(6 τη δὴ [6 51}Ὑ ἀθηοίθ 86 τη Δ᾽ ΘΒ Υ δῃὰ ΠΟ] Π655 
οὔ ὑπὸ ΨΦυάχο δηὰ Ηΐ8 )υάραιθηι. 

Ιπ ΒΑΣΙΠΟΣΥ Ὑ 11} 1.0 αἰ γ ΓΒ] 18πὶ οἴ (86 ᾽ς - 
τοοῃΐ δηὰ ἴῃ δοσογάδῃοο [8 τοῦ. 4 δηὰ ὃ, Θοά 
Ηϊπδε  Γ 8 ἰο Ὀ6 ππαάοτβίοοα ὉΥ (9 ὕμάσε; ποῖ, 
Ἠον ΎοΥ, ἰο {ἰ6 ΘχοΪ “Ί0Ὼ οὗ {Π6 ἔασι ἰδὲ ΟΠ υἶβὶ ἰδ 
{89 αρρεατγαπεε οὔ (λδ στγεαί ἡμάσίπσ Οοὐ (Τίι. ἰϊ.18), 
αἰὰ ἰμυ5 Ηἰδ Ῥαγουβῖίὶα 88 Βοσθ τηϑἀϊαιοὰ {89 
18 Φυάσιηοηί. Β 186 ατοδὲ δρρϑδγδησο οἵ 
αοὰ τδ6 Δυάᾳο, 8 σοι ρ]οὶθ δυ Ὀγογβίοη οὔ {μὸ οἱὰ 
ἴον οὗ (μη):6 που] ἰαἶζοθ ῥἷδοθ :---ἰἢ 8 σογρογϑαὶ 
ποῦ] ὈσδοοπμθΒ ποιϊπίησ: ἰδθ βρίγίίαδὶ] πον] 
Ὀοσομη68 αἱ. Ζζγοπι 114 7αοε ἰδ εατίἡ απά 
ἐλὲ Πεαυεπ πεά; διὰ βΒεὰ πιϊμοῦ 8 μοα]---ἰ ον 
γαπίϑιοα. Τδὶθ οοῆποὶ ὍΘ ΔρΡγοδβοηδοὰ 838 ἃ 
ΣΘ68] ΔΒ  ἰ]αἰΐου οἴ [86 νον], δ8 (Π6 βῃοΐϊοηΐ οσ - 
ἱβοάοχγ πιδϊπίδἰηθὰ, Αηὰ πουρὴ {Π6 4686 ἀο68 
6856} 18}}γ σοἰποίο νεῖ (ἢ 6 ΒΘΥΥ πιο ΔΙΏΟΥΡ οϑἱβ 
οὗ 2 Ροϊ. ἰἰϊ. 10-18, ὁ νῶβ ποὶ 6 ἰη(δηϊίοη οἵ 
80 8500 ΒΥΡΟΓΌΟΙ 6Δ}}Υ ἴ0 ἐχργεδ9 ἰΒδὶ νοὶ [οἴ 
(86 ΒΕΓΥ πιοίδμ ογΡὮ 0515]. ΒδίοΡ, ἰὼ (Π6 δηι]- 
6518, ΤΏ Θ σοΥρΟΓΘ 8] τυ οΥυἹ ἃ τδῃ 8168, (8 6 δρὶ γιέ αἱ 
πουϊὰ ἌΡΡΘΆΓΒ, ἰ8 σοπίαϊ πο {[Π6 δἰγοῃ ζοϑὶ οχ- 
Ῥτγοβδϑίουῃ οὗ (86 ἱβουχιὺ (δαὶ δἱ Ἰδβί, Ὁπάου {116 
ΔΙτα ΚΓ ορογαϊίοη οὗ 86 δϑβοϊαίθ ρουβοπδὶίγ 
οἴ αἀοἄ, ΡῬοΥβο!α] τοϊδ θη 8, 88 [89 τι 1 6- ρτὶη- 
εἶρ᾽θ8 οὔ (880 νοῦ], πιυδὺὶ Ὀθοοῦια ροσίθοις ν τηδπὶ- 
οϑι. ΑδονΘ 48}}, ἐΐο οἱὰ βδηι πο δὶ8 Ὀδίτγθοῃ 
Ηθατθα ἀπὰ οδγί ἃ ἰβ ΒΟΓΘΌΥ χοιηοτοὰ, Βιιὶ 89 
ἀεοϊἀοαν 825 που ἀἷγ τοϊδιϊοηβ νι δάταν, βρὶγὶι- 
[8] τοϊδι!ο8 Θοπ16 ἰῃίο Ῥγοιῃΐηθθοθ. 70 Κ'6ο . 

᾿ΤῊΗΕΒΕ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. Χ]Ο0ΗΝ-. 

ΘΠ 0149 ἐλε ἀεαά φίαπαάϊπσ δείογε (λε ἰάτοπε; ----ῖδο 
στεαί, ὈδοαΌ86 6Υ̓Θ (ἢ 9 ζτοβϑίοϑὶ 18 δυῦ)δοὶ ἴο 1818 
ὁαάσιροϊ, δηὰ {16 διπαλξ, Ὀδοαβε οὐθὺ ἐμς ὅτι α}}- 
οδὺ 8}4}} βανθ ρμογίεοί α8ι)|06 ἀοπ δἷπι δσα. 
Απὰ νυνὶ (9 (μΠ0 σοηογαὶ γοβυγγοοίΐοη 18 ὍΧ- 
ῬΓΘββϑά ; οι ρα δὶ8 ἰϑ ποί ἰαϊὰ ροα ᾿ξ, πονγούοσ, 
ἴῃ (1}0 88Π16 ΤΏ ΏΠΟΥ 85 ὩΡΟῺ {ἰπ 6 ὅτει γοβυτγθοίξου, 
Ὀοοδυθθ ἰΐ 18 μοὶ Βρθοι βοαΙἶν δ στομυσσοοίξου ἴῸ 
9. ΟἸΦΑΡΙΥ δηὰ ροβὶεἰνοῖν 68 ρεγεοιαζεεῖφε 
μποιηβοῖνθθ ΡΡΘΔΣ Ὀείογο {π6ἰἤτοπο, }.81 δΘο ἀϊ2- 
(ἸΠΟΟΥ δύο 8}} (86 τοογζϑ οΥ̓͂ 8]} ἰπεϊν τ.41.--- 
Ὑ0Υ κ9 Ὑ οἷ) ὈΘΘΓ (6 πΏρΓ685 Οὔ Βοῖς σπαγδοίοῖβ 
δηὰ πο Βατγο ὥχοα ἰμοὶν ἀοδίϊηἰ68---ἰὰ ΦΥ͂ΟΣ- 
ἰαϑίϊης στϑιθπιγϑηοθ. Τθοτο ὃ ζὴς ὄσοοξε, 
ΜΪσδ ΒΓῈ οροηθὰ 70. 9 τουοϊδιϊοη οὐ ἐδοδο 
ποΥΐ8, ἴῃ {π6 αηϊίουβ σπδυδοίον οὗ πϊο Ἰδείον 
(86 λυ ἀϊοΐα) δδηίθῃοθ 'ἰβ, ὧδε γ)αείο, ΔἸγο αΥ οχίδαπε 
(Μαιὶ. χὶ. 37). Εσγοπι {Π6 δὁὃοοῖς ἴ0 ὅφθες εἶ8- 
εἰησυΐθ 68 ἐλδ δοοῖξ, ἴθ ὈοΟΙ οἵἉ Ἰϊΐδ, δα. "6 ὈοοΣ 
κατ᾽ ἐξοχήν, ἴῃ ΒΙὉ]9 οὗ δἴδγηΐϊ γ βεῖ ἔοσί ἴὰ 
Ἰνίης θινίηθ ἰαιδροθ. ἴα ἐἸι1ῖ8 Ὀοοῖὶ, ἰδὲ ϑτα 
ἰοίδ] ἰ8 αἰγσθδαυ τοδθ ὉΡ, (ῸΣ τ σι τ 6 Βοοῖκα ἴα 
(86 ρῥἴυγαὶ σοπίδί, διβοη δὶ οἴμοῦ ἐδίηχα, 186 
τηαίογὶαϊ. Τμοθθ ὙῺΟ δῇο τογίεπ ἴῃ ἐπὶ5 ΟΟΚ 
ΒδΥΘ δἰγεδάυ, ἴῃ δρίγὶί, ρδϑϑοὰ ἰδ δυαάστασδι 
(ὐοπ τ. 21: Βοιι. Υἱ. ; 6]. ἰἰ. 19). ΤᾺἊ σο- 
Β.}} οὗ {116 }1{8 οὗ οὐ βοὺῦ τηϑῃ 18 σοηἰαἰπδὰ ἔπ ἐδ6 
Ὀοοῖκθ, αὶ ἰ8 8190 δαπιπιοα ρ ἰπ ἰμ6 Ὀτίεῦ ορὲ- 
ἰοτ!θ ργϑβθηίθα ἴῃ ἐν δίδίθηιοηι ἐμδὲ ὑὸν δυο 
ἔδλ.]οη ὑπᾶον ᾿υάραιοος ἱ ἐπεῖὶν παθο5 Δ’ πδέ 
"οι ἐπ ἰλὲ δοοῖ ὁ 1. Τ)6 {ο] οσσίηρς βπι- 
{0808 δῃουϊὰ Ὀ6 ποϊοὰ; 1. Τὴ)0 ὈοοΟα διυι ἐμΒὸ 
Ὀοοῖς : 2. Τ!6 'ψοσῖκβ δὰ (ἢ πᾶῦιθα: 8. πο 
Ἰοβίῃ 955 οὗ 886 πϑηγ68 οὗ (δ)6 Ἰοϑὲ ἰὴ 1:6 δοῃζαϑῖοξ 
οἵ (μεῖς σποῦῖ5; δηὰ ἐῃ9 σοποθηϊσζαίΐοη οὗ ἰδο 
ΜΟΥ 5 οὗἩ δι ἰη (86 Ὡδπιλο8 οὗ ἐπα ζαὶ ἴα], 189 
Ῥαογίοοϊοα οἰδιδοίοσβ. δογπιαίϊν, ἰμογοίογα, ἐδ9 
υάριμθηί 18 σςΘΏΘΓΩΔ] ; οἷ δἰαηιὰ Βοΐοτε [86 ἱὨχοπα. 
Απὰ ἰὸν πιυδὺ 61} τ.6 τῶογθ Ὀθ “εοηθΓαὶ, δίησα (86 
Υ̓ΟΡΥῪ δβορϑγοίίοη οὗ ὑμὸ τἰ κῃίοοιιβ ἔγοσι ἐπ π88. 38 
οὔ (89 υπητὶ σίοουϑ ἰ8. (8617 [16 ὀσργοβϑίοι διὰ 
᾿]υδἰχαϊίου οὗ 89 ἡιπάρσπιοπί. [ἢ 8 τπηδιεγῖδὶ δε- 
Ῥοοί, Βονγονον, 89 ροηθγαὶ υάμεαιοηι, τὶ ἐμὲ 
ΥΟΥῪ δορβγδίίοη οὗ (6 σἱ χβίθουδ, Ὀτίη 8 ἰπ νἱον 
{86 Βρθοῖ8] ἡυάριδοηί οὗ ϑ ἀαιηηδιίΐοη (ἢ 6 ΤΏ ΟΓΟ, 
βίῃοθ [6 ἐγυν ρεγίεοιοα Οὐγὶϑιΐδη5, [μ6 Θ9ς Βδ- 
ἰο] σία] Ομ γἰβιΐϊϑηϑ, γὸ τ κθς βδὺ ἐπ δρρζουδὰ 
οδδ οὗ πο δπα-ἰἶπηθ, τὶ τἢ δἰ} 16 τιασίγυα, τδο 
τοργοδοηὶ 6 βρί᾽ γἰϊδὶ ϑηά-ἰἰϊτὴϑ ἐγου ἢ (86 6κ- 
{τὸ δοῦτδο οὗὐἠἨ ἰμὸ ποῦ] β Βἰβίουῦυ (βοδυϑοὶγ 
{Π086 480 γγ8. μα ῦθ Ὀθοοῖπο θεϊΐοτοῦβ ἀυτίην (89 
ἱπουβθηὰ γ6818), ΔΓΘ ΔΙΓΟΒαγ, ἰμγοῦσ ἴδε δτδὲ 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙἱΟΏ, ποῖ ΟὨΪΥ δχοιηρίοα ἔγοσῃ [86 ἠωαὰξ- 
τηοηΐ, Ὀυΐ 4180 οΔ]]οἀ (0 δίιαγο ἰῃ ἐϊ8 δι υχπλοῖξο- 
(ἰοη. 

Ταῖθβ βοποσδὶ ἀεοβογὶ ρίΐου οὗ ἐμβα Ἰυὰδριμοπὶ ἐδ 
ΤΟ] ον θα ὈΥ͂ 6 δροϑοὶδ  ἰχϑι θη, Ἡ δἰσ ἢ ρσοδ5 Ὀδὸκ ἰοὸ 
{π6 Ὀεχϊπηΐης. Απὰά ἤτιὶ ἴῃ τοχδγὰ ίο (6 ἀεοά. 
ΤΊΘΥ οοῦηθ Ὀ8οΪκς ἔγομῃ ΘΥΘΥΥ αἰϊτοαοίίοι ουἱ οὗ ἰδ 6 
σοῃαϊίοη ἰὼ πΒΙσὮ ΠΟΥ αν Ὀδϑὴ Εἰ δοχίθ: 
ἱβτουρῆ ἐῃ6 πιοάΐϊυπι οὗ ῃ9 ΚΟΏΘΓΑΙ Σεβαστοο- 
(ἰοῦ {ΠῸῪ δτὸ ρἰδοθὰ δοΐοτο 8 {σοῦ οἵ αοά. 
Νοῖὶ οὐδ ἰῃπΐο (09 ΔΌΥΒΒ οου]ὰ (Π6Υ ΠδΥθ βθῃκ δῸ 
ἄθοΡ 88 ῃοΐ (0 ΔρΡρϑδγ δέᾷδίη. 937ο, ἰβογείοσο, δὉ- 
Ῥτομοηᾶ (Π6 ἀοίαἰϊοα ἀοδογὶρίϊ οἢ 85 ἃ ακγδάδιϊοιὺ. 
Τμαὶ (ΠΟΥ δγὸ αίτοῃ ὕδοῖκ ὉΥ ἰδ 6 οδιἢ ἰδ δ9- 
Βα πηοὰ Ὀγ {πὸ ὅ'δον δ 8 τηδίίεν οὗ οοῦγθο. Βαυὶ 
4180 ὈΥ͂ (86 δέα, ἰὼ 8080 ἀθρίῃβ μὸν βοοιηγεὰ ἴὸ 
ΒΥ ὙλῈΪΒ6α ΤΌΓΟΥΘΥ; ὈΥ ἀεαϊὴ, ὉΥ 86 ΡΟΤΕΥ 
ΟΥ̓ ἀφδι ἐἰβοῖ; δὴὰ ὌΥ (δ γεαίπ οΓ ἐλε ἀξαά 
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Ηλας8]7"--νγοὸ (ΠΟΥ σίντοη ὑρ. 80 ζϊσ 859 (ἢ 6 
ἘΠ ΟΣ ΠΥ οὗὨ {110 δΒουὶ 18 Θομσογηρά, {1658 οδἰ6- 
ξοτὶοϑ ἅτ δὶ! αἰ ϊ το: 1 ἩΒΔΙΘΥΘΓ ΨΥ ΠΟῪ [85 
ἴο θοαγ] ρμογίββ, (Ὁ 6} 41} [88 ἰο 801}} [ἴγν9 οὁῃ. 
Αρδὶη, 5ο ἴδ δ ἀδαί ἰδ σοῃοογηθά. (ΠΟΥ͂ 810 
8}} ἀοδὰ δηὰ ἰὼ 86 γεδὶπὶ οὗ {860 ἀφθαὰ [Η διἀε8]. 
Βυὶ ἴῃ τεδρϑοί οὔ (0 τοϊδιϊοη οὗ {686 σαί ζουὶθβ 
(0 ἃ ὈΟΘΙ ΠΥ Δρροάσϑηςσο Ὀθίοτο [ἢ 6 ἰἤτοηο οὗ αοά, 
εταύυα! ἀἰβιϊποιίοιβ δτὸ ἰοσπιοὰ. ΤΏ Υ υϑηΐϑοά 
ἴα (86 ἀϑρίἢ οὔ ἴπΠ6 οσδδῆ :--ἰ Ὦ  γ ΔΓΘ ὮΟΥΘ διζϑίῃ. 
ΤΟΥ δοοηθα ἸΟῺ Β'η060 8 ῬΓΟΥ͂ ἰ0 {1186 ΡΟΤΤΟΡ οἵ 
δαί :-ἰ ΠῸ  δῃο ἱνίης ἀρλίη. ΤΊΙΟΥ Ββαοοπιοά ἰοὸ 
Ὅο δοαίϊϊπς ΔΎΎΔΥ 88 δ δα ο89 ἴῃ {6 αἸοον ᾿δηὰ 
δεγοπὰ πὸ ρογτίαϊε οἵ ἀ6 8:1} :--- το (ΠΘΥ ΘΟΙ.Θ 88 
εη(ἶτο πιθῃ ἴη {116 το ἐγ οὐ θα τ ΗἸῪ 116, ϑυτηπιοποά 
Ὀεΐοτο 6 λιάσιηοηΐ ἰθτοηθ οὔ Θοά. 8. {ΠἸὸῪ 
διὸ ἡμασεά, εαεὴ οπὲ ασοογαϊησ ἰο ἀὴε τοογὰ. ΤῈ 
υάᾳπιοῖ ἰδ ἐἢυ.5 ἱΠπΟΓΟΌΡὮΪΥ ζοπογαὶ δηά ῃοτ- 
οὐ ἱπαϊν μα], ὡπὰ ᾿ἰΚοννδο, 885 {Π6 ὅπαὶ 
λυάσταοηῖί, σδαγαοίουζοα 88 ἰῃ δοοογάδποο ἩΪ(Ὲ 
156 ποῦῖβ οὗ ἰποβὸ Ἰυάχοὰ (δίαι(. χχν.). ΤῈ 
ἡυάχαιδηϊ τη κοβ ἃ ἰβοσοιρὶι δὰ οὗἉ 116 οἱ ἃ ὈΤπὶ 
οὗ ι86 νοΣΪά. 2 εαίὰ ἐϊφεί 18 δαβί ἰηΐο (86 φοοῖ 
οΓ γε. Α8 ἴα πδίαγαὶ Ἰ᾿ἰ9 οὐὁἨ πὸ Ὀ]οββοὰ 18 
δα οοά πρ ἰπ {Π6 Βρ᾽ὶ γἰ 0.4] 116, 860 (Π6 παίῃ ΓΑ] 
ἀοοιὶι 8 τπογχζοὰ ἱπίο ἰΠ6 βρίγίι αὶ ἀθαίῃ. 189 
ὨδίυτΑ] ἀθαί ἢ Δρρογίδὶ ῃ5 ἰὸ 1}}Ὲ χορίοῃ οὗ δέοοπι- 
7; πὶ 1:6 ΔΌΟΙ ἰου οἴ {18 γορίου, ἐὐ 18 ἐϊ86 1 
δυο 86. Ὑαὶ Γοπμαΐη8 οὗ ἰξ ἰ8 (ἢ 6 8686 οἴ 
οοῃίΐηυ δ] 86᾽[- δὴ πὶ ἢ 1]δι ἴοι ἴῃ {86 τοσίοι οὗ δ 
Δυϑοϊυ εἶν πὰ Πόσθη σοὰ [πθϑα ΓΑ} 12.6.1} βοϊ -ἰοτ- 
πιρηϊίης οχἰδίθηοθ. Το σοῖο ἱπδίϊ 1οη οὗ [86 
τοϑῖαι οὗ ἴΠ6 ἀοδὰ [Π8465], 80 ἔατ 85 8 ἀδυὶς 
δἷ.ὁ 5 σοποοῦηθα, ρ48869 ἰηίο {86 νοοῖ οΓ ἥτε, 
ἰηῖο {πὸ οοῃαϊιΐου οὗ 4 ἀδαίἣ πυ]ιἰ ρ] θὰ πο 
1861, δηὰ γοῖ ὁ οοηβοίοιιβ, νης ἀοαι}. Αμαΐη, 
ἰοφοῖθον ῖ 8 ἀοδῖἢ δὰ Ἠδάθβ, {(ἰ6 δβρί γἰ(8}} 
ἀραά ἰῃσυν ἰδ ἡυάσημοπὶ οὗὨ (6 ροοὶ οἴ ὅτο. 
Ιλἴς, Ἰ6, 116, ἰο ᾿Ἰηδηϊίυάο, ἰ8 ἀσηοϊοὰ ψοη ἰἰ 
εξ βαϊάὰ : [06 Ὥδιθ 5 Τουπὰ ἱπ {86 Ὀοοϊ οὗὮ Ἰἴΐἴο. 
ΤῈ δοοηϊΓαϑί 15 ἀϑαί, ἀθδί, ἀδδίῃ, ἰο ἱπδηϊυὰο. 
ΜΙά41]9 ρΡοβίἐἰοηβ, ὑποονίδῖη, ἩΔΥΘΥΪΠΩ ΤΙᾺΟΥΠῚΒ, 
αν οοδβοὰ ἰο Ὀθ, 19 ἰξ ἰ8 {ῃὴ9 Βεαγγοβὲὶ οὗ (89 
νοῦ ]Ἱά, 
Τὸ Ροοΐ οΥ̓͂ ὅτο, ΟΥ (89 ρΡοπά-} κο, δἰαρηδίϊης 

ἴδιο οἵ ἥτγο, ἀθηοίθϑ (ἢ 9 δηἰἶτο ργοοϊρίἰδίο οὗ ι}}6 
νοῦ] ἃ δὰ ᾿ΟΥ]ΪΥ ἰδίου ; Ββοῆσθ 6 ΠΟΘ 
που]ὰ ὁ8} πη 00] ἐϊ56} 7, οὐδὸν διραϊηϑι ἰξ, ἰῃ 8}} ἰΐ8 
Εἰοτγ. Το ὅθον ἦγϑι Πθ0] 48 (ἢ 6 Ὡ6ῊῪ ψοΥ]ὰ ἴῃ 
16 δι 6515 οὔ ὑπὸ πεῖσ ἥεαυεη δπὰ (10 πεὶσ 
εατίλ, ἴον {6 οἷὰ δλνοα δυὰ ἰμοὸ οἷὰ οαγὶ ἢ 
ἀσυο ἀρρατίεά, απά (λὲ δέα ἰδ ποί αηῷ πιογε. Τὶ 
868 ἷΒ ἰῦ6 τοῦ οὗὁὨ βῃ δ Ρ616859 Ἰἰΐο, 88 (ἢ πυίγὶ- 
τοθηὶϊ οὗὨ Ἰἰ9 ὑμδί 18 ἴῃ ῥτοδοβδδ οὗ βδῃαρίηρ, δηὰ 
ἴῃ 1815 Τεβροοὶ ἰλ 18. δὴ αἰγὶ θαίο οὗ ἰὩ6 γοχίουῃ 
οὗ δεσοταίησ, Ὀσὶ ποὶ οὗ ἴθ τΤορχίοι οὗ δείπζ. ἴΐ 
Ψ1}} 06 υπαογβίοοά ἐπαὶ Ηθαλνυθη δπάὰ δανὶ ἢ 8.0 
ἰδϊοεπάοα ποὶ ἴῃ [1:6 δοβπιῖ σα] Β6Π56 ΤΩΘΥΟΙΥ, Ὀυὶ 
δ'5ο ἴῃ 18}6 δρ͵᾽ Σἰ [8] δ6η86, δηὰ {18 τπιλὺ δ τὰ 6 
οὗ (9 868 84|80. ΒῸτ 6 868 οὗ παιΐοῃδβ 15, ἰἢ 
δοοῦ ΜΜΓΠ) (ἢ Ιηυπάδηο 868, 84 ΜΟΠῚ Ὁ---ἃ 
ποῦ οὗ ομδιδοίογθ, 85 (6 ἰδίον ἰ5β οὗ ὀγοδίῃυ το. 
Τπδὶ ποσὰ ἰδ ἴο απο ἤφανοη δὰ θαγίμ 18 89 
Ἡοὶν Οἴψ, (9 Νῖειο ζενγυδφαίεηι, ργερατεα ἱπ Πεαυεπ 
ὃν Οοἀ ἂε α ὁτίάς αἀὐοτγηφα 707, λὲν λυδδαπά. 

Ουν ὅτδί Ὀιυδβίμεββ ἤογὸ ἰβ (0 σϑσοῃοῖϊο {}}18 
Ῥατουπβὶα οἵ (ἶ9 ρΡεγίοοιοα Ομυγοὴ οὗἩ αοἀἂ νἱιἢ 
(!;ς Ῥαγουιβὶδ οὐ Ομγίβὶ δηὰ Η18 δβοοτί (6. χὶχ. 

4Φ [8.0 Κχοῦσευῦ δὲ ἴδο εῃὰ οἵ (Β΄ Βοοϊίοι,--Ε. Β. Ο.] 

14). Ιὲ ἰβ ἱπροβϑϑὶ Ὁ] 6 ἰο δοσορὶ {πΠ6 σοηΐιδοὰ 
ποίΐοῃ ἐπί δηοίμονῦ Ῥαγουβίᾳ οὐ Οδγῖϑὶ ἔγοπὶ 
Ηρφανθὴ τουδὶ οῆϑιυ6 ᾿θγθ. ΟὈὐπΒΘα ΠΥ, Ὑ6Θ 
τηι19ὲ αἰδιϊη συ θὰ (6 ἰγαΐϊῃ οὗ Ηΐ8 εἱοοί, νυ] οὶ 
ἢ844 δοσοιῃρδηϊθαὰ ΕΠ πὰ ἰοὸ οαγίἢ, δηὰ ᾿ω8 Βθ το 
δοπῃηρϑοίοα ἰἰ56] ἰπίο ἃ ν]ο]α, ἔγοῦι (6 σοηθγαὶ 
σοηϑιυθη(8 οὔ (6 Ομ υτοῦ Ττϊυαρδηὶ; ἃ αἶδ- 
ιἰποίίοη νον τγλ8 βιρροβίθα ἴῃ 6ἢ.8. Υἱῖ. δηὰ 
χῖὶν. Το Οδυτοῦ ΤΥιϊαρθδηϊς πὶ πὸ ΟὐΟΡ 
ποῦ] 4065 ηοὶ σοηϑὶδβί ΡυΓΟΪΥ οὗ ἰσαγγίοτε ὦ Οοά 
[Οοἰἰεεκᾶπιρ,εγ ἴπ (89 ΠΔΥΤΟΟΡ Β6η86 οὗ (δαί 
(ογϊ, δπαὰ ἰἰ (859 οι πὶ 8, πον Βομο ἰῃ (88ὶ οἰ 6 Ρ 
ποῦ]. ἸΤδβογοίοτο {π6 ὈΔΥΓΙΟΓ Ὀοίνοοη ΗΘΑΥΘΌ 
δηὰ ϑατί ἢ τουδὶ Ὀ6 ἴῃ (6 δοί οὗ ταηϊβαϊηρ, ἱΥ [86 
ὩΘῊ ΘεΡ ἢ 8 ἴο Ὀο Γαϊδοά ἴἰο (6 αἀΐφογ οὗ 
Ὀοσοπλίηρ (86 τοί ΒΓ -ΟΟΙ ΒΙΤΥ οὗἁὨ (86 πον ΟΠ ΓΟ Ὦ 
οὔ αοα. Τμΐδβ, Ὠοννουου, βοοῃβ8 0 ὍΘ 8 ῬΟΪΔΡ 
Υἱ(4} Ἰὰντν : δυϊποὶρί αἱ δουβυτητηδίΐοη ὈθδτΒ ρ ναγὰ 
ἴγουι ϑδυί ἢ ἰο ρδνοη; ἰπ6 εοηδιπηηιαίο ἈΡΡΘΒΓ- 
8η66 οὗ Ἰἰέα Ὀγίη 5 ὈΔῸΚ δχαΐη ἴγοῃ Ἡδαγνθ ἰῸ 
οαγίῆ. Τ81Β ΤῊΔΥ ὍΘ Οἰδοτ 86 ΟΣ ργοββοιὶ 88 70]- 
ἰονϑ: Βοἀδοιρίΐοη, 858 γι ηοὶ ρα, ἦγϑι οοπάιιοίβ 
{μ6 τοἀδοιιοὰ ἴγουν ψἱιουΐ ἰηναγάβ; ποχί, 88 
ἐϑοδδιοϊορίοαὶ, ἔγοιι νυ ἰἰπ ουἱπν γα. 
Τὰ δἤδιι98 {ἰ0ὸ ὨΘΑΥΘΗΙΥ͂ ΘΟὐδυτηπιαίΐοι οὗ 

αοὐ᾽ 5 Κίηράοπι ἀροὴ δατίῃ. [ἐ 8. Ῥγοοϊαὶ πιθά 
ὈΥ δ στγέαί πυοἷεε ὕγοπε (λὲ Τάγοπε--ἰνθὴδθ ὉΥ͂ 8 
Βο]θη ἀφοϊαταϊίΐοη ἴῃ (6 ἤδη οὗ ἰ6 Ὀὶγ 9 
ξονογηπιθηί----ἰῇ ἃ ῬΤΟΡΥΘΒΕΙ͂Υ͂Θ 86Γ168 οὗ ἱπΠοοταίο 
ἐυθ 8. 

Τίσγεί, ἰὯ6 ἰΠπϑοσνδίϊο οὐδ 5] 811 πὰ 18 1018]}}- 
πιοϑηὶ ἴῃ ἴῃ 6 σοπδυμηπλίϊοη οὗ {6 Κιηράοιῃι οὗ 
ΕἴουΥ. Βελοϊά, (λὲ Ταδεγπαοῖο οΓ αοα ἐδ τοι πιϑῃ. 
Τοὶ ψῃϊο γα8 ἰὙρί σα ἾΎ ποτα] θὰ ὈΥ 6 Φ6 »- 
188} ἑδΌστ πδοΐο, ἀπά, ἰαΐον, ὉΥ 6 Τεαιρὶα; {μ8ὲ 
ΜΠ ΟΝ ἐπ6 ΟἸυγοῦ φγιποὶριαἰίν τοι] Ζοαὶ,--αιῖ[ δ᾽ 8 
ΠΟΥ͂ (8 σδοῃβυαμπητηδίθ δηὰ Υἱβι ὉΪ6 ΔΡΡΘΆΓΒΏΘΟ: 8 
Οοηκστοραιίοη οὗ 6οἀ, ἴῃ ἩδίοΝ τηδη᾿ 8 δομμται- 
πίου υἱἱἢ αοἀ ἰ8 οΘοτ Γ᾽ οἰ οἷ ΓΘΔ]1Σθα. 

ϑεεοπαϊν, (06 νυἱβδί Ὁ] 0 δρρδᾶγαποθ οὗ ἰδθ {7ὑ]} 
δΒαεανυνοϑὶ οὗ 4}1 ρμίουβϑ ἰθασ-ϑεθὰ βοῇ ἱβτουρηουΐ 
(86 ΒἸΒΊΟΥΥ οΥ̓͂ (Π86 τοῦτ]. Οὐ εοὐϊὲ ιοῖρε αταν 
εὐετῷῳ δα ὕγοπι ἰδεῖν ἐγοδ. ΑὉ ἴηδβο 816} ταϊρῦ 
ἴδυθ Ὀθθ ἄγαν ἴγοια ἐπ ΠΌΓΒΟΓΥ 8 Θ ρΙογθά 
ἰο Θχργοβϑδ [86 Β 0] 1 πηοϑὲ δουρί ---ἰ6 γα δηα- 
ἰδίου οὗ αἰϊ [16 δαυ ἢν δβυδενίηρσο οὗ (Π6 Ρἱουδβ 
ἵπίο ΒΟΑΥΘΗΪΥ ὈΪ188, ἱπτοῦρῃ 11:6 Β6Ώ810]6 ρτθ- 
δ6η66 οὗ Ὀ᾿νίη9 ἴονθ δηὰ [αἰ ἐμ] 6889. ἮΘ ΠΙΑΥῪ 
αἾ830 88Υ---ἰ 6 ροσγίοοι ἐἰγαπδῆρυγδιΐοη οὗ {86 ΟΓΟΒΒ. 
ον {λὲ ἥγοί ἰλίπρε λαυὸ ἀρρατίοα. Α βεδοῃά, 
ἱπρ τ 8 8Ὁ]0 Κἰηράοιι οὗ [,ϑὕ119 ᾿ὰ8 ἀνίβϑῃ, ἴῃ ὁ0ῃ- 
ἰγαϑὺ ἰὸ (Π6 Βοσοῃά ἀθδί!. 

ΤΑιγαΐψ, ι}ν0 υἱβὶ Ὁ] 6 δρ ροδγδησα οὗ {Π 6 γοηθνγαῖ 
οὔ τΠ6 οαγί, ΟΥΓ γδίμεν οὔ (6 νν]1010 δ τ ἢ}]γ (ο8- 
Π09,---τοἸ]α γον, οὔ ἐπθ Ὑ8016 υπΐνουθθ 186]. 
ΜΒελοίά, 1 πιαζε αἰξ ἰλίηγεπειυ. Τ}}8 Ῥυοσηΐβο, ἰοο, 
πὲ Ὀ6 εογί(επ; ἰΐ Ὀδσοτη68Β, ἢ Ρυγβύδηοα οὗ (ἢ 6 
Ὀινίπο ογάον, ἃ νυ Ὀοπὰ ἴον ὑἰδ6 Ὦορ6 οὗ 
πιδηκίηα, ᾿ϊκο (86 Ῥτοιλῖϑεβ 'ῃ οἷ. χὶν, 18 δηὰ 
ο. χῖχ. 9. 

Τοωνίλίν, (6 ζ}] τϑα] σαι οι οΥ͂ 411 (86 Ῥτο- 
ΤλΐΒΒΟΥΥ ΟΓὰδ οὗ αοα. Απά Π|ε εβαϊά ὠπίο πιο: 
Τλὲν αγὸ Κμἰπιἰε. ΜΝαταοὶγ, (6 πογὰβ οἴ 
ὙὙΏΣΟΘΣ 10 8 ἀοοϊαγοά: Τὸν ατὸ ἰγιδίισοογίην απ 
τς [νογὶ 8016]. ΤΉΘΥ δυο ὈθοοΙηΘ Γοα]σοα ἴῃ 
(86 πον δαγίἢ, 85 ΟΣ 5 ογοδϑίϊνο οὔ αοά᾽ κα βοοοῃά, 
ΠΟῪ δηά θΘἴουπμαὶ ποτ]. Το ΒΓΟΙΥ ΓῸΓ {ποτὰ 
8 αἰτοῃ ὈΥ (89 δῆπιὸ αοὰ Ἅπ0Ὸ πιμδέ Ὀθ {6 
Οπιέφα οὗ αἰὶ Ἰ1ἴ6, Ὀθοδυδο Η9 ἰ5 (8 ὀεσίππίπν (8690 
Βοαι. χὶ. 86). 
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Εὐπλίν, ἰοσοῖμον Ὑὲι ἐπ πηΐτουδβαὶ ἀθβί ἢν 
οὔκ 6 ψορ]ὰ, 8}} ἰδ ἰνἱ 8] ἀοδίϊηΐθα τὸ 18} οἀ. 
ον {86 πιϑη οὔ Ἰοηρσίῃ, 8}} Ἰοῃκχίηκς ἴον ὑπὸ οἴεν- 
ὯΔ] ν1}} Ὧς Βειἰ8δοὰ. 776 7ουμπίαϊη οΓ"᾽ ἐδ6 τσαίεν 
ΟΥ̓ {{{ι--κἰνοδὶ 18 δὰ δθῆ86 οὔ 1179, δρυϊηκίης 
ζογιὰ ἰο ἰαδηϊίυο ἔγοιη (86 ἀορίἢβ οὗ ἰδ Οοὐ- 
Βολα--ἶθ οἴὔοτοά ἴον (89 7γὲ6 Θῃὐογταλθηΐ οὗ 8]} 
ὙὍ80 ἰἰαγὸ (μἰγβίθα ἴον ἰΐ. 

Βαϊ δὲ {89 δἰχιοϑὶ ποοὰ οὐ ἰδ δουΐϊ, 89 
Ἰοησίπς ἴοῦ ἰ(8 ἔτ οἷδηιθηί, [885 τωδὰθ {δ6 
ἀπ γί οσΒ ἩΔΡΓΣΊΟΥΒ, ΘΟ" αι ηἰ8 δρδίπδὶ 8}} 111ὰ- 
βίοῃβ οὗ ζα 86 βαιἰϑέδοίί οῃ, δηἃ βίῃοθ τἱοίουυ 88 
οτον ποὰ ἴμ6 σοηδίδηϊ σοπῆϊοί, ἰδ 6 δοοοπὰ ἰηΐάϊὶ- 
τὶ δἰ Σαϊΐοπ οὗ [8)}6 ῬΓΟΤΪ88 ΤυῺ8 ἰμυ89: 516 ἐλαΐ 
«οπφιεγείά [οὐ {06 σοπρμογογ δλαϊξ ἱπλεγὶξ ἐλέδα 
ἐλὶπ)ε -- πΑτ  ΟἾν, [6 {Ὁ} 6] ]σωθΐ οὗὨ 4}} (689 ῬΤο- 
τΐδο8. Απὰ (δαὶ ψϊοῖῦ οοηϑεϊ 98 (116 σθηίΓο, 
(86 δϑυπι δὰ βιυϊθϑίδῃοο οὗ ἰμπὶβ ἱῃδβουίίδηῃσο, 5 
ΘΣΧΡΓΟΒΒΘΩ͂ ἴῃ (ηὴ6 πογάδ: 7 εὐἱὐὐξ ὃ ἀ Οοὐ, απὰ 
ἀξ δελαὶἐ δὲ Ἀν εοπ (1 Ζοδη ἐπὶ. 2). 

Βοσδυδο Π6 τοίογδησο 18 ἰ0 4 ὁοῃαμποθὶ δηὰ 8 
Τα δ! θη οοπάϊιἰοηθὰ δη(ἰ γο  ροὺ οἰβὶοδὶ 
ἔτουπβ, ΔΏ δα μο 58 18 ΟὯΟΘ ΙΩΟΥΘ ορὶ ογοά. 

Ζυ 6. μἱΚὈ}Υ δἰχηϊβοδαΐ ἐπὶ ἰδ ]Ἰοϑί δ. 
ἀοεϊχηλίθι, ΔΌΟΥΘ Δ4}1, 88 εοισαγά!. ἴῃ χο- 
Βρϑοὶ οὗ ([)6 τιΘΒΌΓΡΘ δηἀ τοοδίΐϊοῃ οἵ τϑδῃ, ἰὰ 
ἴασα οὔ οἰ Υ δηὰ 118 σον δίϊοηϑ, ζαϊτὰ ἐδ, ἴῃ 
86 δτβὶ ρῖαςθ, Ἀθγοῖσ ὈΡΔΥΟΥΥ δηὰ Κα) ]δηίσυ: 
ου (6 οἱμον βαηὰ, ὈΠοΙτοί, πὶ ἰΐ6 Ταηἀδιλθηι δὶ 
ἴοτῃ, 8 ἰδ ηἰ- Ββοαυίοῃμθαβ, οοΟΥαγΐοο, ἀθδραὶγ 
88 ἰὸ (6 ΒἸΩΖὮ 64]1Π|πῷ οὗ αοἀ δηὰ ἐδ ἰκἢ τοοῦ- 
ἰἴοῃ οὗἩ δυδα πδίασο ὕπαρ (δὶ ομαγϑοίοσ- 
ὧδ, ἱμογοίογο, ἐὴθ ὠπηδοζίδυεν Θομγ68, τὶϊὰ ἷΒ 
ἐἰππηογουβη 688 ἱῃ τἱον οὗ Ὀίνίηθ συ ἢ 5 (86 δίπηέγ, 
ἴῃ 1580 ΠΕΓΓΟΤΤΟΥ Β6η860 Οὗ {1|6 ἰογ), 88 ὁὴὩ0 80 
18 ἰἐππόγουβ ἴῃ γτοβαγὰ ἰοὸ Π 6 ποσὶ οὗ σἰ χε ϑουδ- 
6098. (Π60 Ἡπγάγεγ, ὙὮΟ ὙΔ5 ὑἰϊηόογουδ δὶ ἐδ9 
σα] ἰπς οὗ Ἰοτο; ἐμὸ 7ογπίοαίοτ, το ψὰϑ ἰἰο- 
ΤΟΙΒ δί (80 ἰδνν οὔ βρί γἰϊ4] ἸΙΌΟΣΥ δὰ ῬΌΓΙΥ 
οὗ ἴθ; (86 δογοέγεγ, ὙὮΟ ἮΔ8 Εἰππ]ογοῸ  δἱ [80 
ΒΔΏΟΙΙΥ οὗ Ναίυγο᾽ Β αν; ἰῃ6 ἑσοίαίεν, ἢ ο, ἐπ 
18. Ε{ἰπ|οΓ ΟΠ ΘΕΆ, ΒΌΣγοἀογθὰ (80 σΊΟΥΥ οὗὨ ἐδθ 
κηον]οάρχο οὗ ἀοα; 4]80 ἐμ9 ἐΐαγ, το ἀοδραϊγοὰ 
88 ἰο ἰμὸ ρμοοὰ ἴῃ ἰγαίῃ ;--οΊ ΠΒῸΥ 8}} οοπδζὰὶγ 
ἀοδρδίγοὰ οὔ ἰμο 1 ἱπ Ἰἰΐ6, ὑμὸ Ὀϊτὶπο ποτὰ, 
Ἰὰν δηὰ βρίνὶ0--ϑῆοο ἐλεῖν φῬοτίϊον δφλαὶΐ δα ἐπ (δά 

οοἱ οὗ ἥγε. ὙΠοῖν ἰϑμάθπου 1οὰ, 'π ἃ δἰσζαϊκῃὶ 
ἴη6, ἰο 186 ρΡογίυγδίΐοι οὗ (μοὶν Ὀοΐπᾳ ἰπ δ08ο- 
Ἰυίο ἰγεϊϊδιίίου. 

“ 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ῬΕΑΙΙ, 

ΟἿ. χχ. 11. ΤῈθ Ρδυθϑο Ὀοίνοθη 89 Τοτοχοίη 
δοοίϊου δῃὰ ὑμ9 ργοδϑαξ οὔθ ἰδ τωι ὈΥ͂ ὑ86 
δΔιποιυηοοιηθηί οὗ ἃ ὩΘῪ Υἱδίοῃ : καὶ εἶδον. 
ον. 1]. ΔΑ εκοθαῖῦ Ὑδἰῖο τδσοιο.---Τ ὁ 

στεαίηεδ δηἀ τολίίεπο88 ἀγὸ ᾿πιἀϊοαίἑ γο οὗ (16 σίοτν 
δηὰ λοέΐποδε οὔ {88 ἴᾷτοπο (Ὠδιοτα.). 

Διῃᾶ ἴ89 Οτἱθ κἰζιης ρου ἰἐ1.---ο ἰ8 
(18 Απεδισετε: 1, Το Μοδϑὶδι (Βοηροὶ εἰ αἷ. ; 
Μδΐίι. χχνΐ. 81 [647]}; 2. αοἀὰ (θ9 οίιο, Ηδης- 
βίοη., Θβιοτα.; 8566 οἰ Ρ.;. 8; ἷν. 8; χχὶ. ὅ, 6; 
θη. υἱΐ. 9); 8. ἀοἀ δηὰ ΟἸγτίϑε, {Π69 Τνο ἤοτηι- 
ἰὼ Οηε, ἴπ ρογίθοί υπαϊν ἀοάποβθ᾽᾽ (Ἐπ 4]ἀ). 
81 1818 πιο βοαίίοη, ἐλ6 οἱδίδί6 ἀαρρεαγαπος οΓ 
(οὐ ἱπ ΟἈγίεί, Νο. 8 8 οπιΐγοὶυ σογγοοὶ (Τίϊ. 1]. 
18; 1 Φοδπ γν. 20).--- ἘΠ) 6 ϑασὶἢ δηᾶἃ ἴδ 8θ66- 
0 8οἃ (800 σδδρ. χυΐ. 20; χχὶ. 1):- ΤῈ 
δΌ(1πο8ὶβ Ὀοίνγθθη (86 ΔΡΡοδγδμοθ οὗἩ ἀοὰ δηὰ 

, Φ 800 ΤΈΧΤ, ΑΝῸ ΟΕΑΝ. ΝΟΥΧΒ, 

(86 ἀἰΒαΡῬΡΘΆΓΑΠΟΘ οὗ ἐπ 6 τοῦ] 85 που], 15 σὸρ- 
Γοβθηϊθαὰ ὑηάογ (μ6 ἤρυτο οὗἩ δὰ δοἰαχζοπίϑι δὰ 
οοῃῆίοι. Βοίογαε ἰδ ἀοὰ ο τοακχειά αἱὲ ἐλεῆσαι 
πεῖ 06 οἷά ἔογιαι οὗ ἰδ ποι]ὰ ἰδῖκεβ ἰο δι Ὠ!..--- 
Διηᾶἃ Ρ'δοθ νγῶὰβ ποῖ ἰοπηᾶ ίοσ ἴμϑσυ.---Ἐ8Βὸ 
ΓΘΏΘΥΤΔΙ] ΡΟΥτδ 65 ΘΥυυτ πη ν. 

γεν. 12. Δηᾶ ΣΙ δβανν.---ῆο ἀοδὰ Βανθ οτι 69 
ΤΏΠΟΓῈ Δ ΚΟΘη Υἱβ1 Ὁ}]0 Ββ. 8 ρΡ6.-- 9 βκτοαῖ δῇ ἃ 8 ὁ 
Βι6. 8.11} (π66 ΟΡ. χὶ. 18; χινϑὶ. 10).-τμΙο νοτίδος 
640.8}} Ὁ οὗ τῶϑη Ὀοΐογο ἴδ6 Ἰυδσαθηϊ βεδὶ οὗ Οοὲ 
ἴθ γοροαίοαϊγ ἀεοϊατοὰ, Ἐπ 121} νογβο, δα Ὁ) ο- 
ἰογάϊοοκ ἡπαϊοϊ ΙΒ Υ͂ Τοιρδυίϑ, οἷοϑοα νυ 6 
ξΘΏΘΓΑ] ἀοδοσι ρίϊοη ; Τότ. 1908 (με γτενοσγῖβ ἴο 
ΒρΘοΪΔ] ἰἰθπ18, 85 ἰῃ οὗ. χγ. 1 δὰ 6. Βεοηροῖ δὰ 
Ηεηχζϑβί. δρργοιῃ θη {86 γοϊαϊο 849 86 οοπιϊτοῦ 9 
υὐἰίου5 ἀοβοτίρίΐοη: ἴῃ {πὶ ο880, (6 νεκροί οὗ 
ΥΕΥ. 12 που]ὰ ὩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ 6 ἔπο86 Ὅὸ 8:6 
ἰγδηβίοτωθα, γιὸ ἱατο ᾿Ἰἰτοὰ ἰὁὸ δβθο6α ἰ86ὸ ν 
οὔ [Π6 Ῥατγουβία, ἰπ οοπέταϑὶ ἰο 8099 ἯΒΟ δἵϑ 
ΤΟΔῚ ταϊδοὰ ἔσοπι (86 ἀοδά. ϑιυοὶ α τίου ἄοθα 
υἱοΐθῃοο ἰο ἰδ ἱοχί.---Βοοῖςα τσθτθ ορϑσιϑά .»--- 
(θμη. υἱΐ, 10). Α8 ἰβεσγθ ἷβ8 τορϑδίθἃ τε πίῖ08 
οὗ δοοῖς ἰὰ (89 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒ6, 80 Ἰικενίθα 8 8 6 9 
ἴα 86 αο8ρε] οἵ 2988 (180 ϑοτιὶρίαγ68); Βεα δξερο- 
οἶδ} οΒ. χχὶ. 2. 6 ὍοΟΚ οἵ 6 ἰδ Ὀὰϊ οὔ: 
ἰϊ 18 {π6 Ὀοοὶς οὗ {86 179 οὗ ωληκιηα ἰ ἃ οοποεοὶ- 
ἰγαϊθαὰ ἴογτῃω. πὴ ϑὲ ἐὴθ Ὅσο βοεῖὰ ἐο 8 
ὁ ουΓΠ 818 σοησοτηϊης (86 γον 8 οὗ 811}, ἐδ 6 ῬὍοοὶς 
σοηίδίηβ {80 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΤοΒυ} οὗ ἰΠ6 Β᾽βίοτΥ οὗ 
(1:6 πονὶά, 8 γοχίβίον οὐ 86 ᾿γϑδϑ}θ, ἰῃς κάζρος, 
{π Βαγυοδί οἵ Οοά, ἐπ ἐδ πδηιθβ οὗ ἰδ 6 Ὀϊεαοεά. 
51 η66 ἰἢὴθ οηἰΐγο ἀθοϊδίου 18 ὈτοΗΥ οοπί δἰ ϑαὰ ἔπ 
{119 αυδβίϊοη : [5 (ἢ πδτηθ οὗ Βυ0ἢ δη Βυς ἢ 8. τοῶϑπ 
ἴῃ {80 Ὀοοῖκς οὗ Ἰἰἴο, οὐ ποῖ ἰδ δοοζε ΟΟΟΌΡΥ 
8 ρῥΐδοο οὗ ντουοθοσθ. ΤΠὺ5 πῃ Μαὶῖ. χσυν. [89 
οη0 Ὀοοῖκ ἰδ ᾿ἰ]υδἰταϊοὰ ἰη πα βίδίθαηθηξς ἐμδὲ 
Οτῖδὲ ρἴδοθβ (8 6 8.900 οἢ Ηἰβ τσ Βαπᾶ, διὰ 
[6 ζοιῖϑ ου Η!8 Ἰοῖυ δδπὰ: 86 ϑηδυΐϊαρ ἀξϑοτ- 
βίοῃ οὗ ἐπὸ ΜΟΥ οὗἩ ἰδ6 σ χζῃίθοῦβ δὰ ἐδ9 
ἩΠ]οοα, ΒΟΤΘΥΟΣ, 18 δυρ οδίϊνο οὐ ἐμθ Ὀοοϊεβ. 

γόον. 18. Δι ἴδ9 δ68.---ΤΊο δα σδ;ποΣ Β6ΤΘ 
9 υηἀογείοοα αἰτοοὶ Υ 88 (86 βοβ οὗ παίϊουβ, 
ΔΙ Βουα ἰὰ ἰ6 ἰμυ5 ἐμαὶ Ηθη ΒΘ ΌΟΥΣ ἀσᾶδοϑ 
ον ἐπὶ ἀθοϊαταιΐοι, ταδὶ πἰδί πίη ἰμδὲ ἐδ9 
γϑίθγοῃοο ἰδ ἰο ἰο86 γλὸ αν ῥϑείβιιθαὰ ἴτε ἐδ 
Ὀδίι168 οὔἩ ἐπ παϊΐοηβ. Ἀσοογάϊης ἰὸ ἐμπὶπ. {89 
ἸΣίογα] ἔογπὶ οὗ [89 Ῥαββδρὸ πουϊἹὰ Ὀ6: ἴμο Ὀδὲι}6- 
β61]4 8 χζανυϑ Ὀδοῖκ ὑμοὶν ἀοδὰ. [π 8 6856, ἐπ ἐμ 
δι Ὀδοαυδηὲ βοηίθθθο ὙΏΟΓΟ 1ξ ΒρΟΔΚ6 οὗ ἐεαέλ δα 
εἰνίης ἂρ ἰἰ8 ἀδδὶ, νὸ βιιου]ὰ βαυθ ἰὸ υεκιὰος- 
δἰδηὰ 8ο89 ῶοὸ δὰ 741160 οἡ ἴμοδϑο δε] οὗ 
ὈΔί.}6, Σοῦ ἔπη, τὶ ΗροηρδίΘΒΌΟΓΩ, ππΌϊ]οος 
ἀοδὰ οὔδϑβ. Ἠονονθν, (9 ΤΟΐθΤΘΏ09 15 ταί μον ἴὸ 
ἀϊδοτοηὶ οσοπαϊιΐοῃβ οὗὨ (᾿Ἰ6ὸ ἀεδὰ. Ῥοσβομπδ ει 
οἴ 8}1} βογίβ (Υϑῦ. 12) πιιϑί γΓό-ΡΡδαῦ οιιἱ οἵ γπῶσ- 
[4] οοπάϊεϊο! οἵ 4}} δοτὶϑ (896 δυν. γιεν). Τὰ τὸ- 
κατὰ ἰο (9868, Πο ἢ οἰἱο, δάϊεσ Ἦ οἰβί οἴη, στοεσιιὰ- 
ἸοΒΒΙῪ οἱἱθ8 8 ρβαβδὴ ἰάθα βοῦο, δοοογάϊης ἴὸ 
σι υἱοῦ [089 ψ8ο 8 Ὀδθα ΒΎΔΙ ον ὉΡ ἰπὰ ἐμὰ 
868. ἀἰὰ ποῖ φῃοσ Ηλάθθ. Ἀσοοοσάϊηξ ἰο θνέοτ- 
αἀἰοοῖκ, (18 δοσοῃὰ φῬγοβοηίδίϊου [τοῦ. 13] διὴ- 
ὈΓΔΟΘΒ ΟΠΪΥ δβιισἢ 88 ἸῃΟῸ [86 θη θιτηθειὶ οὗὨ ἐδ 9 
βοσοπὰ ἀδδί ΟΡ {80 ͵ἴΔκοὸ οὗ ἢτο. Τΐβ δϑβτορ- 
ἀἰοῃ ἰδ θαβοὰ ὕροῦ 16 ἴβ᾽δθ υροιοϑὶβ τμϑῖ, 
δοσοτάϊης ἰ0 τον. ὅ, 81} ὈΦΘΊΙΘΎΟΣΘ ΤΟδο ἔγοια ἐδ 
ἀοδά δἱ 9 Ὀοχίππὶηρς οὗἩ 89 ΜΙΕἸοππἶδὶ Κιηκς- 
ἄοῃ. ἴῃ ἐμδὲ ςδ89 ἰη6 Ὀοχίπΐηρ οὗ ἐδὸ ΜΠ} 6εν- 
πἷλὶ Κἰηχάοιῃ του]Ἱὰ γοδ}}ν μαΥΘ οοῃαϊϊ αἱ εὰ (86 
δυσσζμοῶς ἱἰιδοὶ, ΑὮΥ ὑ]οδϑοὰ εἴοοὶδ οὗ 186 
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Ῥαγουϑία Ὁροη ἰπθ πον]ὰ οὗἨὨ πδίΐϊοπιϑ πουϊὰ ἰθῃ 
δανο Ὀθθῶ ουἱ οΥ̓͂ ἰδ αυοϑβίϊοῃ. 

γεν. 14. Διηᾶἃ Ὥσθεαιϊδ δᾶ Εΐδᾶθ8, εἰο.--- 
“Ῥθα δηὰ Ηδάοβ," ργοθϑηϊθὰ ἴῃ τον. 18 (σοΠΡ. 
ΘΒ, ἷ. 18) 88 Ἰοσβϑ)ιΐθβ, ὮΘΡΟ ΔΡΡΘΑΓ (θοπαΡ. οἷ!. 
ΥἹἱ, 8) ρΡεγβοηΐβδοα, 88 ἀδπιοηΐο ρονοσβ᾽᾿ (  δίογ- 
ἀϊθο). 7186 Αροοεὶγριΐδὶ, οννονοσ, ουϊὰ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ ποὺ ἔδί μοῦ [18 σοποορίΐοη. 1.16 ᾿πύθγθῃοθ 
ἷδ, ΤΑΙΒΘΡ, ἰμαὺ ἰῃ6 ροοὶ οΥ̓͂ ὅγο πιυβὲ ποὺ Ὁθ 
ππαογβίοοα ἰπῃ 8 ῬυγΘΙΥ δἰμἶοδὶ βοηϑ6, Ὀὰΐ ὑπαὶ ἷἰ 
.)88 αἰβο (9 ἢ γβὶσαὶ δ'46. Απὰ (ιΐ8 ἀθοϊαγδίΐοη 
ἀουδι1655 ἱπιρυτγίβ (Πδὺ ἰδ ἔψγο στουηα-7Ογτὴ 8 οὗ 
{89 οἷά πιοῦῖδ] ν ---ἂταίὶ, ἀγίης 8617, δηὰ βθο- 
οηάϊγ, (86 τωοὰο οὗ οχἰβίθποο οὔ ἰὴ ἀοεά---δγ0 
Ἱποῦοὰ ὑπ (Ποῖ δοπβυμηδίϊ ἢ -ἰοσιη, θὰ τϊο 
Βοίπς Γοιηδἰ ἢ 5 οὗ ἔπ οπὶ δι [86 ϑοθοπὰ ἀδθδίῃ, 
186 τοοὶο βυδοτίηρ οὗὨ [μ9 Ἰοϑὲ (660 18. χχνυ. 8; 
1 Οον. χυ. 26). 

γεν. 15. Απᾶἃ ἰΐ ΒΩ ΟἿἹΘ ννϑδᾶ ποῖ, εἰἴο.--- 
1 θγαΥ ἀρργοδβοπάοα, (8 Βθθιη8 ὙΘΡΥ͂ δΒηγά; 
ἰάθ8}} Υ ΔΡΡυϑβομαοϑα 1 χηθ8ῃ8, ΠΘΓΡΘ ἐπ δοοομῃα, 
Δ ρΌοΥ Ἰἰΐο 18 αἰςοΣ της πρ, ἰδ 6 γο ἰ8 (86 560- 
οηὰ ἀφδίῃ ; (6 οβϑβθῃίΐὶ δὰ Ῥσορορ (]Β)Ἰπιθαὶ 
οὗ ἀδδί ; 86 παίυγϑ), δπὰ ἱβοχοίογθ ἰ.9 ρΡοδιιγο 
ΘΟΠΒΘαΌΘΒΟΘ. 
Ο. χχὶ. 1. Διᾶ.ζχ βδδϑν.---ΡἸοίαυγο οὐἨ (9 

ΘΟ Βα τητλι]00---ὅγϑί, 88 Ἠδαυθη-ρἰοίατο. ΤῈ 
ἤπ8] ροαὶ οὗ {86 ΠἰδίοτΥ οὗ (6 ο]ὰ ποτϊὰ ; ἐπ 19- 
ἴογο, (Ὡ6 δ8Π8] ρ08] οΥ̓͂ 811 {π6 Ἰοῃφαίηᾷ οΥ̓ 411} ἐδμὸ 
Ῥίουϑ (Βοαι. Υἱ}}.), οἴ 1} γουο]αιίοηβ οὗ βαϊναίἰ οὴ 
δηὰ ΡΓΟΡΒΘοΐο5, οὗ 4}} ἐμ0 ὕοσοδ δῃὰ ορογαϊ 0ῃ8 
οἴ (86 τοἀοιηρίϊοη πὰ οὗἩ [80 Κίπχάομι οὗ αοὰ, 
δηὰ ἤδθποθ ΘΥοἢ οὗ 8]} Ἰυάρτηθῃίβ, τ ἰσὴ αἱ ἰδϑί, 
ἦὰ 186 σοποθηίγαίίος οὗ (6 814] λιά πιθηὶ, γγθγθ 
οὈϊϊχοὰ ἰο Τῃ8Κθ σοοῖὶῃ ΚΓ ὑπ δἰ] ΟἿΓΥ οἴ 
Οοὰ. “Αυὐκυδιΐπο (22.6 ΟἷἿἷυ. δεῖ χχ. 17) Δρρτο- 
ΒΘηἀδ ναὶ ΓΟ] ον 8 οὐδ δοσμΐο Μμίωγο οἰ ἱηιηιοτίαϊἐ- 
ἐαΐε εἰ εἰεγηίίαίε δαποίογωτι, απ ἃ (18 ορί πο οἴ 
818 885, τὰ ἢ το τὸ }υβί166 8 οἱ 6 γθ ργοπουποοὰ 
Όγ δΒὲτι ρου ἐπ 9 ΑΡοσδαΙΥ 086, Ὀδοοηθ δυϊμοτίίδ- 
εἰν. δὲ  εττα. Εσυθῃ Ηθηρβιθηθοῦς, σὰ} 8 
δαΐίο τποτίαϊε, ἰοομὴης ᾿ ΒΕΠΥ 106 148ι ρογὶοά οὗ 
89 ΣϑὈΘ]]οη οὗἨ αορς δὰ Μαωρορ, 888 ᾿ἰδαροὰ 
ἔτοιι 1116 τηθαΐεοναῖ Κἰηράοπι ἰηϊο (Π 9 Θοηϑυτητηδ- 
ἰοη-ἐἶπι6 οὗ ἰδ). πον ον 88]. πη. Οτοίΐβ, ΟἹ 
(86 ΘΟΩ ΓΆΓΤΥ, ΚΘΘΡΒ ἰο {μ6 ροτγίοα δβιιθεοαποηὶ ἰο 
Οομπδίδηίίηθ, δΔηὰ Ὑ᾽:ιγί ρα οοησοῖτοο οὗἩ 86 ἰἰπηθ 
88 δι}}} ᾿σΐὶον ἴο [89 ὉΠΙΥΘΥΒ8] ἡυἀρτηοπί (σομΡ. 
Ῥαειοτά., Ρ. 6602, Ὀπὲ Ῥαγιϊσυϊαυὶν 9 ἤοίϊο, Ρ. 
104). Ετομι ἰ89 διδῃα-ροῖΐαηιϊ οὗ δ οοῃοορίΐοη οὗ 
ΒΘΑΥΘΩΪΥ Ζ9Ὲ]Π|ΟἿΕΥ 88 ΔΌΒΙΓΔΟΙΥ δορί τε], ΙΩΘΔῺΥ 
δανο ὈθΘἢ ὉΠ8ὈΪ]6 ἰο ΓΘΟΟΠΟΐ]Θ ὑμηδοὶυοδ ἰὸ {818 
ἀοδοοηὶ οὗ Ηδαγθῃ ἰ0 Θϑαγίδ, ἰὼ δηιϊ μοϑβὶβ ἰὸ ἃ 
τἱδίης οὗ θδγὶὰ ἐο ἤραγθῃ. ““Ἴὸ ἰάθα οὗ (δ 6 
Οδυτοῖῦ Τιϊυαρθδηὶ ἰ8 ποὲ (μ)δὲ νΐο ργϑοΐβοὶυ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΒ5 8} ἐμο ἰὰθ8. Ῥγοβοηϊοὰ ἤθγο: {89 
Θοῃοορίϊου ΠοΓΘ Ῥγοβοηἰθα 8 (μδὶ οὗ ἰ86 Κἰηχάομι 
οἵ αοά ἴῃ ἰἰ8 οοπδυτηϊηδί,οη---Φ Κιηχάοιῃ [ῸΓΣ 
ψἱο Ομ νὶδί ἢλ8, ἴῃ Ηἰβ Ομυτοῦ, Ὀγοίκοῃ ἰδ6 
νλγ--ἃ ΕΚἰηράομ ΜΒΪΟΒ Β88 θοῦ σγβάπδ}}ν 
δου] Σοὰ ---ἰἂ0 Κιπηράοῃῃμη οὗὁἨ ᾿Ἰὸ ᾿ὮΟ]09 οἵ 
Ττεἀδοοημθα δηὰ ὈΪο5βϑὰ υπηαηΐίν: (ἢ 6 ἀομηϊπίος 
οἵ Ομετἰβὶ ἰδ τοοσοά ἴῃ ἰμαὶ οἵ ἀοὰ, Ἧο ἰ8 ῥτο- 
βε;ΐ (γον. 11), δηὰ βιδγοβ Ηΐβ ΤΏΣΟΣΘ πὶϊ (89 
1,δι}Ὁ (οἷι. χχὶὶ. 1).᾽᾽ θὲ ΈΤΤΕ. 

ΔΑ ποῦ Εἴϑθανϑῃ διὰ ὃ ἢθνν ϑδυὶὰ (18. χγυ. 
17; Ιχτὶ.; Ῥβδὶπι οἷν. 80) “780 (μϑοϊορίοαὶ 
ᾳυοδίΐου 88 ἰ0 ὙΒΟΙΒΟΡ (Π9 οἷὰ ψοΥ]ὰ ἰ8 ἴὸ Ρ888 

,  [8ε0 Εχοπισῦο δὲ ἴδ απ ὰ οὗ ἔδο δοοϊίου.--, Β. Ο.] 

ΔΎΔΥ ἴῃ Β 0}: ἃ ΤΠΔΏΠΘΡ ὑπαὶ (ἢ 6 πον ποτὶ ὰ νν]}]} 
ανὶβο ἴγουι ἰΐ 88 ἤγοιῃ 8 δβοϑοὰ, οὐ ΒΟ ΒῸΡ δῇ 
δΌδβοϊ αἱ ὩΘΨ ογοδίίοη, ζοϊ ον ηρ ὕροὰ [0 6οπὶ- 
Ῥὶοίο ἀδσδίγυοίΐοη οὗὨ (ἰο οἷὰ ποῦ, ἰ8 (ο ὃΘ6 
ϑϑδυμηθα, ὁ Ὀθ0 ἀθοίἀοα ]Ἰοδδβὶ οὗ 411 ὉΥ ἰἢ9 
Αροσδὶγριίΐο ἀοβογίριΐοη ; (818 ἀδβου! ριῖο, ο- 
ΟΥΟΥ (σοΡρ. δἷϑο 2 οί. 1. 10 εᾳᾳ.}, ἰδ ποὶ 
ΟΡΡοϑϑὰ ἰο {80 ΤΌΥΠΟΡ Υἷρνν, τ οἷ ΠῈ5 στοηίοῦ 
Βοτὶρίαγαὶ ργΟΌΔ Ὁ 1168 ἢ 119 ἕδυου (μὴ {89 Ἰαἰ- 
ἰὼν (1 ον. χυ. 42μ5αᾳ.; Βοπμι. Υἱϊΐ, 21; Μαῖιῖι. 
χὶχ. 28). ὈυΚΘΤΕΒΡΌΙΞΟΚ. Οὐ ἰμὸ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
186 ΑΡοΟΟΑΙΥΡΒΘ δίοῃθ βοὶβ ἕοτίἢ 106 ἔσο τηθάϊὰ- 
0 οὗὨ {89 1881 προ ιμ οτ ΡΠ οδὶβ οὐ {6 οὰ ποσὶὰ, 
πη ὑῃ9 Μ|Ι)]οηπίδὶ Κἰηράοη. Τμ6 ἰάδθα οὐὗἁἩ (86 
δηϊ θϑὶβ οὗὁἩ δὴ δοβοϊαίθ ἀδβϑί γιμοίΐοη δηἀ ὩΘ 
ὀγοϑίϊοη ὈΘΙοΩ 8 ΟὨΪΥ ἴἰο (Π6 Πα] -βρί 8] 1810, 
δ! ἐ-ποδιοσὶ δ) ἰδιὶο Ἰθι (6 ΓΟ ΓΒΘΟΪΙΟΧΥ οὗ οτχίμοάοχ- 
8:ι. 
Διᾶ ἴδ6 δΒο8.---ὙΓἘ 18 0 πὸ πιογε ἢ 8 10]- 

Ἰοτννίπ αἀηδισογα ἴἰο ἰ}18 ἸΠΑΌΪΤΥ ΔΓΘ ῬγΘΘοπ θα ὮΥ͂ 
Ῥυρίογάϊθοκ: 1. Νανίκαιίοη ἰδ ὯὩῸ ἸΟΠΖΟΥ π6068- 
ΒΑΥΥ (Δπάγ.); 2. [ἐ 18 ἀνία ὯΡ ὈΥ ἴδιο υπίνϑγϑαὶ 
οοπϑδακραίΐου (Β6496); 8. ΑΒ (9 οἱὰ νου] δ σοβ9 
οὐ οὗἴδο τίου, 80 [ῃὴ9 ΠΘῊῪῚ Π88 ΔΥΐδοῃ ουΐ οΥ̓͂ 
μη το εν οεἰ6); 4. Α ΒΟΥΤΟΥ οὗ (Π6 ἀδθΡ 
Β08 (Ε ναϊά); ὅ. ΤΏΟΥΘ 88 0 868 ἴῃ Ῥδγδαΐβθ 
Εἰμὸν (2.114); 6. σοπποοίϊοη οὗ 89 868 πὶ ἢ 
{π9 ἰηΐοσηδὶ δΌγϑϑ (Εννα]ὰ 11.); 7. 16 868 85 8 
ςφοῃδιϊιαθηΐ ρατὶ οὗ (89 οἷά ποτὰ. “1:6 ἰοχί 
ἀοδ8 ποὺ ζοτυ]ὰ ἐπ ἰάθα οἵ 8 ποὺ 8608 δοσοπηρα- 
Ὡγΐης (89 Π6 ΨΥ ϑατὶ ἢ ̓ (Ὀείογά.). ΕῸΥ οὖν 6χ- 
ῬΙδηδίϊοη 866 ἐδ ΒΥΝΟΡΤ: ΥἹΕΥ͂. 

γον. 2. 8ο δΒοῖΙ͂Υ Οἱνν. -- ον δϑοτα- 
ΒΆἸΘΙ.---ἰ 19 τοϊδίοαὰ ἰο 86 ἄνω “Ἱερουσαλήμ 
(641. ἰν. 26) 85 ἐμ σχοβυγγϑοίίοῃ 18 χοϊδί δὰ ἴο (8:9 
ῬΥϊμοΙρὶθ οὗἨ [80 ΠΟΥ ᾿ἰ76; ΟΥ {μ6 ῬΑ] ἢ ζει βἰα 
ἰο {89 ἀναγέννησις; ΔΒ ἱπΠ6 οπὰ ἴο {86 δατγγυοδὶ 
1 ΟοΥ. χυ). μη ΒΘΔΥΘΩΪΥ ΘβΒθη69 οὗ (δθ 
πυγοὶ οὗ Θοα, Ῥοββοδϑβοὰ ὈΥῪ 1 ουθὴ ὉΡΟῚ θασγί, 

ἸοΤΘ ΔΥΣΙΤῸΒ δὲ 8 ΘΔΥΘΏΪΥ τηδηϊςοϑἰδίϊοη. --- 
Οουϊνίηα ὅἄονγ ἔσο Θοῦ.--ον ἃ Κἰπατοὰ 
ΤΔΌΝϊηἶο8)1 οοποορίΐου, οἰἰοα Ὀγ Ῥεἰβί οἷπ οπ (ἢ 9 
Ῥδβδβδρο ἴῃ Θα]δι δη8, 866 βἰοταΐοοκ, Ρ. δθ8.--- 
Ῥτιορδασθᾶ.---βοο οἰ. χὶχ. 7, 8; 2 Οοσ. χὶ. 2; 
Ἐρἢ.γν. 27; 1 Ῥοὶ. ἐἰϊ. 8β' ΤΏΘ ΠΟῪ Ψο6ΓΌΒΑ] τι, 
88 {86 δ: οὗ ρογϊεοίοα ἱπαϊνί ι16}5, ἱ8Β (9 ΟἿ 
οΓ Θοά; ἴα ἰδ υηἰίγ, ἰέ ἰ6 (0 8γι46 οὐΥΓἹ Ολτίδί. 
Το σοπδυμπηδίθ σηβ οοὶ οὗ 41} (6 οἱτ'Ζ60 8 οὗ 
(16 ΟἿΤΥ οἵ Θοἂ ἰδ οοηάϊ(ἰοηοα ἘΥ̓͂ ἐμοὶγ οομβααι- 
Τηλ 16 ΣΟΟΘΡΟΙΥ Υ, ἩΙοΩ Οχ ΘὯ8 οΥΘ ἐο ρμοτίδου 
ὉΠ ΔΕΪΠΪ(γ. 

γον. 8. ΒοΒο]ᾶ, ἴδ Δ ΌΘΣΩδ80]90 οὗ Θά. -- 
860 158. ἰὶ. ὃ; ἱν. δ; τοῖς. χχχυϊ. 27, χὶὶὶ, 7; 
1 Οογν. 11. 9; 2 ον. τὶ. 16; Ἐρᾶ. ἐϊ. 19--22. 

γον. 4. Θοᾶ 5881} υῦὶρὸ ΑὝΤΘΥ, εἰο.--- 860 Ῥ8. 
οχχυὶ. ὅ, 6: 18. χχυ. 8: ἷχνυ. 19.--- Ὡ οδιῆ.--- 
83ο0 οἷ. χχ. 14.--οσσοῦ,.--- Μουτοΐϊης ἴοτ ἢ 9 
ἀοδάὰ, θβροοΐβ]}]γ.---ἮῸΣ ΟΣ, ΟΣ Ρδ]ῃ --- 
Κραυγῇ ἰΒ μὸ ἀομίδ ἴοττη οὗὨ ΒΟΥΓΟῪ (““ γνϑδβοπηθηΐ 
ΟὈΓΟΓΡΥ,---ἴον ἰηδβίδησα, αἱ (ἢ Θχρεοσίθησο οἵ βυσὰ 
δοὶϑ οὗἩ υἱοΐϑθποθ 88 δα ἰηάοαϊοα ἰπὰ οἷ. χἰϊὶ. 10, 
17; 1.10. [ΒΊΦοΚ, Ἐν α]ὰ ; δορ. ἔχ. 11}. 7,9: 
ἘΒίμον ἱγ. 81} ὈΌΕΒΤΕΒΡ.). Τθο πόνος, Ῥείη, 
ΟΥ ῬδίὩἿ} ἸΔΌΟΥ, 8 ()6 οσὐλγοηΐς ἴοτ οὗἩὨ πΠ6 Βδίωθ. 
“- οσ ἴδο ὅσαϊ τ] πηρ8.---[ὁ Ὅ6 ἰκοη ἴῃ δὴ 
ΘΙΏΡὨ ΔΕ ΒΘΏ86, |ἰκὸ 86 3γδί τηδη (1 Οοῦ. χυ. 4, 
δ 84ᾳ4.)---ἰϑ ργοβοηί ϑοῦ. [Ϊἷπ δοοογάδῃοθ 
106 Θη ἶγθ τη888 οὗ Ηοὶγν βοτὶρίυγο, (86 νοσὶὰ 8 
ἀρεϊχποα ἰο ὃΘ ἃ βιιοσοβδίοη οὗ νΈὲ του] 8. 

γεΣσ. ὅδ. Δδᾶ ἴδ9 Οὔο εκἰτιίηᾳ ὕὍροΣ ἴδ6 
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ΓΏΓΟΙΘ, εἰς.--- ΤΠ δὶ Ἡϊοῦ (86 ΒΟΘΥΘΏΪΥ τοῖδθ 
[τον. 8], ἱπιογρτγοίϊης ἰ8ὸ τίβίοῃ οἵ Φοβῆ, μιδὰ 
Ῥγοο]αἰ πη, 8 ΠΟῪ οοηβτηοα ΌὈΥ (Π6 ΟἿ δἰ(ης 
ὉΡοα ἴΠ86 (Ὦγοηθ (δοῖιρ. σΒδρ. σχχ. 11), ἱπ ἵνο 
ΒΌΘΘΟΙ65.᾽᾽ ὈὨυεξϑτεκο. 19 νοτάβ, Δπᾶ Εΐο 
δαῖτ πηῖο τὴ6: νχίῖα: ἴοσ [9860 ννοτὰδ, 
ἐίς.. ἄτο, δοσοτιϊης ἰο Βοηροὶ, ΖύΠ|Ι,, Ηδηρβι., 
δηὰ Ὀϊδβίεταΐεοῖκ, ἀπ ἰηίογϊοσαο [Ζισιδελεπτεάε-: 
οὶ 6 η-Βρ666}}} οπ (ῃ9 Ῥατί οἴ ΑὨμκοῖ; 8689 
σοτοπδηϊδίογα ΓΟΙῸ ἰο οἷι. χὶχ. 9 δὰ χχὶϊ. 6. Οὐ- 
ΒΑΥΥ͂ΘΟ, ΒΟΎΓΟΥΘΡ, (π 6 σΏϑηρο Ὀδίπτγοοῃ οὗ. χὶν. 9846. 
δηὰ νοῦ. 183 [ἰοὸ νὴ] σὰ α150 τοίογθησθ ἰβ πυβὰρ ὉΥ͂ 
ἐρέτας ΤΉθΓΘ τ 0 ἀΐδοουγβα οἴ (ἢ 6 Απροὶ 
5 ἔοϊονοα ὈΓ ἃ βρϑοσὰ ὕγοῃχ Ηρδυθῃ ὑψοῖ 

, δοιαπηλη (8 (886 ὅ6ο6ῃ ἴἰὸ ψγί9 (ἢ) 9 σοιηΐογίίης ἀ6- 
οἴδγδίίου [τὸῦρ. 13]. Ἧτο ὑμονγθίογθ οδηποί ἱπίδυ 
ἤγοπι οὗ. χῖχ 9 ἐμαὶ δῇ δηρμοὶο βρθθοῖ 6 ΓΘ 
ἰηιογγυρίθ (ἢ 8 γοΐδα ἔγοιν (86 ᾿ἤγτοηθ. Απὰ ἐ}}8 
ἐπί γθ66 ἷ8 (Π6 658 ὈΡΟΡΟΣ ἴγοπι (6 ἴδοὶ ἐμαὶ 
ἦι πουϊὰ βθϑ ΥΟΓΥ͂ δίγβηρο ἴοτ (Ὧ6 ΒΡΘΘΟΝ οὗ δῃ 
ΑὩχοὶ ἰο Ὁ6᾽ τπηϑάθ ἰο δοΥΓοΟ οτγαίθ ἐἶἰο Ἰδηρσιαρο 
οὗ ἀοα Ηἰα δεῖ. Μογθογοῦ, ἰδ Ὀίνυϊηθ βρϑϑοὶ 
ἰη τοῦ. 6 '8 ἴοο σίοποὶ Υ οοπηδοίοα νεῖν ΤΟΥ. ὅ ΤῸ ΓΣ 
(6 αὈοτο-οἰίο νἱονν ἰο Ὀ6 ἰθηδΌΪθ. 

γεγ. 6. ΠΟΥ δῖὸ {018]16ἅ. ---ΟΟΡ. οἴ ΔΡ. 
χυὶ. 17.. Αοοσογάϊηρς ἰο Ὀπϑιονγάϊθοι, γέγοναν 
Τοΐοσϑ ἰὸ δαὶ Φολ 888 ῥγουϊουδν βοοῦ, Βυὶΐ 
ἷ8 νἱδίοηϑ ὍΓΘ ΒυΌγ0 ἰῃ ἰδοβοῖτοθ. ο Τοίον 
86 οχργεβϑίοῃ ἰο (ἢ 6 λόγοι ἰῃ (Π6 Β6η86 οὗ δἰ χὶι- 
οϑὲ γα]! ζαιίοη: ἐμοῦ πάτο Ὀδοοα βοίβ. Τἢ9 
ποτάβ, 1 δὶ [86 ΑἸρδβᾶ δῃᾶ ἴ86 Οτηϑθβᾶδ, εἰς., 
οοπίδίη {ἢ ρτγοοῦ οὔ (86 Τογεχοίηρ, δϑϑογίίου (μδί 
ὑπὸ νογὰβ οὗἉ οἱ ἅγϑ, οὔ ἰδ 9 οηθ6 πδηά, ποτὰ β οἴ 
δοβοίϊυί ὁ ἴδ .1}}{} 688 (πιστοί), ἀπ, οὐ ἐμ οἵβδὺ 
Βωοπά, οὗὨ βοϑοϊαίθ σον (ἀληϑινοί).---ἴ ὙΨ11] 
εἰνθ πυπῖο ἰπὶ τμδὲ τὨϊταιθι, εἰς.---ἰὰ (ἢ 9 
Βα 1 5[δοιΐοη οἵ Δ}} ἰγὰ9 ἢ ὰπιδὴ Ἰοηαίηρ, (86 Βοὶχαϊ 
οὔ Βυπιδὴ Ὀϊοθ86 688 18 ὀΘχρτοθθοὰ (Ὀ]αθο 683 
Ξεροβϑϑϑβδίοη οὔ (}}}} 688: ΘΟ. ἰδ 9 αχὶοη5). 

γον. 7. Εἴο τϑαῖ οομαθοσοῖῆ.--- (8606. (86 
δονθη Ερὶδ8ι168.})ὺ στο, ἰονγατὰ8 (Π ΘὈὦ, τὸ ἃγ9 
ΟὨ6Θ ΤΟΓΘ ΘΑΓΓΙΘα Ὀδοὶς ἰο πὸ Ὀοχίπηΐηρ. ΕῸΡ 
{820 παοΐου9 οὕ (6 ὅδτνϑη Οσμυτοῦθδ, δοηβί ἀογϑὰ ἴῃ 
ποῖν ΒΥ ΟἿ 16 ἰοἰ Δ! ΕΥ̓, ἰ8 (ἢ 6 Τουηἀαιίου ον ἐῃ 9 
εἰοτίουθ ΟΙ(γ οὔ αοἀ προ ἰ8 ΠΟῪ δϑουϊξ ἰο 
ΔΡΡΘΆΓ.--᾽΄:ἫΣπδξσὰ 85 (86 ἰηϊονίίθη66 ΟΥ̓ τ)Δ ; 60η- 
Βυιμηαίθ Ὀ]6590 6885: ΙΔ Δ8 6 δοη οἵ Θοὰ- 
οοηδβαμηπδίο ἀἰρπῖγ (Μαι. ν. 9: Βοαι. τυἱϊ!. 17). 

γεν. 8. Βαὶϊ ἴ᾽Γ86 οονγατχάϊ!γν.---Δειλοῖς. “ἴὴ 
οοηίγαδῦ ἰ9 ὁ νικῶν, ἴοϑθὸ ΟἸγίβι δὴ ἃτθ 
τηοδηΐ 80 οἷυάθ (9 Ῥαϊπί σοι αὶ τὶ {89 
σον ὰ ὉΥ ἀοηγίης ἰμ6 ζαι 7] 089 οὗὁἨὨ ἰδ ΖΔ} 
(Βεηχοὶ, 6 ειία, Ηφηρβϑι.).᾽" Ὀυκ ΒΤ ΕΡΊΕΟΚ. 
ΤῊ} 8. 18. οσογίδι ΠΥ ἃ τσ ἰο00 βρθοΐδὶ δπὰ βυ- 
ῬΡογδοΐδὶ Ἵσχρίδηδίίου. 79 οδιοοΥΥ οἵ ἐμθ50 
δοιοαγαάδ, ὙὮΟ ἯΘΓΘ οοισαγαάϊΐν ἰὼ (6 δἰ φϑυΐ γνο]8- 
ἐϊοη, ΘΙΙΌΤΘΟΟΒ Δ]}} (6 ᾿ἰοβὶ: (δὶ 18, ἰῃ οἰ Β6 Γ᾽ 
ψογὰθ---ἰη τίου οἵ (ἢ Εἰσῃ ορίο ζοδ] οὔὗὁἨ Βυμπιδη- 
ἀγ, Δ}} Ἰαχαίπρς ὈΘΒΐπα πὰ δοίης Ἰοβὺ 8 ἱγδοοὰ 
ὉΔοΚ ἴο ἃ ἰδοῖκ οὗ βρϑοῖΐδο ϑοοπὶο πηϑηϊγ ΘΟΌΓΩΚΘΟ, 
0 8 διιδιηοίι! δία ρα ἸῺ ς ἔγοπι (6 ΓΔΏΪ 8 δηὰ ἃ ἀ6- 
δεγίίου οὗ οῃϑ᾽ βοοΐογβ. {πὸ ΔΡΡσυϑμοηὰ 89 δειλοὶς 
88 ΘΟ ΡΟΒίηρ 8 (6 η8, ἃ Βίσηἰ σαηὺ ΒΟΏΔΥΥ οἵ Βρ06- 
οἶδδ ἰϑ ἰογιιοὰ; 1. ζπδεϊίευετς δἀπὰ {6 αδοηεπαδὶς 
(ἴῃ ρυδοίἰ66), ὑγδ ΗΚ ΡΌΒΒΟΥΒ δραίϊηδὶ πδίυγθ (866 
Ἐοα.ΐ.); 2, ΔΜΙῇωτγάετοτς δπὰ γογπιὶςαίοτα (οτΌ οἸΥ δπὰ 
ΒΘΏΘΕ ΔΙ γ---ἃ τν6}}- πον Ραΐγ); 8. ϑογοογοῦϑ 
δηὰ ἑαοίαίεγε. Ἐνοη ἤθΓ6 (ἢ}6 ΔΙῚ ΠΙΥ ἰ8 τηδηΐἴοδί. 
Νον, ΒΟ ΘΥΟΡ, ἃ ΒαΎθ ἢ βοΐ ΒΙΡΟΓΥΘΠ 68, ΔΡὈῆ- 
Σοη ]γ,---ἰαγ. Βαϊ ἰἰ 16 ποὺ πὶϊπουὶ προτὶ ἐδ δὶ 
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δὴ δἀάϊιϊοι ἰδ Β6ΡΘ πηδά6---καὶ πᾶσιν---ἰῇ δοοογάᾶ- 
πῶσο Μὰ πολ ἢ 686 Ἰδίι ον τὸ οἰδϑδοὰ ὑ ἢ 
ἰἀοϊοίεγθ. [Ιἀοϊδινυ ἰβ ἴῃ βουογαὶ ᾿ἰπϑίδποθ ἴῃ 
(80 ΑΡοσαῖγρϑο ἀοϑδὶ ρηδίϑὰ δ8 ζα)βϑί(γ (566 οἷ. Χῖτ. 
δ; δῖβο αγοῖ., οἷ. χσχὶ. 27; χχὶϊΐ. 18: σοῦιρ. Βοι. 
ἱ, 28δ).---- πο ]ἐονίπᾷ .---Αοοογάϊης ἰο Βεηρεῖ 
δὰ Βπαϊὰ: Αροβίδιοβ ἵγτοπηυ {86 ζὕδιι. Α40- 
οογαϊης ἰο Ὠι δἰοτάϊ οἷς : ΓΒ Ὀϊ Δ [8 οὗ 1:6 Θδτὶἢ 
ο5.}16 ἰο τ 6 Ομ γἰϑιΐδη ἔα. [Ι͂ἢ (86 υπϊγογβδὶ 
λυδχαιοηῖ, ἰὨἷα ἀἰδιϊποίϊοα 8 Ὡ0 ἸοΏΡΟΥ οὗ δῇγ 
᾿ρογίδησο; (8 Ὠοδίμϑη 8 δῇ το] ἜΥ6Ὁ---ἰ 89 
ὈΠΌΘΙ ον ἷδ 8 Ποδίῃοῃ. --- ΑΌΟΣΩΣΠΒΌΪΟ.--- 
ΤΠοδ6 ὙΠῸ ἱβτουρὶ 6 ποτνκὶπρ οὗἨ δ᾽ οταδιῖοδ 
Βαῦθ τι849 ἰδπεοαμβοῖνοθ Δδοιηϊ δ ]ςα, ἐβδελυγμέροι, 
"αριια {ωαϊ.---Ῥ ΠΘὶν ρατὶ.---ΟἼδηρσα οἵ οοῦ- 
δβιγυοίΐοη. 9 ἃγο ποὺ ἰο ΟΥ̓ΘΡΙΟΟΙΚ ἐμ 6 ζδεὶ (δδί 
(86 Υ τὸ ἀοβοσγυοὰ ἐμοῖν Ἰοί, ἐ, 6., ἢανα ἄγανῃ ἱξ 
ὌΡΟΣ ἰδοιηβοὶ νοῦ 85 {80 ΡΟΠΔΙ(Υ οὗὨ ἱμεὶν βίη. 

ΓΕ ΟΤΥΙΞΘΤΥΞ ΟΝ ἘΓΑ ΤΕΣ) 

Βν ἰλε Απιεγίεαη Ἐάν. 

[Ὁοποοτγαΐης (ἢ δου ]8 οὗ μ6 ἀδρατίθα, Ὀείτοθῃ 
(86 ρΡοτνίοάβ οἴ ἱμοῖν ἀθοϑδβδοὸ πὰ {86 σοβυσσεοιοῃ 
οΟΥ̓͂ (Ὠεἷν Ὀοάΐο5, ἰἴθτα τὸ {Ὁ0ο αυοϑβίϊοηβ οὗ δ- 
Κηαοπνϊεοαχοὰ ἰηίοτοεί. ΤῊΘ οὴ6 γεΐδίοβ ἴ0 ἰδ ον 
“πογαὶ σοπα ίοη; (6 οἰον, ἰο ὑπ οἷν ἰοεαὶ λαδὲίαξιοκ. 
ΤῊΘ ζογπηον οὗ ἰπΠ 686 αποβίϊοῃβ ἰΐ ἐ5 ποί ἰοϊοηδοὰ 
ἰο ἀἶδβοιι88 δἱ 81} ἰὼ {π18 Εχοῦγθυβ. ΤῈ ἀοςοίτῖῃθ 
ξοη τ} }}ν μο]ὰ ἰπ Ῥτοιϊοβίδηι Ομ υτοῖ 65 15 Βογοῖα 
δϑϑυιηθα ἴἰο Ὁθ ἰγαο---οἱΖι: (δὲ δί ἀθδιἢβ ἴΠ6 μθ- 
τἱοὰ οἵ φτδοίοιιϑ ὁρρογίιηῖν δά αἰἰποϊρ]  ης ἴ8 
Ὀτουρδί ἰο ἃ οἷο5θ; (αὶ (δ δο0}]5 οὗὨ ὈΘΙΙον τ ἴα 
Ογὶϑὺ δύο δ ὁ806 846 ρμογίροί ἴῃ Βο] 6385 διὰ 
ἀο ἱσπιηοαϊδίο Ρ888 ἰηΐίο σΊΟΤΥ; 8ηα {δαὶ (16 
ΒΟ]8 οὗἨ υθο] οτοτθ, μαυΐη δἰπποα ΔΙΊΤΔΥ {δεὶγ 
ἄἀδγ οὗὨ στδοθ, δῖο Ἰοἵ ΒΟΡ61688 ἴῃ ἱδοῖσ βίηβ, δοὰ 
ΓΘ γοβεγυϑὰ ἴῃ τιΐβοῦυ ΤῸΓ ΡῈ] σοῃ ἀθπιπδιὶοῦ 
δηὰ ονγονἰ δϑιΐης ἀοδιγαοίί 0. 
ΤῊ βεοοηὰ οὔ {8686 αὐθ8ι10}8---οἱΖ.: ἐδδὲ πδὶοδ 

Το]δίθϑ ἰο 8 ἰοσαΐ λαδιέαἐΐοη οὗ ἀδρατγίοά βρίγιι8--- 
ἷβ. 0η6, ποὶ ΟἸΪΥ οὗἉ ρτοϑὶ ἰπίογοδι, Ὀὰὲ δ͵5ο, ἴῃ (86 
λαάχαιοηὶϊ οὗὨ 8}} Ὑπὸ δατο κίνθη βροοϊαὶ δἰϊδηίοῦ 
(ο ἧι, οὗ στοδὶ ἀΠπου]γ. ΤὨΐδ ἀἸ Πα Υ ανῖϑε, ἰ8 
(60 λυάᾳπιθηΐ οὗὨ (89 τνίϊοσ, ἔγουλ (ἢ ΓΘ ϑοῦγοςβ. 
Τὴ ὅσαι δηὰ τηοδὺ ἱτηροτγίδηϊ οὐ (ἢ 656 15 ἐμ τεῖϊ- 
δϑῆσο οἴ Ξογίρίατο οὐ ἐἰ6 δβιυὺ͵θοῖ---Ὀπι1 ἸΣ {116 ἰ8 
γΓουθαϊοὰ ἐμβόγθοῦ ἴῃ (86 ἤἥοτά οἵ αοὰ. Μοτε, 
ΒΟΎΘΥ͂ΟΥ, 18 Του ϊοὰ ἰδδὴ 18 ρθ ΠΡ ΔΙΥ δυρ- 
Ῥοκϑά. 

Τ0ο βοοοῃὰ δβοῦγοο οὗ αἰ συγ 158 Ῥτοροτῖν ἰα- 
ἰγοαυοθα Ὀγ (Π8 φτοοοάϊης τοι. Νοίπι- 
διίδηϊηρ ἰΠ6 δπιουπὶ οΥ̓͂ ἀἰδιϊποί τουο]διΐϊοη, (89 
ὙΟΪῈ τηλοῦ δ οὈὐδουτεά ἰο [86 τοδᾶοσ οἵ (δε 
Ἐπ 8 Ψοτγδίου οὐ (6 Βι0]9 ΌὉΥ ἐ:6 δυτοηθοῦβ 

τοδάοτίηρς οὗ ἰμ6 Ηδῦτον ἔοτπὶ 7.) (ΒΒ 601) αοὰ 
ἰι5 ἀστοῖς δαυϊναϊοαί ᾿Αἰδης (ἢ 6465). ΤΉ εδο ποτὰδ 
μϊοἢ ἰῃ ἰμ9 οτἰ χη] βοτὶ ρίυγοβ βαγτὰ ἃ ἔχε 
δηὰ ἀοῆηΐϊὶο πιοδηϊης, ἱπαϊσλίης 86 Ὁ]δοθ ἴῃ [80 
ὕπβοου ονϊὰ ἀϊδιϊποί ἔγοα Ὀοΐὰ Ἡρδατθα δαὰ 
ἮἨΘθ]] (γτεραγά θά δὲ (ὃ6 ρῖδοο οὗ ὅπ] ραπίβμανδεί), 
80 σοηδίδηι ν γοηοτϑαὰ ὈΥ ΟἰΓΠῸΡ σγαῦε οὐ Ἡεῖϊ. 
ΒΥ {πΠ|8 υχϊϑί τα ἷοὴ δὴ ἰάθα ῬγΟΡΟΡ ἰὸ {86 
οτὰ οἵ οὐ ἴδ σοαιρ)]είοὶν Ὀϊοιϊοα οἰ ἤτοι ἰδ 9 
Ἐπεὶ ϊδὶι Ὑ ογδίοη : δηὰ, ποὶ οπἱγ βο. Ὀυὶ [86 (ΟΣ 
νι ἷσὶι ρτοβοηί (δ δὶ ἰά68 τὸ αἰβιγὶ δα οὰ διό κϑὲ 
(089 τὰ ἰοῖ δαὶ Τότ 000 δητῖγον ἀἰδιϊησι 1άςε88--- 
{Π8 οὐϑουτίηρ (δ6 ἰϑδοιίημκβ οὗὐἠἨ ϑοτιϊρίυτο 608- 
οθγηΐης Ὀοΐὰ ἐλεέ σγαῦα δὰ εἰ. Βαι (89 οὔ- 
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δουτὶ ἢ Δπα σοπίμπδίης ᾿ηἤυθη06 οὗ (ΒΒ ΘΥΣΓΟΏΘΟΙΒ 
ἰσδῃδ᾽δίΐοη ἀ068 ποῖ ἰογιηΐηδίθ ὉΡΟΩ ἰμο86 Ὑ0 
Βι ΟΥ̓ οὐἷγ 86 ΕὩρ 18 ἡ γϑίοη. ΤῈ ἢγβί δὐὰ 
τοοδὲ ΘΠ ἀΥῚ ἢ ΘΟΟποορίϊοὨδϑ οὗἨ ἰδ6 ἀοοσίΓ Π68 οὗ 
βοτὶρίατο ἃγο ἀογινοα ἔγοια 86 δγβίοη τὸ γοϑδὰ 
ἷπ σὨ ἢ οοα---οσοπσορίϊοη9 τ ϊοῦ, οὐ ὙΠῸ 
ἴλ156, ϑυδϑεᾳιοηΐ δια αγ οἴθηῃ 8119 (ο οτδάϊοδίθ. 
Απάὰ Ὀεγοπὰ (Β8,--ΟΥΟΥῪ Ὑογβίοη, Θ9Ρ6018}}} 186 
0Ὲ8 ἰῃ δοιμηο ;1.90,Ὰ 8, ἰο ἃ οογίαίϊ οχίοηί, 8 
ΟοἸαπιοηίαΥΥ, δηὰ 88 διι6} Θχουίβδ 8 ΡΟ σία] ἰη- 
ἤσθμοθ ΟΥ̓ΘΣ ἰδ 6 τι η 8 οὗἨ βίυἀδηἰδ οὗ ἰδ οτἰ κί] 
Βετὶρίυατοβ. Ηδὰ πὸ ποσὰ ΗλθῈΒ ὕδθῶ ΣΘΡΙΟ- 
ἀυσεὰ ἴῃ οὔν Υ᾽ ογβίου, πιμοῖ οὗ 86 σοπίῃ βίο ἰμαὺ 
ΠΟΙ͂ ΘΙ ὈΔΥΓΆ8568 {18 δ Ὀ͵οοὺ οου]ὰ ΠΟΥ͂ΘΡ ΒΩΥ͂Θ 
Τουὰ οχἰβίθθοθ. Αηὰ μεσὸ ἰἰΐ ἰδ ἱῃ ρ]δοθ ἰο σϑ- 
τοδτὶς (δ  οὐύθὴ ἱμβουσὰ ἐμ9 τοῖς δὰ Ηρθῦσον 
ποθ ψογῸ ἰηάἀοῆηΐ 6, ΒΥΠΟΥΙΩΟΏΒ Βοιμοϑί  Π168 
τὶ σγαῦε δτιὰ δοπλοί 658 ἩΪ{ΓῚ 77εἰ, 1 ουϊὰ ἢν 9 
ὈδΘῺ Ὑ6}}, βίῃσθ {6 ΠοΙν αἰ οβὲ ἰἱηβρί γεὰ βυγηο- 
ΥΏΒ, ἰο ΒΑΥΘ ὈΓΘΒΘΡΥΘα {Π6ῖὉ 186 ᾿π ΟΌΤ γογϑβίοῃ. 
Το (πἰγὰ βουτοῦ οὗ αἰ δου 15. 186 σϑηοταὶ 

διὰ δ᾽ πυοδὲ ππαιιοϑίϊοηοαὰ δϑϑιυιηρίΐου ἰἢδὶ [9 
ἀπο] - οἶδ οὗ [Π9 801118 οὗ ἐμ γτίσλίεοιιδ ἀοδὰ 
8ὰ8 Ὀ6θ {6 ΒΆΓ16 κἰποθ (Ὠ0 Βοϑαττγοοίίοη οὗ ΟΒ γἰβὶ 
δαὶ ᾿ξ νγδδ ὀφίοτὲε ἰμδὶ δυϑηὺ--- δϑβυτρίϊ 0. ὁΡ- 
Ροβοί, δ8 ἰμο εἴἶδοτί π]}} Ὀ6 χηδάο ἰο βῆον, ἰο ἀϊ5- 
εἰποὶ ἐπιϊπηϑίϊοπϑ ἰη ἴ86 ἤ ογὰ οὗ ἀοα. [Ιῃ 60η86- 
ᾳυθῦσο οὗὨ (9 ἀδϑιτηρίΐοπ, ἐμ 6 γθ ἢανθ ὈΘ60 {0 
86 0.00]58 ἰπ {16 Ενδηροὶ σαὶ ΟΒ το, θ8ολ Ὀδβὶηρ 
1.8 ἀοοἰτί 6 οὔ (80 6168 Υ διηὰ ἰγγοΐγαζϑοθ ἰ68οὴ - 
ἴῃς οΥ̓͂ (η6 ϑονϊὶρίιγο9---ἰ 9 ὁπ6, ἴῃ υἱὸν οὗ {86 
δηϊ6- ΓΟΒΌΥΓΘΟΙΪ ἢ (ΘΒ 1 ΠΙΟΏΥ͂, ΔΙ τΐης (Π6 οχἰβὶ- 
ΘΏ09 οὗ 83 ἰηἰθγημοἀϊαίθ ρ͵Δο6, Ἰοοαϊοἀ ἴῃ ΗδΔά68, 
Ἰηίο ὙΒΙΘὮ (86 Βο0]8 οὗ (Βο8θ σγῇῆο ποῖσ ἀἷθ ἐπ ὑδ6 
Ἰοτὰ ἂτϑ οατσίεα ; {μ6 οἱ 6}, ἰὴ γὶον οὗ (86 Ροβί- 
Τοβυγγοσί ἴοὰ ἰοϑι πιοῦν, ἀδηγίηζ ἰδαῖ ἰθογο 18 
ΠΟΥ͂, ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΟΣ 18 Ὀδοη, Βυςσὶ ἃ ῥΪδ66. 

[ε 18. 16 ἀεδβῖγο οὗ (6 Ὑγιίοῦ ἰο σοί γα θ 
δοιηϑιΐης ἰοναγὰ (Π6 βοι(ἰοτλδηὶ οὗ {11:18 ἰπίογοϑί- 
ἴῃς φαοβιίοῃ; δηά ἰο ἰμΐὶβ οῃἃ ΒΘ ὙΠ[ΠΙ θα άθΑΥῸΥ 
ἰο βοὶ ἕονυι ὃ δαί. βθοῃϑ (ὁ Ὠΐη), Οὐ συ ία] ἴἢ- 
γεβιϊραιΐοη, ἰο Ὀ6 ἐπα ϑβογὶρί ταὶ [οδοδὶ τ; Θ0Ὲ- 
δογπίηρς ΒΉΕΟΙ, ΟΥἹ ΗΆΑΡεβ. ΤῸ δυοϊὰ σοῃζυβίου, 
ἴδ 6 ατοοῖὶς ἰόσὰ ΗΑΡΕΒ, Ὑμ]σἢ 15 [86 Ξοριυδφίηι 
δηὰ Νὸνν Τοβιδιηθηΐ οαυϊνα]οηὶ οὗ ἴμ80 Ηθῦτον 
ΒΗ οι, νν}}} Ὀ6 υϑοὰ ἱΒτουφμουῦί (19 τι ]916. [ἰ 
ἸΔΔΥ αἶ8ο0 Ὁθ τοπιαυκεὰ {πὰ ὑπὸ ἰογὰ Ηξ͵;, ὙΠ} 

.- ΒΙΨΑΥΒ Ὀ0 ΘΠ ΡΙοΥθα 68 ἱπαϊοοίϊη  ἐλέ »ίασε οὐ ἥπαὶ 
ἐδλπιρηί. 

Πι 1} ὍΘ ὈΓΟΡΟΡ ἰο ΒΑΥ Βοιηοὶ ἷπρ 88 ἰ9 {86 
Ῥτγϊηςρ] 65 δἀπὰ πιοάο οὗ ἢ ἱπνϑβίϊ σαι 'οἢ. 88 60Ώ- 
ἀυοίοὰ ἰῃ (Π6 βίυάγ. [Ιὑ νὰβ δββυπχοά, ἰῃ ἰδ9 
ἢγοὶ γἷδοο, (πα 11 δου ἃ Ὀ6 τηϑάἄο οπίγοὶν πὶ  ΐ ἢ 
(80 δεϊά οὔ {μ6 οτὶ κ'η4] βου! ρίυγο8---τἰμ 6 δορίαδ- 
εἰυΐ Ὀεΐος υϑοὰ 88 ἃ ἀοον οὗὨ σοιῃπιηιιη σαί! οη Ὁ6- 
ἵσεοη 1[.ὁ Ηεοῦτον οἵ ἰμ6 ΟἹά Τοβίαπιοης δὰ (ἢ 
αγεοὶς οὗΓ ἐμβὸ Νὸν. [|ὑ νγ͵αὰὰβ δ80 δδϑιιιθὰ (παι 
ὁδοὴ οχργοβϑίοη οπιρὶ ογοὰ ἴῃ βογὶρίαγο ἰο ἱηάϊὶ- 
δδίθ α ἰορῖο οὕ γουϑ δι ΐοι, Βῃουϊὰ ὈΘ τορατ θα ἃ5 
ΤΩΒΙΘ Ι ΠΏ Ζ ΟὯ6 ὈΠΙ ΓΟ Β6η86 ἰβτουρῃουί (6 
Ἡοτὰ οὗ Θοα,---ἰηἴδδε, ἰπἀδοά, (Π6 σοηίοχίθβ οὗ 
ἀἰβοτγοηὶ ᾿πδίδησοϑ οἵ 118 υδ6 Βου]ὰ γόφμΐγδ ὉΒ ἴ0 
Ρυι αἰ δοτοηὶ Β6Π668 ὉΡΟῚ τ. [118 ἀδβὶ γδὉ]9 (μ8. 
(89 Ἰ᾿ἰπιϊιαἰίοη οὗὨ 8}5 Ῥυγϊηοὶρ]θ βουϊὰ Ὀδ6 αἶδ- 
εἰμοῖγ σϑοοζηϊσοὰ, [ἰ νγδ8 ποὲ ἀοριδίϊοα}} 88- 
βυιηδαὰ ἐμαί ὁδοὶ Ἔα ρ τ ϑδῖοι πρρδί, αἱ 4}} Βδζξατάβ, 
Ὅὸ Τοξατα θα 38 παυϊη ΟὨΪΥ ΟὯ6 Β0η86; Ὁ ἐμαί, 
ΠῚ} ἐπ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ δου] ἃ ΔΡΡΘασ, 680}} ρᾶββαβο 
Ββουϊὰ ὍὈ6 80 τοχαγτάοὰ. Νον, (86 ἰϑσὰ Ηδαθθ 
(88.601) οσοῦυτθ εἰσίν. ἤνυε ἰἰταθ8 ἴα (86 ΟἹά Τ᾽ 6βί8- 

τηρηὐ. ἴῃ ἐλ᾽γίψτ-οης ἰῃϑίϑησοϑ ἰ{ 8 τη ον ἰὼ τὮ6 
Ἐπ κα 8 Ὑ ογϑίομ ὉΥ σταῦο, ἰὼ ἐλίτίψεοπε ὉΥ Πεὶ, Ὲ 
δηὰ ἴῃ ἐλγδδ ὉΥ͂ »έ(. [ἴπύδο Νον 1 οϑι διηθηὶ 1 ὁ6- 
ΟΌΓΒ οἰφύεη ἰἰτηθ08:; ἴῃ ὁη6 οὗἩ ἁ {686 ᾿πϑί Δ ΠΟΘΒ ἰἰ 18 
τοηάογοαὰ ὈΥ σγανε, δηὰ ἴῃ ἐεη ὉΥ Με. 1ιὶ νὰ8 
οὶ αϑϑυπηθα (Πδὺ (8680 ΥΟΠά ΟΡ 28, ΟΥ αἱ Ἰαδϑβὲ 
ΟἿΘ 06]Δ58 οὗ Ὠ61, τυ δ6 ὙΓΤΟΏΡ; Οἢ (6 60ῃ- 
ἰΓΔΓΥ, 0 'ψ658 δατηὶϊ{θἀ {δὲ (ἢ! 6 ὙΘΥΡΥ͂ ἔδοὺ {μ8. ἔμ 6 Υ 
μβῪοὰ Ὀθθῃ δὰ ὈΥ͂ ὑμὸ Ἰοδυποὰ Τγδ; ΒΑ ΟΥ̓ ΘΔ Υ- 
τὶ οαἀ ψὶ (ἢ 1ὑ βέτοῃζ ῬΓΟΌΔΌΪΠΙΙΥ οΥ̓͂ (Ποἷν οββϑηϊιὶδὶ 
ΘοΟΥΓΘΟίΏ688----Ποί 80 ΒΙΓΟΏΚ, ἱπά ρα, 88 (0 τη] ἢ» 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ 8} ἱπυοδβίϊ αι ἢ ΟΣ ἰ0 ΒΠΟὟ [86 ἰτηρτο- 
ῬΥΐοίΥ οἵ {ἐμὶ8 αββυμπιρίϊοι ἱῃ οτάθν ἐποσοίο, γϑὲ 
ΒΒ ΟΙΘΏΓΥ δίγομρ 10 πηδ}ς6 τ δη  Γοδὲ {86 ᾿τηροσί- 
δὯπ06 οὗ 16 Ἰ)τοϊίαἰἴοη. 

ΑΒ ἰο ἰδθ τιοᾶὰϑ οἵ (6 ἱπηνοϑίϊ σαί οι.--- 1} (89 
Ῥάββαᾶρβοβ ἴῃ Ὑ Βο ἢ Ηδα685 οσουτβ πότ ἰαὈυϊαϊοὰ 
δηὰ σοραγοα (οροίμιον, τίν (Π6 γίονν οὗ ἀείοσ- 
τηϊπΐης; ὙΒΟΙΒΟΣ, ΘοΟὨ δ᾽ βίο {Ἰγ 11} (ἢ. 8 δοπίοχίμ 8] 
Γοαυϊτοιηθμίθ οὐὗἩ δδοἢ, βοὴ ὉΒΊΖΟΣΊΩ ΤηΘϑηΐ πε; 
τοῖς ποὶ 6 ρίνοῃ ἰο ἰΠ6 οτα. Τδο Ἔχρϑυὶ- 
τηθηΐ τν88 ΒΆΘΟΘΒΒΙΙ Ὀσγοηὰ τηοϑὲ ΒΔΏΡΌΪΠΘ 6Χ- 
Ροοίαἰΐοη. [δ χορ] οα 1 (86 σομνίοίἱοη {Πδὺ ὉΥ͂ 
Ηδλάδ8Β 18 ἀοπἰηδίοα--1. Νοί ἐλὲ σταῦε; 11. Νοὶ 
Με; ΠΙ. Νοὲ (8 ὥπεεεη Ἡγοτὶά, ἱῃποϊυάϊηςσς 
Ηξανθῃ δηὰ Ης6]}}; ΙΥ. Νοῖ ἐλε δίαίε ὁ ἀεαϊλ; 
Υ, Βυι---(1) ὁ δίασε ἴῃ 6 ὕπβοοη ουϊὰ ἀΪ8- 
ὑϊποί ἴγοπι Ὀο18 θδυθῃ δπὰ Ηε]]; (2) μαυϊηρ, Ὀ6- 
ἴογθ ὑδ9 Ὑδβυγτθοιΐο οὐ (Ὠσὶϑί, ἔσο σομηραγί- 
ΤαΘὨ ἰ8---ὍΠ)6 ΟὗἁὨ οοτηΐοτι, [86 ΟΥΏΘΥ Οὗ ΠιΙΒΕΓΥ ; (8 
ἰο ἩΒΜΙΘΝ, δηἰοσοάρηΐ ἰο ἰμ6 γτοϑιυγγοοίϊοη ὁ 
ΟΠ Σὶβί, (89 εουΪδ οὐ 411 ν'ο αἀϊοὰ τόσο σαγσυϊὶοα ; 
(4) ἱπίο τ ϑῖομ Ομ γῖϑι, αἱ Ηἴ5 ἀθαί;, ἀθβοθη θᾶ, 
ἀεἸνουῖης (89 5ου}8 οὗὨ {μ6 τἱρῃϊθουβ: (δ) ἰο 
Μοῦ, βίησα (86 Θϑ6Θ 8:00 ΟΥ Ομ γίβι, ἐὴ 9 8ο0}8 
οὗ ὑδο πὶοκοά, πὰ οὗ ἰδ 6 ψὶϊοκοα ΟὨΪΥ, αν ὈδοῺ 
οοπδὶρηθὰ; (6) ἴῃ Ὑ ΒΙΘΒ ΠΟῪ ΔΓ Γοβουυθα ἴῃ τὶς 
ΒΟΥῪ δραϊηβί (6 ἀδὺ οὗ ξεπεογαὶ Ἰυάριηδηῖ; (7) 
ἔγοτω ὙΒ16 ἢ ἴθ 6. το (ἢ 6 (ο ὉΘ Ὀτοιρῶι ἴον ΡῈ Ὁ] 16 
υαάριηθηὶ ργ ον] Οὐ 5}Υ ἴοὸ {Βεἷν Ὀοΐπς οαδί Ἰηίο ἢ 6]}. 
ΤῸ 10] ον ἰηρ δνρυπιοηί 18 ἀοϑϊσηθά ἰο σοι- 

ταοπα (Π6 ζοτοβοΐης γοϑυ] 5 οὗ ῥτιναϊθ βίαν [0 
οἴδεσβ. [{ ΠῚ Ὀ6 ἰουπὰ ἰο Ὀθ βίγίοιἱγ ϑογὶ ρίι- 
ταὶ. Το γα! οἵ (μ0 ἴδοίβ ὁ νν ΠῚ ἢ ἰΐ 18 θαϑοὰ 
δ ὈΘ ΥΓΟΔΑΙΥ ἰοδβίοὰ ὈΥ ΔΏΥ ΟἿΘ ἘῸ ΒᾺ8 ἈΘΟΘΒΒ 
ἴο ἐμὸ ΕὨρ ἢ πιλ ἢ 8 Ηθῦτονν, (Ἰῖὸ ΕἸ ρῚ 5} πιδ ἢ Β 
Ογοοῖ, δὰ στα άοπ Β ΒΗ 8} Οὐ ποογάδῃ 66. 

ΑΒ ἃ ἔγ ΠῸ Ὁ ῬΥΘΙ ΤΙ ΠΑΡΥ 1 18. Ῥσορογ, που 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, (0 Βίαϊο ἰδὲ ἰὴ οοπαυοίϊης; 
(η9 βρθοΐαϊὶ δυβυπιθηὶβ (9 γον ἰδὲ Η 8668 15 ποὺ 
(λὲ φταῦε, ἰΒ ποὶ Πεϊί, εἰς., ἰι 8 ποὺ ἀεϑὶρηοά ἰο. 
Ἀϑβουί (Πδὶ ἰῃ ΠΔΏΥ ῬΔΥΓΙΟΌΪΔΥ Ῥαδηδροδ (6 οΥἱὶ- 
αἶπδὶ ἰόσὰ εαπποί ὈΘΔΡ (86 Ἰηοϑηΐη 8 ἀδῃϊοὰ ἰο 
ἴθι. [ 18 ΤΎΘΟΙΪΥ δαπϊ ἰοὰ (αὶ ἴῃ Βοῖὴο ἰπ- 
Βίδ ποθ 8 ἰΐ ΤΩΔῪ ὃθ ἰγαῃϑί αἰ θὰ σγαῦο, δηα ἴῃ οἰ ΠΟΥ 8 
Ἠεὶδ, νὶιποῦὶ ἀοβίσογίης (0 Β6ὴ86. Απάᾶ βο ἴῃ 
ΒΟΙΉΟ ᾿πϑίλ 668 ἰΐ ταῖρι 6 ἰΣϑη βίο λοιδο, δπὰ 
ἷπ οἰμβοτβ δὴ. Τμῖδ 8 Ὀὰϊ βαγίηρ (μὲ 1 ΘΥΘΡΥ͂ 
Ῥδβεαζθ (6 σοπίοχί ἀοθβ ποῦ ἀεοίογιΐηθ [}}0 
τηϑδηΐης οὗ 8|} (6 ἰϑυτηβ δ ρὶ οΣ δα ἐΒογοῖη. [τ 
ἱα σοῃϊοπα θὰ, ἤτδιὶ, (μαὺ ἰἢ ΠΟ ῬδββΆζε δγθ [650 
τη δ ἢ Ϊ 48 γέγμίγεά ὉΥ ἰΠ9 σοπίοχὶ: 8η4,, ΒΕΘΟΒΑΪΥ, 
ἰδὲ ἰῃ ἸΩΔΩΥ͂ ΠΟΥ ἃγτο οχοϊυἀοὰ ἰμογοῦγ. [Ιἱὲ 18 
δἰ8ὸ οἱδϊπηϑὰ ἰμδὲ 1 τῷἢ]}} Ὀθοοτηθ δρραγοηί ὕροῃ 
8 σαγοίαϊ οχοϊοϊηδίίϊοῃ ἐπ δὲ, τ ἢ 116 (6 ΟὯ6 Πι68}- 
ἴῃς διιυϊ δυο ἕο (π9 ἰογτὰ ἴῃ ἐμὶ8 Εχαουτβαβ 18 
γεφυϊγεῦ ΟΥ̓ ΤΩΔΏΥ Ῥδββδροθ, ἰὰ ἰθ ρχεϊυμάφα ὉΥ͂ 
Ὠ0η6--ἰΠδὶ σΟὨΔΙδίΘ ΠΟΥ τὶν ἢ {Π6 σοηίοχῦ, ἐξ ΤΥ 

. [1 ἵπο οὗ ἔδιοδο, ἐΐο λέαγρέν Γορδ στανε.---Ε. Β. ΟἹ] 



866 ΤΠῈ ΒΕΨΕΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 9ΟΗΝ. 

6 ρυῦΏροι ἰὶ ἰπ ουεγν ἰπϑίδησο οὗ 1.8 ΟΟΘΟΌΓΤΘΙΟΘ 
ἰὰ (6 ποτα οἵ σοὰ. 

ι 'θ α'ϑὸ Ῥγοροὺ ἰο τηϑῃίΐοα ἰδοὺ ᾿δοροηάοσηϊ 
δΔιχαπιοηίβ νν}}} ποὺ Ὀ6 ρτοβοπίοα ἴῃ ῥτοοῦ οὗ θοῦ 
οη6 οί Ροϊηίδ ἱποϊιἀ οὰ ἴῃ (86 1481 ζορογαὶ ἰο- 
Ῥίο. [{ἰ|8 Ὀο]ονοὰ (μὲ ἰδ6 σας οὗὁἮ δδοὶ "}}} 
ΔΡΡΘΔΡ ἰα (6 οουγδο οὗ (86 ζ6,θ ΓΑ) αἀἰδουδδίοῃ. 

Ι, Π7]}α6Ὧ}ὲ6 ποί ἰδὲ ατγσυε. 

Το 8 ὙΠ Ὅθ6 διχυοᾶ, ἴῃ (Π0 δὅτϑι 0]δοθ, ἔγοτὶ 
ἀδλία αογάοάὰ ὮΥ (86 ΟἹά Τοβίδπιοηξ; δηά, 8δ6- 
σομαϊγ, ἔγοια (Πδὲ αἴοτάρα Ὁγ ἐμο Νονν. 

Α. Τιαὶ Ηδάεβπυδὶ Ὀ0 τοβαγ θα 88 Βα τ ρ ὈΘΘῊ 
τδοά ἴῃ (6 ΟἹ] Τ᾿ οβἰ απχοηὶ ἰο ἀσϑὶ ατιδὶο δοιηϑί εἷπ κα 
ἀϊβοτοης ἴγοπι ἐλε ἐίεταΐ σγαῦε, Βοοτηδ ἰοὸ ὃθ ον οηὶΐ 
ἔτοια {6 {0]] ον; οΘοηϑἰ ἀογαίϊ 08: 

1. [18 πόυύϑῦ σοηδβίτιοα ἴῃ (ἢ τποῦθδ, ηον νὶτὶ 
{9 ἰογ8, οοη ἰΠ4}}} ΘΠ ρ] ογοά ἱπ (ἢ 6 6486 οὗ 
ΞΡ (ον 77,32), δηὰ τ βίο ἀπτ δι δ ΚΑ ΌΪΥ τρατὶς 

δαὶ ἰοται 45 ἀθϑὶ σηαιῖης [μ 6 Ρ͵αοσθ οὔ Π 6 βοραϊίατθ 
οὔ (89 Ὀοάγ. Τμυ8 Ὕ3}) 8 ϑοὰ ἴῃ Ὀοί δίησιϊαῦ 

δηὰ ρΡ]υΓΑ]:---ἰἶς Π885 6 ἰογγιἰοτὶδὶ Ἰοσαίΐοη, Ἐχ. σχὶν. 
11: ἐϊ8 δἰίθ ἰβ ρβιιγομαβρά δηὰ ϑοϊ, ὅϑῃ. χχὶνὶ. 4-- 
20; ἰὰὶ ἰ8 ροββοββϑοά ὈΥ τ} ΟΥΤΠΘΡ οὗ (.)6 6801] οὗ ὉΥ͂ 
ἐ.:6 Ρϑγϑοὸὰ Ὀυτίοά (ἰ]ιοτοΐη, αθη. Ἰ. ὅ, χχχν. 20; 
ἧι ἰ6 ἀὺς ὉΥ δυιϑὴ δηά5, ὅοη. ]. δ; ἴξ ἰ8 δοη- 
ποοίοα Ὑ11} (6 νοῦ βίη γλὴς ἰο δωγν, αθη. 
χΙνὶ!. 80:;---δδὰ δούϊες τὸ δυγίοα ἴα ἰΐ ὈΥ ᾿ἰνίπς 
τηοῃ, αο6η. ]. 18;--οίἰὶ 195 τηλτὶκοὰ ὉΥ ἃ τποηυπηοηὶ, 
αοη. χχχυ. 20; ἰδ τρῶν ὃθ ἰουοποὰ ὮὉΥ ἰἰνίης 
τοῦ, Νυη). χὶχ. 16: }}16Ὁ8] ἀοδαὰ ὈΟΏ65 ΔΥΘ ἴἰὰ ἰΐ, 
2 Κιηρμβ χὶϊ!. 21;-σὶὸ τὰ 6 οροποὰ ὈΥ πιο δηὰ 
ἰὴ Ὀομ65 δχμῃυμιοά, 2 Κίηρδ χχιϊῖ. 16. Ηδάθε ἐκ 
δ'ναΥΒ δίησυϊαγ; ἰὑ 19 ΠΘΥΘΡ ἰδ 8 σοηδίγιοα; ἱἰ 
δ πο ἴῃ ἃ βίημρ)ο ἰῃβίαῃσθ (8 δροΐζοη οἵἁ, 

2. Τὶ ἰ8 βροίκεη οὗ πὶϊ δ δχργοβϑίοπδ οὔ δοτηρδ- 
τίβοῃ υἱἱοΥἹ ἱποοπείβί οηὐ ἢ 186 1168. οὗὨ {π6 11- 
ἰογὰὶ χταᾶυθο. Τιὺβ τὸ Γοδὰ οἵ--- Το ἰοιοεεί 
Ἡδ68," οι. χχχὶϊ. 22, Ῥβ. ᾿χχσχνὶ. 18: “71ὴθ 
ἄρριλὲ οὔ Ἡδάςβ," γον. ἰχ' 18; ““Ἴδο πιξάδέ οὗὨ 
Παλοα,᾽᾽ Ἐτοὶς. χχχὶϊ. 2]. 

8. 118 'ῃ 00 ᾿μβίδποοβ οἰ οαυΪ αἰ δι η χαϊδῃοὰ 
τοῦ ἐλ σγαῦθΦ. ἴῃ Ὅδη. χχχνὶϊ. 8ῦ, σδογα ἰΐ 
ἄγϑι ρΡΘΑΓΒ ἴῃ {Π0 ΒΙΌ]6, Φ8οοῦὺ ἀθο18γ68.--“1 
ψὶ}} κὸ ἀον ἰηῖο δά 65 Ὠἴ0 ὨΥ Βοη :᾽ Ὀαὺ ἔγοπι 
ὕογ80 88 ψὸ Ἰοάτῃ ἰδοὺ (6 Ῥαϊτίαχοῖι τγ8 ὉΠ ΟΡ 
ἐη9 ἰπρτοδβϑίοη ἰμδὶ Φοβορὰ δδὰ ποῖ, δῃὰ οου]ὰ 
πο ἰᾶνο, 8 ΓΔΥο; Β6 ἰδ {8070 Τοργοβοηίθα 85 
ΘΧοΪαὶ μη, “ ΑῺ 6Υ]} Ὀοδϑί Βα ἀονουτγοά δἷπι.᾽᾽ 
Απὰά ἴῃ ᾿βϑϊδὰ χίν. 15 ἴὶ 15. ἀθοϊασοὰ (αὶ οἰ ον 
8Β}14}} Ὀ6 ““Ὀτουρδ ἀονῃ (0 ΗΔ 68,᾽ ψδο, γογ. 19, 
ἦβ Τοργοβοηιθα 88 Ὀθίης “6δϑί ουὺ οὗ μὶ8 (2) 

αυε.᾽» 
4, Τι ἴθ υδοὰ ἱπ δας ἢ ο58 τὶ ΗοδΥυθΏ ὉΠὰΟΡ 

οἰγουπιδίϑησο8 ἩΓΙΘὮ ΒΗΟΥΦ {ἰπαὶ [86 68] στανο 
οδηποὶ Ὀοἱπίοηἀοα. “1888 Εἰ χἢ 8Δ5 Η ϑαυθῶ, νη δί 
οδηϑὶ ἰμοὰ ἀοἵ ἀφοροῦ ἰμδη Ἠδιϊθβ, δὶ οδηβὶ 
ἐποῖὰ ον Ὁ 9ΦοὉ χὶ. 8. “1Υ 1 αδοοπὰ ὑρ ἰηίο 
Ἡξάνθα, ἰμποὰ δτί ἰμογα: ἱΥ ἴ το ὯΥ Ὀοὰ ἰῃ 
Ἡδάοα, Ὀο]οϊὰ, ἰοὰ αὐτὶ ποτα, 8. οχχχὶχ. 8. 
“ἸΤΒοῦΡΕ {μὸν ἀϊς ἰηίο Ηδάθα, ὑπ 666 5}}4}} τηΐῃθ 
Βδηὰ ἰδΐκθ {ποπὶ: ἱπουρῖ (ΠΟΥ οἸἑαιὉ ὕΡ ἰο Ηθι- 
γϑη, ἰποη66 Μ1]1 Ὀρης ἰο ἀονη,᾽" Απιο8 ἰσ. 2. 

ὅ. 1π (δ8 ροϑίϊοα)] Βοοῖκβ ἐΐ ποῦϑὺ ὁσσυτβ ἰἢ 056 
οΥ̓͂ 'νγ͵ὸ Ρ4Γ8116] οαβοδ, δ ΒΥ (0 ἝΡ ἷη ἐπὸ 

οἴ; ΠΟ 0606 ΒΗΥ͂ ΟΡ οἰἱγοιπηδίϑη 68 
Ὑ ΒΙΟΝ σΥΑΙ τί ΙΟΆῚΥ Τα 085 (0 γεμᾶτα ἐΐ 88 
ἃ ΒγΥῃοΏγτη ἰποτγοοί. 

6..ὄ [6 18 τωδῃϊ ΒΥ πϑοὰ 88 βυποηγιηοῦβ Ἡ]Ὲ 

ἔνο ΟὐὮΘΡ ἑθστὴδ τοι οδπηοί Ὀ6 γοχζαγἀ δα 8.5 πες 

ἀϊοαιϊί πη (Π9 Ἰϊΐογ 8] στατνο---οἱζ : Ὑ25 (»ὰ) ἀιιᾶ 
ἈΡΏΠΏ γιὲ ποίλεν ματίε 9 ἰλε εατίλ. 

ΤΏΟ (ὈΥΠΊΟΡ ΟΥ̓ (686, 2, οοοὔτε δου ἐἴταοα, 
δηά 18 ἀἰδιϊη κυ βμοὰ ἔγοπι Ὕ3}.) ΒΥ 4}1 86 ρεῖο- 

ταὶ οὨδιδοίουθιϊοβ ὉΥ τδίο Ηδάοβ ἱπ ἀϊπέϊη- 
Βυϊϑδηοὰ ἔγοιῃ ἰ. Τμαὶ ἰξ 15 ΞΥΒΟΏγτπΟυ8 τυῖτ ἢ 
Ηδάθβϑ, οὐ ἰμδὶ ἰὸ ἱπαϊοδίοϑ 8 ουπρηγί πιο ῶς 
τοτοοῦ, 18 δυυπά δου Υ ουϊάθηι. ἴη Ῥβ. χχσχ. 8 
(16 νογὰβ δρροδνῦ ἴῃ σογγεϑροηάϊης δ οτἸθι  σΒ 65 
--Ο [Κογτὰ, τοὺ δϑὲ Ὀγουχῃϊ ΤΥ βουὶ ἔσοσαῃ 
Ηδὰο8β; ἰμου Βαδὶ Καρὶ πὶ δἰΐυθ ἱμδὶ 1 ἐβουϊὰ 

ποῦ 5ὺ ἀονη ἰο (89 (12) ρὲ." Τδθ6 βατὴθ ὁοσσισα 
ἴῃ Ῥ͵ΟΥ͂. ἱ. 12, “μοὶ ὃ8 Βνδ ον ἴποπλ ἊΡ δὶῖνο 
88 Ηδάοϑ: δηὰ νἢοἷθ δα (080 0 90ὺ ἀοσψῃ 9 
(9 »ὲ(.᾽ [18 ονϊάθηί ὑροὰ ὕδτθ ᾿πρρϑοιῖοδ 
ἐνδς ἰἱπ Ιβαϊδ χὶν. 18---" Του βμ δ} Ὀ6 Ὀτοῦκμέ 
ἀονα ἰο Ηδάοϑ, ἰο {86 κἰάοθ8 οὗ (δ »ί᾽ -ἰπὸ 
οὗ ἰὴ6 δοοοῃὰ οἴδυβα 18 δυπορυπιουβ πῖι ἢ ἐδθ 
Π͵ααρ οὔ (9 ἄγβι: 0 ἴθ. αἷἰδο ονὐϊάάθοι ἐμδὲ 1ὲ '8 
ΒΥΠΟΏΥΙΛΟΙ 8 ἱιἢ [6 Π7α64)ρ6 οὗ γϑγϑοβ 9 δδὰ 1], 
τοπάογοὰ ἰὰ {μ6 ἔογπιον Ζ{εἰ δὰ ἴῃ {1|ὸ Ἰδίίοσ 
σταῦθ. Ἰμαὶ (Π686 ῬΟΡὰδβ τὸ ΒΥΠΟΠΥΓΤΆΟΙ9 9π|1] 
Ὀθ ασίδον οὐἱάθηϊ ἔγοπι δ οχδηιλιηδίίου οὗ Εσοῖκ. 
χχχί. 1:-[8.Ὀ. ἴῃ (ἰωΐ ραββαρὸ Ηδάθβ οδδυῦβ 
{τ 6 {(ἰπγ|68,--οἰἶι γον. 15. ἃ ἰ8 ἰγϑηϑ δία σγῆϑε; 
δηὰ ἐπ τον. 16 δὰ 17, 771εἰζ: 2 οσδυγπ ἐνῖοο, ἴῃ 
γοτβ. 14 δὰ 16, δηὰ ἰῃ Ὀοϊὰ ἱπβίδποθϑα 15 γϑῆ- 
ἀεογτοὰ φ“ἱί. 16 ψοτὰ8 ᾿γαηβ᾽δί θα “πείλε Ραγίε 
Οὗ (λ6 εαγίλ," ἷἰὰῃ γοτβ. 14, 16 δῃηὰ 18, αγσὸ ΠῚ ΠΙΞ 

γπ3-ς οομιρουσπά ἔθττὰ ταδὶ [681] ΒΥ ΠΟΏΥΙΩΟΌϑ 

αι (Ὧ9 οἴ ΒΟΥ ἔνο. 
Τ8Βὸ ρῆγαδο ΠΏΠΕ ΥΟΝ οὐ ΠΥ̓ΏΠ ΥΝ οο- 

ΘΌΥΒ ἷηθ ἰἰη68. ἴπ Ἐζοϊς. χσυχὶ. 14, 16, 18: 
χχχὶϊ. 18, 34; χχυΐ. 20, 11 18 τηβδηΐίοβι Υ βυβοῦγ- 
ποὺ νῖιὰ Ηδά65. ἴπ Ῥβ. οχχχίχ. 1δ 1 16 υδοὰ 
888 ἤρυνδίϊνο οχργοβϑίου [07 (Π6 ἡτροππό,. [1 86}59 
ΔΡΡΘΩΓΙΒ ἰη [5. χὶΐν. 28 δυὰ ΡΞ. ᾿χὶἰϊἱ. 9 (10). ἩΜΒαὶ 
ἀοοβ ἰΐ πηοδη ἴῃ (Π080 Ῥαθβαρεβῖ ὃ γ. ἢοάῦξε, ἴα 
ὶΒ Οὐπιπιεπίατῳ οη Ἐρλεείαπς (ἰϊν. 9), τοιαυτὶ 
οοησοχπίης (8 ΡΠ ταβο ἰδὺ ἰΐ “18 υδοα ἴον (89 
Εατιὰ πη ορροβί(οῃ ἰο Ηφδυθα, 18. χ]ϊν. 28; Ῥσο- 
υδ 0} ἴον ὁ στανϑ ἰὼ Ῥϑ8. ᾿χὶϊὶ. 9; 58 ἃ ροοιϊοδὶ 
ἀοοϊχηδίίου ἤον {116 ποι ἰὰ 8. οχχχὶσ. 1δ; δοὰ 
ἴον Ηδιὰθϑ οὐ {10 ἰηυ δὶ Ὁ1]6 νοτ]ὰ, σοῖς. χυχὶ 24." 
Ηδ8 κίνοβ πὸ σϑββοῦ ἴοτ. ΔΥῪ οὗ (8686 ἰπίογρσγοί 
ἰἴοῃβ, θυϊά θην ργοδυαιΐης ἐπα (οἷν Θοσγοοίμϑϑθ 
πουϊὰ ὯὈθ χηϑηἰἴεϑὲ Ὡροὰ ἰηβροοίϊοη. ΝῸ ὄχοὲρ- 
ιἰοθ οδὴ Ὧὃθ ἰακθὴ 45 ἰ0 (89 ῬὈΤΟΡΥΙΟΙΥ οὗ διὲϑ 
ορίπίοῃ ἰῃ [86 ἰδὲ ἔπῦὸῸ ᾿ἰπηϑίδῃποοβ, (βαν 88 ἰ0 [86 
λυάᾳπιοϑηί δοποογηΐης ἰμδ6 πδίυσγο οὗ Ηδάοβ οοῦ- 
γογϑὰ ὉΥ 6 86 οὗ [Π9 4] 10ΓΏδεῖγ ὁ ΡὮΓΆ56--- “ὦ 
1.1.6 αν 81 0}]9 νοῦ ἢ). [Ιἰ δου Ὀθ6 στε ῦ 
υοϊοα, Βονουοσ, ἐμαὶ {86 ῬὮΏΓΑΘ8Θ ΡΡοδΙβ ἰδ 
Εζαἰκί9), ποὶ οὨΪΥ ἰῃ (9 οπὲ ρᾶβϑαρο χοζεγγεὰ 
ῖο ὉΥ δία, Ὀὰΐ ἴῃ σε οἰδογβ,--τὶῃ 411 α 
ψϊοὰ ἰς 8 τηϑδηϊοϑθὶ ἰδὲ ἰὸς τεμδί ὯΘ δ5γ8Β0- 
Ὡγηουδ Ὑἱβ Ηδάθβ. ΤὨΐθ ἰπθη 15 ποὶ ΟἹ 
δ ΟΒἰ8 1868, Ὀσΐ ἴὲ ἰ8 (89 Ἰρδαϊπ, θ6:89 
οὔ ἰδ9 οχρτοδδίοῃ ; δὰ νγο τυυδί δοποϊυὰθ ἐΒδὲ 
ἰν 88 ἐμὲ8 ϑϑθῆδο ἰπ ἰδὸ ΟΡ ἐλγοε ῥβδεβδβοβ 08- 
1688 18:9 ΘΟΒΙΓΑΥΥ Ὀ6 γαφιηγεα ὈΥ 186 σοπίεοσίδ. 

« [Τιΐ6 πογὰ εβουϊὰ Ὡοὶ ὃο οοαΐσαικοῦ ψ1Ὲὰ γΠ, ΓΙ 

οοοδαί ΟΠ ἰγδηδϊαϊοα μή, δὸ ἢ Ῥυλῖίπι χχχ. 8, μὲ 
ἩὨΙοἢ ἰ6 δΟη ΘΈ Πλ08 ΒΥ ΠΟΏΥ ΠΟ. Ἡἰζὰ ἋΡ τορι δὸ ἐδ 

Ρἶδοο οὔ ρΡθγαϊοαϊ οοττυρέίοη. Τδο νοσά ἑζαποϊδιοα μὲ ἰ ΡῈ, 
Χχχ. ἰφ “ἿΣ 86 δῦϑογνο.--. Β. Ὁ.) 
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Νον ἰη Ῥ8. οχυχῖὶσ. 16 (86 σοπίοχι γεσωΐίγοα (δαί 
Ὅὸ 8θουϊὰ αἰΐαο} ἰο ἰξ ἃ δχυγαινθ ταϑδηΐῃᾷ. 
Βαϊ νϑδὶ 'ἰβ πόσο ἴῃ [86 Οἰἴοῦ ῬΆΒΒΑΜΘΒ [0 
ΙΔ ΚΟ ἰΐ ὨΘΟΘΘΘΑΥΥ ἰο ἀορανί ἴγοιῃ ὑπο Ἰοδάϊης 
Βουδ0ῖ Μοὶ δογίδίηἶγ θη {16 Ῥβαϊτηΐδί ὁχ- 
εἰαἰπιϑά, Ῥβ. Ἰ᾿χὶϊ!. 9, ““ΤΊιοδο ἐμαὶ βοαῖς ΠΥ δοιαὶ 
(0 ἀοβίγου ἰὑ 8}8}} σὸ ἰπὶο {λ6 ἰοισοῦ ρανίδα οὗ ἰλέε 
εαγίλ,᾽" ἰΏ6γο 15 ποις ἰο Γοργὰ {πὸ ἰά6α ἐμδί 
6 τπηοδηὺ (ΠΥ Βῃουϊὰ σοὸ ἰῃηίο Ηδάθθ. ΝΟΥ͂, οὔ 
(ῃ6 βυρροβί(οη {πὶ Ηδ68 ψἃ8 ἃ ρἶδοθ οἵ 60ῃ- 
βοΐουβ οχίβίοησα ἰοὸ τῆ ϊο 86 8ο00}5 οὔ ἰδ! ἀ6- 
Ρατίοα σοοὰ 58 τγ6}} 85 οὐ {86 οὐἱ σόῦὸ σαγσίϑα, 
ἷθ {βογθ δηγί ΐηρ υὑπηδίαγ8) ΟΥ ἱπρτ ο 8 Ὁ]9 ἰπ 
δαρροβίης (δὶ σι βθη 5818} (χὶῖν. 28) νγχοίο, 
“δίῃ, Ο γ9ὺ οδΥΘῃΒ, ἴον ὑἐῃ6 Γοτὰ μαι ἢ ἀοπθ 
ὧι: δῃουί, γὺ ἐοισεῦ ρματίδ ΟΥ̓ ἰλ6 εατίλ," ὯὮθ ἰη- 
ἰοηάοιὶ ἰο 64}} οη Ηδά68 ἰο το)οΐδ6. 

1. Τιοθο ἰπ Ηδδβ ΔΘ ϑροίζκοη οὗ 85 Ὀοΐης ἴῃ 
8 βίαϊο οὔ σοηδβαοϊουβ οχἰβίθησο, χοῦ ὭΘΥΘΡ 00- 

ΟΣ ἴῃ (μ9 6886 οὗ [Π6 ΟΟΟΌΡΔΩ(Β οὗἩἨ 2). [Ιῃ 

ἶ8. χῖὶν, 4--17. (6. σπίοῦ ὁμ68 οὗ (86 θαγὶ ψ80 
ΔΤ ΔΙΓΟΔΟΩΥ ἱπιργϊβοποὰ ἰὼ Ηδαθθ, 8.6 σϑρῦοθ- 
δοηϊοὰ 849 σγθοϊίηρς (6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ δὺ δἷ5 
ρηίταησο π|ιὶϊ {6 ψ ογάβ, “ Ατὶ ἔθου 4180 Ὀδοοπθ 
ΤΘΗΚ κα νοῦ ΙΔ Ιν ΘΔ οἴη ς 8 ἔοιιη ἰῃ Ἑσοϊ.. 
Σχχ. 16, χχυχὶϊ. 21. ὙΠῚῚ (ἷ5 ἀκγθο (ἢ9 ἰά68 βυρ- 
κοϑιοα ὈΥ {16 ῬΉ ΓΆΒ6Β, “ΒΟΥΓΟΝΒΟ Πα 68,᾽" 2 ὅδηι. 
χχὶϊ. θ, Ῥβ. χυἹῇ]. ὅ (0) ; ““ραὶηβοῦ δ θ8,᾽᾽ Ῥβ. οΧχυΥΐ. 
8; δηὰ νι τἢ (818 ἀσταθ 4130 (ἢ ἔδοίβ (Ὠαὐ ἐ}19 τσοπιὸ 
ΟΝ ΠΡΏΓΙΌ), Ῥβ. ὀχχχίχ. 1ὅ, δῃὰ (δ δοίέψ οΥ ἐλ 
τλαΐε ἴῃ τι ἰοἢ Φοπδὰ (ἰϊ. 2) τῊδϑ ἱπιρτ ϑοιιοα---Ὀο ἢ 
Ῥίδοον οἵ σοῃηϑοΐουϑ οχίβίϑῃσο, ἰβουρσὰ οὗ ἀΔΥῖς 688 
δηὰ σοηηοιροηΐ--- Ὑ0 ριυτοα Ὁγ ἤδά68. Α]] ΐ8, 
{ι ἰ ἔσθ, Δ Ὀ6 διιγι Ὀυϊοα ἰο Ροοίΐο 1166 }56--- 
δηὰ 60 ΔΩΥ͂ ἰοδοβίης οὗὨ [9 Ρορίϊοα ϑδοτὶρίυτγοθ 
ἸΏΔΥ {5 Ὁθ διιγὶ θαϊοά. Νογοσίμ6}9088 {η6 ζϑοὶ 
τεαἷπδ ἰδ (8 686 4601 ἸΓΑΓΙΟΠ8 δτο ἔουηὰ ἴῃ (116 
ἱπορὶγεὰ οοτὰ οἵ αοἀ ἴπ οΘοπηϑθοίίου τὶν ἤδιο5, 
δοὰ ἐδ “γί 6 Υ ἔδοὶ {Πα Β᾽ Π}}} Δ Ὁ ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΟῊΒ 86 

πότον Τουπὰ ἴῃ σοῃποοίϊοη 18 ἌΡ. 

ἴα υἱον οὗ δ] ιΠ6 Τογοχοίϊπρ δοηπί ΘΓ 018 ᾿ΐ 
ΒΟΟΙΏΒ Γαι Οη4] τὸ δΘοῃοϊαάο (δὲ ἰῃ ἰμο ΟἹὰ 768- 
ἰδιθθηὶ δοσί ρα Γο5 (ἢ 6 ἴοτὰ Ηδὰ65 τγ88 ποί 80ὴ 
(ο ἀοδίχηδία ἐλε ἐϊεγαὶ σταῦθ. Οογίδΐῃ οχορβοίϊοαὶ 
ΟὈ᾽θοϊίοηθ ἰο (8 σοποϊυδίοη, πᾶν, ΒΟΥΘΥΘΤΥ, 
Ῥγοδοηί (μοτηβοῖνοβ ἰο {86 πιϊπὰϑ οἴβοιῃθ. ἸΤδ686, 
ΒΟ ἴδν 88 (ὯΟΥ τα ΚΠΟΝΤ, ΟΥ ὅδ ὈΘ ἱπδρίποα, 
ἩΪΠῚ πον Ὀ6 σοπβίογοα. 

(1) 1 πῦᾶῦὺ Ὀ6 υτρεὰ ἐδαὺ ἰδ 6 ἀεοϊαγαίΐοπϑ οὗ 
Φαοοῦ δὶ ἷ8 8005 δοῃσογηΐηρ ἰπθ Ὀγϊησίηρ 
ἀονη οἵ σγαν λαΐγε ο Ἠδάοβ, ὅοη. χὶϊὶ. 88, χ]ὶν. 
29, 3]: δπὰ εἰ ἀϊγοσιΐοη οὗ θαυϊὰ ἰο ϑοϊ]οπιο 
ἰο ὈὉτίης ἴο Ηδάδθβ ἰμ6 λ]οαγ λεαάβ οὗ Φο80 δηὰ 
Βμϊαιοῖ, 1 Εἰηρδ ἱϊ. 6, 9; βοοῖλ ἰὸ ᾿πΡΪῪ ἐδπαὶ 
Ἠδάο8 τγ88 τοφεγἀθὰ 85. {π0 χϑβίΐημ- Ϊδοο οὗ (δ9 
δοάν. Τμΐα πῖρῃι Ὀ6 δα (ἰ6ὰ, δηὰ δἱ (6 Β8πὶ0 
(ἶἰπ6 ἃ ναϊϊὰ διρυθθῶι Ὀ6 ἀγα ἴγοιῃ Ομ ῦ 
Βοσὶρίατοβ γοαυϊτίπς 08 ἰο ρα δηοίμον (8 (80 
ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ͂ ὨΟΤΤΙΔ] σοπδί γι οίοη ὉΡΟΏ {86 τοτὰβ 
οὔ (6 Ρκειγδιοῦ δηὰ ἢανίὰ, 76 δγθ ποί, μον- 
Ἔσον, ἀγίτοη ἰο βθςἢ ἃ βίταῖϊϊ 85 ἐμϊῖ8. 1,οἱ ἰΐ 6 
οὔκογυοῖ ἐμεῦ {6 τ 8 ποίὲπς ἰῃ {μ6 ἔογτα οὗ (ἢ 8 
ἘΧΡΓΟΒΑΪΟῺΒ ἴ0 ΤΟΥ ὈΪὰ οὐν γοχατγαϊης (86 ῬὮΏΤΑΘΘΟΒ 
στον λαῖγε δοιὰ ἀοαγ ἠεαάρ ΔΒ ἱπαϊοδιϊος τπθῃ ἱπ α 
δίαίε ο οἷά ασα. Ἐτοτι (}18 Ροΐϊηϊ οὗ Υἱοῦ (8.6 70 
ἷ5 ποίδίης ἀππδίαταὶ ἴῃ σοραγάϊης (Π6 Ηδάθθ ίο 
ἩΔΙΟΣ (Π 686 οἷά πιο τοῦτο (0 Ὅ6 Ὀτουρῆὶ 88 8 
Ῥίδοο οὗ ἀορδγίϑὰ βρίγἰΐβ. [Ι͂ἢ (ἰι6 6880 οἵ ΖδΔοοῦ, 
ἴογ ἃ σεδδοιι δἰσγεδαν κίνοη, Τὸ σδιῃθοὶ γεραγὶ Ὠἷπη 

δδοοηϊοιαρ αἰΐης ὑπ 6ν (118 ἰόντ (ἢ 6 6 ὉᾺ] σΤάγθ,. 
(2) ἴπ βενθυῦδὶ ραϑβϑαρβεβθ, ἰξ ἸῃΔΥ 8180 0 ΟὉ- 

λοοίοα, Ηδάθ5 58 βροίκοη οὔ ὕπο. ἐθγπ|8 ῬΤΟΡΟΡ 
ΟὨΪΥ ἰο 89 σταῦ6. ῬϑΆ. Υἱ. δ (6), “1ὰ Ηδάθβ σγῆο 
8}}8}} σῖγϑ [8:90 {888 7᾽ 18. χχχυὶὶι!. 18, ““Ἡδάθα 
σδηποὶ ὈΓαΐδο ἐΐ66, ἀοαί ἃ σαπηοί οοἸΘὈγαὶθ (Π 66; 
{πΠῸ0Υ [Παὶ ρσο ἀονη ἰο (88 Ρὶύ σαπηοὶ ὨΟΡ6 ἴον ἐδ} Υ 
ἰγαι;" -Εοο. ἰχ. 10, “ ὙὙΠδίβοουοσ (ἢγ πδηὰ 
Βηάοιίἢ ἰο ἀο, ἀο ἰὑ ψιιῖὰ ἐἢγ τὶ χης; ΤῸΓ {ποτ 8 
ὯἼῸ ὝΟΥΪΝ, ὯῸΓ αἀογΐοθ, ποῦ Κπονϊοᾶρο, ΠῸΡ νν19- 
ἄοπι, ἴῃ Ημάοδ8, νὰ ϊον που χορβί.᾽" Ἐ 1 πιαδβί 
ῦο δβοκπον)]οάροά ἐμαὶ [ἢ 680 ῬΆΒβαροβ, ἴῃ (Ὠθτὴ- 
80 ͵ 1γ968, ἰγγοθρϑοιϊνο οὗἩ (06 σοπαϊἰϊου οὗ {86 νχὶ- 
ἰθΣ8, δ σοηϑίβίθης ἩἱΓ (δ 1ὰο8. (δα ὉΥ (89 
ἰθγπὶ Ηδά68 88 οιηρὶ ογϑὰ ἱῃ ἰθ γγ͵ὰβ τηϑϑδηΐ (ἢ 6 
ἐϊίοταὶ σταυο. Τΐθ, ΠΒΟΎΘΥΘΓ, 18 ποῖ 8. ὨΘΟΘΕΒΒΆΡ 
ἰηἰογργοιαιοη --δηὰ ἱγ ἐΐ Ὀρ, 1οὺ 10 Ὅ6 οὐβοτυοί, 
8 686 ἰοχίϑ πηιιδὲ Ὧ6 Τεραγάθα 88 δϑητιΐης ἐμαὶ 
{η9 ᾳτῆγοθ 18 (86 Θῃὰ οὗ ἵδη, 88 ἀδηγίηρς (Π6 ἱπὰ- 
τον] ἰγ οὗὨ 89 δου]. Βαϊ (68 μδββᾶροθ δΓΘ 
αἶδο σοῃρϑίϑίοης τι} (μ9 1ά68 ἰ(ἰαΐ ὈγῚ Ηδάοβ 18 
τηοδηΐ ἰδ δίαίε οΓ ἀεαίἦ, οὐ ΠΠεἰΐ, οΥ α »ίασε οῦ 
σίοοπι ἐπ (δε ὕὕϑπδεεη Ἡγονγί ἀἰδβιϊποὺ ἔγοια Η6]]. 
Ι͂ῃ 186 Ῥγοζγοβδβ οὗ ἰδ ἀϊβουββίοῃ 686} οὗἨὨ {8} 980 
ὨΥΡΟΙΒ6Β68 Ὑ1}} Ὀ0 δοπδίογρά. 

(8) Αραϊΐη, 1ὺ πιλγ ὍΘ σοπίοηἀοα ἐδαὺ ἐδ 4685 
οὗ δωτγίαί δηὰ ΡὮγβίοαὶ οοηϑμπιρίίοη, ἩΪσἢ ἀτθ 
4685 ῬΤΟΡΟΥ ΟἿΪῪ ἰο {λὲ σγαῦθ, ἃτὰ Ῥγοβοηϊοα ἴῃ 
[Π6 ἐοἸ] ον τι Ραδβαρεβ: 8. χ]ὶχ. 14 (1δ), “"11κθ 
ΒΏΘΟΘΡ (ΠΟΥ δγ9 ἰαἰὰ ἴῃ Ηδάθδ, ἀθαὶ} 8}}8}} ἔοορὰ 
οπ 1 6 τ,᾽᾽ εἰς.; Φοῦ χχίν. 19, ““γουρμί δὰ θδϑὶ 
ΘΟΠΒιηΘ ἰἶΐθ ΒΗΟῊ ὙδΔίορογδ; 80 ἀοἱ Ηδάδ8 (μ089 
νγϊσ ἢ πᾶν δἰ πποά.᾽ 

ΤΏο ΑἸ ΠΟΥ ἴῃ (ἢ 689 Ῥαβθαροϑ 8 δ᾽ ἰοβοί μο Ὁ 
ἴῃ (6 Ἐπ 15}} (γα παϊαίίου. Ὁγτ. {. Αἀάϊδβοι ΑἸοχ- 
ΔΉΔΟΡ ἰγδηβίαίθα (06 ἔογτηον, “[Κ ἃ δΒοοῖς ἰο 
186 σταν (Ηδλάθ8) (ον ατίνο; ἄθδὶὴ 19 ἐμοὶρ 
ΒῃΘΡὨοτὰ.᾽᾽ Ιῃ Φοῦ χχὶν. 19, (ῃ 6 σοῦ ἰγαῃβϑὶ αἰ θᾶ 
σοπδίπιο ἰᾷ ῬΥΟΡΟΤῚΥ χοηδογοὰ υἱο επί ἕαζε, ΔΒ ἴῃ 
ἐπ 9 τπιδγρκίη; {{1|0 ΓΘΙΌΓΘ 69 185 ἰὸ ἰδ ταραεὶϊίψ οἴ 
Ηδά68---ποῖ ίο {6 σΘοῃηδυϊηρίίϊοη οὗ ἰΒὸ θοᾶγ. ΤῊΘ 
ἀεοσϊαναίοη ἴῃ ἰἰ6 ἔο]] ον; γ7͵6Γ86---- {0 ΤΌΤ 
88 }} [66 βυγθοι γ᾽ Οἢ δ᾽ πι,᾽" ΙΠΔΥ ΤΟΙ͂Ο 0 (Π90 
σοπάϊιλοη οΥ̓͂ (ϊὸ ον τ μθὴ (6 δρὶ τὶ ἢ88 ὈΘΘῺ 
βοϊζοὰ Ὀγ Ηδάδϑβ. 

(4) ἴὐ ἸΏ  δ'8ὸ 6 δββουιοα δαὶ ἴῃ (86 Βοοῖς 
οὔ Φοῦ, ΘΒροοί!Υ ἴῃ (ἢ 6 χΥὶ!. οπδρίογ, {89 οἢθ- 
Ὧ6088 οὗἩ Ηδαεβ νἱϊὰ 80 ΖΙΑΥῪΘ ΒΘΘΠΙ5 ἴ0 ὯθΘ Ὠ8- 
ὰγΆ}}γ ἱπρ}164. 

ἴη ἰΠο χτϊΐἱ. οὗ ΦοὉ, πιοϑὲ οὐ (8 οτὰάβ ἐμαὶ δανο 
Ὀθοη Ὀγουραί ἱπίο (18 ἀἰδουββίοη δγ6 διηρί οΥϑθὰς 
ὍΡ, γ6Ρ.1; Ηδάο8, γοσ. 18: γῃν, γον. 14. οπὰ 
2, τοῦ. 16. Αἱ ἔγϑδι ρίδησοο ἰΐ ουϊἃ βϑθῦι ἃ8 
᾿Βου ἢ (686 ἰθτπι8 δὰ Ὀδοη δορὰ ἰηάὶδογίτηϊ- 
ΠΑΙΘΙΥ 89 ΒΥΠΟΏΥΤΙΩΒ [ὉΓ Θδοἢ οἱμοῦ. Οδγοῦυϊ ἰη- 
Βροοιίΐοα, ΒοΟΉΘΥΟΥ, ΒΒΟΥΒ ἰδὲ ΠΟΥ ΤΏΔΥῪ ὯὈΘ ΓΘ0- 
Κατὰ ο6ἀ 85 ἱπαϊοαϊπρς {Π6 Γαΐ γοὸ οὗ {π|6 δη εἶτα πιαπ 
-τιθὸ δοσψ ἰο ἐμ φγανο, ἐμ δρέγὶ ἴο {6 ρἾδοθ οὗ 
ἀοραγίοα βρὶ τὶ. Ἧ76, οὗ ἰῃς ρῥγοβαιὶ ἄδν, βοῖπθ- 
{πι68 Βρϑδῖς οὗ 1}16 σγαῦϑ Δ8 ΟἿΓ Ϊ609 δαἴϊον ἀθβι, 
δη βοπλθὶ!πη68 οὗ (86 τοογία 07 δρίγι(δ ΔΒ ΟὟἿΤ ὈΪπ 69, 
νὶἰϊμβοαὶ ἱπιθηαϊης, ἰΠΟΛΟῸΥ (0 ἱΠπΠΡῚῪ οὐν Ὀο]ϊοΥ 
(μὲ {Π|6 δϑ 89 δῃὰ 6 δ π)6, 800 ἰβ ἰδηρίιιαξθ 
στα ρ]ογοὰ ἴῃ (η6 ὈοΟΚ οὗ ΦΨΦοῦ ; δῃὰ ἰπ οἄδρ. χυὶϊ. 
Ὀοῖλ ἤοτιβ οὗ ὀχργϑβδδίοη δγὸ ἰπίσοάυοοα, ΤΉὮυΒ, 
πδία γα] γ--- δὴ ΟὨἹῪ ὑπ 8---οϑὴ {Π6 ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΘΥ͂ 
ΘΙΏΡΙοΥοα ἴῃ Φοῦ ὃθ γτοσοποϊ)οὰ τψῖῖἢ 1186] δὰ 
πὶ οὐδόν βογὶρίυΓο8. 

. ΠΕ ἰδ ὈΥ̓͂ ΠΟ τηϑῶηδ οὐτίείη εἰμαῖ (8 ῬΡαῦβεχο, Ἐκο. ΙΧ. 10, 
ὁ ἴο Ὁ9 χοχαγά δα 84 δὴ ἰμδρἰτγεὰ υἱΐογασοο.---Ε. Β΄ Ὁ.] 
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Β. Τῦο Νεοῖ Τοβίαπιοηὶ ἰοδολῖηρ 48 ἰὸ (86 
ἀἰβιϊηοιίοα Ὀοίτοου Ηδοβ δηὰ μνῆμα ΟΥ μνη- 
μεῖον (16 ργαῦε οτΥ᾽ δερμίολῖδ) ἰδ Ὑϑιλδ Δ ΌΪΥ 
οἾἶθαγ. 

ΤῊο ἰογπ, 85 γοιπανκοά ἰὼ ἰδ Ιοἰγροἀδαοίϊοι οὗ 
(ΐ8 Εχσιιγβαβ, ΘΟ ΓΒ αὶ οἰσυεπ {ἴπ|65 ἰπ ἰῃ9 ΝΟ 

Τοδίδιμοηί, δη ἴῃ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ἰηϑίδησθ 886 ΟὯΘ ἷΐ [5, 

ἴὰ (6 ΕἸ ρ 8} γ᾽ ογβίοη, ἰγϑηβ᾽αίοα 7{ε, Ὑ8ὸ οὁχ- 
οορίοα 6486 18 ἷπ 1 (ον. συ. δῦ, “Ὁ σγαῦδ, νὴ ὮΘ᾽9 
ὧδ (}γ υἱοίονγ.᾿" Ὑπ8δι ἰπ (86 ΟἾἾΒΟΥ ἰηδίδῃοοβ ἱΐ 
ΜΠ1 ποῖ ον (6 ἰγαῃβ δι ΐοη σγαῦα ἰ8 ουϊάϑπὶ 
ὌΡΟΣ ὕδγθ ᾿ἰπϑρεοίϊοη. Τ7|1689 δγθ 88 [0]]ΟΥΒ: 
“Απά (ἰοὰ, σαροτηδυια, τοῦ τὶ οχαϊιοὰ ὑπο 
Ἠρδανυοα, βδ αἷς Ὀ6 Ὀτουρὶ ἀονγη ἰο ΠΔἀ68,᾽" Μαίί. 
χὶ. 23: “Τῆο μαίε5 οὔ Πδἀο08 584]}} ποὶ Ῥγϑυδὶ] 
διφαϊηϑι 10 (ἰὴ 9 ΟΒΌΓΟΙ), λίαι!, χυΐὶ. 18: “Αδὰ 
ἰδου, σάρογηϑυῖα . .. 8} Ὀ6 ἰταϑὶ ἀονα ἰο 
Ηδάοα, κκὸ χ. 15; “ἀπὰ ἴῃ Ηδάδϑβ ἢ (Ὀ1γ1768) 
Ἰιτοὰ ἀρ 118 6γ68, Ὀοΐὶπρ ἱπ ἰοτιαθηίϑ,᾽ [μ͵κ6 χΥὶ. 
23. “Του π0 ποῖ ἸοαΥο ΤΥ δ8οὺ] ἴῃ 16Δἀ68,᾽" 
Αοἷπ ἰΐ. 27: “Π|5 8οι}} 88 ποί ἰοῖ ἰηῃ Ηδάθβ," 

Αοία ἰϊ. 31; “1... ᾿ᾶγθ (6 Κογβ οὗ Ηβ468 διὰ 
οὔ ἀοαιι,᾽ Βον. ἱ. 18; “1118 πδὴθ γΩῪἅΑ8 θθδϑίϊι 

δὰ ἢαΐο5 {ο] ον σὑἰιὰ ἶαι,᾽ ΒΥ. τνἱ. 8; 

“«Βεδίι δηὰ ἢδάθβ ἀοἰγογοὰ ἀρ ἐμο ἀεδά ἰδδὶ 
ψογ0 ἴῃ ἰδοπι, Βον. χσ. 18; “θοαί δηὰ 
Ἠδάοβ τόσο οδϑὺ ἰηΐο μι ἰαἶκὸ οὗὁὨ ἔγο,᾽᾽ Βογ. 
χσχ. 114. 
Το Νὸν Τοβίαμηοηί ἰάοα οὗ Ἡδάοβ δα ἀϊβίϊηοί 

ἔγοτα {ἰὸ σγαῦέξ ἸΩΔΥῪΥ͂ ὍΘ τηοϑὲ ΟΙΘΑΥΪΥ ροτγοοῖϊνϑα 
ἰη (η9 ἀσοϊαταῖίοη σοποογῃΐϊης Ὀίνοβ ἴῃ υ1α χΥΪ. 
28; δηὰ ἰπ (ἰιο ἀϊ οιίσ ἰοασπὶης οἴ (πῃ 9 Αροϑβϑί]θ 
Ῥοίον, Ασίβ ἰΐ. 21--21, σοποογηΐϊης ἰΔ6 φδομΐἦ οὗ 99- 
859 Ὀοίνγοοη [115 ἀθαῖ δηὰ ἢ9 τοϑυγγοοιίοη. ΤΠ 
Ανροβίϊθ, τω ϑῃϊ τ 801}, Βροῖα οὐ Ὀοὶἢ (86 ὈοΑΥ͂ δπὰ 
{9 βοιιὶ οὗὁἨἁ ουν Ἰμοτὰ (οοπιρ. γνογβ. 27 δηὰ 81), 
δϑβουίίης (μαι [86 ἤοτθποῦ ἀϊὰ ηοΐ 866 σοτγυρίϊοη 
(αἰιπουρὶι 0 νγ88 Ρμ᾽ασοά ἴῃ ἃ φορμίελτε), αμὰ ἐμαὶ 
(0 ἸΔΙῚῸΡ γ͵Ὰ8 ποῦ Ἰεῦξ ἱπ Η84686---ἰ πρὶ γίηρ, οἵ 
σουΓΒ6, (ἢ δι ἰὰ οί (ο Π14.5. 1688 νο δάορὶ 
(8}6 οοποϊιιϑΐοη ὑπαΐ (816 Β0}}} Β66 8 πὶ ἰδ 9 ἀθδὰ 
ῬΟᾺγ ἴα (6 ἰοτιῦ--ἰη {86 ἴδοθ οὗ ἐμ πῃηϑδῃϊζοϑί 
ἱπρ]ἰοαἰϊϊοπβ οὗ (6 Αροβί]9 δηᾶ ἰμ9 τοῖο ἔθποὸτ 
ΟΥ̓ 86 οτὰ οὗ 6οἀ4--ΠΠΔἀ65 τηυδὺ Ὀθ0 αἰἱπιΐποι 
ἴτοταῃ {86 ἐοπιὸ. Τθδὶ (89 δοι}] οὗ 6809 ἀϊὰ ἀε6- 
βοοῃὰ ἰηΐϊο ἢδβαάοβ Μ.}}, ἴ0 58 Ὀαϊϊαγοά, ΙΟΓ6 
ΔΌυΠ ἀΔΏΓΥ͂ ἀΡΡοαΡ ἰῃὰ (80 ὁὀουγδο οὗ ἰμὶβ Ἐχ- 
ΘΌΓΒΙΙΒ. 

Ἐοέογθησο 48 Ὀδ6ΘΏ τη8άθ6 (0 056 ἰπηβίδηοθ ἴῃ 
ἰδο Νὸν Τοδβίαιαοηῦ ἴῃ νν ἷο (86 Ε. Υ. γῆ ογη 
Ηδάθβ ὉΥ αταγό, υἱΖ., 1 Οον. χγ. δδ. ἴῃ δΐθ οοπι- 
ταθηὺ οἢ τ ὲ8 ραββαρο, Ὀν. Ηοάμρο νυυὶίο8, ἰῃ Στ 6- 
ἀϊαὶθ οσοπἰἰηυδὴσο οὗ ψιδὶ 88 δἰγοδαυ Ὅθθὴ 
αιοίοα --- ἤθτο ψοτο (ἢ) δροοΐαὶ γϑίογθποο ἰβ ἰ0 
(6 Ὀοάΐο8 οΥ̓͂ Ἰπδῃ δηά ἰο {6 ἀΘ] ΙΥΟΥΥ οὗ {6 πὶ 
ἔτοτα 9 ρόνγον οὔ ἀσδί ἢ, ἰϊ 18 ῬΥορΟΥΪ γοπάογϑὰ 
(89 σγαυε. Τ.6 Αροδβιὶο ἰβ ποὺ βρεακίηρβ οὗ {86 
ἀοἰίνονν οὗ 8ο01}}9 οὗ τη θ ἔγοπι ΔῺΥ ἰη(ογπιοα ἰδίο 
βίαϊϑ, Ὀὰὶ οὗ {Π6 τϑἀοιπρίΐοη οὗ ὑπὸ θοαγ.᾽ [1 ἰ5 
ἰπάδοά ἰγὰο ὑμδὺ ἐμ 8 ἀρεοίαὶ τοΐδγθηοθ 18 ἰο {86 
αἱἰονὶ Βεαιίου οὗ (Π6 Ὀοὰγ. Βαΐ ἄἀοε8 (δ ͵ 8 ἑογ Ὀϊὰ ἢ} 9 
1468 {πᾶ ὙΠ 6 γὸ δ ουϊὰ Ὀ6 ΘῺγ τοίθγθησο το 680], 
ἰδὲ, πῃ (μ6 πιοπηοπὶ οὔ 6 Ὀοά γ᾽ 5 ρα] οτ᾽ δοδίΐουι διὰ 
ἱῃ Θβδθῃ 1} ογὰοΡ ἐδογείο, Γο- δηϊπιδίεβ (δὲ Ὀοὰγ 
1 ἰηάοοά ἔμ γο 6, ΟΥ 88 ὈδθΏ, 0 0ΪἾ866 οὗ (ἰδ9 
ΒΟ. Ϊ᾽ 8 ἱπιρυϊβοηϊπθηί, (Π6ῃ, οΥ̓͂ ΘΟ ΓΒΘ, [Π 670 Ο8} ὍΘ 
ὯΟ τοΐϑγθηῃοθ (0 βι0}} ἃ ρἶῖδοθ; ὃπι ἱἤ, οα (ἢ 9 Οὗ ΘΡ 
μιδπὰ, (6 γΘ 18, ΟΥ ᾿Ι8ὼ8 ὈὉΘΘΏ, ΒΌΘΝ 8 οἷδοο, νΒδὶ 
ΤΏΟΓα πδίῃτγα] ἰδ ἐμαὶ, ἱῃ υἱὸν οἵ εἶο τοάθιρ- 
ἐἰοι οὗ 86 Ὀοΐγ, πλοῦ ἱμυοῖγοβ 86 οοταρὶοὶθ 

ΤΠῈ ΒΕΥΕΙΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. Χ90ΠΝ. 

ἀοἸνογδησοθ οὗ ἰμθ βουἷΐ, χοΐογοθσο βουϊαὰ ὃ9 
ταδλὰο ἰο ἐμαὶ ἀοϊνογδησο Ξ 

Ετοῖι δἷϊ ἰδὲ ᾿δ5 Ὀδοη 8βαϊα, ἰὲ βοϑ9 οὐἱάοηςϊ 
ἐμαὶ ἰΒ0ὸ Νὸνν Τβίατηθε! δοηβσια3 {119 (ΘΑ Πῖπς 
οὗ ἰδ ΟἹὰ 845 ἰο μῈ ἀἰβιϊποιίοη Ὀδίνοθ Ηδόεος 
διηὰ ἐλε ἰμεγαὶ σταῦο. 

11. Παάεε ποὲέ ΠΠεἰ τεσαγάεα ας (6 Ῥίαεε οὗ 
ἰπαὶ ωπιδἠπιεηί. 

ΤΉΘΓΘ δΡ6 ἰδγθο ΟΡ ΠΪ0ΠΒ σοΟὨσοΤἱρ Ηδδος 
ψ 1] οἢ 1 15 ροτίδηι βδουϊὰ Ὧο σἰθαγν ἀϊϑεϊη- 
Κιυϊδιοα ἔγοιη θοῦ οὐβογ: ἴμ6 ἔγαί, ἐμαὶ 1 19 
Πεἰ; ἰ)6 βοοοηῃὰ, ἐμαὶ ἰΐ ἴα {π90 ζύηδεεπ ἩΓοτί 
ἱποϊυάδίης ὈοΪὴ Ηδανυθ δηὰ Ηδ]}; ἰδ6 (Βϊγά, 
ἰδδὺ ἴ0 18. 3. ἰογαὶ ΒΑΥΪΩΖ Ὧ0 Γοίεγοποο ἰο φέδες, 
Ὀυν ἱπάϊσαί ὩΣ ΠΘΥΟΙῪ ἐλ6 δίαί6 οΓ ἀεαιίἃ. Τὰς 
βτγϑὶ δπὰ βοοοπὰ οὗ (μ680 το οἴϊδῃ δοπίουπάαοι 
ἰοφοίδον, δηὰ (89 βοεσοῃὰ δῃὰ (δ ϊγὰ, Τδαὶ, βοι- 
ΟΥΟΣ, ἰμ0γ Ἤοοηδίϊυἱθ {ἢ Γ60 ΘΒΘΟΏ 18 }1ῚῪ ἀϊπιϊποὶ 
ἀοοίγίηον 8 οὐἱάθηλ ὕὑροὰ χοβοοϊΐοη. [1 15 
ἀοβίσποά ἱπ (18 Βαοιϊο ἰ0 ΒΏΟΥ [6 ζδ] δον οὗ 
86 ἔτβὶ. 

1. Τμαὶ Ηδὰθβ οδῃποὶ Ὅ6 τοζαγάοϊ 85 ἰπὰϊ- 
σαι πιεγεὶν Ἠοὶ, 15 τπηδηϊίεϑί ἴγοα 86 ἴδοι 
ἰδὲ ἰὰ 18 γχοργοβοηϊθα 88 (86 ἀν] - ρἶδοδ 
(δηπιοοοάεοαί ἴο (π6 γοβυγγοοιίίοη οὗὨ “681.}9) οὗἁ 81] 
186 χἰχιίοουθ ἀθδὰ. 

Τ86 Ῥαίτγίαγοι ὕδοοῦ ἀοοϊδσϑα ᾿ἷβ ὀχροοίδιϊοα 
οΥ̓͂ ροϊηρς ἰκίο Ηδάς8, ὅοπη. χαχΥῖϊ!. 85: “0Ὁ τοδδθ 
ἃ ᾿ἰκ ἀοοϊαταιίου, Φοὺ χυϊῖ. 13; (6 ἱαϑρίτγοὰ 
Ὀαγνῖα, "8. χνὶ. 10, δηὰ {119 σἰσῃίθοις Πασεϊεῖδ, 
1.. χχχυὶϊιΐ. 18, υδοὰ Ἰδηχκύαχζα νυ μϊοὶ. ἐπ ρ δὰ 
ιμδὲ ὑΠ6Υ δηἰογίαἰ πϑα 8 δἰ α}1]δὺ)' ὀχ ρϑοίδίϊοη. 

Βαΐ ἰμ6 Ἰοσαιίοι οὗ 86 Βρίγὶῖ8 οὗὨ {1686 τποῦῦ- 
ιιΐ68 ἰῃ Ηαά65 Ἰοσαίοβ Δ}} 1.6 Σοϑὲ οὗ (86 τἱζδί- 
Θου8. ΟὈὐποοτηΐης Φασοῦ ἰΐ 8 ἀοοϊατοά, δαὶ 
ΡΟΩ μἷ8 ἀδαί ἢ ΜἘΠΘ8Β “᾿βδίμβοσγοὶ πἴὸ 15 Ρεδο- 
Ηἱθ,᾽" ἀεῃ. χ]ὶχ. 88.(. Τιΐδ ΘΧΡΓΘΒ9105,---ὧῆη ἃ (86 
τοιηατὶς 18. 480 ἰσγὰρ οὗἩ ἰδ β᾽ τὶν ῬὮΓΆΣΕ, 
βαιβογοά ἀπο ιἷ8 δι μον β,᾽᾿ ---ἶἰθ οὔθ Ββανίδε 
Γοίογοηοθ ἰο (86 δρ γέ, δηἀ ποί ἰο ἰὴ ὑοάν. Ἶἴδει 
ἰξ 18 ποὶ 8 οὈρ᾿ιαΐβαι, 88 ΒοΠΠ6 Οοπίεπα, 1οτ 
δεῖπρ δυτίεα, 18 ονϊἀοηί ἤγοπι (ἢ Γ6 0 Θοπϑἰ ἀογδιϊοιβ: 
(1) Οοησογπῖης 8600 1ὑ 18 ἀθοϊαγθα, ἐπαΐὲ “86 
αι βογοὰ ὉΡ ἰ8 θοῦ ἱπίο 186 Ὀεά, αοὰ γὶεϊάἀεὰ 
ὮΡ δ. σδοβὶ, διὰ νν»88 ραί βου πίο 15 Ῥϑορῖα," 
ᾷδ6ῃ. χὶῖχ. 88.(. Ηθ ναϑ "“"ραιῃεγοά ὑπο δ15 ρεὺ- 
ΡΙ6᾽ ᾿πιπιοα αἰ οἷ ὍΡΟΙ 18 ἀξδαιῃ: αὶ δ πὰβ 
οί Ὀυτγὶοα ᾿ἀη1}} ἰοης δἵϊον, ὅδ. ]. 18; (39) Οου- 
οογηΐῃς Ὀοῖδ ΑὈτγαμδη, θη. συν. 8, 9, δοὲ 
8480, θη. ΧΥΧΥ͂. 29, ἰξ 8 ἀεξοϊαγοὰ τδδὲ ἐμὲγ 
ἀἰϊοά, ἀπ ψοτὸ φαίλεγεά Ὡπίο {λεὶγ μεορῖίε, διὰ 
ὙΟΧΘ δωγίεά; δὰ (8) Το “οβίδιη αοά ἀεεϊατεά: 
“41 ψὶ}} καιοῦ ἰμ66 ὑπο (ΠΥ ἔδίμοσα, δηυὰὲ ἰΒοα 

Β4}} Ὀ6 χαϊπογοὰ ὑπίο δῦ στάντα (53Ρ) ἰα 

Ροδος," 2 Εἰἴηρϑ χσχϊὶ. 206. Μαπιίεβι]γ, θεϊπς 
φαιλεγεα ἰοὸ οπεὶῶ μεορίθ (οὐ 7αλ674) νι βοῦιεν 
υὐΐης ἀἰδεϊηοῦ ἔγουι ὑο1}} ἀεαίλ δὰ δεγίαἑ; δηά, 
ἔαγίδον, α΄ οα φαϊμοτοὰ ἰο ἰδ Τί Βοτϑ, παρ Ὀυτίοά. 
Τιιθ οχργεβδίοπ οουϊὰ δυο γϑίεγθῃθ ΟὨΪΥ (0 ἴ}ι0 
βρί τὶ, απὰ ἱπάϊσαίθθ {86 ἴδοὶ {πδὲ 8}} ἀορατιοὰ 
Βουὶϊα ΤΟΥ οδΥτγὶθα 0 Οη6 ΡΪδ866. 

Τὺ ἸΘῪ ΔΡΡΘΆΣ ἰο δοῃθ ἐμαὶ Αοίβ χὶϊ!. 86 σαι] 

τορδίης Ὀ0 οοτγγοοῖ, ἔνθ ρδϑϑαβοὸ 
1:9 δοϊά οὗ τδ6 μγεβοτξ ἰπυορε καςίοδ. 
οΥοσ, ἰξ ἰ6 ἴο ὕ6 οὐδοτυϑάὰ ἐμδὲ ἴβοτθ ἰ6 ποῖ ἃ οἱᾳ]θ ἐπυξδῶϑο 
ἴω 1:9 Νεῖν Τοδείδαιϑηΐ ἐπ ἩπΟδ [ἢ ΘΟΠΤΟΧἕ; ον 
ἕδλτοσαο ἴδο τουθοσίης οὗ Ηδάδο ὉΥ (λ9 (ἐξίσγαὐ) ρναφε.---Ε Β.. Ο. 
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ἰδιὸ8 δραϊηϑὺ ἰμ6 ὑγοοϑάϊηρ οχρ δηδιΐοη. [{ 18 
᾿πογοΐη ἀοοϊατοά, ἐμαὶ θενὶα «.ζ6}} ὁπ 8166}, δῃὰ 
ἴγ8.5 Ἰαϊὰ ἰο ὨὶΒ ἔδίμβοσβ, δηἃ Βα οοσγυρίϊομ.᾽᾽ 
ἘΠ6Ὸ ατγϑοὶ νογὰβ ἰγδηβαὐἰθὰ “ ζαϊα ἰὸ ἢ18 [δῖ Β ΥΒ᾽» 
(προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὑτοῦ) το ἰ)ο809 υϑοά 
ἴω [89 ϑορίυδρίηί ἰο ὑγδηβὶαίο ὑπαὶ οἵϊ-  ΘουγΥΪης 
Ἡδϑῦτον ρἤγαβο ὙΠ 1ο ἢ ἷ8 σοπάοχοά ἴῃ (6 ΕΉ α 8} 
Ψαεγβίοι: ““φαίλεγεά ἰο 18 αι γ 8." [Ὁ πηυϑί Ὧθ 
δοκηονϊεακοὰ ἰδὲ ἴπ (μὶβ ῥδββαζθ, δ δγϑὶ 
αἰδῆοο, (Δ 9 ΡΆΓΔΒΘ ΒΘΟΘΙῺΒ (ὁ ὯΘ 8 ΘΌΡΒυΐδπι ἴῸΤ 
διισίδα ; διὰ [18 ργθβϑίου ἰ8 ἀδοροπθὰ ἰῃ (86 
τοϊπ οὗἩἨ (80 Γεδον οὗ (Π6 Εηᾳ 118} Ὑογβϑίοη ὉΥ. 
{86 ἔπρτΟΡΟΣ γουάοτὶηρς οὗ προσετέθη 8.5 ἰαϊά ίο, 
ἰηδὲέθδὰ οὗ ραίλεγεα ἰοθ.Ὀὡ Τθ6 1ά68 οὗἩἨἁ ἁὈυγ18] 18 ποί 
ΤΘΓΣΟΙΥ δυρροδβίοα, Ὀαὺ 18 ἀΐτοοιν ρῥγαβϑηίθαὰ ὉΥ 
[η6 ἰογαλ οιρϊογοά ἐπ ἰγχαῃϑ]αιίΐϊοη. Τμἷ8 18 
ἰηάἀδοα 8 Ρο581010, βουσὶ 6 τηοϑὶ υπαϑυδὶ, ΓΘη- 
ἀογῖης οὗ ἐδὸ τοῦθ. ἴῃ {ΐ8 ϑερίμασίπίαϊ ῬΈΓΑΒΟ, 
ΒΟΥΨΘΥΘΣ, ἰἐ 8 τηδηὶ Του] ὁχοϊαἀθὰ ὈΥ {πο ἔδοὶ 
ἐπδὲ ἢ 86 Βοριίυαρίπς ἰδ 18 ἐμ 9 ἐγδηϑ᾽αίλοη οὗ 

(86 Ἠεῦγον ἢ δὲ, δι ἃ ΘΟ βθα αΘΏ ΠΥ ΘΔ ΒΔΥΘ 0 

τηϑϑηΐης ἰδαὺ (89 ΗἨΘΌΥΘΥ τοῦ δδ8 ποί. ΝΟΥ͂, 
ὙΓ115ι προσετέθη πιαν ταθϑῃ ἰαϊα ἴο, ΝΣ ποτὸν 

888 (μὲ τωοϑδηΐηβ. Τ9 ΥΟΥΒΘ ῬΓΟΡΟΣΥ ἰσγδῃ8- 
Ἰαίοαὰ σοδὰβ: “"θανί ἃ 06] δϑ]θαρ, δῃηὰ νὰ8 
φψαίλεγεαά ἰο ᾿ἰ8 Τα μΠοΥ8, δη ἃ δ σοττυρίϊοη.᾽᾽ 
ΤἈ15 ἀθοϊαγδίίου, ἔσγοπι ὉΔ ΣΟ ἱπβροοίίοη οὗ ὺ 88 ἱὐ 
ΟΟσΏΤΕΒ ἰῃ (ὴ0 Νοὸν Τοβιδιηθηῖ, παν ΤΘ8 Οἱ ΒΟΥ, 
(1) θενὰ αἀἰθὰ, δηὰ μἷ8 Ὀοὰν πτῶβ Ὀυγὶθά, δηὰ 
ΒΑῪ ΟΟΥΓΟΡοΥ---ἰ 6 χοΐθγομοθ Ὀθὶπρ ΟἹ]Υ ἰο {9 
Ἰοῦνου παίυγθ; οΥ' (2) θανϊὰ αἱθᾶ, διὰ 8 δρίγι 
ψοοΐϊ ἰο ἴΠ6 Ρ͵ῖΔε0 οἵ ἀορεαγίοα βρίτὶ 8, δηὰ 818 
δοαν ΒΔ οοτταρίοη---ἰ6 Χο Θ 66 Ὀοΐηρ ἰο [Π9 
ὝΠ0Ϊ6 δ. ΝΟΥ ἰβ ἔβαῦγο δηγίῃΐηρ ἱπ ἰδ 9 6008- 
(οχὲ ἐμαὶ ν}]} ὁπ 8Ὸ]0 υ8 ἰο ἀθοῖάθ ποθ} οὗὨ {1686 
ἦ8 ἐμ οοτγχϑοί ἰηἰογργοίαἰϊοη. Ἧ76 πιιιδί Ὀ6 συϊἀ εὰ 
ἐπ ΟἿΌΓΡ ἀοίογηιί πϑίϊοη ὈΥ ὑπ μδὲδ ἑοσμοεπαϊ οὗὨ (ῃ9 
ἩδΦΌτονΒ. ΑΒ νγγὸ ΒΑΥΘ Β66ὴ ἰδαὺ διηοηρδβὺ ἔθ οῖα 
ἐμοὶ ῬΈΉΓ͵ΑΒΟ πδὰ Χοΐογθῃ06 ἰὸ {86 δρὶ τὶ, ννϑ τουϑί 
ῬΙδοο ὑμδὺ τηϑδηΐϊηρς ὕροὴ ἰδ στ θῃ ΘΙ ρ]ογοα ὮΥ͂ 
ἐλ Αροϑβίϊο. . 

ἘΠῸ ζοτοροίΐης διρυπιϑηΐ ἰῃ Ῥτοοῦ (δαὶ (6 
Σὶ σὨίεουβ ἀοδα νγοχθ οο]]οοϊοἀ ἰὰ Ηδά68 '8 ἔ}}Υ 
Ὅοτπθ ουὖὐ ὉΥ {δ Ῥασγϑῦϊο οὗ Ὀἷνοβ δπὰ Τι σαγυβ, 
[ἶκο χΥὶ. 19-8]1. Οὖρ [ογτὰ ἀοοβ ποὶ ἱηάθοα 
ἀϊτοσοί)ν ἀδοϊαχο ἐμαὶ [ἀζατυβ τγὸ8 ἰὰ Ηδ468--- 
δομδοσγηϊηρ θΓ]γ65 ΟὨΪΥ. γγ88 {18 ἀθοἸ ΔΡ  οἢ ταδ66, 
γον. 28: “Απὰ ἢ Ηδάρβ ὃ9 ἴθ ἋΡ δα 6γ68, 
Ὀοΐσ ἴα ἰοτιηοηΐθ.᾽" 86 Ὑ8010 ῬΑΣΔΌ]6, δον- 
ΘΦΥΟΣ, ΒΟΘΙΒ (ο Ὀ6 οοὐδίγασίοα οὐ ἐδ6 ἰάθα ἐδπαδὶ 
οὶ τΟΣγῸ ὑπο γο---ἰ βου ἴῃ αἰδογοηΐ οοταρασί- 
τοθπ δ ἰμβογοού, ΤῈ6 υπάονίγίηρ που ρὺ ΒΘΟΙΏ8 
ο Ὅσο ἐμαὶ Ηδάρ8β 8 ἃ νογὶὰ ἰο υὶοἢ (89 ΒΡῚΡ18 
οΥ̓ 41} ιμὸ ἀοδὰ δζὸ οομπβίρῃδα, μαγνΐπρ ὑννο ΘΟ" 
Ῥασίσιθηί8---Ὅη0 οὗὨ οομΐοτί, δπὰ (86 οἶμον οὗ 
ξρίβΟΥΥ ---δορασαϊοα ὈΥ δὴ ἱπιραβϑϑῦ]6 σΌ]Γ ΟΣ 
οἴαστα, πὶ πὶ δροδικιης ἀϊδίδησθ οὗ ϑδοὴ 
οἶμβοῦ. ἸΤμαὶ ον [οτὰ ἀἰά ποὲ ἰηίομ ἰο ΤΟΡΓΘ- 
Βοιιὲ ΓΙΔΣΑΙῸΒ 88 ἰῃ ΠΟΘΥΘῺ ΒΘΟΘΙῺΒ (0 ὃθ ον θη. 
ἘΠ6 Η͵Ϊδοθ οὗ ἢἷ8 δϑοάθ ἰβ ποὺ εἰγ]οὰ Τεαυεη, 
ὍπΌπε “Αὀναλαηι δ δοδοπι; Ἀ6 18 ποὺ γοργοβοηίθα 88 
Ὀοΐηρς οδιτϊοὰ ὦρ ἰο ἰὺ ((λῈ6ὸ ζοποσαὶ ἴὍσια οὗ 
χρτοδδῖοι σπθη Ηθδύθῃ ἰδ ἰμ6 ἰθττηΐηυ8), Ἀ6 
ἦ8 ΘΙΤΩΡΙΥ οατγτὶοά ; ἱὑ 8 τὶ ΐῃ δροδκῖης ἀἰϑίδμοο 
οὗ Ἀίτοβ, Ὀοϊης βορδσζαιοϑα ἴγοιι ἷπὶ ΟΣ ὉΥ͂ ἃ 
ὁ455“---Ὀυῦ Ηθαγοη δηὰ Ηδὰθβ δῖὸ σοργοβοιιθαὰ 
δ Ὀεΐηρ ΡοΐΪ65 δραχί: “1 ἴδ 88 δἰ χὰ 88 Ηθαύθη 
---ἀδοροῦ ἰδδη ΗδάοΒ,᾽ 7οὉ χὶ. 8; 8 οθῃίγαὶ 
ὮὭροτο ἰδ πο αοα, ναὶ ΑὈτδθδι; αοὰ ἰδ. ποὶ 
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{πο το ἴῃ Ηἰ5 ΚἴΟΥΥ, ΠΟΥ 8ῃ96]8 ΒΑΥ͂Θ 8.8 τ βίο Υϑ 
οὗ ἰγδῃβροσγίδιίοη ; 1 ἰβ ποῖ γθργθϑθηϊθὰ 88 ἃ 
Ρίδοα οὗ ρμογΐϑοί ὉΪ188-- ΖΓ 18. ΤἸΏΘΓΟΙΥ σοπι- 
7ονιεαὦ (παρακαλεῖται), ἃ ἰθτπὶ ὩΘΥΘΡ υὑδβοὰ ἴῃ 
ἀεβουὶριϊομβ οὗ (μ6 ὈΪΘϑβθά 988 οὗ ἤοανυθρῃ. 186 
Ὠγροιθβὶβ ὑμδὺ Φ95908 σοπίοιῃηρίαἰοὰ ᾿ΑΖΔΓΒ 88 
ἴῃ Ηδάθβ ποὺ ΟὨΪΥ ΧἾΥ65 1ΌΤῸΟ διιἃ σοπβὶϑί ΘὨΟΥ͂ 
ἰο 86 ψ᾿018 ΡῬδυβϑῦϊο, Ὀαὶ 18 αἰγροιν ἴῃ δοοοτα- 
δῆ06 ὙΓῺ [Π 6 πϑί ΓΑ] ἰηἰοΥρτγοίδιΐοη οὗἩἨ [86 ὈΓΘΙ͂ 
διηὰ δβοαϊίοτοα ἰοδομίηρθ οὗ (μὸ ΟἹ ἸΤοβιδιηθηΐ 
Θομσογΐηᾷ ἰδ6 δὐοοὰθ οὗ δ τἱζμίοουθ ἀεδά. 
Ιι ρΡγθϑυτηθ8β ἰδὲ ΗΘ ΒρΡΟΚο }υϑὲ ἃ8 νγὸ οι] 8ὰ0- 
Ροβ6 ἰδαΐ ἃ 76νν, δοαυδὶηἰοά νιὶξὰ (110 ϑαστϑᾶ 
Βοοῖβ οὗ δ᾽8 ρϑορῖίϑ, νου! ἃ βρϑαὶσ.0 ὃ Ὠδίαγαὶ 
8 18 Βγροίμθδβὶβ ἰμδ ἔθ αν Ὀ66Ὲ μύρου ρτθ- 
[6Υ8Β ὙΔΟ δάορίοα ἰΐ, δα ἐμθη αἰἰοπιρίοα ἰο ὀχ ρ] δα 
ΟἿΚΡ Τῳοτὰ 5 ἐμαρ] θὰ τοργοθϑηίδίίου οὗ ἰῃ6 ρΡοβι(ΐοα 
οὗ ΤιΑΖΑΥ8 8ἃ8 8 ΓΠΘΥῸ ΘΟΠμ ἀοβοθηβίοη ἰὸ ον δὰ 
Ῥτολυάϊοοβ 

Ιῃ νἱον οΥ̓͂ 411 6 ἔδοίβ, 18 1ΐ ῬΟΒΒ1Ὁ]6 ἰο γοβὶϑί 
{8 9 οοποϊυδβίοη ἐμαὶ ἰπ υἱἱογίης 818 ΡΑΓΔΌΪ]Θ, ΘῸΡ 
Ιογὰ τοσοχηϊσοα (Π0 δχ᾿βίθῃο9 οὗ 8 5618} Ὀο]ἱ οὗ 
ἃ8 ἰο ἐμ! δυοὰθ οὗ ἱμ6 χἱχίθουβ ἰὰ δοοογάδῃσθ 
στ ἰλ6 παίιγαὶ ἰἰοσργοίδιϊου οὗ (8.0 ΟἹὰ Τ69- 
ἰδπιθηὺ ὑοδομίηθ, δὰ μαι Ηδ 880 τοοοχηϊζοα 
(89 ὀογσϑοίῃϑδβ οὗ ἐμαὶ Ὀ6] 19 ἢ. 

Τ}ο ἴδλοί ὑπαὺ (μΠ6 γὶουϑ ἀοδὰ, δ8 γγ0}} 85 (89 
νἱοκοά, νότοὸ ἴῃ Ηδάθδ, ὁχοϊιιὰθβ ὑπὸ 1ἰάθα, οὗ 1(8 
Ὀοΐηρ, ἐπ ἐί8 ἐπίἐγείν, Ἠ6}1 τοχαγαθα 88 ἐμ9 ρ]809 
οἵ ὅπα] ρυπ᾽βπλθηὶ. 

111. Πασε8 ποὲ λε ζύπδεοη Ἡοτίἃ ἱποϊμαϊππσ Τεα- 
υεη απάὰ ἩἨεἰϊϊ. 

Το ἀορτηδ ΠΟῪ δῦοιϊ ἐο Ὧθ οσοπίγογογίοα 19 
ἴο 6 ΘΔΓΟίΆΪΥ ἀϊδυϊηρυ 8 6α ἔγοια δῃμοίμον τ τὴ 
ΜΟΙ ἰὸ 18 ἰοὺ ἔγϑαι θη!  οοηΐουπάοά, δηὰ 
Μοῦ ψ1}} ΒοτοαῦοΡ Ὧ6 σοῃδίἀοτοα, υἱΖ. ἐμδὶ 
Ηδάθ8 ᾿παϊοβίοϑ ἐλ δίαίο 97 ἀδαίλ. ἴπ {8 Υἱϑῦ ΠΟῪ 
Ὀσέοτθ 9, ἰὐ ἰδ ἃ »ίασε; πῃ ἰῃθ οὐδοῦ, 8 σοπάϊιίοη. 
1 Ἠδάοβϑ ὍὈ6 ἰδ6 ὕηβοοῃ Ἦου]ὰ---αὶ,Ἕ Ῥίασε 

ἱποϊυάδίης [80 μίασέδ ἩΒΑΥΕῊ δηὰ ΗΣΈΙΙ,, 88 
ΕπγοΡρΘ ἱποϊυάθβ Ετδηοθ δὰ Οἀδυιηδηγ--δηὰ ἱ 
θοτθ Ὀ6 ΠΟ οὐδ οὶ ρἶἷδοϑθ ἰποϊυἀοα ἱμοτγοΐη, ἐμ 6 
ἰὴ6 Π7αάεε οΓ 1τὴε εὐἱοκεά τουδὶ Ὅ0 “πεἰδ, μὰ (ἢ 9 
Παάδε οΥΓ ἰλε τισλίδομα ταυϑὺ Ὀ6 Πἴεαυεη. Τὴθ 
οἴοχὶ τ 1}} πον ὍΘ τδᾶθ ἰο ΒΟΥ ὑδμδί ποῖ μον οὗ 
689 Βυ οΤἀΪη86 Βγροί 6808 18 Βογὶ ρίυ ΓΑ). 

1, Ηδάοβ, 88 {116 Ῥγοσβϑηΐ δῦοαϑ οὗἩ 86 ἀϊβϑιιδο- 
ἀἱοά 8βρίγ 18 οὗ (1λ0 τυνϊοἰςοά, ἰ8 ποὶ Η6}}.0 ΤΈγουρἢ- 
ουἱ ἐΠ 6 ϑογρίαγοβ ἰἰὶ ἰ8 ἀἱδβιϊησυϊθηῃοα ἔγοπλ ἰῃ9 
»ἶδοθ οὗ ὅπεὶ ρυῃἰϑμταθηὶ οἴ ἀον}]8 ἀπ ὰ τα θη. 

Ιὴ (09 Ὀορίπηΐης οὗὨ ἐδῖ8 ραυ 0 }ΔΥ ἱπνοβίϊζα- 
ἰΐοη, βρϑοίδὶ δἰϊθηϊοι 8 οδ] θα ἰο ἐμὸ [σὺ ἐπδὲ 
ΒΟΎΒΟΓΘ ἴῃ ἔμο ΒΙΌΪΟ ἰθ ἰέ βαϊα ἐπδΐ [81] 6 ὴ δ ροὶβ 
8.0 ἰῃ Ηδάοδβ, ΟΥὁ (μδὲ ὑπ0Ὺ 8.0 ἰο Ὀ0 οοπδίηδὰ 
ἐπογοίο. Το Γυοϊΐον, 18. χίν. 1δ, βροίκϑῃ οΥ͂ αϑ 
“Ρουρὺ ἀον ἰο Η 868, σῶβ ποὶ ἐδὸ {416} 
Ατγοδδηροῖ; Ὀυὶ, 88 ΜὙὸ ἸΘΒΥῺ ἔγοπι τοῦ. 4 οὗ (9 
ΒΆΠΔΘ ΘὨΔΡίΘΓ, (86 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΝ. ΤμῸ ποργὰ 
ἐγδπϑϊδίοαὰ “ἰδ ἴὰ 2 Ῥοί. ἰΐ. 4: “οἂ δραγοὰ τοὶ 
Δ} 1618 (ἢδὲ β᾽ηπθα, Ὀαὶ οδϑδὶ ἔοι ἀοτη ἰο Η6]],᾿" 
8 ποὶ Ἠβάοβ. ΤῈο ψ016 ῬΏΓΔΑΒΘ οαϑί ἐλεηι ἀοιοη 
ἰο ἩἨεὶὲ ἰθ (09 ἰγαπβὶδἰΐοη οὗ {86 ῥδγίϊοὶ }] 9 ταρτα- 
ρώσας---οἰ. 6. οδϑδὺὶ ἱπθὰὶ ἱπίο Ταγίασυβ. θυ 8 
ΒαΥΘ δοῖΠΟ Υ 0Ϊ8060 οὗΥ̓͂ ΡυπὶΒ χϑοηὺ ἐμδη Ηδάο8, 
υἱΖ., Τατίατιι, ἃΒ ἷπ (ἢ Ῥαβδαροὸ υ8ι οἰϊοὰ ; ΟΥ̓ 

φ [ΤῸ ὙΘΙῪ ὑδιδὺϊο δυκροοϑία τἴπ0 Ἰάοθα ἐπαὶς ἰμ9 ἢ ΓΩΔ0 
Αὐναδαηιε δοϑοτα ταὶ πᾶνο Ὀθοη ἃ δον δὰ ὩΔΙΏῺΘ ἸΟΓ [ἢ 
Ῥίασο οἵ ἀορδεῖϑά δ ἴῃ Ηράο6...8. Ηὶ, Ο.] ᾿ ᾧ -. 
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Π6 αὖψεδ. 85 ἴῃ ἴυκο γνἱϊ!. 81, ψοτο ἐδο Ἰερίοη 
οὗ ὑποίοϑῃ δρί τὶ 8 οδϑὲ ουἱϊ ἔγοπι (δ 6 ροββοϑϑϑὰ 
τὴ8η ἴῃ (Π6 ΘΟΌΠΙΤΥ οὔ 6 αδάδγοηθβ τ Τορτο- 
Βοηϊοα 845 θοβθθοπίης οὐν ᾿ογτὰ “188 ἢθ που]ὰ 
ποί σοι! πηϑηα ἰμθῃ) ἰο χοὸ ουὔί ἱπίο {μ6 (ἀ βυσσον) 

.᾽ Τμΐα ηδίίοῦ, ΒΟΎΘΥΟΓ, Ὑ{Ὶ1] Πογϑωῖνοσ Ὀ6 
τοΓο ΤᾺ]]Υ οοπδί ἀογοά. 

ἴῃ {μὲ Οἱὰ Τοβίδιθϑης ἰἤοτθ ἰΒ ΟσΘΟΘΒΙΟΏΔΙΪΥ 
δὰ αἀἴτη!Υ βοὺ ἤοσ ἢ (86 Ἔχ βίθμοο οὗ δ ρἷδοο οἵ 
ἀδτίςπ 85 δηὰ τὸ οἶμον ἰβδὴ ἢδάοβ, υἱΖ., Ανδά- 

ἄοα (71.132), ἰγδηβίδιθαά ἰθβ οὰν γογβίοα ἀεϑίγωο- 

ἐοη. Τί Φ0Ὁ χχυϊ. 6, “Ηδάοθ ἷἰβδ παϊκοὰ 
Ὀείογο ἢϊιη, δὰ Αὐδάάδοιῃ δι} πο οογογίηρ;᾽ 
ὅοὉ χχυῖί. 22, “Αὐδάδοῃ δπὰ ἀεαίά (13) 58, 

ἾΝα αγνὸ δοδτὰ (ὃ6 ἔδπια ἐμποροοῦ. 7οὺ χχχὶ. 12, 
“118. 8 ὅγο μπαὶ οοηβυαμπιοίῃ ἰο Αὐδάδοη ;᾽ ἢ. 
Ιχχχυὶ!. 12, ““88.4}} (ΠΥ Ἰονϊηρ-ἰκ ἀπο88 Ὁθ 
ἀεοϊατεά ἴπ (Π6 σγασε (37}), οὐ {ΠΥ δ! [Ὁ] Π 668 

ἧη Αὐδαάάου ἢ ΡῬτοΥ. συ. 11, “ἢδάθα βδπά 
ΑὐὈδάδοη δῖ δοὐοῦ Ὀὑοίοτο ἰδ Τοτὰ ;᾽ ῬΓΟΥ͂. 
χενὶ. 20, “Ηδάοθθ διὰ Αὐδάάοῃ δ ὩδΥοῦ 
{01}.᾿" 

ΑΒ πὸ οπίον (6 Νονν Τϑδίδιμοπί, γγὸ ρογοαΐτο 
(δι δὶ ἰ6 Ὀὰὶ αἰπ}ν δἀυπιυταιοὰ ἰῃ {890 ΟἸ]ά, 
8 ἐπογοὶη ἀἰβέϊ ον ἀδοϊαγοά---ἰ που σοποθαϊοὰ 
ἤγοια (86 γοδάϑγβ οἵ (116 ΕΒ ρ ἰδ Ὑ ογβίο ὈΥ͂ ἰηἴο- 
Ἰἰοῖ 169 οἵ ἰγδηϑ᾽αἰίοῃ. 

[η ον. ἰσ. 1-8 δὴ δοροὶ ἰὸ θοῦ γ88 ρίνϑῃ 
{89 ΚΟΥ͂ ΟὔἽδΒ6 Ρὶύ οὗ ἐλό Αὐνε (τὸ φρέαρ τῆς ἀβῦσ- 
σου----ἰ ΙΟΟΥΓΘΟΙΥ ἰταηϑἰαίοα δοίζοπιίεεε Ρὴ1) ΟΡΘῊΒ 
[π6 οἷλ νϑησο συ ουἱ Ἰοοσυδίθ. Τ 656 Ἰοοιιδὲδ 
δῖὸ ἀδβογί θὰ, γϑσϑθ 1], 88 παυίης “8 Κίηρ ΟΥ̓ΟΡ 
ἀθαι, νν 110 5. 116 Ἀπ χοὶ οὗ (6 ρὶΐ οὔθ ΑΌΥ58, 
ἢ 056 Πᾶπ|6 ἴῃ (6 ΗθΌτγον ἰοηζυθ 15 Αὐδάάοῃ, 
δαὺ ἱπ ἰδΒ9 Οτοοὶς ἰοησὰθ δαί ἷβ πδπηθ ἈΡο]]- 
γου.᾽ Νον, 6 ἰὲ γοιποιδογοὰ ἰδαὶ Αὐδαάοη 
'βΒ ἰῃ6 πδίῃθ οὗ (δαὶ ρῖδοθ οἵ νο9 πιϑη(ἱομοὰ ἴῃ 
(16. Ὁ]ὰ Τορίδιηδηΐ οἶμον (8η Η6468---οὐὔ προ ἢ 
ἰοτηὶ ἀπώλεια (“4 Ροίεἰα) ἰΒ (Π6 Βοριπαρίοὐ ἰγϑηδ816- 
(ἰοπ. οο8 ποί (8 Ὡδῆμθ σίνοη (ὁ μΐ5 ἸοδὰοΣ 
Ὀαχοί, ἰο ΒΑΥ͂ (ἢ Ἰ6αϑί. {6 φυωσρίοίοη ἰδ. οἰ Β6 Ὁ 
6 Ρὶὲ ψῇἤθησθ Π6 σΟΙ68, ΟΥ (Π6 οΐασθ οὗ νοθ ἴ0 
ἩΠΙΟΒ 6 8 ἰο 6 δοηδὶρηοά, βμουϊὰ ἰξΐ ῥσονα 
οἰμονΡ ἐθδῃ (9 Ὀἷΐ, ΠΔΥ 6 {0 Αὐδάάοῃ 8β8)δ- 
ἀονοά ἔοτγι ἰη (6 ΟἹὰ Τοϑίαπιθηὶ 

ἴῃ Βον. χυΐ!. 8 γοίδογοησθ ἰδ ζωϑὰθ ἰο ἃ Βϑϑηδί 
ἐπὶ ΔΒ6 6 8 ουὐ οὗ [86 ρῥἷϊ οΥ̓͂ ἐλ αὖψεε δηὰ το 
θ ἰο ροὸ ἱπίο ρογαϊἴοπ (ἀπώλεια) . ἴῃ χῖχ. 20 Ὠο 8 
Τοργοθθηϊθα 88 Ὀοὶηρ οδδὶ “πο {86 (ποὶ α) ᾿ἰαἶκα 
οὗ ὅτο Ὀυγηΐηρ τὶ ἢ Ὀγ᾿ πϑίοῃο ̓ ᾿-τοδΠἸ ἔθβιῚ Υ 6 
τηθαίβ πἷθ ἔοτοιοϊ ἃ ἄοοαι, ἐμ ΐ8 Ἰαἶκο οὗ 8Γ6 ἰ5. 16 
Αροϊ]οἶα, ἰῃ6 Δ᾽οδάάοπ, ἰηἰο τ ΐσι ἢ6 τὰ (0 ρο. 
Ιη ον. σχ. 8 βαίδῃ 8 γοργοβοηίϑα 88 Ὀδίηρ βῃιιὶ 
ὋΡ ἰὼ (86 Αὐνϑδθὲε ἴοτ α ἰβουδαῃ ἃ γοδγβ; δἵῖοσ διἷ8 
ἐπι ρυϊβοπτηθηΐ ἢ ἰα Ἰοοβοά ερδὶπ [ὉΓ ἃ 111:|}6 868- 
Β0η, δηὰ ἰἤθῃ, γον. 10, 18 σαδί ἱπίο “1 [δἶκθ οὗἨ 
το δηὰ Ὀγίτηβίοηθ ΏΟΓΟ ἰἴθ Βοδδὶ δὰ (86 
Εδ180 Ῥτορδοῖ δτὸ" -τ-ἴθ αἷϑο 8 δαβδί ἱπίο Αρο- 
ΨΕΙΑ. ΤΒοὴ ζο]]ον 58 (16 δοοουηὶ οὗ {Π 6 ζοηΘΓΑΙ 
δυάρπιοηῖ (νογθ. 11-18), αὔϊον νι σὰ (τον. 14, 
10) ““ἀεαίλ δβὰ Πα εδ᾽᾽ (οΥ (ἴο89 ἀοιδαί ηθα ὉΥ 
161}} ἯΘΙΘ ἴ0 Ὀ6 οδβὲ ἰηίο (Βθ βαῖπδ 'δκθ. Τμὶβ 
ἷθ ἀθϑοϊαγοά ἰο Ὀ6 λέ δοοονὰὶ ἀφαίλ. [ὰ βοϑϑιβ υἢ- 
αι δβιομδΪο ἐπαὺ {Μ18. “ἰαζε 97 3, γ᾽ (.Αροϊεῖα--- 
«ΑΑδααάαοη), ἴγοτι τ ῖοἢ Ὀοΐ Ἠδάεε, δηἀ ἰλε ρὲξ οὕ 
ἐλε Αὐνψεε βϑοῖὴ ἰο Ὀ6 ἀἰβιϊπσυϊδη θὰ, 88 4118 ὕγοῖ) 
(89 ΡῬΘη θη Δ ΥΥ, 18 “Πεἰξ τορατάοα 85 ἐπ ῥ͵δοθ 
οὗ (86 8:4] δηὰ ονοσ δϑίϊως μυ ἰδ θηὶ οὗἨ ἀθυ 8 
διὰ ὑπροῦ]γ τιθῇ. 

ὙΠ} ὑπὸ ἰπδίγυοίίοι ἐπ ζαϊμογοὰ ἔσοστη ἰδ Ὁ 
ΑΡροσαῖγρϑο, αζῦϑο ἴμῈ ὑδδοδῖηρα ΕἸΘΟ ΒΕΓ βοδῖ- 
ἰοτοὰ (σγουρὰ τ Νοὸνν Τοϑίδπηθηὶ. [ἰ 18 ἃ τ 6}} 
Κπονῃ ἔδοϊ (μαι ἐμοῦ ἃγο ἱνγὸ νοχὰβ ἴὰ τδ89 
ατγοοῖὶκς Τοδίδτηθον υγϊο ἰὼ [86 ΕΩρΊ 88 Κ᾽ οσγαΐου 
8.6 τϑηδογοὰ Ηε]]--- δε ἂἀπὰ Θεῆδεππα. Οὐ 
᾿ογὰ 8 γοργϑβοη(θα 85 δι] ουίης ἰδ 6 ἔΌσΤΩΟΥ οὗ 
(656 ΟὨ]Υ ἰτοο ἰἰπ|65---ἰη γοΐογθησθ ἰο ἐμ ὸ δὰ- 
τλἰ]Π!Ἰδἰϊοη οὗὨἨ Οερογηδῦπι,, Μαίί. χὶ. 28: [Κο χ. 
18: ἰο ἰὴ ἀεοϊἑγογαηοο οὗ ἰ6 ΟὨΌγΟΣ ἔγοεη δὶ 
Ῥονοσ, Μδῖιί. σχνὶ. 18; δηὰ ἰο (6 ἱπρτ δου το δσι 
ΟΥ̓͂ (86 ἀδεπεδοαϊεα ορ'τὶς οὗ Ὀΐνοβ, υΚὸ χτὶ. 23. 
δὴ Ὠο υἱἱογοὰ Ηΐβ ἔδασίαὶ ἰμτοδίθηϊη σα οοῦ- 
οορηΐηρς (6 σαβίϊηρ οὗὁἨ ὈΟ(Ὼ δοάν διπὰ φοωξ ἴτο 
Β6]], ἰπϊο ὠπφωεπολαδίς ὅτο, ἰλ 6 ἴοτηι δια ρἷονυ δὰ ἘΥ͂ 
ὲπὶ νὰ αδὴεππα; 866 Μαῖὶ. γ. 22, 29,80: χ. 28. 
ΧΥΪΙΪ. 9: χχῖϊὶ. 15, 88; Ματὶς ἰχ. 48. 47: ἴκιϊκο χιϊ, 
δ. Τηοδα ρδϑϑαβοθ, δϑρϑοΐδὶν Δίατὶς ἰχ. 
6 γ6 αΟΘἐ ΘΏ.Α 15 ἀοβου θα 85 [Π6 Ρ]8666 οὗ ““ἐδ9 
ἔνα ὑἰδδὶ ἤϑυον 888}} Ὀ6 αποποδοᾶ,᾽" ἱππτηοα Ἰαιοὶν 
σομποοὶ ἐποιηβοῖτοθ τ ἢ Μαίξ, χιϊὶ, 42 δια σαν. 
41, δὰ Βμον ἰδμαὶ (Πἰ8 οἶδοο οὗὨ ἰογιηθῃὶ 19 “ἐδ 
ἴατηδοο οἵ ὅγο᾽᾽ ---τἰδ 8 ““ονον δίς ὅτο ργεορδγοᾶ 
ἴοτ (86 Πονῖϊ δυὰ δἰ δηζ615,᾽ ἰαΐο τ δῖοι δὲ “ (δ9 
θῃηὰ οὗἩ ἰδ6 ποτ] '΄--δοι εσ. (8ὸ Ἰαάρτηοη ---δθ 
Ὑἱοοά τὸ ἰο Ὀ6 οαϑίύ. Απὰ (8686 8δ:ϑ 
ΤΩΔἢΪ (650 }Υ ΡΔΓΔ]]οὶ τὶ ον. χχ. 10-18.---- ἐδὸ 
ἴᾳγηδοο οἵ ἅγο᾽᾽ δηὰ (9 “ουουϊδϑέίηςς ὅτ Ἀγθ- 
Ῥδιϑὰ (ὁ (:ὁ6ὸ ὨοΥὶ δηὰ ἷβ δ 26}8 δ “ὁ ἐδο 
ἰαϊκο οὔ ἄτο᾽ ἱπίο πϑῖϊοῦ ὑλ6 Ὠονὶ} δηὰ ἐμ ο96 ἀὁ- 
ἱνογοὰ ὑὉΡ ὉῪ Ηδάθ8 ἴον ᾿υάρτιηθης 8}18}} Ὀ6 οδδὲ, 

ὈΙγΘΟΟΥ πη Ἰΐαθ στιὰ Π6 ἐθδοδὶη χα ἐμπὶ39 (}16- 
γοϊοροὰ ἃγο ἰμοϑο οὗ ἐδ Αροβϑίϊοβ. Ῥϑίοσ δά 
Φαὰς (2 Ρεί. 1. 4; 5υἀο 6) αρτοὸ ἴῃ ἀεοϊδεῖν 
μδὺ (80 δηροὶθ γῇο Κορὶ ποὶ {πεῖν ἄγδι δβίδίϑ 
ΔΙῸ ““τοβογυϑὰ ἱῃ δυογϊδδίϊηρ οἰδῖηπ ον ἀδτκ- 
Ὧ688 πηἰο Π6 Λυάκχαιοηὶ οὗ (Δι6 στοδὶ ἀαγ." ΑΤΘ 
{Π6Υ ποῖ ἴῃ ἐλε »ὲέ 97 ἰλ6 αὖψεε (τὶ ὑπ 6 Θσχϑορ- 
(ἴοα οὗ {μο89 ρῬογη θα ἤος 8 βϑϑϑοῆ ἴο δοϑδ 
ἔοτι ἢ ψ τι (οἷν Ἰο846Σ), τοϑοσυθὰ ἔου ἐδδὲ αὐσίαὶ 
ἀᾺΥ π θοῦ, ψ}8 δαίδη, ἐγ 5888}} Ὀ6 οαβὲὶ ἰπῖο 
(π8ὲ "νον δϑιίης ὅγο ργορδγοὰ ἴον {16 0611] δπὰ 
ἢἷ8 δηροῖὶθῦ" ΤῸ “' ἐυογίαδίπσ αἰεδίγωείον "ἢ 
ἐπτοδίοποὰ ἰὴ 2 7.698. ἱ. 9, 16 ἰο Ὀς6 ἰηδβίοίο 
δἴϊμον 7 6508 [88 Θοη16 ἰῃ δοϊης ὅτο ἑδκίην τϑῦ- 
ζοΔῃ06---ΘΕἴἴον Ηἶβ8 δαἀγνθηὶ ἴοσ Ἰυαάστηθηῖ. Ὁ} 
ἰδὲ ἐἰπηθ δἷβο, ἤθη “(06 οχὰ οοπιοῖβ τ} θα 
ιΒοιδαπά οἵ Ηἰ8 βαϊῃιβ ἰο θχϑουΐϊα ἡαἀστηοηΐ ρου 
8}},᾽ “18 τοβογσυοά ἐμ Ὀϊδοίζ 685 οἵ ἀλυῖζηθδ5 το 
ΟΥ̓ νηϊσὰ ἰδ9 Αροβι]9 Φυάδ ἰδδοῖθ9 015 ἰ5 γὲ- 
δογυεὰ ἴον ἰ)9 υπροάϊγ, Φυἀθ 11]-1ὅ6. Τδδὶ (89 
ὈΠρΟαΪγ ὅτ ἴῃ 2 ͵αφδ δ}1} δαυλὶ, Ὀὰπὺ Ἰθθ. ἃσὸ 
ποῦ γοῦ ἴῃ ὑμεὶν ρἷδοθ οὗ ὅπ] διὰ δυοτγὶ ϑεΐϊης 
Ραη 8]. πιθη ἐ---ι ΒΟΥ τὸ ποί γοῖ ἴῃ “εἰ. 

Αποίδον 1ἴπ6 οὗ ἐπΠοαρσαὺ Ὀθατγῖηρς οἢ ἐδ 18 Βρϑοῖδὶ 
Β.0}οοὲ νεῖ} πον Ὀ6 ργοθουϊθα, σϑί μοῦ ΟΥ̓ ΜΑΥ οἵ 
ααθδιΐου ἴδῃ οὗἨ ἀγαπιωθαί. ἴὰ υἱὸν οἵ (86 88 
οἵ αροϊεϊα (αδαάάοη) ἴπ ἰῃςς Ο]ὰ Τοδίδιηθηὶ δαὰ ἴῃ 
6 Βοοκ οἵ Βογνοϊαιΐίοη, Δ (ΘΓ ποὶ Ὀ6 5089 
Τοίογθησο 0 ἰμ8 ρΐδοο οὗ ἥπαὶ ριειπελπιδηῖ πδο8 
ες 8 δι ρ]ογοὰ ὈΥ 96905 δηὰ Ηΐβ Αροπε[68- 
Θϑρθοίδν τιμὴ (δ6 δυίϊοϊο ἰ8 θχργθββο, 85 5 
{τοα θη} ἴλ6 οα86 7 ΟΥὖγ [ογὰ ἀθοϊδυεδ, λίαὶς. 
νἱὶ. 18, ““Βτοδὰ ἰβ ἐπ γτοδὰ (μαὶ Ἰεδάδιἢ ἰο τὴν 
ἀπώλειαν. Ἦαπ ἀδποτῖῦθοε 7 .ἀκ5, οι χυϊὶ. 12. 865 
“9 βοῃ οὔ τὴς ἀπωλείας. ΤΒ6 Αροϑῆῖϊο Ῥβυὶ, 2 
ΤΏ 688. ἰΐ. 8, ΒρΘαῖκ8 οὗ (η6 γουιδιΐου οὗ “δο 598 
οἴ τὴς ἀπωλείας. 83,866 6130 Βοχι. ἰχ. 33; ῬΒΠ1. ἴἢ. 
19: οῦ. χ. 389: 1 Τίτι. νἱ. 9; 2 Ῥδι. 11. 1, 8: δ}. 1. 

Βυὶ νδίουον ταΔῪ ὃὉ9 (86 1ΌΓΟ6 οὗὨ (]16 1Δϑὶ 608- 
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εἰδοταιϊοπ, ἰὑ Β6ΘΙἢ 8 ἐπι ρο5510]6 ἰο δυοϊὰ (86 60Ὲ- 
οἰαβϑίοα ὕγοτχη 086 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ῥτοβοηϊθαὰ (δὶ 
Ηδιο5, 80 ἴῈΥὶ 88 10 ἰ8 {16 Ὀτυίϑοῃ οὗ 89 ὑπ ροῦν 
ἀεοδά, ἴα βοὺ {Π6 88Πη10 88 Η6}} τροραθα 89 {μ6 
στον δίῃ ρυίβοη οὐὁἨ ἀου 9 δῃὰ π|0Ὲ ; 88 ὈΘΙΌΓΟ 
τευ κοα, ὃ ὈΘΑΓΒ ἰο ἰπαὶ ρἷδοθ οὗἨἁ γ͵γὺθ ἃ Τοὶδ- 
(ἰοῦ δἰπιῖϊαῦ ἰο ἐπδὶ οὗὁἨ ἐπ6 7411 ἰο {16 Ῥϑῃ:ίθῃ- 
Εἰδτγ. 
Ἢ Το Π͵αάδε οΓ)᾽ ἰδὲ σοοά ἴἰ8 οὶ Πεαυεη. 

ΤῊ5 15 οὐἱάθηὶ ἔγοιῃ ἰδ {01} οί οομϑίαθτγα- 
.ἰ009: 

(1) Θοά, δηροῖβ, 99589 Οπτἶδὲ (βανοὸ ἀυτὶηρς 
(89 ἐΐθ Ὀοίνψοοη Ηἰ8 ἀθαίὰ δηὰ τγοϑιυγθθοί 0}), 
δῖ6 ΠΕΥ͂ΟΡ ΤαργΟΒοηϊθα 88 δυϊαϊηρ ἰμβογοὶθμ. Τ}}ῖ8 
ἷδ Βοδτο6 Οχρ σα ΐϊο οὐ ἰμ6 Ὠγροίμοβὶβ (Ππδὶ 
Ηδάθ8 ἰ8 ἃ ζϑῆθγαὶ ἰθσπὶ ἴον {9 ὕπβοου ἤοσ]ά, 
Τὰ ΔῪ ὍΘ Βαϊ, Βόονόῦον, ἐμαὶ (ἢ ἔθτπι 18 Θηι- 
ὈΙογοά οὨἹῪ ἰῃ τοΐθγθησο (0 (89 βρίγὶἰ8 οὗὨἨ ἀε- 
οολϑδοὰ τοῦ. Τἢ 16 δηβνγοῦ, 1 ν1}} Ὀ6 οὐδογυϑα, 
ἐχοοοΟϊηρσὶγ ᾿ἰτ 8 ἐμ6 Ὠγροὶοϑ]8 γ͵1ὺϑ ΔΙῸ 60Π- 
δἰἀονίης. 

(2) Ηδάθβ, “9 απ επέϊγχείψ, 8 ἀϊδιϊη συ θά 
ἴτοαι ἤδασοθ. Τὶ ἰ8 ἄοπμο ἰἱῃὰ ἱνὸ ἀαἰδιϊησὶ 
τηοἀ68. (α) ΒΥ Ὀοίηρ ρῥ᾽δοθά ἴῃ δηξ 6518 {π9Γ6- 
πἰΔἢ, 894 πη Φοὺ χὶ. 8, “1 8. 85 εἰσὶ α5 ΗΠ βϑαυϑῃ; 
Ὑδπδὶ οδηϑὺ ἰμοὰ ἀοΥ̓ ἀθορῈ " (ἤδη Ηδάοα; τμαί 
σδηϑὶ που ον ἢ 8.66 αἶθ8ο ῬΒ. ὀχσχχ. 8, Αὔοϑ 
ἶχ. 2. (δ) ΒΥ Ὀοΐης ζοοσαϊιζεα ἃ8 ὈΘποδί [86 50Ὁ- 
ἴλδο οὗὁἩ 106 οδαύί. Τδυ8 ἰἰ 15 ἀοβουϊ θα ὈΥ ἐδ 
ΔΥ̓ΒΟΏΥῚ “ὁ πείλεν ρατίδ οΓ {λὲ εατίλ;᾽᾽ ἀπὰ δβδῃ- 
Ρτγοδοῖ ἰο ᾽ξ 18 ὉΠΊ ΘΓΒΑἢΪΥ ἀσϑογὶ Ὀθα 848 α ἀεδεεπί 
--οἰθα8, Νπ. χυὶΐ. 88, οΥλἢ δηὰ ιΪ8 ΘΟΙΡΘΏΥ 8το 
ἀσβοτιθοὰ 8548 ρσοΐης “ἀονη δἰΐϊνο ἱπίο δ ἀ685᾽᾽ 
ἰδγουσὰ ἢ 9 οροπίπα ϑατίδ. 

(8) Νοῖὶ ΟὨἿΥ ἰ8 {μ0 ἰάθε οὗ φἰμαίζίοπ δεπεαίἢ 
λὲ οατίλ Ῥτοβοηϊθα σῆθῃ ὑπὸ πὶοοὰ ἅγ Βροόϊοη 
οὗ, Ὀὰϊ αἴ8δὸ τυῦθῃ ὑπὸ δπίγᾷποο ἐἰπογοϊηΐο οὗὨ (6 
τἰχυίθουϑ 'ἴ8 ἀοβοῦ θὰ, Νοί ΟὨΪΥ ἴ8 ἰὲ ἀοοϊατοά 
ἴδὶ Κογδὴ δηὰ ἷ8 ΘΟΙΏΡΘΩΥ ““τοεπί ἀοιοη δἸἷνο 
ἰαίο ((λ6 Ρ»ἱ1) Βαά68;᾽᾽ Ὀυΐ, 4180, Φ4σοῦ οχ- 
οἰδίιαιοεά, ὅἀοπα. χχχυὶ.. 86, 41 ν.}} σο ἄοιπ ἰπῖο 
Ηδάδα ἀπίο ΙὨΥ͂ Βοη.᾽ Νοὶ ΟὨΪΥ ἀἷά 4] 8581 
(80 πὶϊοὰ οὗ ΕἼΔΟΥΣ “0 ὀγίησ ωρ ϑαιαθο)," (1 
86. χχυϊὶ. 8), ἐμ ἰοϑιϊ γίηρς ἰο (π᾿ Ῥορυΐδν 
Ὀ6] 1 οὗ 48 ἴο {πὸ ἀεδοεπέ οὗ (.)λ0 Βρὶ γ (8 οὗ {πο χοοὰ; 
δυὰ ποὶ ΟὨΪΥ ἀϊὰ ἰμὸ ἰογτ  δοὰ τνοτλὴ Θχοἑβ τ), 
(τοτ. 18) “1 βὰν χο8 αἀδοεπαϊπσ ουἱ οΥ̓͂ {6 
δΑτιἢ,᾿᾿ Ὀὰ {πῸ δρὶ τὶϊ οὗ βαπιποὶ (απαυδϑιΟὩ ΔΌΪΥ 
818 ϑρὶ τις, γαϊβοά, ποὺ ὈΥ͂ (Π68 ἰπσαηίαι ἰοῦ 5 οὗὨ (86 
ποιηϑη, Ὀὰΐ ὮΥ ἰδ0 ρόοτονῦ οὗ αἀοἀ) ἰ8 τεργοϑοη( δὰ 
ἃ8 βαυϊηρ ἰο (80 Κίηρσ, (τοῦ. 156) ““Ὑ0[ὮΥ Βαβί 
που ἀϊϑαυϊοιοα πιὸ ἰο ὑγίπσ πιὸ μρ 3) ΟΥ̓ ΕἸ 176} 
δΔΙοηθ οἵ 4}} τ86 ΟἸἹὰ Τοεβίαπιοπιὶ βαϊηΐβ 8 ἰἰ βδὶὰ 
(μι Βα αδοεπαάεα, ἀπιὰ οὗὁὨ Ὠΐπι δἸοηα ᾿ἰ 18 βαϊὰ ἐπδὶ 
6 πεηὶ ἱπίο ἤδαγθη (Ό3). ὕπαιθβιοῃΔΌΥ 
ἐδ ἰάοβ οὗ ἰ6 Π7αάεα ο7 ἰλε σοοά φτοϑβοπίοα ἴῃ 
ἐπ ΟἹά Τ᾿ οδι δπιθηίΐ, 15 δὲ οὗ ἃ δυωδίεγταπεαη 0Ϊ8066, 
ἀϊδιϊποὶ ἔχοι Ἠδδυθῃ. ἴῃ βίσγὶοῦ δοοοτάβῃσθ Ὑ1|} 
(86 μεμα ἑοφμεπαϊ οὔ (6 ΟἸὰ Τοδίαπιθηΐ, ον [ον 
ἩδΐοΩ 86 τοΐογχοα (0 Ηΐθ οσὰ δϑϊαϊης πὰ Ηδά 68 
ΒΡΟΚΟ οὗ ἱἰΐ 88 σχριηδϊ πίη “ἴμγθὸ ἀλγ8 δηὰ 
αἰκίνδ πὰ (6 ἀεαγί οΥ ἰλ6 εαγίλ,᾽᾽ Μαῖϊ. χὶ!. 40; δηὰ 
ἐδ Αροβίϊο δὰ] ἴῃ τοίοστίης ἴο 16 Βασι δυθηί, 
ἘρἈ. ἵν. 9, τγοίθ οὗ 2659 88 "" ἀοβοθηάϊηρ ἰπίο 
ἡρῷ ἐοσεῦ »ατίε 977 (Ὺἡ6 εατίλ᾽᾿ -θαὶ οὗὨ (818 Βετο- 

ΘΓ, 
(4) Ταιε ἰδὸ Παάεε ο9,( ἰλδὲ ροοά ἰβΒ ηοὶ 

Ἠδδνοη, ἰ8 οὐ θη ἤγοια (δ 6 δαί ἐμδι ἴἰὑ 15 ΔἸ ΤΑΥ͂ 5 
Βροζθῃ οὗ 835 ἃ ρῖδοθ, δὶ (ἶἰο Ὀοδί, οὗ ἱπιρογίοοι 
Βδρρίῃ655---ἃ ρὑἶδοθ ίο Ὀθ ἀοϊἑνεγοά ἤγοω. Τ868 

Ῥίουβ τίου οὐὗὨ (μὸ χὶῖχ. Ῥβαὶπιὶ οσχοϊδίτηθὰ (Ὑ9}. 
16 [107]7) ""αἀοαά νι] γοάθοτα τὰῦῇ 808] ἔγοιῃ {119 
ῬονΟΡ οὗ Παάοδ᾽᾽'---ϑ οὐ 6] σοσϑη 66 ἔσο ἃ ΡΥ 808. 
Ῥανὶὰ, ψιιο Ββαά Ὀτγίρσυ υἱβίοπϑ οὗ ἃ Γαΐίισο σἸΟΥΥ 
ϑίιου. δα 84 βθθὴ (89 ἴδοθ ΟΥ̓͂ (86 Βο]ίνογον (8. 
ΧΥΪΙ. 16), τυσοῖθ, ποῦ ΟΠΪΥ ῬΤΟΡ ΘΓ 168}} 07 δοΠ ΘΟ Γη- 
ἴης 6 Μοββῖδι, Ὀὰϊ α͵80 δοποοσγηΐϊηρς Βἰτ8ο} 7, 
Ῥβ8. χυὶ, 10, “Τθοιι τῦῖϊῦ ποὺ Ἰοᾶνο ΠΟΥ͂ 8οι] ἴῃ 
Ηλά68,᾽᾽ [Ι{ Ββἰγίοὺ δσσοσάδησο νυνὶ ἢ {πὸ 4684. βού 
ἴον ἴὰ (Ὦ686 Ραββα 68 (ἰὰ Η 4468 ψγ͵ὰ8 ἃ ρυΐίβοῃ, 
δ΄ (6 ψογὰβ ἴῃ Ηοβοα χἰϊὶ. 14, γοΐογγο ἰοὸ ὍΥ 
[86 Αροβί]ο Ῥαὺὶ πῃ 1 ον. χυ. δΆ4, δῦ, “1 νν}}} τὸ- 
ἄοθαι ἰμ6πὶ ἔγουαι (16 δηὰ οὔ Ἠδάθ68, 1 γυὺ1}} γδὴἢ- 
βοῖὰ ἰμθὰ ἴγοη ἀθαὶῃ. Ο ἀραδῖϊι,  νν1}}] Ὀ6 {ΠΥ 
Ρίοχιαρθ; Ο Ηδάοϑ, Τὶ ν}} Ὀ6 [ΒΥ ἀοδιγαοίϊ οἢ.᾽ 
Ηογα τ86 βοραγαίΐϊοη οὗ βοι}]} δηὰ ὈΟΥῪ βθοτΒ (0 
6 βρὲ ἔογι ὈΥ {86 δρργοργίδίθ ἰϑυτὶ ΓΘ ; (89 

᾿πιρτβοη θα σοηάϊιΐοη οὗὨ ἐμὸ βορατγαϊθά βου], ὉΥ͂ 
86 Ῥίγᾶ80 λαπά ο"Γ Παάε6. Τὸ Ῥσοιμΐβο 18 οἵ ἃ 
ἀοἰἰνόγαμποθ οὗ (86 βου] ἔγοπι 118 ῥτυίβοη, διὰ οὗ ἃ 
γϑτυηΐου οὗ 8οι1} δηὰ ὈΟΔΩΥ͂ ; οΥ, ἰὰ οὐδὸν ΟΡ 5, 
οὗ 8 γαοβυσγεοίίοη οὗ (86 Ὀοάν. 

Ῥανίὰ 4180 ψνζοὶθ οοποογηΐϊης ἰδ6 Ηδο5. ἰο 
σι ϊοἢ ἢ6 νγὰ8 δὺουϊ ἰο ἀορατγί, Ὀυὺ ἴγουι τ ἃῖσα 
ἢ νγὰ8 αϑϑιυγοὰ (Παῦὺ 6 ννὋ8 ἴῃ ἄμσο (ΐπιο ἰο Ὀ6 ἀ6- 
᾿ἱνεγοά, Ρ5. νυἱ. ὃ (Ὁ) “1ὴ Ηδάθ8 7 5}18}} χὶγϑ 
ΤῊΘΘ (888 ὃν. 2. Α. ΑἸοχδπάᾶου ἰῃ ὃΪ8 δοτα- 
τηθηΐ ΟἹ 680 γογὰβ τγῖϊο8: “Ἶη δλεοῖ, (ἢ 9 
φταῦε, 88 ἃ ΠΟΏΘΓΑΙ γοσορίδοϊθ, ΒΘΥΘ ΡδγΑ]]οἱ ἰὸ 
ἀεαίλ, ἀπὰ ἀκ ἰῦ τηδαπίης ἰδ 9 ἀπδθθη ΜΟΥ] ΟΥ 
βΒίαϊο οὔ πὸ ἀθδά, σγῆο νν}}} δοϊςπηον]οᾶρο οὐ σὶτο 
(μ8δῃΚ8 ἰο Το Τὸ Ηοῦτον νοῦ ἀθηοίοϑ ἰδ δ 
κἰπά οὗ ρταΐβϑο σα] ζουί ἢ ὉΥ (19 ὀχρογίϑθησο οἴ 
ξοοάῃθ659.--Τ 8 γοσβο ἀο68 ποί ῥτοΥο ἐμὲ θανὶὰ 
μωὰ πὸ Ὀο]οῦ οὗ ὀχροοίδιϊοη οὗ ἃ ἔαίατο βίδίο, 
ΠΟῸΡ ἰδδί ἴ1Π0 ἰπ ον πιοάϊδίο βίδίθ 18 δὴ Ὡποοη Βοῖοι 
οπ6, Ὀπὺὺ οὔΥ ἰδὲ ἀῃ {}}18 ΘΙ ΘΕ ΘΠΟΥ͂ 86 Ἰοοῖζα ΠῸ 
ἔατίμον μη (6 ο1089 οὗ Ἰἰἴ06 45 ἰῃ:0 δρροϊηϊοά 
ἰοῦτα οΥ̓͂ ὑμϑη κβιντίης δηά ρῥτγαΐϑο. ΒΔΙΘΥΟΡ 
ταὶς ονθαι Δ} ζοϊ ον, 10 νγὰβ οογίδί ἢ ὑπαὶ Ὦ18 
ἄθαιῃ νουϊὰ ρυὺ 8π οῃὰὶ ἰο (δ 6 ῥγαΐβθ οὗ 6οὐ, ἴῃ 
μι ἔοτπι δηὰ (οδβθ οἰγοιυπιϑίδησο8 ἰο ὙΠΟ ὨΘ 
δα Ὀδδ6η δοοιιϑίοπι)οα, Το 1δ8ὲ σους 18 οο᾽- 
(αἰ αἶγ ὑσαθ; δηᾷ γοί, 18 ἰὑ δοπαοίνδοϊο ἐμαὶ θαγϊὰ 
σουϊὰ Βανὸ ψυϊίθῃ μη, οὐ {Π6 Βυρροδβί(ίοη ἐμαί 
(86 ἀορανιίηρ βρίὶγὶ 8 οὐὁἁ (86 τἱ θοῦ θοῆς ἰπὶ- 
πιραϊδιοὶΥ ἰο Ἠθαγοαῦ Οουϊὰ οηθ δῦοιιὶ ἰο ἀ6- 
Ρατὶ ἱπιιηοαϊδίεὶγ ἰο (19 ρίοτίουβ ρῥΓαΐβοδ οὗἩ (89 
Ιαπὰ οἵ σΙΟΥΥ, μᾶνθ ροῃηοά, ὑπο (ἢ 9 ἐπϑρὶτα- 
ἰἰοη οὗ (86 βρίτγὶι, (ῃ9 τγογὰβ “1 Ηδάθβ ψῇο 
814}} αἷγτα Τ60 {Π8ηκ8,᾽ ΟἹ ἰπ6 βυρροϑί(οη 
οἰ δον ὑμ8ὲ ἴδ0 Παάεε οΓ ἰλὲ σοοά νψὰϑ Ἠδσδγοη, 
ΟΡ ἰδαὺ {86 ἰοτια Ἰηιἰϊἰσαίοι τη ΥοΥ ἐλά δίαίε οΥ 
ἀεαιλ52 Ἰ,οἰ οὔθ ἱπηαρίηο, ᾿Γ Ροβ5810]6, ἐπ Δροβίίθ 
Ῥδὰ] ἐμὰ πυτιιϊησὶ Τ}6 ὙΟΥῪ οχρ]δηδίΐοη ρίτϑῃ 
ΌΥ Ὧν. Αἰοχδηάονῦ, γοαυΐγοθ ὑμδὶ ἰμ9 Ηδὰρβ (ὁ 
νι σι [86 Ῥπδὶπιΐδίὶ οἰ (μαὶ ἣθ νγὰβ ἴ0 ἀσρηγίὶ 
νου] ἃ ματα ὈΘ66Ὼ ἃ οἶδας δἰ 6 Γ οΥ̓͂ ᾿ΠΟΟΉΒΟΪΟΙ8- 
Π6598, ΟΡ" οὗ ἀΓ Κη 6958 δηά σίοοη. ΤῸ ΟὨΪΥ ὁ8οδ09 
ἴγοτα ἰμἷ8 Θοποϊιιβίοι ἰ8 πὶ 186 Ὠγροι αβἷβ, ποὺ 
ΟὨΪΥ (παι ᾿ὸ τνν88 ποὶ ἐπερίγϑα ἴῃ (8 υἱ ΟΥ̓ΔΏΟΘΘ, 
Ὀαὺ Αἴ8ο (δῦ Βὸ ψγὰ8 ἴῃ ΡοΟΒίἰΥγ6 ΟΥΓΟΥ 85 (ο (190 
οοηάίιΐοι οὗ ἀοερατγίεοα Βαϊηΐ5. [{ 18 ποὶ δῃουχὶ 
ἴο ΒΌΡΡοΞΨ9 δαί 6 νδϑ ἰπ ἱζῃόγδῆοο ΟΥ ἀοῦδὶ 845 
ἰο ἷβ. οὐγῃ δβρί γι 8] σοῃ ἀ 1 0η--τῶϑ ἰὸ οί ον λό 
85 ἃ παϊπί, Το ἱπιρ] οἀ δαβογιΐίοη οὔ (μ6 οχ- 
οἰαιαϑίΐοπ ἰ8. ἀπίνοσβαὶ--- 1 Ηδάοα ψἘ80 88} 
εἶνο Τ66 {Π Δ }05᾽" 

ἴῃ τηδηϊοδὶ κοσογάδοσου νῖ ἣν (6 ἐοσπίηρ οὔ 
(Π9 ΟἹά Τ᾿ εβίδιιθξ οὐ ἰδ 15 δι ]οςί, 15 1Π6ἱ οὔ 186 
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Νον. ὙΒθη ον ᾿ογὰ τοὔογγοα ἰο (δ δοπάϊ! ὁ. 
ΟΥ̓ ΙΔΖΑΤυΒ, Πυ1κὸ ΧΥΪ. 256, 6 ἀἰὰ ποὶ Βροϑδὶς οὗ 
ἷπ 85 ΘΗ ΟΥΗΣ [86 []]} 9959 οὗ ἷ5 Βα Β6 Γ᾽ 5 ὨΟΌ 56, 
Ὀαυὶ 88 Ὀοίης “ εοπεοτίεα ;᾽᾽ 4 ἰθττη, 88 ὈΘΙΌΣΘ Γ0- 
τρδτκοα, ΠΟΥ͂ΟΡ υδοὰ ἴῃ Γοΐογθηοϑο ἰ0 9 ογβ οἴ 
Ποάτοθ. Απὰ σψοη [86 ΑΡοβὲϊο Ῥδιὶ δροῖζθ οὗ 
ἐπ σοπάϊιΐου οὗ ἐλ ΟἹὰ ἸΤοδίδιοϑθοΐ ποτ ἶθ8, Ἀ9 
ΤΑΒκ68 τηϑδηϊοδὺ ΣΘίρογθηο9 ἰο ἐν 6 ᾿ποοπ Ρ] ΘΕ 6988 
οὗ {πον ὈΪοδδοάποϑθ δηϊδοοάθηΐ ἰο ἐμ ΟἸ γἰβί δὴ 
ἀϊδροηβαίΐουῃ. ἢο νγσοίοϑ, Ηοῦ. χὶ. 89, 40, ““Απὰ 
{8680 4}1, Βαγΐης τοοοϊγοα 8 σοοά τοροτί ἱστοῦ ἢ 
αι. 8, γϑοοϊνοα ποῖ (ἢ 6 Ῥγοῦιῖθο, αοα μΒανίηρ ὑτο- 
γνἱά δὰ βοτηθ Ὀοδίίον ἐἰηρ ΤῸ υ8, (δδὶ (Π6} πιιπουὶ 
5 Βδοι]ὰ ποί Ὀ6 τηδὰθ ρογίθοι.᾿ Ὧν. Ονθῃ Το- 
76ο.8 (818 νίον, δ γι, “(6 Αροϑίέϊθ ἰγοδίβ 
Ὡοὶ ΒΟΓΟ δἱ 4}} δὺουϊ ὑμ0 αἰ θγθησο ὈθίνγθΘ ΟἿ 6 
βογὶ οὔ πιθὴ δηἃ δῃοῖθ ον ΔΙ͂ΟΡ ἀοδί, 88 18 ονἱ- ἰ 
ἀοπὶ ἴγομι [16 γοτν γοδάϊηρ οὗ (δ9 Βρ158116.᾽ ὙὙ108 
πὸ ἰχθοδὲ ΥΘΎΘΤΘΠΟΘ ΓῸΓ [8.6 ἸΠΘΙΔΟΥΥ Οὗ δαί 
τοδὶ πϑῃ, ἐμ9 ττῖϊοσ πουϊὰ τοδὶ (μα (ἢ 6 
ΥΟΥῪ τολάϊηρ οἵὗἩ ἰμ9 ΕΡρίϑι190 885 194 ᾿ΐπι ἰο 9 
ΟΡΡοϑίί6 δοποϊυβίοῃη. Τὴ βδρϑοΐδὶ βοοίϊοη πε] δ ἢ 
ἱποϊα 68 (6 τοτὰβ φυοϊθὰ δῦονο, Ὀθχίη 5 ̓πιηλο- 
ἀϊαιο Υ ὑροῦ (Π6 οἷοθθ οὗ οὗ. χ. 84. 1π {86 ]δἰἴον 
οἷδιβο οὔ ἰδὶ γοσβο (86 Αγροϑβϑίϊο βοὰ γοΐογτοὰ ἰο 
16 ὨΘΑΥΘΩΪΝΥ ἱπδογιίδηοθ οὗ ἰδοβο ἰοὸ σοῦ 16 
νῶ8 (θη τσὶ. 76 ταϑῃίῖοπ οὗ 818 68}}8 70. 
8 Βροοἷ4)] βοοίΐοῃ πῃ τσ ὮΘ ΤΑΥ͂ ἰποῖίθ ἰἰλθηπι ἴὸ 
ζα!0}}{]}} 688 πα οὐ ον ἰο ἐλ) οὈϊαϊηΐης οἵὨ ἐμαί ᾿ἰη- 
Βουϊίδηθοθ. Ἦοσ ἱμογοΐοσθ Ἡσιΐοδβ, Ττογϑ. 8, 86, 
ΓΟ δ8ὲ πού ΔΥΔΥ͂, ἰπογοΐοσο, γοῦν σοῃβάθῃοο, 
ὙὉ1Ο ἢ 80} ὁτοδὺ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΟ οὗ ΓΟϑΓα; ΤῸΓ γ6 
δδτο ηθοὰ οὗ ραίΐοποο, ἐμ, ΔΙ͂ΟΣ γὺ ᾶνὸ ἀοῃο 
ἐμ6 υὶ}} οὗ αοἂ, γα υὐἱσῶϊ γοοοῖνο 89 Ῥτγοπιῖβο. 
Ῥξλαί Ῥτοιιϊδοῖ Μδηιϊθϑον ὑμδὶ οὗὁἨ ἰμο λεαυεηὶν 
ἱπμοσίδποο Ηο (ἤθη Ῥγοδοϑάβ ἰο βοὶ ἔουὶ ἃ ἐδ 9 
119 οὗἩἨ ΤΑῚ, τ ΒΙσΒ 18 ἴπ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰο ἐδπΐδ ᾿Ἰη δ 6τὶ- 
ἰδῆὴσο, ὮΥ ἰδ ΘΧϑρ})9 οὗ ἴμ6 ΟΪὰ Τοβίδιηθηι 
δαϊη9 0 δὰ Ἰἱνοὰ 1 ἰὰ (Π6 τυϊἀϑὲ οὗ ὑγ16}8 διὰ 
διδιοιϊοηΒ. Τη6 δ γ8] δροάοεὶβ οὗ (δ9 γϑο 89 
οἵ οδδρ. χὶ. σου Ἱὰ βϑθιηὶ ἰο ὉΘ, “ Τ 686 4]}1, Βανίηρ 
Τοοοϊνοὰ ἃ ροοὰ τοροσὶ ἱμβγουρὰ ζδῖι, δαυΐης 
Δοΐδηο 06 τῶσϑ βού Ὀδίογο ἐδθη), γεσείυφα (116 
ῬΧοΙαΪΒο ;᾿ ὈὰΓ ποὺ 8ο0---ὙἸΒΘΥ γτοοοϊνοα μοί ἐδ 
Ῥτοιιΐδο; Θοἄ Βανίπρ ῥτουϊἀϑα δοπιὸ Ὀοίίον ἐδ ηρ 
οῸ7 ὰ8, ἰδὲ ὑμ6 7 του 18 δου] ποὶ 6 πχϑὰθ 
Ῥονγίοοι,᾿ [8 ἱ{ ποί ταϑηϊΐοβί ἐδ (86 ΑΡοΒι]6 δ8- 
Βογίβ ἐμαὶ ἰ89 οἷά Τοβίδιηθην Ὑογί 198 ἀἰὰ μοί 
τοοοίγο (δ οἷ λεαυεηίὶν ἱπογ ἴθ π66 ἀπῈ}} (8 6 ΟὨ γἶ8- 
εἴδη ἀϊβροπϑαιϊου, δηὰ ἐδπαΐ (86 ἱπιρ]|ϊοα ἱπδβίσιο- 
ἰ(ἰοῃ ἰο ΟΝ τ βιϊδηθ 18, “ἴοι, ὙΠῸ δ οδ᾽]ϑα ἰο 
ΘΔΥΓΕΪΥ ρῥδιΐθηοο ᾿ἶκο ἐμοῖσβ, τὰμμ. ὑπο ὈοίίοΓ 
δυβρίοοβ ἐδ γδ8 γουο ϑωΐδα (0 (θη, ΟΥ̓Θ (868 
ΒΌΓΘ ΒΟΏΘ οὗ ἐπιηιοαϊα6 ὈϊΘαβίηρ Ὁ᾽ 

(Ὁ) Τὴ στοδὺ δὐρυηιθαί, μον νον, ἰῃ Ῥυοοῦ ἐμαὶ 
{η9 Πἤδάοβ οὔίδο σἰχμίοοιβ σαδ ποὺ ΗἩθδυθα, ἴθ (0 
Ὀ6Ὸ Τουπὰ ἰη ἰδ ζδοὶ οΥ ἐποὶγ ἀο᾽ σοσϑῆσο {π6Γ6- 
ἔγοτα δὐ 6 Ἀϑϑυγγοοίίοη οὗ οοὖὐῦ ψογτὰ. ΤῈ οοῦ- 
δἰ ἀοτδιΐοη οὐὗἉ {μὲὶ8 ἰορίο, ΒοΟΟΥΟΥ, ΠΙΟΤῸ ΒΌΡΓΟ- 
Ῥτίδιοῖν Ὀοϊοηχβ ἰο {9 οοποϊυαάϊηρ δβϑοίΐομ, ἰῃ 
ἩΔΙΟΣ τἰ89 οὔοτιὶ νυν] Ὀ6 τηδάα (0 δϑὶ Δ Ὁ} 188} {8π9 δἵ- 
ϑτνιηαἰἷνο Ῥτοροβί(ἴοη ὑἰΒδὶ Ηδά68 8 ἃ ρ͵δοθ ἴπ {89 
ὕπδβοοα ου]α ἀϊδυϊποὺ ἤσοια θδυϑη δηὰ Η6]]. 

ΙΥ. Σίαάεε ποὲ ἰλε ϑίαίε οΥ̓ δεαίδ. 

ΤῺ6 ορίπίομ ὑμβαὶ Ηβάθα ἱπάϊοσαίθβ (αὐ 1οδϑὶ 
ἔγοα θη} γ) ἃ δίαία δηὰ ποὶ 8 ρμίαξε, 'β ὁῃ9 (ο ἃ 
ἔτοϑὶ οχιϑπὶ ϑοϊοτί αἰ πϑὰ ἰῃ Ῥγοιοβίδηϊ ΟὨ ΓΟ 68. 

Τοὶϑ ορί ἴοι ΒΡΡΘΑΓΒ ἰο (μ6 Ὑγγίϊον ἰο Ὧ6 τ1ὴ- 
ϑυρροτίοα ὈΥ ἃ 8ἰηᾳὶ9 Ξοτὶρίαγαὶ ρϑββαρο, ἰἰ 6 

οορίοχὶ οὗ νι ΐοῖ γεσμίγεα Ὁ5 ἰο Ραΐ Βαοὶ δὰ ἰηξ εἴν 
Ῥτοίδιϊοα ὑροη ἰδ. Τ6 ΟἿΪΥ ἰοχὶβ ἐμαὶ πὶῖ} 80- 
ρϑγϑηΐ Ῥ]δαϑὶ ὈΣΠΕΥ͂ ὁδῃ Ὧθ οἰϊοά 88 ἰοδοδίης (λ15 
ἀοοίγίπθ 8.ὸ 8. νἱ. ὅ (6), “1π Ηδάδβ πὶ 53] 
εἰτο Τθ6 {888 88. Χχχυύϊ!. 18, “Ημΐοϑ 
οδμηοὶ ῥγαΐϑο ΤΉΘο ;᾽ Ἐσοῖοδ. ἰχ. 10, “Το 
8 0 ῬΟΥΚ, ΠΟΥ ἀογῖίοδα, ποτ υυνῖβοπὶ ἴῃ Ἠδάεβ." 
Τ689 Ραβϑβδ,οδ, 80 ἴδ 88 {μ9 ὑππιοάϊαίε οοπίεχίβ 
8.6 ΘΟποογη θα, ἃν οοΥΔΙ ΕΥῪ οοπβὶειοηί πιι (88 
ἰάθα ποὺ πον σοπβίἀδσϑίΐοη, ουθῃ δ (ΒΥ 810 
οοπδβίϑίθης τὺ {9 ορίηϊοη ἰμδὶ ὉΥ Βδοβ (89 
ἐϊίεγαΐ σγαῦ 8 ἰαίοπἀοὰ. Βαϊ (δε γΥ ΔΙῸ [10 
σομϑίδίθηξ τὶ (ἢ {π6 ἰάθα ἐμαὶ ὈΥ ὑδι6 ἰδγπὶ 18 τε- 
Ῥγοϑθηίθα 8 ρίασο ὁ σίοοπι; διὰ (ἢ}9 ἑάδβϑ, 88 Νὸ 
ΒΔ ἴῃ ἐδ 9 Ῥγοοοράϊηρ βοϑοίΐοη, (ἢ δρ᾽ γι ἐπδὶ ο08- 
αἀϊιΐοα οὔ 88 Ῥϑα]αιδ γα υΐσϑβ ὰ8 ἰο Ραΐ τρο ἰΝ. 

ΤῊο ορίπΐου, 8 ἀπφαυρροτίοθα ὉΥ ἃ βἰηρὶο ὑ1»- 
διιδίρσαουϑ ϑοσγὶρίατο, βίδ 48 ὀρροϑϑὰ ἰο ἰδδὶ ταδὶ 
του] οὗἨὨ ραᾶββαροβ 'ῃ πνιϊοὰ Ηδ68 15 πιεηϊ- 
ἔαβΕ}Υ τοίογσθα ἰο 8ἃ8 ἃ ρίασθ. Μδϑηγ οἵ (689 
ἰοχίβ αν δίσοδυ Ὀθοη αυοίοα, δηὰ 1ἐ ἷ5 τηπο- 
ΟΘΒΘΒΑΥΥ͂ ἰ0 ΓΣΘ6-οἱθ (Π 6ῃ). 
ΤΙ τοδὶ κτουπάβ οὗἩ 86 ορϊβίοη ἐμαὶ Ηεδοε 

Ϊ5. ἃ δίαί6, δ! ποὶ 8 »ίαξο, ἃτ6, 85 ἰὐ βεδθπιϑ ἰὸ (δ 
ΓΙ 6Γ, ΡΒΙ]ΟΒορ οὶ δὰ ἐμ ϑοϊοςίοαὶ, δοιὰ τοί 
δχοροιΐϊοδὶ. 

ΤΏογΟ δῇὸ {πο80 8086 Ὀϑγοδοϊοφίοδι τῖεπ 
ο8.186 (ἢ 6. (0 ΒῃγΪ Ως ἔγοπι ΔῺΥ Ἰοσα]Ἰζαίἴοα οἵδ 
ῬαγΘ βρίτὶϊ, πὰ το ἱμογοίοτα δϑγηι ἐμδἱ Εφίοὲ 
τηϑὶ ἰααἀϊοαῖϊο ἃ δἰασί,. 6 βαῦια τῇἱονϑ, 1ἰ ΠΑ] 
ὍΘ γοπλαυϊοά, δοιὰ Ἰοαὰ, Δα ἴῃ πιδηῦ 085ε3 ἀ 
Ἰοδὰ, ἰο ἰδ δϑδσιδίΐοα ἐμαὶ τἢ0 ἰοτπιθ Βαανα 
δηὰ Ηδ]1] δτὸ ἱπάϊοαϊνθ, ποί οἵὗὨ ρίαεες, ὃαϊ οἵ 
ΙΔ6γ0 οσοπαϊῖοηδ οΥ̓͂.}:6 Βοιυΐ. 

ΑἸοΐΒοΣ ρστουπὰ ἰδ τὶ ΤΩΔΥῪ δ6 εἰγίεὰ (δ 
»δεμαο-δοϊεπεϊῆο. Τὺ Βϑϑιὴϑ ρ]δϊη ἐμδὶ 1Ὁ (86 ἰδὴ- 
ξυλκο οὗ βοτὶρίυτο 15 ἴο Ὀ6 ἰπέοτργοίθα πογωδῖγ, 
{80 Ἰοσαίϊοη οὗἨ Ηπάο5 ἰβ ἴῃ ἐλε λδαγί οΓ ἰἀε εατίβ. 
ΤΏΘΥΘ ΔΓΘ ΠΩΔΏΥ ὙΠῸ Βα γίπκ ἔγοτα {818 ΟρῚ 108 83 
βου 1 ππωδέ Ὅδ ἴ418ὁὅ.0. ἬΥ [8156 [{ Ηδάε 
ὯΘ ἃ Ρΐδοθ, ἰὸ τουιϑὲ Ὀ6 δοπιεισλεέγε; δυὰ 17 80118- 
ὮΘΤΟ, ὙἘΥ ποὶ ἰὴ ἐδ οϑηῖσο οὗ {86 Βαγίβ 4 
Ὑ6}} 85. οἰϑεοβοτοῖ ἸΤγυθ δοΐθησο, ἡ δ οἷ οὐδ’ 
ἔδ8808 ἰΐ8 ἱζῃογδῆσο Θοησογπίΐηρ (μ6 Ἰαἰοτιὶ οοἢ- 
αἰοα οἵ ουν ρίοῦο, οδ, οὐ ἐμ 5 αυοδίϊοι, πο δον 
ΔΙΓΩΣ ΠΟΥ ἀοηγ. ' 

Οἰδοτ, 8.}}}, ἀθ Υ θθοδῦβο οὗ (μοῖν ργο- ἰοτταδὰ 
ορίπίου ἰδὲ ἐμ τἱχίοουβ Ῥαϊγίαγοῖβ ἀϊὰ ἀοραγί 
ἴο ρογίοοὶ Ὀὶοββθάημθθβ. Βιυὲ τωϑηΐζοϑιϊγ {{ ἐδ 
Ηδάο68 οὗ (δε ΟἹὰ Τ᾿οβίδιηθηὶ νγγ88 8 ρίαςε, '( ἘΜ 
8, Ὀἶδοο οὗ αἴοομμ. οὐθ 'ἰπ {86 6856 οὗἨὨ [86 ῥίοα3. 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ τοίακο ἤγουν ἐμὶ5 δοποϊ υϑῖοη 5 ἴῃ (88 
ορίπἴοι ἐμαὶ 86 ἔθτπι 888 σοίογθμοοθ τηρτγεὶγ ἰο 
(86 δίαία οὗ (8 80] Βερασδίϑα ἤγοτα [8}6 Ὀοάγ, 
ΤῊ τηϑίη σγουηὰ οὗὨ {μ6 ορἰπίοη, Ἀόνγετεσ, ἴβ, 

ἰὴ (86 ἡ κπιοπὶ οὗὨ (86 τ τίίοσ, (86 πιληϊξεδὶ ἀϊ- 
βου ν οΥἉ δαγπιοηϊσὶηρ (8086 ἰοχὶ5 ἴῃ (ἢ Ο]ἃ 1|65- 
ἰδαιοπὶ τ δῖοι Βροδᾶκ οὗ τἰ ζῆϊθουβ ΑὈτδμδαι δο 
Φαοοῦ δηᾷ αν, 88 Ὀοίης 'ὰ Ηδᾶοα, τὶτ [μ068 
ἴ 89 Νὸν Τοβίδιοαί, τ δὶς ἢ ὁπ {86 ομ6 μεδὰ 
ἀθοΐατο ἰμαὐ {π6 Υἱοῦ ἀρὸ ἰδίκθη ἰὸ Ηδδγεα, 
διὰ [8086 ψ ϊοῖ οα (86 οἴμον βπὰ ἀεφοῖασο ἰδὲ 
Ηλάθβ 88:81} Ὀ6 οδϑί ἰηίο ἰδμθ ἰαο οἵ ἄἅγο. 78 
ΥΟΤῪ αἰ ΠουΪΕν πδία ΓΙ ϑυρρο5.8 186 Βγροίμεβιβ 
(μαὶ Ηδάθβ δ ὈΘθ δὴ ἐπάξβπηε ἰοῦ, τυϑϑηηξ 
βοπηοίϊπηοα ἐμ βἰδίϑθ οἵ ἀθδαί δηἃ βοπιηδίϊπιθβ 188 
Οἶδοϑ οὔ (μ6 Ἰοϑί---ϑὴ Βυροίοβὶβ, Βόονγουου, αὐ οτ]γ 
ἱποοηβίδιοπί τυ ἢ ἐμαὶ τη885 οὗ δογὶ ρίατοβ πλῖοδ 
ΤΘαυΐγΘ 08 ἴ0 ἀφῆπε ἰΐ 88 β' στι γί α ;έαεε. Τὶ ΤΆ 
ζαγίδοῦ 6 τοχηδυκοα (ἢ δι 16 ἔμ ογ8 ἃσο ἴπι  )8ι1083 



ΟΗ͂ΑΡ. ΣΧ. 

ἴῃ δογίρίυγο ἐμαὶ, αὐ 86 Βϑυγχοοίΐοι ΟΥ Α866ῃ- 
βἷοπ οὗ οὔὖὐῦ [οτὰ, α οὔδηρθ 88 τηδάθ ἷπ (89 
Ῥὶδοο οὗ δοὰο οἵ ὑπ βου]8 οὗ ὑμο τἱχυίθουβ ἀοδὰ 
--ἰθαὶ δ πον ρΐδοο ἴῃ θδύθῃ 8 Ῥγορϑσαά, ἰὸ 
ὙγὨϊοῦ ἰο80 850 δα ῥΤοΥϊουΒΙ Υ Ὀ66η σοπδίὶσηρα 
ἴο Ἡδάοβ οσὸ γοηιουρϑα, δὰ ἰοὸ το ἐδ Βοι}8 
οὔ ἰμο80 γὙδὸ πον ἀἶθ ἴῃ {ῃ9 [ογὰ δύο οδυυῖθα--- 
ἐμὶ5 στουπὰ οὗ (6 ὨγΥΡΟΙΒΟΒΙ8. ΠΟῪ σοπίοπαοα 
ἀρχιϊηϑι, ἰ5 τοιιουοὰ. δ δίίοιαρὺ γψ1}} Ὀ6 τπιϑδὰθ 
ἦπ (06 ΤΟ] ον δοοϊΐοῃ 0 ΒΒ οΥ ὑμδὲ ἱμ 0 8.0 
ΒΌοΣ ἱπιϊπιδίΐ 95. 

Ὕ. ἡ ,αἄες α Ῥίαεε ἴπ ἰδλ6 ἴὔηδεεη Ἰγονια αἰδεϊποί ἤγοπι 
Ἡδεασεη απά Ἠεὶϊ. 

Τῆδὶ ἨΑΌΕΒ ἰ8 βυοῖ ἃ ρῥἶδο ἰορβίοδ! Υ ζ0110 8 
1 Κ᾿ γθ ἢα8 668 Π0 ἔδίαβὶ τι δία !τθ μὰ ΒΗΥ͂ οὗ (6 
Ῥτγοοθάϊηρ δτβρυπιοηίβ. ΙΓ ἰὺ Ὀθ6 ποὺ ἰδ 1ἰΐθγα] 
ατσαγο, ποῦ Η6]], ποῦ ἰδ ὕηδοοη ἢ οὐϊὰ ἱποϊυαάϊης 
Ἦϑανοη δὰ Ηδ]], ποΣ ἰδ 6 ϑιαίο οὗἩ θα, ἐβθῃ 
ἴς. πεϑὶ 6 8 (μἰγὰ ρμἷδοθ ἴῃ ἰ8ὸ ὕπβοοα Ῥ ουϊά. 
Το ἰγαςὰ οὗ (μἰ8 οΘοῃοϊαϑίοη ποιὰ δἱ ομ69 6 ἰῃ- 
να] διοά ἰἴ ἃ βίηφὶα ἰοχὶ οὗ βογὶρίατο οουἹὰ Ὀ6 
οἰιοὰ πιϊοὰ ΟἸΘΑΡΙΥ ἰΘΆ6 65 (αὶ [ΒΟΓΘ δύο Ὀαΐ 
ἔτσο ῬΪδο68 ἰῃ ἴ)6 ὕπβοοη ουϊ ἃ, ΝὸῸ βαοὶ ἰοχί, 
ΒοΟΊΘΥΘΡ, 868 Ὀ66Ώ, ΟΥ, ἴΐ ἴα Ὀο]ονοὰ, οδ ἢ Ὀ6,. Ὧά- 
ἀποοά. ΤΠ ροϑί(ϊοη οὗ Ῥτοίδβίαμπυ ΤῊ ΘΟΪ]ορ 888 
ὙΠῸ δαγθ ἀθηϊοα μ6 οχἰβίθποο οὗ ἃ ἰμβίγὰ ρ͵δ6θ, 
ΒΟ ἴδι 88 ἰβ ΚΟ ἰὼ 6 ὙΓΣΪΓΘΙ, ΠΕΥ͂ΘΡ δ88 ὈΘΘῺ 
δὶ τς Κ'ουΙρίυΓ65 ἀἰ ΓΘΟΌΙΥ δβϑογὶ (μαὺ ἐμ 6 ΓΘ ἃ ΓΘ 
θυὺ ὑπὸ ρμδοθβ, Ὀαΐ ἐμαὶ {ΠΥ τοσορῃΐζο ἐμ 6χ- 
ἐϑίβμποθ οὗ ΟὨΪΥ ὑνο. ἴπ ἐὑμἰβ γον οὔ (6 βίαἰθ οὗἁ 
πὸ ᾳιυσϑίΐου, ἐμ 6 ΟΠ αβῖο ἐμαὶ 186 Ῥοτγτά οὗ 
Οοἂ 4068 ἰθδοῖὶ [86 οχίβίθῃοο οὗ ἃ ἰμἰγὰ ρἷδοθ 
τοῖς 6 Ἰοῖν ἰο ἐπ υἀριαθηί οὗἨ [Π9 Τοδὰοσ τὶ - 
ουιν ἔστί μον γϑλατκ. 
Το 18, ΠΟΥΤΘΥΘΣ, ΒΠΟ ΒΡ ἀγραταθπὺ Ὀρδγὶης 

ΟἹ ἰδ ροΐϊῃϊ ἐμαὶ δῃου]ᾶ ποῖ Ὀ6 ομμτίἰ6ὰ, υἱΖ. (μαι 
δι δίης ἴσοι ἰ6 ἔδοὺ ἐμαὶ ΟἾτὶδί, Ὀοίνγοθη {86 
Ῥοτίοάς οὔ ΗΪ8 ἀθϑί ἢ διὰ γοϑυσχϑοίίοη, ἀ οἰ γογοᾶ 
ἔτοται ἢδάθϑ α σδρίϊνἱἱγ ἀοιαἰϊποὰ ὑμοσοΐη. [1 ἰὶ 
Ὅο ἰγὰδ ἐμαὶ οὔὐν Ποτὰ ἀϊά ρογίογτῃ βϑυδἢ ἃ σσουῖ, 
ἐμθα 8 1ἰὶ ον ἀθεὺ (δαὶ Ηδάοβ 8 ἃ ρ]δ66 ἀϊδεϊποι 
ἔτος Ὀο(ἢ Ηραγθη δηὰ Η6]}.Ύ Τμ6 ἴδοὶ ἰμδὶ Ηθ 
αϊὰ 8ο, ἰ86 τΊὶΐον Ὀο᾽ΐονοθ 9 ὍΘ Τοΐογγοὰ ἰο ἴῃ 
ΒΟΥΘΓΑΙ ρδδβᾶροθ οὗ ϑοτὶρίυτο, δὰ αΐγϑοὶν 
ἐδυχὃς ἴῃ Ερδ. ἵν. 8, 9: “που Ηθ δβδοθῃηάθὰ ὑρ 
οἱ δῖξῃ, Ηρ Ἰοὰ οδριυϊνν οἀρίϊνο, δῃὰ χανύο οἰΓι8 
ὕπο θη. ΝΟῊῪ ἱπμαὶ Ηδ δϑδοοπάρα, νηδὲ ἰδ ἰὶ 
Ὅαϊ ἐπα Ηθ αἷδο ἀθοβοοπἀ δὰ γε ἱπίο {μ9 ἸΟΤΟΣ 
Ῥδσγίβ οὔἰμὸ Εδγί.᾽" 

Τδδὶ (86 ρῥίασο ἰο ψὮϊο, ον Γοτὰ δϑοσομαοά, 
Ἰοδάϊης ““οαρίἑν!Υ οδρίϊνο᾽᾽ (τηδίθυοσ {18 
ῬὮΤΘΒ6 ἸΠΑΥ͂ ΠΠ68}}, ΑΒ ΗΘΔΥΘΏ, ΠΟΘ ἀθηγ. 
Τθδὶ ἰμ6 ροἶδοθ ἰ0ο τὰιϊοὰ Ηδ ἀοβοθηἀθα νγγ8 
Ηδάο8, δὰ ἰμαὶ {89 ““οδρίιϊν γ᾽ οοηδίθίοὰ οἵ 
ἘΠ0 Ρίουβ ἀρδᾶ, βϑϑῦὶ ἰὸ ἐμ6 τσίΐοσ ἰο Ὀ6 (6 
ὨδίυΓΑΙ δυὰ Ἰοχὶ(ἰπηδίθ τηοδηΐηχβ οὗἨὨ ἰμ6 ἰδθσιηβ 
δια ρίογοῦ. 

Τμαὶ οἂν ᾿ογά ἀϊά αἱ ΗἨΐ5 ἀθαί κὸ ἱπίο Ηδὰθβ 
ἜμΑ μι θὰ Βαὰοβ πιδὺ 60) ἰδ δἀπιηϊ(ἰοὰ ὮΥ 4]]. 

αἱ ἰδ9 ΡΏγΑΒ6, ἴῃ 6 Ῥαββαρζὸ ΠΟῪ ὑπο ὁ0ῃ- 
οἰ ἀοταιΐοη, ἰγδηϑιαιοα “ἰοιοογ ρατίς ὁ {δὲ σαγίλ᾽" 
(τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς) ἰϑ8, 85 Ὑ6Θ ΒΔῪ ἴῃ ὅ560- 
ἐΐοι ἴ. οὗ ἐμ158 Εχουτϑυβ, (89 αγϑοὶς δαυϊναϊ επί 
ἴοτ οὔθ οὗ ἰ89 ΗΘΡΌΓΤΘΥ ΒΥΠΟΉγΙΙΒ [0 Ηδάο8. 
158 ἴἴ ποὶ παίυσαὶ (0 σοποϊυδο ἐμαὶ ἐμ ΑΡροβίϊθ 
Ῥδυϊ, ἴῃ πϑῖηρ {μ18 τ 6 }}- οβ δ Ὀ] 8 οα ΟἸἹὰ Τοδβία- 
ΤΩ Ὡϊ ΒΥΒΟΙΥ͂ΤΙ ἴ0ὸ. Ἠδάθδ, δὰ ἴπ δὶβ τηϊηα (ἢ 6 
δϑῖωθ ἴδοὶ ἰ0ὸ  Βο ἢ (ἢ 9 ΑΡροβίϊο Ῥοίοσ γοΐουσοα 
Ὑ86Ὲ ἰπ δῖα Ῥοῃίοοοβίδὶ βοσίθου [89 ἀοοϊαγοὰ 

11---ΧΧΊΤ, 8. 878 

(Δοίϑ ἰΐ. 81): “«Ηϊ8 βοα] νγ88 ποὶ Ἰοῦξ ἰπ Ἠδὰθβ 7" 
10 δἰϑο βϑϑίὴβ οἶθαῦ ἴο ὑμ86 Ὑγίΐοῦ ἐμαί, ἴῃ 

δΔοοογάδποο ὙΠῺῈ Κβοτιρίατο υϑᾶρο, {89 ῬΒΓΣΘ8Θ 
“«ζεὦ εαρίἑυϊίψν οαρέϊοο᾽" ταυϑὺ Ὦδνθ σϑίδσθηοο (0 
[89 ἀεἰϊίνοσϑηοο οὗ οϑρίυγοά ἐἔγϊοη 8. Ταὶθ 
Ῥάγαβο, ὠπφιαϊβεά, οοσὰγβ Ὀὰὺ το ἰὰ ἐμο ΟἹὰ 
ἸΤοδίδιηθηῦ--Ο͵ο9 ἐπι ἐμ 9 Ῥβα]η ἔγοτα σα (ἢ 9 
ΑΡροϑί]ο ᾳυοίο8 ἰὑ, Ῥα. ᾿ἰχυὶῖ. 18; δηὰ δραΐῃ ἰῃ 
[86 ϑοηρ οὗἨ Θοῦθοσδὰ δὰ Βδγακ, Φυάμοβ γν. 12: 
“Ατἶβο, Βδρδκ, δῃὰ Ἰοδαὰ ἐμ ν οὐρίϊνἱγ οδρίΐγο, 
ἴδοι βΒοῃ οὗ ΔΒἰποβδηι" Βορδγαθα πιογοὶν ἃ8 ὃ 
ῬὮΓΘΒΘ, ἰΐ ΠΠΔΥ τπιθδὰ οἰ Ποῦ οὗ ὑτὸ ἰδίηκδ: (1 
ἰο Ἰθδ4 88 ὈΥΙβο ΓΒ 8 ΒΟ ΠΌΘΥ ΟΥ̓ ΘΠ 6 Πι168, ΟΥ̓ ᾿ 
ἰο Ἰεδἀ 88 Γο-σαρίυγοά δ πυμ! ον οὗ γί θη ὰβ Ὁγ6- 
ΥἹΟυΒΙΥ͂ οδρίυγοα ΟΥ̓ Δ ὀῃθγ. Τ1ὴ6 ]ἸαιἐοΡ 
ΒοΟΙηΒ ἰ0 ὃθΘ ἰἰ8 τηοϑὲ πδίυγαὶ ἰηἰοσρσοίδίϊοη :Ὲ 
δηὰ (815 τηδῃὶθβο Υ 18 18 τηοδαΐϊηρς ἴῃ Φυΐῦζο8 τ. 
12, ἰλ 6 ΟὨΪΥ ρᾶββᾶμο ἴῃ Ὑ ]οἢ {π6 σομίοχὺ ἀδίοῃ- 
ΤῊ ΪΏ 68 {1.0 Ἰηϑϑδηΐηρ, [ὺ 18 ΟἸΘΑΣΙΥ ἰπρ]ϊοά, συάᾳ. 
ἷν. 10, ὑμΒαΐ Βαρακ ἰοοῖς πὸ Ὀγίβοηθγθ, ἴῃ ἰῃ9 
ὙΟΤᾺΒ: “Α]1 ἐμθ δοβί οὗἩἁ Ξϑίβογσα ζ8611 Ὁροὰ ὑδ9 
ρΘάζο οὗ ὑἰ!9 βιυογᾶ, δῃὰ ἔβοσθ 8 ποὺ 8 τῇδ 
Ἰοῦῖν. ὙΤὴ0 οδριϊνιΥ ἰμδὺ Βδγαὶκ Ἰοὰ οδρίΐγο 
πιμδί ὮΔΥΘ ὈΘοὴ σαρίυγοα Ι5γϑοὶ. Α8 {18 ᾿ἰηΐδν- 
Ργϑίδιϊοι ἰβ τη 8 [968 0}γ ὑπ6 τιϑδηϊηρ Οὗ [Π 6 ῬΏΤ 889 
ἴῃ οπ9 οὗ ἰ᾿0 ὕνγο ἰηβίδῃ 668 οὗὨ ἰἰ8 Οσουγγεησθ ἴῃ 
(80 ΟἸὰ ἸΤοβιδπχθῃί, ἐὑ ἰβ Ὀαΐ Ἰοχὶο81 ἐο δοποϊαὰθ 
ἰμδὺ 10 ἷβ ἐΐΒ τἸηδρδηΐπρ ἴῃ ἐμ Οἰμοὺ αἷδο. Τὶθ 
οομο]α βίοι 18 Βισοη κί οποὰ ὈΥ ἴἰμ9 Θοπδί ἀϑγδίϊ 8, 
ἢγβί, ὑμπδὺ {8 6γ9 18 ποιϊδίηρ ἰῃ Ῥβ. ᾿ἰχυἹἱ, ἰο ξογϊὰ 
οὰγ ρΡυζἰπρ {818 ἱπιεγργοίδιϊοι ἀφροῦ ἰΐ; δά, 
ΒΘΟΟΒΑΪΥ, ὑμαὺ ὑ89 ϑοπρ οὗ εῦοσδῃ δὰ Βασδκ 
88 ΤῺ ΓΘΒΟΥ πῃ (Π6 τηϊπὰ οὗὨἉ [86 ἰπαρίτγοὰ ψυῖτον 
ΏΠΘη 86 Ροῃηρθα ἰμ9 Ρεδῖίῃμι. Τμἷβ 18 ουἱάθπΐ 
ἔγοτα 8 Θοσηραγίϑοι οὗ 0 ὑνχὸ ραββῶχζεδ οὗ βοσυὶρ- 
ἰᾳ ΓΘ. 

Ταΐδθ, ἐμθη, 8 ποῦ ΟὨΪΥ ἰδ9 παίυγαὶ, δαὶ {89 
ϑοσὶ ρΡιΓΑΠΥ βυρροβίοὰ ἰηἰογργοίαίΐου οὗ ΕΡΆ. ἱγ. 
8, 9,--ἰμδὶ Ομγῖβὲ ἀοβοομαθὰ ἱπίο Ηδάοϑ, διὰ 
ἰθὴ δβοϑηἀθά ἰηΐο ἤθδυθη (ον 84}1] Η θαυ θῃ8), 
Ιοβδαϊηρ ἃ πιυϊιὰἀθ μοὶ Ηθ μδὰ ἀοϊϊγοτοά 
(οδρίατοα) ἔγοτα οδρί ἐνὶ. 

ΑΒ δραϊπϑὶ (86 ἰπίογργοίδίϊοῃ ἰμαί ὉΥ “(6 
ἰοῦον ρατγίβ οὗὔ {μθ δαγίϊι ̓᾿ (89 ΑΡοβί]θ τπϑϑδηὶ 
Ηδάρδ, Ὦν. Εδάϊΐο, ἴπ 19 Οὐματη θη τΥ οἱ {Πὶ8 
Ἐρΐδβι16, αυθτὶθϑ: “ΏΥ ποὺ 86 ἀόης, Ὑμοα ἰξ 
δὰ Ὀ66ῃ Β0 τη Ρ  ΪΥ οι ρ]ογοά Ὀδίογθ, Βαὰ 89 
νγἱϑιθὰ (ὁ αἷγο ἰὺ ῥγοιαΐηοηοο ἢ" [Ι( πιϊρῃὶ Ὀθ 
νοϊογιοὰ: ΒΥ ὑ80 “ἰδ ον ματίβ οὗ ἰὴ 
ΘαΥ᾽᾽᾽ --αὴ ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ ΒΥ ποηγια [Ὸν ᾿7α(ἀε8-- 
ἱ ἈΘ πιοϑηΐ βἰρ]ν ἐλό σατίλ 3 Ηϊη ον ὀχρἰδηδ- 
ἰἰοη ὑμδὺ ὈΥ͂ {86 ἀφβοθαὶ οὗὨ Ομ γίβί ἱπίο “(89 
ἸΟΥΤΘΥ ραγίβ οὐ {ἐμ ϑασίἢ ᾽᾽ 18 πιθδῃΐ ἐπὶ δ ννῶβ 
ὈΟΡῺ ἴῃ 8 ἴον δΘοῃάϊ(]0}----ὍΟΥπ ποὺ πα αῪ Γτοῖ- 
ἰθα τοοῖβ δηὰ διιΐάβὲ την Ὁ]ο [ι4118,᾽" είο., 18 πη8}}- 
ἴββι! Υ ἀπίθη8]16.Ύ Τὸ τοῖς ῬὮγαβα Ὑ11] τοί 
ὍθαΥ ἰμδὺ ἰαἰογρσχοίαϊίΐοη. Τπο ΤΟΆΒΟΠΒ [ὉΓ (86 
ΑΡοϑβι16᾽ 8 βοϊϑοίϊοῃ οὗ (9 ρὮγϑβθ, ΒΟΥΥΘΥΘΥ, ΤΆ 

. 9 ποτά ἰγαηῃδί δίϑὰ “1δαὰ οδρεῖνο ἃ ἙΟΥ͂ " ΟΟΟΘΏΣ ἃ 
τι ῖγα τπλ9 ἰη τ) δοτίρίυτγοδ, Νππι. χχὶ. 1, απ άογ εἰτουτϊοδίβοοα 
ὙἘΟῊ ΒΙΟῪ (δὲ ἰῃ6 οαρέένέψ οσῃοίθἐοα οὗ 119 ΘΗ ΘΙ.105 τηλ 9 
Ὀτίδομοσα. Αἱ ἢγαει ρίδποθ [δ[9 ἴδοί τδΥ δοϑῖὰλ 10 το ἰ αῖθ 
αραϊηδὶ το μοδίξίοι ἰδίκθῃ 88 ἴο (ἢ παίμγαὶ ἴοτοο οὗ τὴὁ9 
ῬὮγδβο---ἃ Οἰσθοῦ ὀχδε δίίοη, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, θην ΓΆῚ ΠΘΥ ἴο σοη- 
ἤτηι 1η6 νἦϑυν οἵ ἰὴ ττίίοτ, ΤῊΘ μὮ Γαδ ἰὴ Νιπι. χχί. 1 ἰθ 
Ὡοῖ ἴΠ9 δα 116 Δ8 ἔδπεῖ ἰῃ [ἢ ΟἿΟΣ ῬΑνδαμκοδι; 11 ἰΒ φμαϊἐβοὰ ὉΥ 
1π9 Ἰηϊτοἀποιίοη οἵ ἔδο ἴοστὰ 33792 (α γαγία “)..8) ἴλ 9 ῬΒοΙΘ 

οἰδυδο γοθὴφ "3 Σ᾽ 32} 2.22). ὙΤμΐδ ἴοττα ΠΠπ|}16 [89 οδρ- 

ΕΥΠΥ͂ Ἰδίκοη ὉΥ ἐδο Οαπδδοίτοα ἴο ἴδ σο Ὀδθη οὁ7 ((Ὧ6 πορεδον 
97) ]εγαοὶ. [[ἴ γ ΥῪ ἰπἰτοἀυσείοη δ66π16 ἴο πα σδῖθ ἐπαῖ ν᾿ ̓ ἢ. 
ουϊ 10 [μ9 οἴδυφο οοὐ]ά ποῖ βατὸ ὕὈθθὰ ἰμ6 τ 116ἀ.--Ἐ Κι. 6] 
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Ὁο αἰνοη--(1) Ηδὰ Βο υϑοά Ηδάοβ, ἰδ ἰάθδ οἵ 
Ηἰ5 1Πῆ0 οπ δαί νουἹὰ αν Ὀθ66 οὈδβουγοαὰ; ὈΥ 
8:6 ΡῇΓαΒβο, ΚἸΟΥΘΡ Ρδσζίβ οὔ ὑμ9 δϑαγίἢ,᾽᾿ ποὶ ΟὨΪΥ 
ἦθ 18 Ο. Τ. δυβοῦγῃ Ηδάοβ δυρροδιθὰ, θυ 8180 
{86 ἰάοδ οΥ̓͂α ἀΘβοθηξ ἰο αν δηά ἱβτουρὰ ΘΑΥ ἢ 
8 Ῥγοβογνθᾶ, (2) Α βεδοῃὰ ὕθββοῃ πιδῦ ὃΘ ἰδΒδί 
οη {18 Βυ δ] οί, 848 ὁ.) (89 Ῥγἢλ 0 ὴῖ δι 0) 6σὲ οὗ 656 )8- 
ἸοΪο Υ 566 π|8 ἰο Ὀ6 {86 6886, ἰΐ νγγὦὁ8 ἐὸ ἀοϑίχῃ οὗ 
(86 ϑρίγιε. ἰο σίτθ δὴ ἱπαοδηΐί σονοϊαίΐου. ἃ 
Ρτγοοθαϊηρ ααοϑιΐοῃ οὗ Ὧν. Εδάϊθ ΒΡ θαυ ἰὸ (8 
ἩΤΊΊΟΥ ἰο Ὀ6 τἰϊμοαΐ ἤοτγοθ. Τἶἷδθ αυθσδβίϊοη 18--- 
“«ἼΏΥ, ᾿( Ηδάοβ 5 ἱπίοῃη θά, βου ὰ {89 δοτὰ- 
Ῥαγδαιΐνο κατώτερος δῃηὰ ποὺ (ἢ Βαρογϊδίῖνθ μδνθ 
ὈθΘὴ 864 ἢ [Ὡ ΔΏΒΥΘΣ ἰἴ ἸΏΔΥ Ὁ6 541 ἐμαὶ 6 ἰά6α 
οὔ ι8ὸο ΗΘΌΤΘΥ 18 88 ΜὙ61} Ἔχ ρυοβϑϑα ὈΥ (Π9 σοτὰ- 
ἀπέ ΝΣ Δἃ8 ὉΡ ἰδ δΒυρονγϊδίϊγο; δηά 701{}}6}, ἰο 
δγ9 γι θη ἰδού ΟΕ ἰδὲ ϑηΐ ἱπίο (Π16 ἰοισεεί ρματί 
σου παν ᾿ρ 64 ἐμὲ ΗΘ νϑηὶ ἰπίο {ἢ 6 Ῥτὶβοῦ 
οΥ̓ (86 νι οϊςοα---ἰ(ἣ6 Ἰονοβὶ Ηβάοα, τ ϊσ ἐΐ ττὰ8 
(οτοίσῃη ἴσοιῃ (89 ἰπίοπίϊοῃ οἴ {86 Ανροϑβϑί]θ, πιοβί 
ΟΡ αἰ ΠΥ ἴῃ ἐἢ18 οΘοηποοίίοῃ, ἰο θοῦ. ΑΠΟΙΒΘΡ 
οδ᾽οοίΐου οὗ Ὦτ. Εδαϊθ ἰο ἰδ9 γον ργοϑθηϊθα ἴῃ 
1818 ΕΧΟΌΓΒΕΒ ἷ8---- ΤΏΟΒΘ ΒΟ ΒΌΡΡοΟΒΟ ἰδ σδρ- 
εἶντοϑ ἰο Ὀ6 δυϊηδῃ ΒΡ σἰ8 οιηδποὶραϊοαὰ ἔτγουι 
ἀγδι άοτῃ ὈΥ 9658, τηδὺ ΒΟ] {86 γἱ ον ἰμδὶ ΟΠ σὶθὶ 
τγθὐ ἰο μ6}] (7) ἰο ἔγϑθ ἐβϑῃ, θαΐ τϑ ΒδΥθ 8060 
ὑπαὶ [π6 σΑΡΌ 68 ΔΙΡΘ ΘηΘΠΐ68Β τα ἀθ ὈΥΪΒΟΏΘΓΒ ΟἿ 
{86 Βοϊ]ά οὗ Ὀ4{{16.᾿ οἱ ἐυτπΐηρς ἰο ἐμ οοτηπηθηί 
οὉ {86 ραϑβαᾷζο γοίοσγοα ἰο, νὰ δηὰ ἰμδὶ 86 γεα- 
δοη ἴον 1818 ορί ηΐοη 18 ποι ἷηρ Ὀὰϊ δὴ πηδυρρονίοά 
αδδογίϊοπ; ἢθ Ἡτὶϊθ8: “““ἌΒου Βαϑί θὰ οδρ ΟΥ̓ Υ͂ 
οδρίϊνο.᾿ Ὑδοταϑϑηϊης οἵ (μῖ5 Ἰάΐοπι θΘΘ:Π8 Β᾽ ΡΥ 
ἰο Ὀ6---ἰῃοὰ Βαϑί τιυδίογοα ΟΥ γτευϊθυγοὰ ὑμ γ οδρ- 
ἐἶϊνοβ, Φυάγοδ νυ. 12. ΤΤμθ ΓΘ ΘΏΟ6, σ ἐδ ππιαπί- 
ὧν οπ ἐχαπιϊπαίίοη, τοΐαϊοβ (8.6 ΔΙΙΒΟΥ ΟΏ,----ἶἴόοῦ 

ΤᾺ σδρίυγχοά Π0 ΘὨ ΘΙ Ϊθ6Β. 
ΤῈ6 οὐποΣ ΟὈ͵] Θο  'οη8 οὗ Ὦν. Εδὰϊθ δο ἱῃυοϊνοὰ 

ἴῃ (ὸ [οἸονίης ἰγθθ ργοδϑηΐοὰ Ὀγ Ὦσγ. Ηοάμο 
ἷπ 88 ΟΟΠΙΠΙΘΕΪΆΓΥ οὐ ἴμ 0 Ἐρίδι]9 ἰο ἐδ9 ΕρΒο- 
Βἷδηβ. 

(1) “1π (86 ὅτβὲὶ ρ]δοθ, ὑμ18 1496 (89 ἀεδοεηδι 
αὐ ἵη7εγ08) 8 ΘΙ ΤΘΙΥ ἤοσοῖ κῃ ἰ0 [86 πιοδΐϊηρ οὗἁ 
(8 ρϑββᾶχο ἴῃ (86 Ῥβδαὶῖὴ ὁ ὙΠΊΟΙ [86 ΑΡοϑβί]ο 
ἦβ Θοπητη οἰ ηρ.᾿ ἈΠῸ {86 στοδίοδὶ υϑῃϑγδί! οἢ 
οσ ἰ89 ἀϊδιϊη κυ δηθὰ δηὰ Ὀοϊονοα Οοτησηοπῃίδίοσ, 
1 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 δοϊιϑὰ : ἴθ σαὶ γοβρϑοὶ 18 ᾿ΐ ΟΣ ἴο- 
τοΐχῃ ἰῃδηὴ [86 ἰάφα δαορίϑα Ὦγ δἰπηβο] ἢ [ἰ 18 ἰὸ 
Ὧθ οὈδονυυϑὰ ἰμδὶ (6. 18 ΠῸ ἐχργεδδεα τοίου θη 60 
ἴῃ (9 Ῥβα]πὶ ἰο Ομ γῖδί. Ὧν. Ηοάχο γον ῖζϑ Οἢ 
ΕρᾶἈ. ἴν. 8: ““.( Ῥρδ]μι ἸΧΥΣΙΣ. 18 ποὺ Μοβεὶδῃΐο. 
10 ἀοε8 ποὶ γοΐου ἰο 9 Μίοβδβίδι, Ὀυΐ ἰο ἐμὸ ὑγὶ- 
ὈΠΡῚ οὗ ἀοἀ οΥοῦ Ηἰΐβ ομϑιηΐθβ.᾽᾽ σοῦ (818 
Ῥοΐηὺ οὗ υἱοῦ, ταδη  οϑίϊγ, σὴν ἰάθα δ ἴὸ {86 
ἰογτιίπα αὐ φσμδηι οὗ ἰῃ 6 Μοδβδὶ δ ἢ ΒΒ ἀδβοθηΐ τη  ὉΘ 
βαϊὰ ἰο Ὀθ ἑογοΐζῃ ἰο 86 τηϑϑηΐῃρ οἴ 89 Ῥβαῖα 
δηὰ ἔγομῃ {{||8 Ῥοϊηί οὗ Υἱ 9. δοπο δοουϊὰ {π6 οτὶ- 
εἰοῖδαι ποὺ ἀπ 2 σοηδί ἀογδίϊου δυο ργοσθοαϑα. 
ΤῊ Ἰοδγηθα (οπιηθηίδίον, ΒΟΎΘΥΘΣ, Λυδιϊβδοα (ἢ 9 
δΡΡΙἰσδιΐοι οὗ {86 Γβδίτῃ (ὁ ΟἸ γἰϑί οἢ (γα ρῥτὶη- 
οἶρ!θ5 τσ μ6 στ σ ΟΠΥ ἀθοίαγθθ “ΓΘ ΔΡΡ] 168 016 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰο {π|8, Ὀὰχϊ 4180 ἰ0 ΤὨΔΏΥ Βἰ πλ}]8 Ὁ Ρ88- 
Βαε8.᾽ Ηο νυχίίοβ: “ἼΒο ἢτϑίὶ 18 ἐμ ἰγρίοαϊ 
Θμδγηοίοῦ οὗ ἐμ οἷα ἀϊϑροηϑαίΐοῃ. ... Τμὰβ 
(86 Ῥβ8]πὶ φυοίοα ὈΥ {πὸ ΑΡοϑῖ]ο 18 ἃ δἰ ϑίουυ οὔ 
(89 σοπαιιοεβίβ οἵ αοἷ οὐδὸν 86 Θῃθπιΐθβ οἵ Ηϊΐδ 
δηοίοηΐ ΡΘΟΡΪθ, δηὰ 8. ῬΡΤΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (ὴ9 σοπαμοβίβ 
οὗ 6 Μεββίδῃ,. 86 βοοοῃὰ ρυϊποῖρ]θ ΔΡΡ ἢ 1080 ]9 
ἴο (μὶ8 δῃηὰ δβἰυδὺ Ο8865 8 ἴη6 ἰἀρηςγ οὗὨἨὨ 186 
Ποχοδ οὐ ἥοῃ πιδηϊοδίοά ἴῃ 86 868 υπᾶοῦ ἰδ 6 
ΔΘ ἀἰϑροιϑαίΐοη τὶ 86 τηδοϊοϑίο ἃ “ΘΠ οΟΥδἢ 

οὐ 86 οἷά σϑδοθοταγ. . .. Ὑδοτγο ᾽θ β.}}} α (δἱτὰ 
Ῥτὶποΐρὶο (ο 6 ἰδίκθῃ ἰπίο δορί ἀθγαίϊου, Μδὴγ 
οὔ 80 πἰδίοτ!οδ] δηὰ ργορμοιῖο ἀθβογὶρίϊοηβ οὔ ἰμ8 
ΟΙά Τοδίδιλθεὶ δσὸ ποὶ οχμδυιβίθα Ὁ Δ οὔς 8Ρ- 
ΡΙἰσαιΐοα ον ΤᾺ ΔΙἸπιοαί. .. .. ΤῊ Ῥτϑιϊοι οι 
οΥ̓͂ ἰβαϊδὰ οὗ [86 τοἀοιηρίΐοι οὗὮ ἴϑτδὸὶ τετο ποὶ 
οσχμδαυδβίϑα ὃγ ἰδ ἀοἰ γογϑησα οὗ ἰδ 6 ροορὶο οἵ αοἱ 
ἔγοια (Β9 Βα] οΟη 88} σδρ τ Ὑ, θα 884 ἃ ἀϊγοοί 
τοΐθγθῃσο ἴο ὑμ9 ΒριοΥ Το διιρίΐοι ἰο ὃ6 οἰεοίοα 
ὉΥ ΟὨτἰδί... 1ἰ 18, ἐμ τοΐοσο, α ροσίεοί δοοογάδῃθθ 
ἢ ἐῃ9 ὙΠΟΪ0 ΔΙΔΊΟΔΥ οὗ ϑοτίρίατο ἰδδὶ (89 
ΑΡοϑβ.16 δΡὉ 1198 δαὶ ἰ5 βαϊὰ οὗ ὕϑῆουδ ἰη Ῥεδὶπ 
ἰχυ ]]. 85 8 ΘΟΠ]ΌΘΤΟΥ, ἰοὸ (86 ποτὶ οὗ [86 [μοτὰ 
ϑοδυβ, τῶ, 88 Οοἂ τηδηϊζοθδιοὰ ἰπ (ἢ6 8688, 
δϑβοθηῃαρὰ οἱ ᾿ιΐρῇ, Ἰδδάϊης οαριυΐν!ν οαρίϊτε δὰ 
αἰνιης οἷδδϑ απο πιοη.᾽ [1 18. οὐ δ6 γἰδίίοται 
οὗ (8690 τηϑη ἔθ  γ δογγϑοῖ Ὀσ πο ρ]65 1μδὶ Ὁ. 
Ηοάρο ἀθοΐαγοθ ἴῃ δἷβ σοπηπιθηΐ οἢ γε. 9, 10: 
4 οςς ἐδ Ῥβδ] δὶ τουδὶ Ὀ6 υπαογδίοοϊ 85 δατίοῦ 
Ἰποϊαάδοά ἱπ μ6 δοορϑ οὗἩἨ δΪβ8 Ἰδηρύδρε (86 πιο 
οοηδβρίουουϑ δηὰ ἐ]]αδίτίοι οὗἩἨ ἀοἀ᾽ Β οοπάεϑοθδ- 
810}8 δηάὰ οχαϊ δίΐομθ. 411 οὐ οὺ σοί ἘΈΓῸ 
δυΐϊ ἰγρίοαὶ αὗ Ηἶβ δοτοΐηρ πὶ ἴθ δ68ῃ, δοὰ εἱ] 
ΔΒΟΘΏΒΙΟΏΒ ΘΓ ἰγρὶσαὶ οὗ ΗΪΒ αϑοϑηϑίου ἔγοτι (δ8 
ἔτανυθ.᾽᾿ Βαυὶ 8 ἰὲ ποὶ ουἱάϑῃὶ ἐμαὶ, οὐ (8185 ρἰδί. 
ἴοτιι, τδδί τηυσδὶ 6 πηἀδογβίοοα 85 μαυϊηρ ὑεέ 
“ἰῃοϊαάἀοά ἰῃ (μ6 βεορθ᾽" οὗ (μ6 Ῥβδ) μι ΐβί᾽ ε ἰδῃ- 
ἔπαρο, ἴῃ τοίργοηοθ (0 δὴν Ὠϊνίμο ἀοδβοθπὶ βυῦδθ" 
ψαρηίΐ ἰο ἐῃ6 νυν της οὗ 6 Ῥαβδὶπι, πιυβὶ ὃ6 660- 
ἰογτηϊη δα, πού ἔγοιῃ 86 Ἰαηκύδρο οὗ 186 Ῥεδὶ 
δἴομϑ, αὶ ἔγοιῃ (μδὶ Ἰαησύδρο ἴα οοῃηροίϊοη Ν}}8 
(μο80 ϑοτγίρίυγοι γι σ ἀοβοσὶο (86 ἀοβοθυιῇ [ 
ἰΒο80 ϑαυνβοαυθαὶ βοτγίρίατοβ ἰθδοὶ ἐμδὶ (86 ἀδ' 
ϑοθηΐ ΜΒ ἸΩΟΥΟΙΥ (ο [89 1 [6Γῶ] σταυθ, (πο ἃ ἐθ- 
βοοηὲ ἰο {μ6 Ἰἰίοταὶ ζγᾶνο δὰ 8ῃ δβοθηίΐ ἱδεγεῖτγοῦι 
8ΓΘ 8}1 ἐμαὶ σδὴ 6 τοβρδγά δὰ 88 ἱποϊυάοὰ ν 8 
δὲ Βοορο; Ὀπι ΣΓΊ ΒΘ Υ ἰδδοὶ ἐμαὶ {π6 ἀοδοεηὶ Μ88 
ἰο Ηδάοϑβ, (θη ἃ ἀδβοοῃξ ὑἱμδοσθῖο πιθδέ Ὀ6 Ὁπάε- 
βἰοοὰ 88 ἱποϊαὰθά. Ὅν. Ηοάψο ὃδ8 οοποϊυἐοὰ 
ἔτοι 8 ϑχδιηϊ ηδίϊοι οὗ 86 Νοιν Τεϑίδπιοδι (δαὶ 
Ομ σΙβι 8 ἀδϑοθηΐ 88 ΟὨΪΥ ἰο ἐμ ξγδυδ; οἴβεγβ, 
ἔτοπι 8 δ᾽ οΐϊαν Ἔχϑιηϊμδίϊοι, μαιτο σοποϊυάεὰ (δαὶ 
ϊ νγᾶβ σα ἑηΐεγοβ. Βοιῖἢ (680 [4688 ἃτὸ “[ογεῖξη" 
ἰο {9 ἰδησυδρο οὗ ἰμθ Ῥβδίτ) 116 ΓΔ} ᾿δίεγργο. 
ἰοὰ: ἰμδὶ ομϑ, μπονγουθῦ, ἰ8 ἰο ὃδὸ τορδγὰεὰ 88 
πὶ ἷπ “186 ΒΟΟΡΘ᾽" οὗὨ 18 Ἰαηρταρο, τι ϊοὰ [89 
ΘΥ̓ΘΏΐ, 88 ἀοβουϊροὰ ὉΥ (80 Νεν Τεδβίαπιεὶ 
τ ίοτβ, βου (ὁ δᾶτὸ Ὀδοη τὲ ῖη ἐδο ΥἱοΝ οἵ 
(86 ἱπορί στὶς βρίτιι, το Κπονϑ {Β6 δῃὰ ἤγοαι (88 
Ὀοσίπηΐης. 

(2) “Ἰπ (89 βεοομὰ }]666,᾽" οσπίΐππεθ Ὦγ. 
Ηοάρο, "ἴδογο (ἴὰ (89 Ῥβα]π)) 88 ἤδσο, [86 ΟὨΙΥ͂ 
ἀοδοοηὶ οὗ ποῦ (ἢ 6 σοπίοχὶ ΘΡΟΔΕΚΒ '8. ΟΡΡ 
ἰο {μ9 αβοοπάϊης ἰο Πδανθη."" Τῖδ πιδῪ ὃο ἔγοοὶῦ 
δἀπτη  ἰ64---ΔΙΈΒου ΚὮ ἴῃ ροΐϊπὶ οὔ ἔδοι ἐμ Ῥέα αι ἀ066 
ποῦ ΒΡ δῖ οὔ ἃ ἀβδοϑῃηὶ δὶ 8]}}; 1ΐ τ οὶ ἱπιρ}168 080. 
Βαϊ ψδὲ γ88 (86 ἐεγτνείπων σα σιίόπε οὗ (με ἀεδοεῦι 
ΤῊῖδ ἰδ6 Ῥβαὶτη ἀοεβ ποὶ ἀθοῖδασθ. [ἐ οδὰ δὲ ἀθ- 
ἰοττηϊπϑὰ ΟὨΪΥ ἔγομι ἐδ9 ΑΡροδβί!θ᾽ 8 οοιατηθαῖ, Μ 80 
ἀθοΐατϑβ ἐξ ἴο μάνα Ὀ6θὰ {ἠ ἐοτοεν ρατία 9 (δε εατίὰ. 

(8) “1 {86 (Εἰτὰ ρ͵δοθ {πὶβ 18 {86 ὀρροβιιιοδ 
80 οἴϊοιῃ ὀσργδββοὰ ἴῃ οὐμ ον Ὁ]δ066 διὰ ἴῃ οἵδ 
[ΟτηΒ οὗ Θχργοϑϑίοη." Τὴ πυϊεῦ σαποοὶ ΡΕ 
αοἶγο ἔμδὺ 186 Ῥοβὶϊΐοῃ ἢθγο δϑεδυπιοὰ 18 50}- 
Ῥονγίθὰ ὉΥ (πὸ Ῥδβδαροβ οἱἱοά. Τ)680 ῬΑϑβδβεΝ 
τὶ ἰὴ 9 ΤΘΔ ΡΒ οὗ (ἢ6 Απἰ. Βὰ..Ὀροὺ 868, 
ΔΓΘ 88 ζοϊϊονθ: “9}ῸὋΒῺ ἰἰϊϊ. 18᾽᾽ (ΝῸ 1388 
Πδίἢ} αϑοοπὰϑὰ ἂρ ἰο ξεδγυθῃ, Ὀυὶ Ηθ μὲ ὁ} 
ἄοτγῃ ἔγουι Ἡθάυθῃ, δύϑθῃ ἐμ δοη οὗ Μδῃ πθ0 13 
ἰθ Βεαυθη.) Μαδμίοδιϊυ ποῦ 18 πὸ δι υδῖοα 
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ΒογΘ ἰο ἰΠ 6 ΟΑΙΥ δβοοηϑίου οὕ ουὺν ᾿οτὰ, “6885 
ΓΒ ποΐ, πη ἐμ Ῥα88δζϑ, Ῥγορῃοδγίης ἰο Νίοοάο- 
ΤΠ [ἰδὲ Ηθ νὰ (0 δϑσϑοῃὰ; Ηθ νγὰ8 γί τῷ ἃ γθ8- 
8δο τὴ γ Ηο οου]ϊὰ ἰπδίγυοῦ ΘΟΠΟΟΣΏΪ ΩΣ ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
Κη ρ5 88 ὴὨ0 Οἵ Π6Ρ πηδὴ σουϊά. [0 γγὰ8 88 ἱβουρσὰ 
Ηδ διδὰ βαϊ14, “Νοὸ τὩδηῃ δι} δϑδοθῃἀϑὰ ιῇῷ ἰο Ηθδ- 
γ60 5 Δα (Π6ῃ00 ἀοβοοηιοἀ ἰο ἰθδο} ; ΟὨἿΥ Ηθ σδῃ 
(6868 γοῦ ψι0 ἀοβδοοπαρά ἥσγοτα Ηρδυθη, το 18 
δι}}} ἴῃ Πφατοπ᾿ “Φ93080 τἱ. 88 (61 οδπιθ ἀνα 
ἔγοαι Ηεανοπ᾽). Μοβιίσαθ. Βαὶ ἷβ {πὶ ἱποοηϑ18- 
ἐθηὶ υνὶϊἢ ἷθ χοΐϊηρ 5}}} αν ογ---ἰηίο Η846957 
“««Φοη ΥἹῇ, 11 (1 Κηον ἩΠΘησδα 1 σα δὰ 
ὙΓΠΙΓΒΟΥ 1 σο᾽). Α Τομδῦκ δἰ τ ἢν (ο ἐδ 6 ΡΓΘΟΘθ- 
αἰπρ τη ῦ ΘΓ ὉΘ λὰθ. “Φοδη χυὶ. 28 (1 
δια ἔογί ἔγοιῃ ὑπ 9 ΕΔΙΠΟΥ, δ δὶ) δοπθ ἰῃΐο 
Ἐπὸ που] ὰ; δραΐη, [Ἰοᾶτὸ ἰπ6 ποσ]ὰ δηὰ ρὸ ἰὸ 
ἐμοὸ Εδίμογ᾽). [8 (ογὸ δυρλὺ ΘΓ ἱποοηδίβιθηὶ 
νὰ τ 9 1466 οὗ Ηἰ8 ρσοΐϊηρ, Ὀεΐοτο Ηΐ8 γοίαγη,ἰο 
ἐδὸ ϑδυδιοττγδηοδη πον] ὰ Βοοδιδβο, τη Οἢ 
ἐπὸ δῦ, οὖν Γοτὰ δραᾶῖκο οὗἩ α ἀδϑοθηΐ ἔγζγοπι 
Ηδάνθη, τὸ τὸ ἀθὈδετοα ἔγοπι βυ ρροβίηρς ἰμαὺ Ηθ 
δοπίθιρ]αιοα ἀοϑοοπάϊηβ 811}} ἔασι  ἴο 6 Ρ͵8090 
ἩὮ6Π00 8180 Ηθ πιυϑί δϑοοπὰ 

Α8 Ὀεοΐογο γοιμδυκαα, 1 1}}0 ἱπίογργαίδίϊοη τυ ἢ ἰδ ἢ 
ἐμὸ υὶίοῦ σοηίθηαβ 15 ἰδ 9 παίυγχαὶ οη6, υἱΖ., ἐπαΐ 
Οἰγὶϑὲ νηὶ ἰΐο Ηδάδβ δηὰ ἀοϊϊγογοὰ δορί ϊνοϑ 
ἐμπογοΐη πο], ὈΘ [89 ἐσὰθ οὴθ:; ἐμ θη, ταδη οβυ]γ, 
Ηδάδδ δ8 ἰμ9 ἀν ! ΐπα-ρἶδοθ οὗ ἴῃ 6 ρου β τηυϑί 
δυο Ὀθοη 8 ἰδϊγτὰ ρῥἷδοθ ἴῃ ἰδ6 ὕηπβοοη οΡ]α, 
διὰ ποὶ ἰδ ονα 1891} ὧι ἐΐ ἐηἰτοίψ, ἸΟΥ 
Ἡδανοῦ, 8ο Η6]}, ΠποΡ ἐμο ϑίαϊθ οὗ δοαί. 

Βαὶ τὰ 18ὺ {86 ἱπίογργοίδιϊοη αίνθη ὉΥ ἐδθ 
ὙΪΊΟΥ 8 (6 τηοδὲ πδίογα), ἰὲ 19 δαἀπιίιοα ἐμαὶ 
οἶον ἱπίογρυθίδι 08 ΤΥ ὉΘ Ῥαὺ ὩΡΟῺ ἰδ9 ρα8- 
δῶρο ἰδδὶ δὰ8 Ὀθθῃ υηᾶον ἀϊδουδβίοη. [ἐ ἰ8 ποὶί, 
Ἐπογοίοσο, οοηἰθη ἀρὰ ἐμαὶ ὉΥ ᾿ἰβοὶ, υπδυρρογτίοα 
ΌΥ οΟὐπαν ϑογὶρίυτοβ, 0 π|ῖ}}] Θβι Δ Ὁ] 188 {μ6 ἀοο- 
ἐγ ἰὑ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ ῥγοβθηίβ, ἸΤμδὲ ἐπ6 παίαταὶ 
Δι ογργοίδιϊου ἰβ 16 (Τ0 ΟὯΘ ΘΡΡΘΔΥΒ ἔγοπι {89 
δοιβ (1) Τμδῦ ἰδ9 ἀοοίτηθ {ὑμοΥΘΌΥ Ῥγοβοηίθα 
Ὀνίημδ ἰηἰο ρμονίϑοι ΒΘΥΠΙΟΩΥ ὑν||Ὸ ΔΡΡΑΓΘΏΙΠΥ ἀΪ9- 
ὀγορϑῃὶ ο148805 οὗ ϑοτίρίαγοβ; δηὰ (2) Τῇμαὶ ἴἰ 
δ65 Ἰἰρδῦ ὁ ΒΟΥΘΓΔ] ΟὈΒουγο ρ85388 68 οἵ ἰδὁ 
ψογὰ οἵὁὨ 6οάα, Ὀγϊηκίης ἔμ οτα, 'ὰ (οἷν δία] ἰἢ- 
τοχργοίδιϊοι δηὰ νῖς ἢ 41} ὑποῖν Ἰοκὶσ8] τ] 1σ8- 
«1005, πο ρογίθοὶ ΒΑΣΙ ΟΩΥ ἩΪῚῺ οδοῖ οὐ Ὁ δηὰ 
Ὑὐϊὰὰ {86 τοδὶ οὗ γτουθδ]οϑᾶ ἰγοϊ. 

1... Α8 ἰο ἐδ9 ΌσΙοΥ οὗ 8686 ἔφοία. 
Οὐ ἰδο ὁ0η6 Πδηά, ἐὺ οσδηοὶ Ὀ6 ἀφηϊοα ἐπ δὲ (ἢ 9 

ΘΡΡδιοῃὶ ἐϑϑοβίηρ οὗ ΤΟΔΩΥ͂ Ρδββαροβ οὗἩ ϑουὶρ- 
ἐστο, Ἡτιθη δηἰοοθάοηςξ ἰο ἐμ 6 τοβυγγοοίΐοι οὗ 
Ἀσίδι, 15 ὑἐμδὶ Ηδάθβ 18 α ηἷδοθ αἰδιϊηοί ἔσο 
Ἡρδδνυοι, ἰο ὙΒῖοῖ (η6 800}]8 οὗἨ ὑμ9 τἰχῃίθουβ ἃ8 
ψν6}} 85 οἵ (πο πὶοϊςοὰ τγοσϑ σοῃδίχηθα; δηὰ, οὴ 
ἐπ Οἰ ΒΟΥ δηά, 1ὑ 15 οἶθδαὺ {πδὲ 4}} 186 Ῥοβί-ΓοδῸγ- 
τοοϊΐου ἰοδοθίηρσδ οὗ (89 ποτὰ οὗ ΟΘοὰ το, ηοὶ 
ΣΩΘΥΟΙΪΥ {ἰπδὺ “(9 δο.1]8 οὗ ὈΘ]ογοΥ 5 δί {86 
ἀσδι ἀο ἱπιπμϑα ϊδίθ } Υ Ρ64885 ἱπίο σίου," Ὀαὺ ουθη 
ΣΔΟΤΘ δρ601ῆ0---ἰδδί {πΠ07 ἀο ἰπιτηθα δίθ! Υ Ῥὰ 88 
ἑκίο ραγνθῃ. 

1118 ἰπ Ρἶδοθ δρῶ ἰο ΘΟῃΒ1 6» δοιχονδαί δἱ 
Ἰοηκχίῃ (9 ἰδίου 6885 οὗἩ ϑοτὶρίυτεβ. ὙΜδδὶ (ἢ9 

τοδαστγοοιϊου ἰοδομίηρα οὗ (6 Νεν Τοβίδ- 
ζαϑὩΐ δγὸ ἰμδὲ ἰμ9 ϑουθ οὗὁὨ Ὀδ᾽]ἑονοτα ἀο ἰπηπγοἀ}- 
διοὶγ μ485 ἰηίο Ηδξαδγυθῃ, ἰ8 ον ἀϑηὶ ὕγοιι (86 ζοἷ- 
Ἰοπίΐος οοῃδί ἀϑγδιῖοπ8: 

(1) ἴε 18 ἱπιρ! θὰ ἱπ 811 ἐμαὶ 8 βαϊᾷ δα (ὁ (ἢ}9 
θου 5 οὗ Ὀοϊΐονοτβ σχοίη, δὶ ἐμοὶ ἀορδίμ, τὸ ἐπ 6 
Ῥὶδοθ θοσγο ὑπὸ Γοργὰ 18, Φόοδη χὶυ. 2, ὃ; “1 χὸ 
ἐο ΡἈΓΥΟΡΑΙΘ ἃ ΗΪδοθ ΥὉ. γοι, δηὰ ἰΥ 1 κὸ δυὰ 

" 

ῬΓΟΡΑΣΤΘ 8 ΡΪδοθ [Ὁ γοῦ,  νὶ}} οοηθ δραΐῃ 
δηα Υεσοῖῦθ γοὺ Ὁπίο ΤΥ86], ἰμΒαὶ οΥΘ ἴ 81), 
{Π6Γ6 γὸ ΤΩΔΥῪ ὈΘ 8180. Φοδη χυὶϊὶἱ. 24, ““ΕΔΙΒΟΥ, 
111 ὑδδ. (Π6Υ α'8ο σμοιὰ δου Βαϑὲ οἰ ΥΘ ἢ πὶθ 
Ὅ0 τὶ τὸ ὝΠΟΣΟῚ δ8ῃὶ, ἰμδὲ ὑΒ6Υ͂ ΤηΔΎΥ ὈΘΒο]ὰ 
ΤΩΥ͂ αἴοτγ.᾽ 2. ὉοΥ. τ. 8, ““7ο ατὸ οοπῆάορηίϊ, Ϊ 
ΒΑΥ͂, δηἀ νΠΠ]|ΠΔὴρ σδίμοῦ ἰο ὍΘ δθβοηξ ἔγοιῃ (89 
ὈΟΑΥῪΥ δῃᾶ ἴο Ὀ6 Ῥτοβαηὶ ψἱ} ἐμ [οτά.᾽ ῬΆ]]. 1. 
28, “Ἰὸ ἀοραγί δηὰ Ὅο πιὰ ΟἸ τ ϑι." Νον, 
ΟΡ ϑὲ ἰ8 'ὰ Πα νθη-- Εἴτα “ἢ Ηράνοῦ τηυϑί Το- 
σοἶτο (014) απι}} {μ ἐΐτα 68 οὗ 86 γεβιϊ αἰΐοι οὗ 
8}1 ἐμἴη ρ8,᾽᾽ Αοἰϑ 111. 2]. Βοϊΐονοτθ μοχοΐοσο, τσλο 
ατὲ ιοἱ(ἡ Οὐλγίδί, πιυυϑὲ Ὅ6 ἱῃὰ Ἡδδυοη. [ἐ ἰβ5 γαὶπ 
ἰο οὈ)οοί ἰο {μ18, ἐμαὺ Ὀοϊΐονοτβ πὰ Ηδαθ8 ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 Βαϊὰ ἰο ὃ6 ψὶὰὰ Ομ νὶβί, βδἰηδο Ηθ 18 ΘΥΘΓΥ ΤΒΘΤΘ 
ΔΠΔ Η6. ΤΩΔΥ τηδηϊοβί Ηἰπι501 ΔΏΥ ΤΊ ΠΟΤΟ. 
Ττγυθ. ΑΒ οἱ, Ηδθ ἰβ ΘΥ̓ΟΥΥ ΠΟΤ; οὐ ΘΑΥί ἢ, ἴῃ 
Ηδά65, ἱπ Η6}]}]: δπὰ Ηθ τραῦ πιϑκο ἃ δρίγίίμαὶ 
ταληϊ θδἰαιΐοη οὗ {ΠἸπ|86]7 δηγμοσο. Ηθ οδῃ- 
ποί, ΒΟΤΘΥ͂ΘΡ, τηδ͵κ9 ἃ φὴνψείσαΐ τηληϊοϑίαϊ οη οὗ 
ΗΪ πιο] (δηά ἰἰ ᾿8 ἐπε νὼ ἃ τιδηϊ εβίδιϊοι ἰμαὺ {1190 
ἰοχίϑ ᾳφαοίοα 641] 700) πβοσο Ηρ ἷβ ποί, δηὰ (9 
δουϊρίαγεβ ἰθδοὴ 8 ἐμαὶ Ηο 18 ρἠγεϊοαϊϊψ ἴπ 
δανθη. Ττυο, δ 88 ῬΟΝΟΥ ἰ0 ΘΟΠΥ͂ΘΥ Ηἰ8 
Βα πδίυγθ ΔΗ Οτα, Ὀυὺ ἰμ6 ἀροϊαγδίϊοῃ 
40 “19 Ηρδύθῃ τηυϑὶ γχοοοῖγο Ηΐπ ὑπ] ἐΐ9 
{ἰπι98 οὗ ἐμῃ6 γοβιϊξα το οὗ Δ1} ὑμπίη σ8,᾽᾽ ΘΟΏΥΘΥΒ 
{μ0 ϑϑύγδησο (ἰδ δ ἀο65 ηοἱ δηά ν᾽}}] ποί ὁ0ῃ- 
ΥοΥ ΗἸπιβο] ἰο ἤδάοβ. δ 8 ἰὴ ἤδαγθῃ; {110 8011} 
οὗ θ6] ον 8 τὸ ὙΣῈ Ηΐ; ἐπ οτοΐοτυο {Πμ6Υ ἀτὸ ἴῃ 
Βθαγθη---ἰὶ, 6., ἰῃ Οη9 οὗὨ 18 ““ἸΏΔΗΥ ΤΠ 8810 3.᾽»} 

(2) 189 βδπη6 ἀοοσίχπθ 8 ἀϊγθοιῦΥ ἰδαχηῖ, ΟΡ 
ΠΡ ]164, ἴὰ δι ο ἢ Ρ4 858 568 88 (ἢ [0] ον Ως: “Ἧ 9 
γῆ οΥ ἐμπδὺ ἱΥ ΘΓ ΘΑΥ ΒΥ ου86 οἵ (8 Δ ὈΘΡΏΔ- 
616 ΟΥΘ αἰββοϊ γϑα, νγϑ Πᾶν ἃ Ὀυϊἀϊης οὗἩ αοά, ἃ 
ἢουδ96 Βοὲ ωδά9 νὶϊ ἢ δηά9, οἰοτηδὶ ἰὴ ἰο [16 1- 
Υ6}8,᾽ 2 ΟοΥ. Υ. 1. Ὑμδίονοσ ὑ 18 ΒΘΔΥΘΩΪΥ 
ὨΟ.86 ΤΑΥ͂ Ὀ6 (Ἀπα ἐμαὺ αποϑίϊοη ποϑὰ ποὺ ΠΟΥ 
δα αἀἰθοι8364) τ Κῆον {δαὶ 1ὑ 15 ἰὰ (Π6 ἩΘΑΥΘΏΒ. 
ΤΏοδο, ἰδμοτοῖοσο, Ὑῦο ἱπηδθϊὶ ἱΐ, τυϑὲ Ὀ6 ἰῃ 
Ηδανθη, “ ψἱ (ἢ 6 [ογα,᾽ 88 τὸ ἰϑδση γοηὶ ΥΟΥ, 
8; δηὰ ἐμὺ8 ἐμΐ8 γογϑο, πο ἀἰγοοί νυ ἰοδο ἢ 65 
ἰδὲ ἀορατιθα ὈΘΊΊΘΥΘΙΒ ΔΓ ἴῃ Ἠρσδνυθῃ, ὈΥ 105 
σοπίοχίυ] δνρσϑηβοιηθηΐ ΘΟ γπ)8 (6 ρΥΘΟΘαΪ π 
δτζαιοπὲ ἐμαὶ {8089 Ὑπὸ ““8γ6 {8 (86 [μοτα 
ΔΙῸ ἰῃ Ηρδυθη. 

(8) Τινῖθ δἰ8ὸ 15. 89 Ὠδίαγαὶ οχρίδυδίίοη οὗ 
186 γοσοτὰ οοπσοτηΐηρ βίορβοη, Δυδβὶ Ὀοΐορο ἢ15 
δχϑουϊΐοι ΒΘ ΒΔῪ “ἴ)0 Ηδαυθὴϑ Ορομοα δηά ἰἢ9 
80 οὗ δὴ βίδηἀΐηρ οὐ (8 τἱχὶ Βδπὰ οὗἉ ἀοά;,᾽ 
Αεἰδ νΥἱἱ. δ6. βΒογιὶν δἴϊοσ, ἴῃ (6 δοί οὗ ἀγίηρ, 
Βο δχοϊαϊπιϑὰ: "“"Ἱογὰ 9268..8, Τασοὶτθ ΤῊΥ͂ ΒΡ ̓ στὶ, 
88 ἰβουκὰ ΒΘ 8.}}} χηζοά οὐ Ηΐαὶ βοτὰ 8 βδονί 
εἶἰτπιϑ Ὀοΐοσο 6 Βαὰ θδθη ῥχἰν:]οροὰ ἰο 8600 δἱ (ἢ9 
τὶς μαμὰ οὗ (6 ἐβτγτοῦθ οὗ Οοά, Αοἰ8 γτἱΐ. 89, 
ΤῊ ἐπιρ]οδἰΐοι οὗ (6 π|80}]9 Ρβββαρθ ἴθ ἱπαΐ 
Φοϑαδ, ἰῃ δοοογάδησο τὶ Ηἰ8 ῬΓοιἾ86---ἰ 1 ψ}}} 
ὁοπι6 δβϑδίη δηὰ σγοοοῖγθ γοὰ πὶὸ Μυβοὶύ,᾿᾿ ὅοδη 
χὶν. 2, τονδὶ ὰ Ηϊθο]Γ υηἰο {ἰδ ἀγίηρ θΑϊηΐ 885 
δῦουῦ! ἰο ἰΔΚο δἷπι ἱπίο Ηθαδνθη---ἰο ὑπ 9 ΡΪ4660 ἱπ 
ἫΪΐ8 Ἐλιμον β βουβὸ δ δ Ῥγοραγοὰ [Ὁ ΗΪ8 
Ἰονϑὰ οποϑβ---ἰδὶ βοτο Ηορ, 1η9 ϑεαυϊουσ, γ,88, 
μ6γὸ αἷσι 6, (ἢ 6 ὈΔ]ΟΥΟΡ, ὍΘ. 

(4) ἴδ ποὶ 1: 881|0 4180 ἱτιρ] 1 ἴῃ ΗΘΌ. χὶ!. 22-- 
24, ὮοΓΟ, ποὶ (0 δ66Κ δῇϊιον (ἢ τ 1010 πποδηΐῃρ, 
ι.}9 ἐθδ οἴη ΒοΘΙΠ5 ἰο ὍΘ ὑπαὶ ποί ΟὨΪΥ͂ ΔΓΘ “(89 
οοἰτὶ 5 οὐὁἨ υ8ὲ τηθῃ᾽᾽ ΠΟῪ “ἸηΔὯθ ρμεγίοοι᾽" 
(σοπιρ. χὶ. 80); Ὀυϊ ἐμαὶ 41} ϑο ἃγὸ ἢ δῃ- 
κεῖθ, δηὰ πίιβ αοὰ {μὸ Φυάρο οὗ 4]}, δηὰ στ 
6508, ἴῃ ἐ).0 ΒΟΔΥΘΏΪΥ 9οΓΌΒΔΊ θη. 



δ16 ΤῊΕΒΕ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ Η1 Χ9Ψ00ΗΝ. 

1 υἱὸν οὗ 11 ὑπ 680 βονγί ρίυτοβ, ἐμ ἀοοίγὶηο οἶὮ 
{86 Ροβί- Γδϑυσυθοίο ἰθδορὶηρϑ οὐ ἐμ Νὸνν 798- 
ἰδιμϑηὶ δοϑιβ (ὁ 0 (μδὶ (ἢ9 δΒρὶτὶ 8 οΥ̓͂ (86 υ5ὲ 
ἄο, οα ἱὑδοὶς ἀθδϑίῃ, παπίο τειεῖν Ῥ888 ἰπίο 
Ηοανρι. 

Τμΐ5 οἶδδϑ οὗ βογίρίυγοΒ δβϑϑῖῃβ ἰο ῥτοδθηΐ ἃ 
ἀοοίγϊηο ἴῃ ἰγυθοοποῖ Δ ὉΪθ σοπίγδάϊοιϊου υἱτὰ 
(μδὲ βοὶ ἔογί Ὁ (ῃ9 ΌΤΙΩΘΡ οἾ888, ὁἢ ἰδ)6 88- 
βυτηρίου ἰμδὲ 6δοῖὶ οἷδϑθ Ῥγοδοηΐθ δὴ οσἱμίηδϊὶ 
δὰ οοηπίδηι ἢν Θλἀυτίης ἴδοὐ ἰὼ Οοὐ᾽ Β ἐσθδίτηθηὶ 
οὗ (9 8ρὶγὶ 8 οὗὨ 80 ἀορατγίοα ἀοδὰ, ἴῃ υἱον 
οὗ {86 ΤΌΣΤΩΟΣ οἶδϑ8 ὑβοτο βᾶνθ ὈΘΘῺ ἸὩΏΔΏΥ Ῥ͵Ο- 
ἰοδἰδηίβ, 88 5 Ὑ6]} Κπόοτη, ΤῸ ΔΎ δαί δί δυχεί 
86 πιδηϊΐοβέ ἰδοῦ ἢ ρ5 οὗὨ ἰἴὸ Νον Τοβίδιαθηι οἢ 
(815 βυ 076 οἱ--οσοηϊθηαϊηρς ἐμὲ 8. 800] ΙΔ ὺ ὉΘθ ἴῃ 
ἐπ »ίαε6 Ηδάο8, δῃά γοὶ πὶ ἰῃ9 Ποτὰ; δηά ἴῃ 
ΥἱΟῪ οὗὨ (0 ᾿δίίον οἷἶδδβ, ΤΩ ὩΥ͂ ἤδῪθ υἱἱο γ}γ ἰς- 
ΠΟΙ ἐμ ἔοτοο οἵ ΟἸὰ Τοβίαπιοῃὶ ᾿Ἰδῆσυδρο, 85- 
οτὶ δίῃ ς 10 (οὉ 8 πιδί(οὺ οὗ ρᾷτα σου δι ο}) ἰο δῇ 
δοσοιππιοάδίίΐοη ἰ0 76 18} βΒυρογβιϊοη. ΝΟ Ρ 
οὗ 689 ροβί(ἴομβ '8 σοηβὶδιϑηὶ πὶιἢ ἄπο χορδτγὰ 
ἰο ἰῃ9 ἰβρί γαϊίου οὔ ἰδ ἤοτὰ οὗ αοἁ. ΤῈ ὙὉΓῪ 
οοπα  ἶοῃ8 οὗ (6 ῬΡΥΓΟΌΪΘπι δαρζοδὺ (89 ΒΥρΟΙ 6818 
[8αΐ, δὲ βοτὴϑ ἐΐτιθ δϑουϊ ἐδ ροτ]οῦ οὗ (86 Βδθυτ- 
τοοίΐοη πὰ Αϑοδηδίου οὗ οἂν ἴοσὰ, {86 γ0 τδϑ 8 
ομδηρο ἴῃ (9 δοπάϊ(ϊοη οὗ ἐδ9 δβρὶγὶ ἰδ οὗὨ (δὸ 
τὶ δίθουϑ ἀοδἃ. Ταὶθ Ὠγροιμοϑὶα γϑοοῖγθδ 60ῃ- 
Βγιαδίϊου ἔγοπι ἰδ 6 7δΔοὲ (Παὺ 1ἰ 18 ἐμ πδίαταὶ ἰῃ- 
ἰογρσζοίδίϊοη οὗἁἩ Ῥοίου᾽ Β ἀθοϊδγαίίου (δαὶ Ο] τὶ αὶ, 
Ὀοίνθοη Ηἰ8 οδί δηὰ Βοδυγγθοίΐου, ἀοβοοηἀοὰ 
ἰηῖο [86 Ῥαοο ψοτο ἴμ6 ΟἹἀ Τοοιδιμδηΐ 686} 68 
05 δὶ (Π9 ἀοραγίϑα γἱχηύθουβ ΤΟ ΣΟ; δηὰ ἀ0685 ἰὰὺ 
ποὺ δρυϊηρ ἰο ὑπ αἰ ΚΙ οὗ δῃ δϑίδ Ὁ] δ θα ἀοο- 
ἰγὴηθ ὈΡΟῚ ἰμο ΑἰΒΟΟΥΘΟΣΥ οὗ ἃ ἰοχὺ τυ πῖοῖ, (ΔΚ ἢ 
ἴῃ 18 Ἰιογαὶ δηα τπηοϑὲ δία γδὶ δ6η86, ἐο6 6} 65 τ δὶ 
Ομσχίβε ἀἰά ἀδδοοπὰ ἰο δάδβ δηᾶ ἱβϑῆσο ἀοἱ γδν 
ἔδοδο ὑἐβεσοίῃ οοηβηθὰῖ Τὸ ἰοχὶ ἱῃ ἘΡΒδβί ἢ 5 
ἰδ ἰὰ ἰἰ8 πδίυσγδὶ βθδο Ὀτγίηρβ ἱπίο ρογίθοι 
δηὰ ὈΘαυ Ὁ] ΒΑΓΙΙΟΩΥ {ἴ|Ὸὼ ΔΡΡΑΓΣΘΏΪΥ οΟὨΒ]οί- 
ἑῃᾳ ἀοοίτϊηθ8 οὗὨ ἰῃ0 ποτὰ οὗ ἀοά, 

2. Αμὰ πιοῦθ. [ἐ βοὰβ Ἰἰχίιλ οα ἸΏΔΩΥ ἀ6- 
ἰδοιοὰ Ῥογίϊοῃβ οὗ ἰμ90 βογίρίυτο, δῃὰ Ὀγίηρμβ 
{Π6, δηα 411 61} ἱτιρ Ἰσαϊί οηδ, ἱπίο ἔα}} Βδτ- 
ἸΩΟΩΥ͂ ὙΠΟ ὁδοὶ οὐδοῦ, δηὰ τὶξὰ 86 τ 016 ὈΟαΥῪ 
οὗ τουϑαδ]οά ἰσυίμ. 

(1) Το» ὅγβι οὗ ἐμοβϑθ ρδαϑβδᾶζοδβ ἐμαὶ 111 ὍΘ 
ποίοοα ἰ8Β ΦόοΒη χὶν. 2, “"1Ὼ ΠΥ ΕΔ 6 γ᾽ Β βΒοιδο 
ΒΥΘ ΓΗΔΩΥ͂ ΙΩΔΗΒΊΟΏΒ; ἰΐ ἰΐ ὙΟΣΘ ποὶ 801 που]ὰ 
δαγθ ἰοἱὰ γοι. ἱ κὸ ἰο ΡΥΘΡΔΓΙΘ 8 οἶδο9 [0 γου.᾿ 
ΤῊ ἱπιρ ϊοαίΐοα ΒΘΥΘ 18 {Π8ὺ {86 αϊ 6 Ρ͵δο6 οὗ 
Ηἱΐβ ἀϊ8οῖ 168 τσαϑ ποί ἐλέη Ῥγεραγοά. Τ18 ἱδ ἰῃ- 
οοπδίβίθηὐ τ ἢ (86 ἀοοίτ 9 ἐμαὶ {89 Ρ͵409 οὗ (ἢ. 
ἴουβ ἀεδἃὰ 88 δἰ γαυβ 608 ἰῃ Ηθδγθα, ΟΥ̓ ἐμαὶ 
δάοβ σορίίπιοδ, ἰο Ὀ6 ἱμποὶρ 0Ϊδοθο. πὸ ᾿τ- 

Ῥ᾽οαίΐοα 084118. 70. ἃ οἰἰδημκο ἴῃ (πὸ ΡΗἾδ69 οἴ 
ἀμ ρμΐοιβ ἀοδὰ βυποβγοῃοῦδ ἩΠὶὶ ΟΌΡ [κοσὰΒ 
᾿Αϑοθηδίοῃ. ᾿ 

(2) Α βεοοῃά βοτνίρίαγο 8 Ηοῦ. χὶ. 40, οοτὰ- 
ᾶτοὰ νι ΗθΌ. χὶϊ. 28, Το86 ρδδβδβϑβ Οὐ 

πη ἰμ9 δϑῖπο βοοίϊου οὗ (9 Ερὶδι16---ἰΒδὶ ἩΒΙΟὮ 
Θσχδονὶβ θ6 11 ΘΥΟΣ 8 ἰο Ῥδέϊθηοθ ὑμδὲ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ οὗ- 
ἰδὶῃ (89 ῬΓΟΣΑΐΪδΒΟ, ἡ. 6., ΠΟΔΥΘΏΪΥ ὈΪοββοάηθθβ. ἴῃ 
ἐμι6 ὕόστωθυ, {89 δρὶγὶῖ8 οὗὨ δύ θη ἨΠ1ΟῸ τ9ΓΘ ποΐ 
τοδὰο ρμογίοοί (ἐ, 6., τὸ ἀϊά ποί γοοϑὶγϑ ἰδ 6 ῬΤο- 
τηἶ80) ἀπ}} 86 ρτοδοπὶ ἀἰβροηβδίίοη, δσο βροίζθῃ 
οὔὐ. ἴπ 116 Ἰαίίον, {Π|680 δᾶπι6 Βρὶγἰ(8 ΔΥΘ τηδῃϊ- 
ζεΒΕ}Ὺ δυιοηρδὺ 89 δρί τὶ 8 οὗὨ ̓.δέ τηθη τηΔ49 ρ6γ- 
ἴοοὶ, Τ6 Ραβϑβαχο 'ῃπ Ερἢοβίδηβ ἰσονσβ Ὀθαδιι- 
70] Ἰίαδῦ οὐ Ὀοίδ 689 ϑοτίρίυγοβ, τίη χβ (μθτὰ 
ἐπίο ΒΩΣΙΔΟΩΥ ἩΪῸΝ 80 ΟἾΒΟΣ, δὰ ἰηῖο ροσίοοί 

δηὰ οὨἰ κ εὐ θη ἢ ρ' ΒΔΥΤΔΟΩΥ τὶ ἐμ 9 τψ|80}6 δεοοίΐου 
(μα ἰηοϊυ 65 ἐμ 6}. 

(3) Α τοϊτὰ Ῥαββῆρθ ἷδ ἐμ ἀϑοϊδσδιϊου οἵ ΟΡ 
Ἰμοτὰ ἰο ἐμὸ ἀγίηρ ἰμϊοῦ: “ΤΙ 8 ἀΔΥ͂ βιιδὶῖ ἰδοῦ 
6 τ τὸ ἰὼ Ῥαγβάἷ86,᾽᾽ [}κ6 χχιϊὶ. 48 - δ0- 
ρΡδγοᾶ (α) πιὰ ἐμβοβο ἰοχὶβ ὑμ:8δὲ ἀθοϊδγο μὲ πεαιὶ 
ἱπίο Ηδάοβ, δὰ (δ) ψῖϊ 2 σον. χὶϊ. 4, δι εν. 
ἷϊ,. 7, ποσὰ Ρἶδοθ Ῥαδγδαΐδο 'ἴπ δδυθη. 79 
ἄγϑὶ σοι ρδυίβου ποῦ] δϑϑι ἰο ἱπάϊσδίο ἰδ δὶ Ρὸ- 
τῖϊθθ ΔΒ ἃ 760 715} ὩδῖηΘ [ὉΓ 006 Οὗ [6 ὁ0ῃ»»- 
Ῥϑυίτηθηίβ οὗ ὑμὸ ρίδοο Ἠδάθβ; (δο βοοοῃά, ἐμδὲ 
ἰΐ γ88 ἃ ὩδΔ!6 [ὉΓ ἨδρδΥθῃ, ΟΥ ΟΠ οὗὈ [86 "ΔΗ͂ 
ΤῊ ΔΏ310η8 ἰοτοοῦ. [{{86 πδίυγΑΙ ᾿ηἰογρτοίδιϊοα 
οὔ (89 Ρδββαρο ἢ ΕΡΒ 65 ΔῺΒ Ὀ6 [ἢ {ΣΧ ὁη6, (868 
(}0 ΔΡῬΔΙΟΙπΙ αἰ ΒΟΣΘΡΔΏΟΥ 18 δὶ 0006 δαττηοηϊεοα; 
δὶ Ἰθαϑὲ 8 τηοᾶο οὗ σϑοοῃοὶ ϊαιΐου 8 δὶ οὔδε βυβ- 
ἐϑειϊοὰ. ΓΡαγδάϊθθ 6ΓῸ (86 Ὠ8Δη16 ἴοῦ ἐδ δϑοάθ 
οὔ (ιὴ9Ὸ τὶ κῃίεουβ ἰῃ Ηδάθ5, ἐμϑῃ οἱ ἐμοῖγ γοιρουαὶ 
ἰο οδυθῃ, ἰο {6 ΠοῪ Ἀ͵δοο Ῥσοραγοὰ ἰοῦ ἰβθ, 
{89 ὯΒπι]0 Οὗ ἐμ δΌοαθ τος δία! "6 ἰγλαν- 
ἰογσοὰ ἰο ἐμποὶν πον ΒΟΠΙΘ. 

(4) ΤὴΘ ἱπίογρτγοίδίϊου ρίνθη ἰο (80 658185 
ἷῃ ἘρδΒαϑίδηϑ (ΠΓΟΤΒ ᾿ἰκς ὩΡΟπ, δηὰ ἰδ δβαρ- 
Ῥογίοα Ὀγ 1 Ροί. ἰτἰ. 18-22. 

ΤῊθ πεῖν 8 ὉΠΑΌΪ6 ἰο δαἀορὲ ἰδ)0 οὐμπιοῦ 
Ἐπ κ 5} Ῥτγοιοϑίδηῦ Υἱοῦ ΘΟΠΟΟΓΒΙὨρΡ ἰμ8. Ρι8- 
δᾶΆ(6, υἱζΖ., (πΠδὶ 16 φ»γεαολίπφ τηρηιϊοποὰ π|8 ὃ 
(86 Ηοὶγ ϑρίγιε ἱπτοῦρσῃ ΝΟΔᾺ ἴἰο ἐδ6 Απἰρα Ἰσ7]- 
ΔῺΒ ἰπ (6 Βο8}, 707 (86 70] ον] δ ΤΕΒΘΟΏΒ: 

α. Ου ἐμὲ χτουπὰ (Π6 δοΠ δ᾽ Θέ ΠΟΥ͂ οὗ (86 πθο 
Ῥδδβδᾶρο ἰβ ἀοβίτογθοὰ. Τῃθ Δροβιϊθ νὰ Ὁσβοτί- 
ἴῃς Ὀ6] ΘΟ ΓΒ ἰὸ ὑ86 ραἰϊοηΐ ὁπ ὑγδη06 οὗ πτοῦᾷ; 
δΔηἀ ἢ ΘΏΪΟΤΟΘΒ ἷὶδ ὀχπογίδιϊοα ὉΥ͂ 8 Γεΐεγεῃ 9 
ἴο {86 οα80 οὗ ἐμ Θοἀ-ὩδΔη, ἮΒο ὉΥ ΗἰΪθ8 οὐδα- 
ΤΩΏ6Θ6 Ὀθοδπιθ ἃ Ὀσησίδοϊον σὩἴ0 οἱ ἢ 6Γ8, δηὰ ποὶ 
ἴον Ηἰτηδο᾽ δ χονατὰ οὗ οχαϊδιΐοη. (ὐΟὨΒΙ Β ΘΒΟΥ͂ 
τραυΐγοδ ἰδαὺ ἰμ0 Ῥγοδοβίης βιμουϊὰ 00]10π (89 
ἄἀφδι. 

ὃ. ΤῸΘ τηοάϑΡῃ υἱοῦ Τϑαυΐνθθ 5 ἰ0 σεχζογὰ ἰΒ9 
ΠΟΙ͂Υ Θμοβὶ δ58 ἱπάϊοαίϑα ὈΥ πνεύμα, δοίπιι- 
βίδπάΐηρ ὑπ 6 δΌΒΘΩσΘ οὗ 86 δγίϊοῖο, δηὰ [86 28» 
εἰΐδδὶ δ δὶ Ὀοίγθθὴ ἐδ δὶ ἕοσχηι δηα σάρξ. 

ς. πο υ8θ οὗ πνεύματα ἴῃ {18 ΘΟπηροίίοῃ 7 
φαυΐτοϑ ἐμαί γγὸ δου] τορξαγὰ ἀἰϊβοιιθοάϊοι δρί τ 8 
85 (Π6 ΟὈ͵6οί8 οὗ (86 Ρῥτεδοξίῃρ---ἐμο ἀἰδοιι θοῦ! οὰ 
πνεύμα ((80 ρΡοτδοὰ ἀθδὰ ἐν σάρκι) ρτεδοβοὰ ἰ9 
πνεύματα. 

ἀ. ΤὴΘ οοἰ]οοδίϊοη οὗἩἉ {86 τοῦδ τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασι ΥθαυΪΓΟΒ τ. ἰο τορδιὰ ἐλιο δρ  Υἰ (8 8818 
Ῥτίβου θη δα ἀγοββοα. 

6. Το ἰθυ πορευθεὶς οὗ γ6. 19 ἰδ τηϑη {5} 
Ῥανα οὶ τῖῖ ἢ (80 δϑπὶθ ἔθστα ἰπ Ὑ6Γ. 22. Τὴ 
ἰπιρ]ϊοαίΐοι οὗ [89 δ τϑ Ῥϑῆβαρθ ἴθ ἐμπδὲ {ἰι0 88:9 
ῬΟΥΒου ἄγϑὶ τροηὲ ἐο {89 Ῥχίϑο, δπὰ βοὴ νεῖ 9 
Βοδυθη. 
Δ, Το ροδίιίοι οὗὮὨ ποτέ ἔου θὰ ἐμὲ8 ἰβίοσργθ' 

ἰαϊϊοη. μυΒ Βοηροὶ τχίϊθθ: “δὲ φέγιιῦ 
ὧδ »υϑβοοηΐο μὲν Νοε τὸ αἸϊᾳυδπᾶὰο αν »ἱοῃ 
οι (ἐγείωγ αὐΐ Ῥτοραϊοδνυὶ σοηωπησετείωτ.᾽" 

Κ΄. ΤῊΘ παίαγαὶ ἰηἰεγργοίδιϊου οὗ ἐμ ρεδδδβθ, 
80 ἴΔ Ὁ ἴγοιῃ ἰθδοιϊης ἃ ἀοοίγῖπθ δὲ γασίαποϑ ΥἹ 
οἶμον βοτιρέαγοβ, ἰ8 τηϑη τ βΒῈ]Υ ἴῃ δοοογὰ ΜΙ 
Βα 8 Θ΄ϑο Βοτο ἰδαρμί. 
ΤῸ τνίϊον που]ὰ ργϑοδομὶ πο ζ0]ονίης [Γ888- 

Ἰαιϊΐαη : “« ΒῸΡ Ομ γίϑι αἷβο ὁποο ϑδυδεγοά (0γ δ188, 
{86 ἦαδέ ἔον (86 απλυδί, ἴῃ ογάον ἰμδὲ Ηε πἰκαὶ 
Ἰοδὰ υ8 απο Θοὰ, Βοΐπς Ραΐ ἰο ἄθϑιδ δβ ἰο ἤθββ, 
Ὀαὺ αυϊοϊκοηθὰ 88 10 8βρίτὶί, πὰ τοι (δρ γι) αἰβ0 
Βανΐης ἡουγπεγοά, δ Ρτγοδομϑὰ (ἐκήρυξεν τες ωϑὲθ 
Ῥτγοοϊδιρδιο}} ἰ0 86 δρίσὶ1δ ἐπ ῥυίβος, ἐἰο" 
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109 ράββασο ἰπ Ερμιοβίδηβϑ 08118. [Ὁ ἃ φυλαφῇ 
πὰ ππῖοῖι {16 ϑρ01γ115 οΟΥἩ 1η6 ἀορασγίϑα, 85 δδρίυοβ, 
ποτὰ δοϊὰ, ἰο τίσι, αἴνοσς Ηΐθ ἀοδίῃ, 9685 ἀ6- 
εοοηοά, ρονίοτγτηϊῃρ᾽ ἃ ταϊβαΐου οὗ ΙὭθτοΥ. ΤῈθ 
ῥδδκαᾷθ ὑπάθον ἰπηπηοαΐαίθ οομϑἰἀογϑίΐ μα ΚΘ ΡΥΘ- 
ΒΟΠ8 ΟΡ [ΟΥ̓ 89, ΔἴΟΣ Ηΐβ ἀοαίῃ, Ἰουγπουίηρ 
ἰο ἃ φυλακή, ἀπά ἰμογο τιαζίηρ Ῥγοοϊαπιαίίοη, ἴο ἴῃ 
Ῥγίβϑοποσ ἀοίαἰποὰ ἱδβοροΐῃ. Τμ9 ζόγηθῦ Ρδ8- 
δ βιδι98 ποίἰῃρ ἃ58 ἰ0 ὑῃ6 τοῦδ ἴῃ ψ ΒΙοΘᾺ ΗΪ8 
τοϊβδίοη τδῦ οχοσουϊο: ὑπο Ἰαϊΐον ἰθϑοθοδ υ8 Πο- 
ἐδίηρ 88 ἴο {89 τεϑίς οὗ (6 Ῥγοοϊδιαδίΐοη. Βιυΐ 
ἴθ (9 οοηδαθρηύ Ἰ᾿ἰρμὶ οὗ [16 ὑγγο Ῥαββδζο8 ὅδ Ὑ9 
ἀουδί, ποὶ ΟὨΪΥ ἐμαὶ (ΠΘΥ δῦ γτοΐθγθηοο ἰὸ ἐδθ 
Βδϑῖηθ οὐϑῃξ, Ὀὰϊ ἐδαὺ ἰὴ “ποάδ ἱπ τ ὶσὰ ἐδ τη Ϊἷ8- 
εἷοα 88 οὀχοουϊθα (αἱ Ἰοδϑὲ ἷἱπ μαζὺ) γγὰ8 
ὉΥ ρ»τοοίαπιαίίοα, δηὰ ἰμαὲ δὲ 1οδδὺ οὔθ γοδιΐ 
ΟΥ̓ ἰϊδὲ Ῥχοοϊδιιδίϊοῃ τγδ8 ὑ86 ἀο᾽ γόσδησθ οὗ 
ἴθδοδθὸ γὰὸ δδὰ Ὀθθῃ σϑηδβοιηθὰ ὉΥ ἰμὸ 1ογα᾿ Β 
ἀραιι 
Τα ἰηέογρτοίδιίίοη ἀοο5 ποὺ σϑαυΐγο, 88 Βοπιθ 

οὐ͵οσί, ἐμαὶ δὴ οἵδον οὔ δαϊναί ουι ϑῃουϊα αγὸ Ὀ66ἢ 
τοδὰθ ἰοὸ ἰμ9 ἀεραγίϑα βϑυ6 45 ἰ8 πον πηδὰθ ἰο ἐπ 6 
ἱτίης, (Βδὶ ὑ89 ζοϑροὶ βου] βανϑ Ὀ66Ὲ Ῥγοδο ιϑά 
ἴο ἰθθπὶ 88 1ὑ ἰ8 Ῥγοδοιοὰ ἰο τωϑὰ ἴῃ (6 868}. 
Τμοὸ ἴοστα ὑτδηδὶδίθὰ ργοαοΐῦ ἷβ κηρύσσω, σ Ὠῖοἢ 
ΤΑΘΔΏΒ 8 ΓΡΙΥ ἰο »χοοίαίπι αα δεγαϊά, Ὄν. Μοι- 
δογί, ἴὰ 0 Εχουβϑῦβ ΟΝ τ: ΘΈΒΟΕΝΒυΒ ΑὉ ΪΝ- 
ΤΕΒΟΒ, ΡΌΝΙ ἰδθὰ ἰῃ οοπηθοίϊοι τὶίὰ 18 ΓΔ 8- 
ἰαϊϊοπ οὗ Ετουτ 1167 6 Οὐταπιθηίαυυ (ϑηζθ 
βογῖ9θ) οὨὐ 1 Ῥοίθσ, υϑιηδυκδ, “ἰδ (κηρύσσω) ἰδ 
ΠΘΥ͂ΟΡ δοὰ ἴπ {16 8686 οὗὨ ῥιαϊοἷΔ] δηθοῦηοθ- 
τηϑ;ΐ, δῃὰ Ν. 1. υδδργο οἷοίο8 1ὲ τῖτ ἐ 6 τηθϑῃ- 
ὼς “ἴ0 ῬΓΘδοῖ ἐμ 9 ζο8ρ6).᾽ ᾿ [Ιὑ 16 ἐγὰθ ὑδμαὶ ἰΐ 
ἐδ ΠΕΥ͂ΘΡ πϑοὰ ἰο ἀοδίρσηδίο 7ἡμαϊοίαϊ δΘηπουποοιποηΐ, 
δηὰ ἰμδ. ἴον [6 δυβίοϊοης γοαϑοὺ ἐπ δὺ 1ξ 88 σα- 
ἔεταποθ ἰο λεγαίαϊε διυπουποοιμθηΐ, ἩδΒΙοὮ ἰ8. Δ 
6656} 18 }}γ αἰ ογϑηί ὑμίηρ,. [Ιὑ 8 δῖ8ὸ ἔγὰθ ἐμαὶ 
19 Νὸνν Τοδίδιμθμί (ΕἸ. Ψ.) υϑαρθ οὗἨὨ 89 ποτὰ 
Ῥτεαελ ἰ5 αἰτηοδὺ ἱΠΥΔΥΪΔΌΪΥ “10 »γεαοὶ ἐδδ σοε- 
»εϊ." Τΐϊ8 ΠΟΤΘΥΟΡ 8 ποίΐ ἐδ 6856 ἰπ ΓΘίοΓΘΏ 60 
ἴο {89 ;89 οὗἉ ἰδ9 Ογοεῖ νοτὰ κηρύσσω, 88 Β οὐ ἀδηὺ 
ἔγοϊῃ δὴ δχϑιηΐϊπδιίΐοη οὗ Μασ ὶ. 4δ; ν. 20: νυἱϊ. 86; 
1Κο τνἱϊ!. 89; Αοἰἱδ χυ. 21; Βουι. ἰΐ. 21; 2 Οον. 
ἦν. δ: 64]. νυ. 11; Βου νυν. 2. ΑἹὶΊ ἐμαὶ {π6 86 
οὗ κηρύσσω ο8118 ἴοΥ 18 (8 9 »γοοϊαπιαίίοπ οὗ ἃ ἴδοὶ 
ΟΥ ἴδλοίβ. Τ6856 ἔδοίθ, ἴῃ ἐἢ 9 6386 ὈΘΙΟΥΘ 08, ἸΏΔΥ͂ 
δανο Ὀθο ἰδ 6 σοτηρϊοἰΐοπ οὗὨ ἐμ ποτὶς οὗ δίοπϑ- 
τηϑοί, δηὰ ἐπὸ οοπδοαθθηὺ (θ᾽ γόγϑηο9 οὗ {Π|086 
ὙΠῸ δὰ δοσορίϑα οὗ Ομ τὶδὺ ὑπᾶορ ἰδ 6 ἰγρ68 
οὗ [9 ο]4 οδϑοοῃον. ϑοιλ δὰ δηπουηοοιμθῃὶ 
ποῦ ἃ μανὸ Ὀδοη 8 νοχὰ οὗ 119 ἰο (βοβὸ σγῇο δὰ 
δοορρίοα 8116 πῃ (86 08}. ἴΙ͂π (818 οοηπθοίΐοη 
ἴδ 18 ῬΊοροῦ ἰο τουιδυῖ (μαὐ [7 ἐλ6 »γεαεσλίπρ οΓ ἰδὲ 
Οαοερεὶ ἰο ἰδε ἀεαά (εὐηγγελίσθη) οὗ 1 Ῥοί. ἱν. 6, 
888 τοίδιθῃσο ἰο (0 58π|60 οὐϑηὶ 88 ἐπὺ γσοοογαϑὰ 
ἴῃ 6 ρΡαϑϑαχο ὑπᾶον ἱπιτηοὰΐδίθ οοπδί ογαίΐου, ἰὑ 
ἩΟΌΪα ποὶ τοαυῖγο ὰ8 ἰ0 γορατὰ {16 ΡΥ οδο Ὡς οἵ. 
ἐμ αο6ρ9] (εἶδα εἰ ἀϊ ἢ 58) 88 ὑμ 6 βᾶπιθ 88 ἐδπδί ἐὸ 
ἸΔΘῸ ἴῃ ἴΠ6 Π65Ἐ}---88 8Δὴ ΟΒῸΥ οὗἩ Βαϊνδίΐοη. 710 
πδίᾶτο οὗ φοοά (ἰἀΐπσε Ἀδ8 γοβροοί ἰο ἰμ9 οΘοπὰϊ- 
ἰἰοα οὔ ἐπ βθασοσθ. ΤῸ 8, Β' 65 ἰὼ ἐδ Β68ἢ, 
(86 ον οὗὨ βαϊναίϊοη βτοῦυ ρα 8 Βοάθομιον 18 σοοα 
πεῖ. ἴο οδρίϊνοβ 'ὰ Ηδάθβ Ὑπὸ δα αἰγοδαν 
Ῥοσίοττωθα ἰδ6 οΘοπάϊ ΐοηβ οὗἨ βαϊνδαίΐοῃ, ἰδ 6 δῃ- 
Βουῃσοιμοης οὗ ἰπ9 οοτηρ]οίΐοι οὗ {86 δἰοποιλθηΐ 
διὰ οὗἩ ἀο᾽ ΟΣ 06 ΘοΟπδϑαιοηῃΐ ἐμογθῦροι, τουϊὰ 
8ὸ σία (ἰαέγσε. 

ΡῬΓΟΔΟοΒίηΣ γ͵δ8 (9 ὑπο86 ὙΠῸ δα ΔΙτοδαγν ἰγυδίοα, 
ὈΥ ἐμ9 ἴαοὺὶ ἐδδὺ 411] στῆ σοσγὸ ἰμ6 οὈ)οοίβ οἴ 
Δάάγοαθ διὸ ἀοβογί θὰ 88 “οὔποθ ἀϊβοδϑάϊθαης ἢ 
ἐοπει σαν, ξξΞ- υθο]ονίηρ). Ια 8 ἴο Ὀ6 οδγθ- 
ΑἸῪ ποίοα ἐπὶ πὰ (ἢΐ8 ροτίϊοι οὗ {ὸ ρΡδϑϑαβθ 

ἰθ6 Αροβί]θ ἰβ Ἰδϑουίΐης ἰο βού ἤογίῃ 9 ψγ8- 
οἷοι οἴἶοοὶδ οὗ (9 βυβογίημκθ οὗ Ομ τῖδί, ΗσοϑΒαυΐς- 
ἴογοά, ὑμο ᾿υδὲ ἔον (9 ὠη͵μωδέ, ἰλαὐ Η9 τοϊαιὶ Ὀτίης 
8 (89 υὐ͵αϑ.) απίο αοά. [Ὁ γ88 ΟὨΪΥ οοηῃβὶβί- 
θη ὑμαὲ (89 ἱπβρί γοὰ ρβϑηγδῃ βμου]ά ἀθβοῦῖθθ 89 
ΟἸὰ Τοβίδιμθηϊ γϑοὶρ᾽θηίβ οὗ Ηΐβ8 ζγϑοθ 85 δίμηδγϑ. 

Τὸ ΤΥ 4150 ὃ Γοσιδικοά ὑμ80 δὴ ΟὈ]οοίοα πὲ 
ΤΩΔΥ͂ Δ.ΪΒΘ ἴῃ Βοιηθ τηΪη ἀ---οὐἱΖ., ὙΥ Βδουϊὰ ἰδ9 
ΑΡοβί]θ δΥϑ τηϑδθ βροοΐὶδὶ γϑίθγθῃοθ ἰο [89 Αἢ- 
ἰθαΠ]υΥ 88 ἢ ῬΥΘ558608 ὙΠῈ Θα 08] ΌΤΟΘ ὉΡΟῺ ΘΥΘΕΥ͂ 
σομ οὶ δ ὉΪ6 Ὠγροίθεὶβ οὗὨ ἰηἰεγρσοίαιοπθ. Ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ (η0 ΓΟΒΒοὴ οὗἨὨ ἰδ δρϑοὶδὶ σϑίδσθομποθ 88 
(πδὺ 1ὑ ρσᾶγο Ορρουίαπὶ ἴον (86 Ῥχοδβοιίαιίοι οὗ 
ἐῃο Βοϊυρο 8886 ἰγρο οὐ Βαρίϊβϑιη. Οη ἐπὶ ροϊαί, 
ΒΟΎΘΥΘΡ, ἴπ6 ἩΓΟΥ͂ τ} ποὺ Θαϊαῦρο. Ηθ ἀοθ8 
ποὺ οἰαῖτα ἐπα ἐϊὸ Βγροίοδ18 Ῥχεβθπίθα ὉΥ͂ Κἰτὰ 
ΟΧΡΙαΐῃϑ ΘΥΟΣΥ αἰΒδου Υ οΥ̓͂ ὑμὲΒ τιοϑὺ αἰ ους 
Ῥδϑϑαᾶρβο οὗ 86 οτὰ οὗ ἀαοα. ῬτΟΌΔΟΌΪΥ {μ 079 
ΔΥῸ 8]]υδῖοη8 ὑμπογοΐῃ, 88 ἱῃ οὐμον βογὶρίαγχοθ, ἰὸ 
ταγϑίογοθ ὙΒΙ1ΟΝ Ὑ1}} ὭθΥοΣ Ὀ6 υπαογβίοοά Βα Υθ 
ἴῃ {89 ἸΙρῃ οὗ (μ9 γγου]ὰ ἰο Θο,ηθ. 

(δ) Τὸ ραδϑαζὸ ἱπ Ερμοβίδῃβ, ἰῷ σοῃῃθοίξοι 
ὙΠῸ ὑμ89 οὯ6 .8ὲ οοῃδίἀογεὰ, ἱπτον ᾿ἰσις οα 
οογίδίη οχρσγοββίοηυδ ἷἰὰ 86 ΟἹὰ Τοδίδιηθπὶ ῬΧο- 
Ῥθιδοΐθθ, Θβρθοΐδ!ν (86 ΤΟ] νης : 

Ἰβαΐδα χὶῖν. 28: “βίη, Ο γ9 ΒΘΒΥΘῺΒ : [ὉΡ 
{ὴ9 ογτὰ Βα ἄοῃθ ἱΐ; ββοαῦ, γο Ἰονγον ραγίβ οἷ. 
(86 Θϑεί, εἰσ. Νού ΟὨΪΥ ἀοθ8 ἰὲ δῃδὉ]6 υἱ (0 
ἰδ κθ 89 ΡΏΓΔ48Θ ζοιοονῦ ραγίδ οΥΓ {(λ6 εατίλ ἴῃ 8 68- 
ἐ8 Ὁ} 1804 56:80, ὈΥ͂ Βιονίης υ8 ὑπαὶ Ηδά68 τρις 
μᾶνὸ οϑῦβο ζὉῸΣ χο᾽οϊοίϊηκ, Ὀυὺ 1 Ῥγϑβϑοσυθβ ὑδ6 
δΔΏ 1 {Π|0818 τ  Υ̓ΘΒ(ΙΥ Ὀγοβοηίοα ἰὰ {Π 6 Ῥαββδαζο. 

11 Θη8195 ὺ8 ἰο ἰταπδβίαίο Ηοβοα χἰϊ!. 14 ((86 
βτϑὶ οἰαι}86) 1 ΘΓΆ]Υ, δα τηδη 6518 [19 ὈΘΘΔΌΙ 7] 
ῬτοΡυ ον οὗ {86 ΗΘΌΓΘΥ ἔογι θιρὶογοὰ: “1 
Μὶ}} ἀοἰίσεν (ποῦ γαπδοπι) (65 ἔσοτη ὑπὸ απὰ οἵ 
Ἡδάο8.᾿ 9 τοῦ ἰγϑῃδβὶδίθα, ἴῃ ἐμ ΕὩρ  ἶ88 
ψογχϑίοι, σχαηδοιη, ἰ8 “19 πὶ οἢ 70] πτοα ὈΥ 13.» 

τ 

88 ἴῃ (818 0886, ΙΏ68Π8 (8600 Οοδθηΐι8) {0 ἐξέ σο 
7εε---ἴο δεέ 7766. 

Ιη οοποϊυδίοι οὗ ἐμία Ῥογίΐοι οὗἩὨ (86 Εχουγβαβ, 
ἰξ πιϑὺ 6 δαϊά, ἐμάξ ἰὴ 6 Ῥγχοροβϑᾶ ἰπἰογρχγοίδιϊος 
οὗ ΒρΡΆὮ. ἱν. 8, 9, νβίοιι, οὰ 186 ὁπ πδηά, 5 πιδ» 
ὨΪΙΘΘΕΥ Ὠδίαταὶ; δηὰ πΐοῃ, ο (π6 οἰ Υ Βδηά, 
τίη ἰπίο Ῥογζοοῦ ΒΑΥΤΔΟΏΥ {7 0 ΔΡΡΑΓΘΕΑΥ 600" 
Δἰοιίη ς 6148898 οὗὨ βογὶρίυΣοΒ, δηὰ 8180 βΒη648 ὁΠ 
ἸΩΔΌΥ ΟΌΒΟΌΤΘ ῬδΒΒ8668 ἃ Ἰ᾿ίρῃῦ (μαὺ ὈΓΪΠ μχ8 ἐμ θα 
ἰπίο ΙΔ ΣΙ ΟῺΥ Ἡΐ ἰδ τδοῖθ Ὀοαγ οὗ τουθδὶϑᾶ 
ἐγ  ---ϑυοἢ δὴ ἱπίογργοίδίου, ἴῃ (ἢ 9 λυαάριηθηῦ 
οὗ 16 εὶθοῦ, χαυϑὺ ὉΘ χορδιὰ θα 8Δ8 (86 γι 086. 

Απὰᾶ ἴπ οοδοϊαπίου οὗἨ ὑπ9 τγο16 Β δ᾽ οἱ, 1ξ πη 
ἤατίθον 6 τοιμαῦϊοα, ὑμαὺ ὑπ 6 Ῥϑββαρο ἢ ΕρδΒο- 
δίδηδ, ἰπίοτρυϑθίθα 88 ΔΌΟΥΘ, ἔοσπιθ ὑπ 6 σα Ρ-Βί0} 9 
οὗ (86 ΘΟΙΡΪΟΣ δγχαμιοηΐ πο ἀοτπομδίγαίοθ 
{μδὲ {86 ἔογὰ ΑΕΒ ἰηάϊσαίοβ 8 Ῥίασε (πὰ ποῖ 
8 ΙΊΘΓῸ δία) ἀϊδίϊηοὶ ἤγοτι (89 στγαῦυε, ὕγοιῃ ἤ7εα- 
υδη, δὰ ἔγοιῃ ΤΠ εἰϊ; ἰηίο σψϊσ ἐμ 8ο0]9 οὗἁὨ ἐδ9 

τἰ κὐθουβ τοῦθ σομγογοϑα βηἰεοοαθηί ἴο (μ 6 ἄρα 
οὔ ὕοϑαβ; δὰ ἤγοτιι τ ΐοι (ΠΟΥ τοῦ ἀεἰἑνογοᾶ 
ου Ηἰβ ἀοβοοηΐ ἐμοσοϑὶο, δὕθου [86 οοτῃρ]οἰΐοι οὗ 

ΝῸΣ δὲὸ ἯΟ ἔουυἱἀάθη ἰο βΒΌρροδθϑο ἰμδὲὶ {δμ9 Η8 βδογὶῆοϑ οὰ οδυί!.---Ε. ΒΕ. 6.] 
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[ΠΟΤΕ ΟΝ ΤῊΒ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΒΕΒΟΒΒΚΟΤΙΟΝ ΑΗΡ 
συραμ κη1.) 

Βῳ ἰλε Απιενίοαπ Καϊίον. 

[16 Ἀοϑαττοοίίοη ἀροῦν  Ὀθα ἴῃ {μιῖ8 δϑοίϊοι ἴϑ 
(μὲ ψμῖοῖι 8 ἰο ἰΔ Κα ρἷδοθ δἱ (89 οἷοβϑο οὗ (ἢ 9 
ΜΙΠδρηἰα ---οἰὴθ Βδβυγγθοίϊοῃ τοΐεγσοὰ ἰὁὸ ὉΥ͂ 
186 Αροβι]9 Ῥδυϊ, 1 Οογ, χν. 24, δῃά ἱτρ] θὰ Ὀν 
ΟΌΓΡ [οτὰ ἰὼ Μαῖίί. χχνυν. 81. 9 Βυ ]οίβ οὗ (19 
Βοβυγγοοίΐο ἅτ (ἢ 9 μηγαϊδεα οἴ 4}1} ἀϊδροηβδίϊ 5 
Ῥτοοοάϊηρς ἰδ 9 ΜΙ|ΙΠοαπίστα ({π6 λοιποὶ τῶν νεκρῶν 
οὔ τϑγ. δ); ἰοχοίῃδν νεῖ 4}} ψὰο 88}4}} αγυο ᾿ἰνοά 
ἷῃ {6 ἤσδϑιι ἀυγίης, δηὰ βαδδοαυοηὶ ἰο, 6 Μ|Ι]- 
Ἰοῃη δὶ ροσὶοα---Ὀοι ἃ (86 χοοά δηὰ {86 Ὀδὰ. 

Τηΐ9 Ἀοϑυσγοοίϊοη 18 ἱτητηθαϊδίοΥ ἰο Ῥγϑοθᾶοσ, 
δὰ ἰο Ὀθ ἴῃ οτὰον ἰο, ὑ89 ἀθπογαὶ Φυϊμραιοπί, 
σι οη--(1) ἐδ 9 ῥγϑβϑηΐ ογάον οἴ ἰΒί ηρ8 ΒΔ} Ρ888 
ΒΎΔΥ, 2 Ῥοί. |ἰἰ. 10-12; 1 Οον. χγυ. 24-28: (2) 
ἀμ6 Θῃξγο ΘΟΌΣΒΘ οὗὐἠ δυμπδῃ ἰΒΊΟΥΥ͂ 888}} ὃθ 
τηϑὰθ τηϑδῃϊΐοβέ ἰο 4]}, Εοο. χὶΐὶ. 14. Μαίὶ. χὶϊ. 86: 
1.Κο χὶϊ. 2; Βοπι. 1ϊ. 16: 1 Ὅον. ἰἰϊ. 18; ἱν. δ: 
(8) ὁδοὶ (απὐ)αάρο4) ἱπάϊνίυα] οὗ (9 Βυδῃ 
Τδοθ, δη οδοῖ ζ8|16 5 ΘΡΙΤΙΐ, 518}} 6 Ῥυθ] οἷν 
δοαυϊίοἀ ΟΣ σοπάοιιηοθα, Μαιί. χχνυ. 81]1-48; 
2 Οον. γΥ. 10; Ζ70ἀ9 6, ες. 

1ι159 δαἀμιϊ 6 ἰμαὺ (89 ΤΩΔΊΟΥΣΥ οὗὁὨ ἐμθ ἰοχίθ 
Ὀοατγίηρ οὐ (86 87 6οὐ Βοοῖὰ 0 δοηϊθιηρίαία Ὀσύΐ 
οπε [υΐτὸ Ἀδβυγγοοίίοη δὰ πἀριημοηί. ἘοιηδΥ κα 
δἰ τα λν 0 {Π 086 οἡ ἰἢ6 Βυίυτο Αἀγνοϑαὶ οὗ ΟὨγὶϑὶ 
(666 Νοῖθ ου ΤῊ Ευτυβε ΑΡΥΕΝΤ ΟΥ ΟΠΕΙΒΤ, ΡΡ. 
889544.} ἸΏΔΥ ΒοΥΘ Ὀ6 δᾶ0. ΤῊῈΘ ΘΑΥ] ΟΡ ΡΓΟΡΒ6- 
δοὶθβ οὗ (με Ο. Τ τσ οαβί οὁ}. οδ6 ὈΪδῃθ, δΒΡ}08- 
ΤΘη γ σοπἰοιμρ᾽ δ ΐηρ θυ ὁπ Αἀγοηί, ἐμ 6 Ἰδίου ῥσοὸ- 
Ῥθθοΐοβ, ΠΟΎΘΥΘΥ, δι π ὈΓ δια ἔσο Αὐἀγθηίβ.: τ δῖ ἢ 
δαυπιθγαιϊ οηβ, 411 πον δαυὶὶ, ἑογοθῃμδάονοα (ἢ 6 
γον. 8500 πὶ ὑπὸ Ῥσορμθοῖθδ σΘοποογηΐης ἢ 6 
Ἐ Βαγγοοίίοη δηα Ζυσρπιοηί. Ι͂ῃ {86 τηδλοτὶ 
οὗἁ Ἰηβίδῃσοθ, 8 8 ῬΓΟΡΏ6Ο168 ϑθθσὰ ἰ0 δοπιίθιη ρ]δίθ 
Ὀυΐ οπά; (ὮΘΥΘ ΔΥῸ Οἰμον ἀἀθοϊασϑίϊ δ, ὨΟΘΥΘΡ, 
Ψ ΠΟΘ ἀοιηδη (6 Πγροίμοδὶβ (Πα ὑπ γ δύο ίο 
ὯὈ0 ἔσο. (866 {6 Νοίθ οα ΤῊΝ ΕἸἾΒδῚΤ Βκδυξ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ, ΡΡ. 8528α4ᾳ.) 

10 ΤΥ ῥγοδοηὶ 186] 85. δ αἰ δου Υ (0 δοῖῃθ 

ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ." 

τη ΐ 8 ἰπδὲ ἐμ9 υὰρθ ἀϑβουϊ Ὀθἃ γυϑσ. 1] βοτὰ ἰὸ 
Ὧθ6 ἀοἂ {86 Βαίδον, δῃά ποὶ 6 ϑὅοῃ. Αἰίοσά, 
Ὅ00 δἀορίϑ {π6 νἱοὺν ὑμαῦ ἴπ6 ῬΌΓδδβθ τὸν καθήμε- 
νον ἐπ᾽’ αὑτοῦ τοῖοτα ἴο (9 Βδίπονγ (βεε οἷ. ἦν. 8; 
χχὶ. δ), ἐδ σοπηηθϑηὶδ: “Βὸ ἰΐ τοιηδεω οτοὰ, 
{δαὶ ἰὺ 18 ἐμ Εδί μου νᾶο σίνοι ἢ 4} Λυαάκτησδπέ ἰο 
(86 β8οῃ: δηὰ ἱβουρὰ Ηδὸ ΗϊμδβοΥ Ἰυάσεῖί 5ὸ 
Ἰη8Ώ, γοί Ηθ 18 οΥ̓ϑὺ ἀθβουϊ 6 88 ργοδοὴΐ ὅπ {86 
λυαάδριηθηΐ, δηἀ τη κίπὰ 88 υὰροα Ὀεΐίοτο Ηΐϊσο. 
Ὗ πορά ποὶ ἥπά ἴῃ (18 υἱὸν δὴν αἰ ΒΒ ΟΌΪΕΥ οΣ 
ΑἰΒΟΓΘΡΔΏΟΥ τΓ δι ἢδ μαββαζεβ 88 Μίβέϊ. χχυ. 
81, βοοίηρ ὑμδὶ ον [οσὰ Ηἰπιβοὶ βαυβ πὰ οὮ. ἐἰὶ. 
21: 1... 8} βοὺ ἀον Μὲ} τὰν Ῥδίμοσ ἴπ 
ΗΒ ΤΏσοπα.᾽ ΝΟΥ ποοά πὸ Ὀ6 εὐγρτίϑεὰ δὲ 188 
ΒΑΥΪΠΜΒ οὗ ΟἿΤΥ Ἰοτὰ, Ββυο! 85 (δὶ ἰῃ οἢ. χχῖ. 6 
(Ὁ), Ὀοΐπρς υἱϊογοῦ Ὦγ Ηΐϊὰ (δαὶ εἰἐίθι ἢ" οἱ ἐδ 
ΤΏτγοας. Τἢαὶ ΠΡΟ 6 18 ΠΟῪ (6 ἰΠσομ6 οὗ Θοὰ 
δηὰ οΥ͂ (8 1απιῦ, οἷ. χχὶ!, 1. Οοτωρ. δἷδο οἷ. 
χχὶ, 22. 

Ιι ἰδ βοπιοίϊηθ8 οὈ͵οοίοὰ ἰο 86 ἀοςίτῖῃηο οὗ 4 
αθμογαὶ Ζυάρηιοηΐ δὶ ἢ 6 οἷοβα οὔ {86 Ῥτγθβεβδέ 
ογὰϑν οὗ ἰμίηρδ (δὲ 1ΐ 18 συ ρογβυοῦκ, β'π οσο οδοδ 
ἱπαϊν! Δ] 18 ἰυὰ οὰ δα δο Ἰεδτε (μὶβ τοσ]ϊὰ. ἔπ 
ἃ. Β6Ώ86, ἰἰ ἱβ ἰγὰθ ἰδὲ 6860} ἱπάϊνι ἀπ] 15 1 ἃ 
ἰπτηοαϊδίοὶν ὌΡοῚ ἀφαὶλ ; δπὰ γοί, (8159 εἰνουϊὰ 
Ὡοΐὶ χαἑ]ἰαίο δραῖπδί οαγ γοοορίϊου οὗ (86 ἀοοίτχῖτο 
οὗ 8 δηδὶ πὰ ρμϑῆθσδὶ Ζυάριιοπί, δοὸ 6] αν 
τουθα]θὰ ἴπ {86 ποτὰ οὗ αοὰ. [Ιὴ (8 τξὲ ρ]ωδο, 
ΟΌΥ ἰάδδ8 οὗ πρδὲ τὺ 6 τὶσῃί Οὐ πόθο σΥ 
δου] πόνον Ἰοδὰ 8 (0 δοὶ αϑἰἀθ ἃ οἾδασ σϑτοϊ}- 
(ἴοη. Βυῖ, βοοοηάϊυ, ουὐθὴ οπ ἰδ ρ]αίξοτεα οὗ 
Βυπιδη ΤΘΆΒΟΙ, Βυοἢ ἃ βΘΠΘΓΑΙ] Φυδριηεπὶ σδηχιοὲ 
ὍΘ τοχαγάθα δ8 βυρεγῆμυοιιΒβ. Τὸ οδήεοὶβ οὗ 
ῬΌΌΙΪο (τἰ8}8 ὈΥ δπαδη Ἰυάο8 τὸ ἱπο: ἦχας, ἰο 
ἀοἰοστηΐμθ (86 σα] ΟΥ̓ ᾿ππόοσθπ66 οὗ {86 ΡυΊΒΟΙΟΣ- 
δηα, Βοοοῃ Δ, ἰο ΠιΆ ΚΘ τηϑηϊζεβί {π6 ἡυπιῖσα οὗ ἐδλο 
συᾶρο ἰπ δοαᾳυϊιία)] οΥ σοπαἀοιμηδίίοη. ΤῸ ὃχει 
οὗ (8680 ΟὨ͵εσίβ δδὴ πᾶν πὸ οχἰϑίθῃοα Βοσῷ 
ἀοά ἰδ 86 Φυᾶρο; {π6 βεοοπά, 08}}85 ῸΓ ἃ Ῥη]ο 
ὑγῖ8] θοΐοτο (80 Αββοιῃ]οὰ ὑπίνοσβα τ θα 186 
Ῥσγοβοηί οτάϑν οὗ (δἰηρθ 88 γοδομβῃεβὰ 118 δοῃοη- 
ϑίοῃ. Ὑμθη, 888}] 41} (Ὠΐησχα Ὀ6 ἀἰκοονεγοὰ, δοὰ 
89 χὶ σΒίθουβπ 688 οὗ (86 υὰμσα Ὀ6 τηδᾶς τὸ ητλὔοβὲ 
ὈοίοΓο 4}} οσοδίϑαά ἰῃ 6] κόπο 68.---Ε, Β.. 0. 

Ἐ.--ΤῊ ΒΕΑΥΕΝΙΥ-ἘΑΒΤΗΙΥ͂, ΤΡΕΟ-ΒΕΑΙ, ΡΙΟΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῊ ΤΟΒΙΡ. ΤῊΕΚ 
ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ σΟΙΟΒΥ. 

Οπαν». ΧΧΙ. 9-- Χ ΧΙ]. δ. 

1, 7Τὴε Οἷϊν 9, Οοα ας ἐλε Ἡδεαυεπὶν οεγιμαΐδηι. 

9 Απά ἘΠ6Γθ ΘΆ1η6 Ὁπίο τη6 [οὁπι. ἁηΐο 116}; ὁπ6 οὗὨἨἁ [86 βϑύϑῃ δῃρεῖβ τ Ἐπὶ ἢ [861] 
μια {86 Βαϑϑῃ σνἱ8]8 [ἴη8., (μαὐ τγϑγθ]" 111} οὗ [86 βϑυϑθα 1δβὶ ρὶ 
ΤᾺΘ, ΒΔΥΩΡ, Οὐπ16 ΒΙΓΒΘΓ, 1 ν1}} βῃθνν π66 ἐδ Ὀγίάα, {86 δα δ᾽ Β πΠ8 

68, Δῃ ἰΔ]κΚοὰ πὰ 
[τ|Ὲ{6 οὗ 186 

10 1Δ10]. Απα ΒΘ οδυτίθα τὴ9 ΔΥΑΥ ἴῃ [86 [οπι. [86] ϑρ᾽ τὶς ἰο 8 ρτεδὶ δπὰ Βὲρῇ τηουμ- 
ἐδὶῃ, δπα Βῃ θα τη (μδὺ στγοδύ [οηι. (μδΐ στοαῖ--- 8. ἐμ 8 ΒΟ]Υ] ΟἰΕγ, [δ6 δ ἴοι. (86 

- 
ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ἰ Ψο ον, 0. 
8 Ὑοτ, 0. 

τϑς Ἐδδ. ταϊθεῖ {π|8 οἷδασο Ὑὑ {ἢ δ. Α. Β.5 Ρ., αἱ αἱ.--Ἐ. ΠΕ. Ο] 
9 ΑὩρο]β, ποῖ ἐπ γἱα]δ, δτθ, 5τατ ΤΩ ΔΕ ΟΆ ΠΥ, τοργοθϑηϊοὰ κα μοΐηρς ΜῈ ὁ 1λ6 »ίασμει; δε οτίρίτ! ὃ Ε αἱ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ΕΥΘ ΩΣ τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων.--Β. Β- Α 

γοσ. θ. Ἧγ7ὸ είνο 8 σοδ πῃ τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίον. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 9---ΧΧΊΙ. ὅ. 819 

11 ΒΟΙΥ]7 «δγύβδ θαι, ἀθβοθπαΐηρ; ουὐ οὗ Βοανθὴ ἔγοτα αοά, μανίηρ [80 ρίουυ οὗ σοά: 
πὐΐ ἴοπι. δ" δον ᾿ρῃῦ [Πρ ρῖνον (φωστήρ)]}" εὐαϑ ᾿ἰκ6 ηΐο 8. βδίοῃθ πηοϑὲ θΓῸ- 

12 οἰουβ, ασϑῃ ἰκ6 [88 [0] 8 ρος Βίοῃθ, οἷδδὺ 88 οὐυβίδ! ; ἀπά [οηι. Απα}] διδά 
[μᾶν]ηρ] ἃ ψ]} σγοδί δῃά δὲᾳ , απὰ δὰ ΠΕ ΩΚ Ὑπογο ξβύδϑ, δὴ δ (16 σαίθϑ 
ἔψοῖνο δῃρ61}8, Δ πϑιηθθ τγι θη ΓΒΘΓΘΟοὴ [1Πη80Γ1064], Μ Β]Οἢ ΔΓΘ ἐδ παπιθ8 [ΟΥ̓ 1} 6 

13 πδηι68]} οὗὐἨ (86 ἔσϑῖνθ ὑΠ1|068 οὗἨ [86 ΟὨ] ΓΘ [8008] οὗὁὨἨ βγϑ6] : Οπ [{|0 δαϑὶ [ἢ γθθ 
σαίοϑ ; οἡ [06 ποι (Πγ66 ψαΐθϑ; οἡ ἴΠ6 Βοι ἢ ὑΠγθ6 ραίθβ; δι οὰ 86 ψεβὺ {δ γθθ 

14 γαίοϑβ. Απά ἰΠ6 ψ8}} οὗ [π6 ΟἸΥ δὰ [πανί] ὕναῖνθ Ἰουηἀαίϊοηβ, δηά 1) [ΠΡΟᾺ] 
15 ἰδδπὶ {86 [οητ. [Π6---ἶπιϑ. ὕτγοὶν 7 Ὠδιη68 οὗὨ [ῃ6 ἔτεϊ νθ δροβίϊοβϑ οἵ ἴῃ ἴδ. Απά 

Βα ὑμαὺ ἰ4|Κοά [83ρ8κ9] πῖθμ τὴθ δα [πη8. ἃ ΤλΘΆΒΈΧ6,]6 ἃ ρΟ]άΘη τοϑὰ ἴο [οηι. ἴο--- 
ἴη8. (μαι ΒΘ ταῖρα!] ταθαβαγο [Π6 ΟἰΥ, ἀπ {86 σαίθϑ ὑμογθοῦ [ΠῸῚ ραΐθβ], δῃα (89 

16 ν}} ἐπϑγϑοῦ [8 }Ρ ψ8}}1. Ἀμπά {μ6 οἰδγ 11οῦ ἔσυτβαυσδγθ [ΤΟῸΓ-ΘΟΥΏΘΓΘα], δηὰ (ῃ6 
[867] ἸΘησ ἢ ἰβ [18]} 88 ἰδυρα [Ἰλ0.6}] 88 π6 Ὀγθδα  : δηα ἢΘ τηϑϑβαγθα [6 ΟΥ̓ ψΊῸᾺ 
186 το66, [ὑπ8. [0] ὕπο γα ὑἐμπουβαηά ἔὰγ]οηρΒ [βἰ8414]. ΤῊ ἰθηρίῃ δηα 016 ὈγΟΔάΙᾺ 

17 δυὰ (μ6 Βεοῖρῃς οὗ 1 [Π6Γ] δ. θαυ]. Απα ἢθ τηϑϑβυτϑα [88 ψ8}} {πογϑοῦ [6 Ὁ ψ4}1], 
[ὧτ8. ο67 ἃ υπάγοα απά [ΟΥ̓ απὰ ἴουγ οὐ Ρ118, ἀοοογαϊηρ ἰο ἴοηι. ἀδοογάϊησ [01] (ἢ πλθᾶ- 

18 800 οἵ ἃ τη80, ἐμαὶ ἰβ8, [οηι. (μαὺ ἴ8,---ἶηϑ. Ἡ ΒΙΟἢ 18 0880] οὗ [6 [8] δῆμοι. Αμὰ (89 
θυ! άϊηρ [ϑἰγαοία τ] οὗὨ {86 ψ8}} οὗὁ 10 [6Ὶ ψ61}} νγᾶ8 οἱ 8ϑρ6γ : δῃὰ {86 ΟἸ(Υ τῦαϑ ῬῈΓΘ 

19 ρο]4, 1|κ6 αηΐο οἶϑαῦ [ᾧῬγ6] ρ]δ88δ. Αμπὰ [οηι. Α5α]} 16 Του δί!οῃβ οὗ [μ6 ψ8}] οὗἁ 
186 ΟἸΕΥ͂ 106 76 πθου χα [δἀογηθ4] τὶ 8}} λδημογ οὗ [ΘΚ ΘΓΥ ] ΡὈΓΘΟΙΟΙ8 Βίοῃ 68 [8006]. 
ΤΙ ἢγϑὲ Ἰουηάδίίοι τὐαβ 1ΔΒρ6 Γ; 086 Βοοοῃά, ΒαΡΡΒἰγΘ; {Π6 γα, ἃ [οπι. 8] ο[|8166- 

20 ἀοηΥ͂ ; {86 Τουγίῃ, δὴ [οηι. 8} διωθσα]ὰ; (9 ΕΠ, ΒΔΓΘΟΉΥΧ; {Π6 δβιχίδ, βαγαϊυβ ; 
186 βουθῃίῃ, οὨ τ 50} 16; {π6 οἰ ἢ, ὈΘΓΥΪ; (86 εἰμί, ἃ [οηι. 81 ορϑΖ; {6 ὑθῃΐῃ, 
ἃ [οπι. 8.1 ΘΕἈΓΥΒΟΡΓΑΘῈΒ; [μ6 6] ουθηίῃ, 8 [οπι. 8] )δοίμιἢ ; (86 ὑπο! ἢ, δὴ [οηϊ. 81] 

21 διδείῃγϑαι. Απὐά {86 ἔνγαῖνθ ραῦθϑ 0676 {0} 6}76 ὈΘΆΓ]Β; ΘΥΘΙΥ͂ ΒΘΥΘΓαὶ σαίθ [ΘΔ 0 ἢ ΟὨΘ 
ΒΟΥΘΥΆΙΪΥ οὗ (Πη6 ργαΐ65}] 88 [ἴπη8. οὐ} οὗὮὈ οὴ6 ῥθϑ1] : δμὰ [μθ βίγθο [Ὀγοδά-ὙΑΥ͂ 
(πλατεῖζα)]}"} οὐ [λ6 ΟἰΓΥ̓ ᾿τὐαϑ Ῥᾷχα ρο]ά, 88 1Ὁ ἬΘΙΘ ὑγδηβραγθηῦ [{ΥΔ 8] ὰΟΘῺ {1 ρ1888. 

2. 7λε ΟἿϊν 9.7 Οοὰὐ αἐ ἰλ6 Ηοῖν ΟἿ 9 αἷϊ Βεϊϊευίΐπσ Ο΄εηζἶ68. 

22 Απά] βϑ. δο [ηοΐ 8] ἰθρ]6 μογοὶῃ : 0. {89 Τογτὰ αοα ΑἸ [, (86 Α1]]}- 
Βυ]ογ,,)5---κἰ3ἰηδ. 1ῖΒ [Ὧθ ὕδθιρ]6 οὗ μδὺ,] δῃά (Π6 Τυϑι  ἃγο [86 θη ρ]6 οὗ 10 [ογι. ἀγα {86 

23 ἴθ ρ]6 οὔ 1]. Απαὰ {86 ΟἰἰΥ δά [888] Ὡο ποοὰ οὗἁὨ ἴμθ βιῃ, ποῖ 9 [Π0Υ] οὗ (86 
ΙΩ00Ώ, ἴο Βΐη9 ἴῃ [(Πδὲ (ΠΟΥ ΒΒου]ὰ Β1π0 ἴ0γ (φαίνωσιν)"}} 10 [Π6Γ] : ῸΓ [86 ρΊΟΥΥ 
οὗ αοἀ ἀἱὰ ρμΐοθα 0 [ΠΡ ΘΠ οα Π67], δῃὰ ὑπ6 Τδτ Ὁ ὦ (π6 ᾿σῃΐ ἘΠοΓθοῦ Πα ἢοΣ 

24 Ἰδιὴρ ισαϑ ἴῃ 1,812]. ἀ 186 πδαϊϊοῃβ οὗ ἴδοη ΜΙΟΣ ΔΓ βαγϑα [οηι. οὐ {θη 
ὙΠ ΊΘΝ Δγο βανοα]}}} 8Π4}} ψαὶκ ἴῃ [ὉΥ̓ τηθδη8 οὗ] {86 Πρ οὗ 1 [πον Πρ 807: δηᾶ ἐμ 
Κιηρβ οὗ [86 δδυίῃ ἀο [οηι. 407] Ὀτγίηρ ὑμὶν σΊ]ΟΥΥ͂ ἀπ ΠΟΠΟΡ [οηϊ. Δα ΠΟΙ] ἰηΐο 

25 ἴξ [ἢ6γ]. Απα ἰδ6 ρείαβ οὗ 1ὑ [ΠΟΥ ψαῦρθ8] 8}8}} ηοὺ ὈΘ βῃῃαΐ δὖ 41} ὉῪ ΠΥ ἴον ὕΠ|6Γὸ 
20 8881} Ὀ6 πο ηἰρϑΐ (θγο [07 πἰρηῦ 888}1 οὶ Ὀδ [866]. Απα {6  8}}4}} Ὀγίηρ [86 
27 ΦἸΟΥΥ͂ δὰ [ὑπ8. {Π6] ΒοΠοΥ οὗ [(Ὧ6 ἡδίϊο:8 ἰπίο ἰΐ [80γ]. Απά {8676 8881] ἰῇ Ὧο τῖβθ 

δηΐου ἰηΐο ἰὑ [67] δηγιδίηρ ὑμδὺ ἀ6Β]ο (ἢ [οηι. {μὺ ἀ6Ά] 6 (ἢ ----ἴη,8. ΘΟΙΏΤΊ0Π}, ΠΟΙῸΣ 
τὐλαίδοουεῦ ππουϊκοί ἢ δου ϊηϑίϊοη, οὐ πιαζοίδ, ἃ 116 [πὰ {μαὺ πουκοίρ (ον ἴΠ6 ομ6 
ΜΟΣΚΙΠ ΡΟ.) ΔΌΟΙ πο. 8πα ἃ 116]: Ὀυὺ [Π6Υ ποῦ [10] ἀτὸ [δύο 66} πτιθῃ, 
ἴῃ ἰΠ6 1.808 [οπ|. [Δ᾽] Ὀοοΐκ οὗ 116 [ἐη8. οὗἨ [6 1,412]. 

8, Τῆς ΟἸίν 9, Οοά α ἰδὲ Νίειο Κηϊνεγεαῖ Ῥαταάίδ--- Οἱογίἠεα Νιαίωγε. (ΟἼαρ. “τί! 1-δ.} 

1 Αμπά ἢ ΒΒβονγ θα τὴ6 8 ρυγο [οηϊ. ρῃ 67} αἰνὸν οὐὗἠἨ πτύον οὗ 1ϊἴ, οἷϑοδν [Ὀτῖρῃ!] 8ὲ 
2 οΥγβίδὶ, ργοοθϑάϊηρ ου οὗἉ [π6 ἔΠγοηθ οἵὁ Θοἀ δηά οὗ [80 δ. [πὰ [86 τηϊάβὶ οὗ 

4 ος, 11. [Οτείξ, 548. οπιΐε 9 οορυ]α Ὑἱ τ δ. Α. ΒΚ. Ῥ.--Ἐ. ΒΕ. 6] 
δες 11. ἴτ [8 

. διεῖσ., Οὐν.. αἱ αἷ. ; ἴι ἰ6 οτο(ἰο Ὦγ Τίϑοἢ. (88 Βα.) 
1 Υοι. 14. [Οτίϊ. Εδο. εἰγο δ δώδεκα πιὰ κξ. Α. Β5, Ῥι, ὕαίρ,, οἱ αἱ.-- Ἀ. 01] 

9 γεν. 16. Τοσοῦτόν ἐστιν ὈδίογΘ ὅσον δου! ὃὉο οκ!ἰοὰ. [80 Οτί(. Βάδ. σι ὃξ. Α. ΒΦ. Ῥ., οἱ αἱ.--Ἑ. ΒΕ. Ο] 
γος. 190. Α. Β5. [γεϑς, Ρ᾿), εἰ αἱ. οαιὲὲ καὶ. 

866 7)0οἱ-ποίο ἵ, σἾΔΡ. ΧΙ. 8, Ρ. 931.--Ἑ. Β. ἂν 
ΒΒ γος, 22, ἴϑοο 44ἀ. Οὐπει. οὐ σἤδρ. ἱ. 8, Ρ. 93.---, ΒΕ. Ὁ.] 
12 γον, 23, . Α. ΒΦ. (χεὶ. Ῥ.]. «ἱ αἱ.. οταἱὲ ἐν δον φαίνωσιν. 
γον. 24. Τηο Βεο. εἰνοα καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων; ἃ τοράϊηκ οοποοοίοα, πιοσὲ ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ἴῃ σχυἱδπαιίου οἵ ἐδ ποτὰ 

ἔθνη. [Τῶν σωζομένων ἰδ οτηἰἐοὰ ὃν ᾿ξ. Α. ΒΦ. Ρ., Ῥαϊσ., ὦν, βὃγν., ΖΝ. αἱ αἱ.---ἢ “Ἔ. Ὁ. 
᾿ νὰ ΟΣ 24. Ἐδ Κος. δὐάδ καὶ τὴν τιμήν. [Τ|]6 ςἸΔΌθο ἷδ κίνοη ἰὰ ΒΡ., Ῥκίσ., Οὐ., ϑῳψν.; Ὅς! (5 οἰοἰ εἰοά ἴῃ δ. Α. Ῥ., οἱ αἷ. 

18 ὍΒΑρ. χχί!. 1. Εαθαρόν ἴα πυδαϊμοτίκοα, [1ὲ ἄοοο ποὲ δρυϑασ 'ἢ δὲ. Α. Β5. Ρ., Ῥαΐγ., Οὔρ., ϑγν., 2λ.--Ἑ. Β. 0] 



880 ΤΗῈΕ ΒΕΝΕΨΑΤΙΟΝ ΟΕ 851. 590ΗΝ. 

{89 βίγθού οὗ 1 [8 ὺ Ὀγοδᾶ-Μ8Υ], δηα οἢ οἰ ἔμ 6 δἰ 4θ [οπι. οἢ δἰ ἴμογ 8146] οὗ {μι τῖνεσ 
[ὑ9., οὐ (18 βἰ46 δηὰ οὐ (δὶ 8146,.7] ισαϑ ἔδενε ἰμο [οηι. ἔλεγα 8ι6---ἰπϑ. 4} (γ66 οἵἉ 16, 
ὙΒΙΟΝ δῖ [Ὀοασίηρ] ὕνόῖνθ παπποῦ οὗ [οπι. πιαπηεῦ οΓ] ἵἔτγαϊίΐ5, απαά [οπι. πο] 
γἱο] θά ποὺ ἔγυϊν ΘΥΘΥΥ͂ το ἢ [Δοοογαϊηρ ἴο Θϑο ἢ ἵπουί ὙἹο ἀΐηρ 115 ἔσγι 1]: δὴ 

8 {πο Ἰοανοθ οὗ [Π9 ἔγϑὸ τὐογὸ [ατ6] ἴον [86 Ὠρδ]ἑηρσ οὗ [6 ῃδίϊομβι Απᾶὰ ὑδβογθ εἢ8]} 
6 ΠΟ πῖοτθ οὐγβο [Απὰ ποίμϊηρ συγβοα δ 8}}4}} Ὀ0 8ΗΥ πλογο}5]: δυΐ [84] {πΠ6 [ΒτοῦΘ 
οἵ Θοἀ δῃὰ οὗ (8 1.81} 8.18}} Ὀὸ ἴῃ 1Ὁ [161] ; 8π6α ᾿ηἷ8 ϑογυδπίβ (δοῦλοι) 8}8}} βεσνβ 

4 (λατρεύσουσιν) Ηἷπὶ: δηα (ΠΥ 58.841] 806 δΪ8 ἴδοθ; δηα ἈΪ8 ἤδὴθ ϑλαϊ δὲ ἴῃ [ὉΡΟ08] 
δ᾽ {μοὶν ἰὈγθμοδάβ. Απὰ ὑμ6γθ 8}.8}} 6 ηὩο πἰρδύ ἐμοῦ [δηὰ πἰρῆΐ 8881} πο 6 ΔΩῪ 

ΤΩΟΓΟἶ]; δηα (ΠΥ [π8. Βδγθ (0Γ 8881] Βα γ6) πο] 5 ποϑα Ὧ0 σϑδῃα]θ [ογι. ὨῸ οδπάϊο--- 
ἐη8. οὗ Πρ 05 οὗ ἸΔΠ|Ρ}, ποὶτπον [σηι. Π 6  Π|6Γ--τίπδι δπὰ ο] Ἰρηῦ οὗἨ {π6 [οπι. 186} 
Β}; ἔον [ὈὉ668.86] ἴ6 1ογὰ αοἀ ρίνοία ἴθθὰ ]Ἰιρὰῦ [8841} βῃϊπο ὉΡῸπ {μοι }ἤ: 
δ:ῃπα {πΠ6Υ 8141} Ταὶρζῃ [ὉΓ ΟΥ̓ΟΣ δηὰ δυὐοσ [πο [116 αροβ οὗ (8 85,68]. 

Ἡ γον. 2. Καὶ ἐκεῖθεν. [Οτίε. Ἐδα. τοαά ἐντεῦϑεν καὶ ἐκεῖθεν ψ 1} Α. Β5., οἱ αἱ.--Ἐ, Ἀ. 4 - 
18 ογ. 8. Κατάθεμα: οοαρ. 6. ΠΣ ΦΟΝ, ᾿' δι. 
19 γον. 8. [(τῖς. . κῖνο ἴηο τοις ὄσται 
80 γος, δ. ᾿Εκεῖ [6 θποππάοά. 

[θπξ Ἑὰδ. δο το νῖτἢ δὲ5. Α. Β5. Ρ.---Ε. 
ἔτι στὰ ἐξ. Α. Ρ.-ΕἙ. Β.0.] 

δι: γον, δ. “τι ἰα φυρρογίφα ᾿γ δὲ. Α΄. αἱ αξ, ; Τί οοςιάοςί [1869] οὐ Μὴ ἢ ΒΦ. [Ὀυὲ αἰτοῦ [Ἐ [ἢ (6 δὲ} Ἐπ. ν ἢ Κι. Α. Ρ. 
ἜΒ.Ο .] 

Β Ὑεγ, ὅ. Τιοεποηάοτῖ [1869], ντἢ ΒΝ, αἶνοο οὗ χρεία, οίο.. τἸο ἢ ἀ ἴθτο ἤγοσα (89 τοδάϊη κε οὗ ᾿δοβιλδηη δὰ ἔδο δος. 

γος ἔχουσιν.-- 

ΤΡῚΣ δ. Ἧτο 
αὑτούς πιὰ δὲ. Α. εἶτοε φωτίσει νἱὶ 

ἘΧΈΘΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΥἹΕΙ͂Σ. 

ΑΒ ο;9 οὗ ἰδ6 Αημοῖ]β οὗ Αηκορ, ον οὗἁ ἰδ 
Ψί αἶα οὗὐὁἨ Αὔχοσ, διοποὰ ἐμ ὅδονρ ἰδ πίὶοϊκοά 
ΜοΥ]-ΟἿἷν ἀπᾶὰον ἰμ6 ἄρχυτο οὗ 86 Ηδτῖὶοί, βο ἱΐ 
δ ΠΟῪ δρϑϊῃ ΟἿ οὗ (89 β8πη|0 ΑὩ 618 Ἧ8Ο ΒΒΟΥΥΒ 
89 δον ἰῃο9 ΟἿ(γ οἵὗὁἨ αοἀ υπάϑνΡ (ἢ Ὡδῖὴθ οὗ ἐδὸ 
δἀοτηοὰ Βτίάαθ. Απὰ ἰΐ ΒΘΟτΙ8 885 ἱΓ ἰλ9 δρίεὶϊ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Ὑουϊὰ ΒΟΓΘΌΥ ἐἰϊυϑἰγαίθ ἐπ 6 ἴδοὶ ἐμδὶ 
λὸ δῆροσς οὗ ἀοἀὰ ἰβΒ 8 ἤδη, αἰγὶ δ᾽ Ὁ]9 ἰπίο ἐμὸ 
Ἰκδιπίης οὗἨ τἰζθίθουδηθ85 δπὰ ἰδμο ᾿ἰᾳμὶ οὗἁ Ἰογϑθ. 
Το ρτοδί τυἱϑἱοη- οἰ οίατο πίοι ὑπ 6 ΑὩρ0] οχ- 

δὶ ᾽18 ἰο (86 σοπιθιμρ]δίίϊου οὗ 86 Κ'ϑεσ, δῖος 
ἐγαπδροτγίίης δἰπὶ ἴ0 6 στοαὶ δηὰ δἷχῇ τηουῃίδίη, 
ἐμὸ ἸΟΙΥ βιδῃ -ροϊπὶ οὗ ἃ ροσγύεοϊοἀ ρᾶκο ἰηΐο [86 
γορίου οὗὨ ροτγίϑοιΐοι, ἰθ, συ ἱ πη ΥΪγ, {86 ΔΡΡΘΔΣ- 
8506 Οὗ 89 Π0ῚὉ7 οτγοϑίίοη, ἰδ 9 ρίοΥ δοά ποτγὶὰ οἴ 
οίογηδὶ δείπσ, το 888 ἰδθῃ (ἢ Ρ͵Ϊδ6ο οὗ ὑἐδ9 
Ῥτϑί οσχοδίϊου, ἰμ9 ὑουν]ὰ οὐ ἰθῦιρογδὶ δεοοπιΐηρ. 
1 ἴ8, ἰῃ 186 ποχὲ μΪδοο, ἐμαὶ ρογίθοίθα υπΐοῃ ὉὈ6- 
ἐπνθοὴ θανθῃ “πὶ οασὶδ τὶτὰ πίοι {86 δοι {8} 6- 
δἷβ οὗ Ἰἰἴ6 Ὀείνγοθ Ηθανυθὴ δηὰ οδγίδ, 88 ἰῇ 86- 
οοτάπησο υἱτ ὅ6η. ἱ., 85 Ὀοσομθ {ἰδ6 δΔη  Π|68]8 
οὗ ἃ ρογίϑοιοἀ βρὶ γἰἐδὶ σου σα ΐοι ἰῃ ον. ἔνθη 
(18 δηι 6815, (86 ρῥ]δβίϊο παρὸ οἵὗὨ τοὶ ρίοῃ, 
πα. ἰ18 ἔα] 8]]ταϑθαΐ μοσο. Ἠδρδανθὴ 8858 δδοδυαηϑὰ 
{86 ζ}}, ἔρθῃ, γάστο δηὰ μοι.  ἶἶκο δοροοὶ οὗ ἃ 
Ζατοὶ τ δὰ αἰϊγδοίϊγο ϑδγί ἢ : δύ ἰ8 γσδάϊδηί 
ἱῃ ἰδ ἈΘΑΥΘΩΪ ΊΟΥΥ οὗὁἨ ἰμδὶ Τησουθ οὗὐἠ δοὰ 
Μοῦ 88 ΠΟῪ Ὀδοοίῃθ Υἱδὶ Ὁ]Ϊ0θ.0 Τὴ ὨΘῪ Οτγοᾶ- 
ἐἶοη ἰδ, γί ΒΟ Γ, 8160 (δ) Ὁ ΒΘ υίγνοσβαὶ Ραγδαΐβο, 
Ὑΐο ἢ88 Ὀ]οοπιοὰ ἔγοιι {πὸ 8θοὰ οὗ (86 δταὶ 
Ῥατνδάϊΐβο, Ὀυτγίοὰ ἰῃ (9 5801] οὗ (86 πουν]α᾽ 5 δἷδ- 
ἰογγ. Οἱ 1818 Υ ΣῪ δοοουηὶ ἐμ ΐ8 ὩΘῪ ᾿ΟΥ]ὰ 18 ΠΟ 
1058 ἰμ6 τοαϊξαϊϊου οὗἩ 80 ατοδὲ Οὖψν ῳ" Οοά, 
μι ΐοῦ, ὅτγδί ἰὰ (δ 9 οδΡ οὗ [δγδοὶ δηὰ αρδίῃ ἴῃ 
(6 οἱἐγ οὗ Φογυβαΐθηι, ἰπ ἐγρὶοδὶ ἔοτθι ΣΧ ἈΪὈἱ (ἰοη 
Ῥδσδίηθ ἃ δυ͵οοὶ οὗἨ Βυμηδῆ δαταϊ ται οο, Ἰου κί πᾷς 
δα Βορο, δῃὰ υἱοῖς τ8 δι. Ὀ5θα ΘΗ Βοτϑ] θὰ 
ἔγζοιῃ δίδσ ἰῃ 80 ὭΔΩΥ ΝΟΥ Τοδίδιηϑθαὶ ῥχοϊυο8. 

᾿ὐτὸὰ περ αν τοῦ οὐχ δξονσιν χρείαν πἰζ Α., ἕω. ; ΤΊδΟΣ (δὲ Κὰ.) διὰ Ττος. κίνο οὐκ ἔχονσιν χρείαν νὰ ξ., Αἰσαιρα, 
γι; Ῥὶ ἃ : 

ἐν Ὁ γος. ὅ. [{[,μδεὶϊ.. ΑἸΩ, Ττορ., Τίδο. (88 ἘΔ.) είτο φωτός πιὰ δξ. Α., Ῥαωὶρ., εααὶ,; ΤίδοΒ. (1869) οταϊἐοὰ πί|ῖ Β.5 Ῥ.- 

γοὸ {6 τοοάϊης [φωτιεῖ] ἐπ΄ αὐτούς. [80 τολκὰ ΑἸ΄. ὕτος., Τίϑοι. (8 Ξά.); φωτιεῖ πιῶ ὃς. Β΄“; ἐκ’ 
Α. Ῥ. Ἐπ’ ἰ6 ομχκἰἰοὰ Ὁγ ΒΦ. Ρ.--Ε Β. Ο] ᾿ 

Βαυὶί [ἰδ τηοδὲ αἰογίουβ πδῖὴθ 5 σοπίδὶ πο ἴῃ {86 
4119 οὗ Το Βεῖάθ; ἴον ἰΒΕΥΘΌΥ ποῖ ΟὨΥ ἐμ 588- 
ῬΥΘΙΏΔΟΥ ΟΥ̓͂ ΡΟΥΒΟΏΔΙ ᾿ἰἴοὸ ἴῃ (818 ΠΟῪ ποσ]ὰ, ποῖ 
ΟὨΪΥ {86 Ῥογίοοι υπδπὶπιϊν οὗἉ 81} ὈΪοββοὰ δρίσὶ δ, 
ποὺ ΟὨΪΥ (μοῖρ Ῥονγίθοὶ ὑϑοθρ ὙΠ ἴῸ 18 6 δ (τὸ 
βοϊ [-σοπηυλυπἱοαίίοι οὗὨ αοα, ἃγὸ οχργοβϑβοά, πὶ 
Ἐπεὶ ̓Βοὶν Ὀϊνίπο ἀϊκχηϊίν, Ἰθοσγ δὰ Ὀϊεϑδθπ δας 
Ὦ Ἶογθ. 
Ἧο διὰ ἴῃ ἐδ9 ᾳαταπὰ ἰγδηδῆχσυγαιϊου- Ὁϊσίασο 

οὗ [86 νἱβδίοῃ δὁ ᾿Υ]ΟαΥῪ, (89 οἸειαοηί8 οἱὗὁ τ 108 
ΔΙῸ αἰδιϊποι]Υ ρῬγοβοηὶ οὐθὰ ἴῃ ἴ 6 Θοαροὶ οὗ 
Φοδη: α. Τγαπεβρυταίίου οὗ ἰ6 ἸΒΘΟΟΓΘΟΥ, τὰ- 
Ῥγοβοηίθα ὉΥ (6 ΒΟΔΥΘΩΪΝΥ Φοσυβδίεη (τεσ. 
9-21); ὃ. Τυδηδῆρυγχαδίϊου οὗὨ ἰδὲ θο]ϊονῖτι ς Θοε- 
4116 που] οὐ {86 υΐγνοσβ8] ὩΘῪ Βα (τασα. 
22--27) ; ὁ. Τταπεδχυταιίου οὗ 8]} πδίυσο, οὐ τ89 
ΔΡῬΟΔΥΒΏΟΟ Οὗ {86 ΠΕῊῪ Ῥαγδάϊδο (08. χχϊῖϊ. 1-- 5). 
Το δτδὶ βϑοίζοη ἐυβί]γ ἴοσπιδ ἰδ ἰοαπαδέξομ οὗ 
(89 8019, δηὰ ἰβΒ ἱμεογοίοσο ἐδ τοδὶ ἀδίδῇοὰ: 
ἦι, δρδὶη, ἀϊνίἀ ον ἱπίο (ΠΥΘ6 
Το ὅτοϊ ρασχί οὗ ἰμὸ ὅγδι βϑοϊξοῃῃι Ἔχ 118 89 

λοϊϊπεοες οἵ 6 ΟἿ οὗὁἨ Θοά. [ἢ (86 ϑόχα οὗ ΟΘοά, 
ΟΥ ἰμὸ Βεοκίηα,, πλμϊο αἰ δηδοβ 118 τβάϊδυδε 
ΟΥ̓́ΘΡ {86 Ὑ80]6 ΟἿΥ, ὈθΟΘΌδ6 ἰΐ 5 ΟἸπ οἰ στο βου 
{πγουσμουὶ ἱέ, {πΠ6 ΗΪν οὗ Βοῖϊε8. 18 τε δοοῖοά 
(τοσ. 11). [πὶ 186 λίσὰ αἱ οἵ ἰδὲ ΟἸέν, Βα 
ΘοΟὨΟΙἶἷ68] ὈΑΥΓΙΟΡ οὗ ἰμὸ ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 5 Το- 

βοοιοα : δηὰ ἰμο ἱσο δρίσιὶ οὗ ἰθδὶ θασγῖονγ, ἀ6- 
οἰκο, δα ἰὑΐ γα5, ἴο χτιράϊδίθ βαϊνωιϊΐου ἴο 189 
ἩὮΟ]9 τον], δπὰβ 9 Θχρσθδδίο ἴῃ 6 ἐπε εέφα 
αίει, δὶ ὙΜπσὰ Αησεῖς ἃτὸ ροδίεἂ, βυτα Ὁ 0118] 
.ιογο, ἀουι}688, οὐὗὨ (δὰ ΤᾺ ΘΒΒΘ ΕΓ οὗὨ βοῪοίγδιϊοι : 
ἴον (89 ζαδίθβ δῖ Ορϑὴ ὉΥ ἰἤγθο8 ἰοτατὰ 41} 1890 
ΟΡ αὐδτίογβ οὗ [86 πουϊὰά. Τδὺβ δ ἱνεο-τολξὰ 
εἴὔθοὶί οὐὗὁἨ δο]ΐποθα ἰ8 Ἴχργοδϑβοᾶ--- γορυϊπδῖος οὗἁ 
οΥ̓οΡ (δἰ πρ ὉΠΏΟΪΥ ὉΥ {86 τοαὶέ---ἶγεθ ᾿π τ απ ἴο 
81} (δαὶ ἰθπάβ ἰο δοϊίῃθβα, ὉΥ ἐβ9ὸ σαΐίεε {ταχβ. 
12--14). 
τις βοοοιιὰ μδτί χῖίνεα, ἰη ἐδ τοδβτιϊϊπὰο οὗὉὨῚ ὁ 

ΟΕ, δὴ ἰθαχο οὔ (86 τοδρηϊίυάο οὗ 86 ΚΕΚῖηρ- 

ὁ [860 αὐάῥίοναὶ οοπεπιοιί οἢ Ομ ρ. χχὶ. 29, Ρ. 351.-- πὶ ΟἹ 



᾿(σεσβ. 24:98). 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 9---ΧΧΊΙ. δ. 881 

ἄοπι οὗ αοἀ (νογβ. 156-17). ΤῈ8 τοδρηϊίαὰθ ἰβ 
ΧΙ ἰϊοὰ ὑδγουσμουΐ ἱπ ΤΌΥΤΩΒ οὗ ροτίοοϊΐοῃ. 
Το ΟἿ 89 ἐδ ἔοσιι οὗ ἃ ρογίδοὶ σαῦο, 1|κ9 {89 
ΒΟΙΥ οὗἩ Βο] 68, δῃἃὰ ΡρΘδΥΒ ἰῃ {πῖ8 Θαυ δ} ιν οὗ 
᾿ηοαϑυγοιηθηῦ 88 Δ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΟῺ Οὗ ἰμ6 ρμογίοοι 
ὈΘΔΥΘΏΪΥ πουϊά, 
Το τὰ ρμδεί οὗ ἐμ9 ἢγδὲέ βοοϊΐοιι πο 148 ἐδ 9 

τοῦ θα οὗὨ μ6 ΟἸἐγ οἵ αἀοἄ ἰῃ βρ᾽θθᾶον οοῃϑδίδίϊῃς 
οὗ ἰλ6 ταοϑὺ Ῥγοοΐουβ τηϑίθσ 18; [:686 ΥἹΘΒ 98, 
88 ἰὯθ.] δηὰ βρί γι. -οἱαυι θά, Ὀοΐὴρ οχὨΙ θα 
(τοῦσα (0 τοράϊῃπι οὗὨ ργϑοΐϊουβ δβίομϑδβ, ὕθ61]}5 
δηὰ βῃϊηΐηρ σοϊὰ (νοτβ. 18-21). 

Τὴο βϑοσοηὰ Βοοίϊοιυ, ᾿ἰἰκον 86, ἰ6 αἰνίβ᾽ Ὁ1]0 ἰηΐο 
ἰδγοθ ρασίβ. Τὸ ἢγϑί ραγί 18 Ὄχρυβδῖναο οὗ ἰδ 6 
δβοϊαἰθ δρὶ γι 8}}}}7 οὗἩὨ (06 ποῦν οὠΐίμϑ. δ΄) 06 
(0 Οἷύν μ85 ἰϊβοὶῖ Ὀθοοῖὴθ 6 Ηοὶγν οὐ πο ]65, ἃ 
Τεηρίε πιὰ ἰς που]Ἱᾶ, ἱὰ ὀοτρδυΐβο ΜΔ 
186 1, δοϑῖι Κὸ ἃ πίη οὗ ἰθίουϊοσ βϑποίξίγ---α 
τοιηηδηὶ οΟΥ͂ (πο οἷά νοῦ], Νουου 6 1688, ἰὑ Β 88 
8 δρίτ 81] Τοιαρ]ο ἩΒΙσἮὮ ΒΌΤΡΒΒθ68 ούθὴ {ἢ6 
Οἷεγ. Θοά, 495 (6 Α]]-Βυΐον, ἰ8 {9 ἱπδηϊίαὰθ 
οὗ τ19 Τϑαρὶο ; ἐμὸ Κατ 18 {πὸ Ῥγοβοηὶ ἀθδβηὶϊ- 
ἰυ16 οὗ ἰὺ (νοτβ. 22, 28). Τὴ9 βϑοοῃὰ ρμαγί οὗ 
ἰλς δοοορά βοοίΐοη ομδυδοίθυσοβ ἐδο ΟἿ 85 ὑπὸ 
ξιοδὶ, τ γοΥΒΑ, μοῖν ον] ἀ-Οἱνγ, ἐμ ΟἿΌΥ οὗ 8]1 
Τοἀροιῃθα πδίΐϊοΠ8 δηὰ ίηρϑ, (86 ΟἿ οΥ̓͂ δαποὶϊ- 
Βοὰ Ὠυτηδ Υ δηἀ οΥ͂ 811 118 Ἰηογ8] δηὰ οἰϑγῃδὶ 
Ῥτορογ θα, γοϑ, {86 ΟἿ οὗ ἰλ0 τγ8 0190 ΒΘΑΥΘΏΪΥ 
βρὶ τ ἱ- του] δηά οὗἨ ἐμ οίϑγῃδὶ γδάΐδῃοο οὗ ἀδῪ 

Τῦσ ἐδῖνὰ ρμαντί σϑργοδϑηΐβ ἐπ 
Βορδυδίΐοη Ὀθύνοθῃ (ἢ9 Βεαηοι δο Βοαί βου -πουϊὰ 
διὰ ἐγ Ποδι μοπΐϑολ ὑμβγουρπῃουΐ {89 τον], πο γὸ 
Ῥογίγσαγοἃ ὮΥΓ 180 ἰγοθ ομδυδοίονϑιϊοβ : σοπι- 
ἸΩΟΏΠ6885 (Ὁ 6514}}γ7}, ΘΌΟΤΩΙ 8 Ὁ]6}6885 (ΓΘ ΏΒοτο8- 
βίοῃ αρϑίπϑί πδίι το), δά ἔδϊϑοβοοά (θα θδοίης 
Ὀοὶὰ (Π6 ἔογ ον διἐσὶ θα 68). ὙΒΘΓΘ 18 ΒΟ ἸΟΏΡΕΣ 
ΔΏΥ αυθϑίϊοι οὗ ΡΘΓΒΟΩΒ ΒΟΡΘ; ὑπο Ὺ ΠαΥΘ ὈΘΟΟΙΊΘ 
πευίγα ἰῃτουσὰ (μ6 ΟὈ] Δ οταιΐου οΥ̓͂ ἐμοὶ Ῥουϑθο- 
ὉΔΙΠΥ ἴῃ (οὶν Ὑἱϊθηθϑθ (γον. 27). Το ᾿" 
Βοολ οὗ ἔἔῦε 85, ἴγοια 89 Ὀορίπηΐης, 6ομ,- 
Ῥτθμβοηἀρα (8 πρίτοσβα γ οὐὗἁ ἰ89 ΒΡΏΘΣΟ οὗ 
βα υδίϊοη. 

Τιο (δ᾽γτὰ Ἰοδάδΐηρ δΒοοιΐου 18 8ῃ Ὁπταϊβέδ Κ8Ὁ]0 
Δηϊ  γρθ6 οὗ ἰῃ9 ἔτοι Ῥαγδάΐθο. [8 βϑῃουαὶ] 
Θμδυϑοίον σομβἰϑίβ ἴῃ [86 ἔλοῦ ἐμαὶ 8]} 1ΐα. ΒΟ] 688 
[Ξ ΖΈΕΙ 88 ὈΘοΟπ8 ρυτθ δ66}0} [77ε1] διὰ 
Θδ᾽ ἢ -Ῥτοαποίϊνθηθθθ [Πεϊιοίγ πη ]7---δὴ ἰπᾶ- 

ἈΪΠΙΘΙΥ ταῦ ἱρ 1194 Ἰ18- οὐ θαίληρ, 11 6- το οί: δαὰ 
᾿-ρτοβοχυίηρς Ὀἰνίπο 11Πθ- Ῥόσου. ΤῈ σίσεῦ οὗ 
ἐδε ἴοτιαδ {π9 δγϑ αηδατηθηί8) θδίυσο. [ὑ ἀο68 
ποί 8910 ΤΏΘΥΘΙΥ͂ ἔσο δὴ Εάθῃ, οὐ ἰδηπὰ οὗ θ ἀ9- 
Ἰΐγδι, ΒΟὮ 45 ϑποίγοϊοὰ (6 ἢγϑὶ Ῥασϑδάΐβο (6 θῇ. 
11.); ΠΟΙ ἀοο9 ἰύὺ ΒΟ ΤΩΘΓΘΙΥ ἔγοια ἰδ 9 ὩΘῪ 
ΤοΡ]9 οὗ Ζομόνυδα, ᾿1κο ἘΖοκῖ6}᾽ 5 εἶνον οὗ βαῖνα- 
(ἴο [0 ΒΕΔ] 6], (ΕΖοκ. χὶνἱϊ.); ἐλ ῬοῦγχΒ ἔοχσίὶ 
ἔγοπι {λό ἰλγοηε οΓ Οοἄ απὰ ὁ ἰλε 7,.απιὸ (Βον. χχὶϊ. 
1). ΤῈ βοοοπὰ ζυαηπάδιημθῃί] ἔδαΐατο 18 Ζογπηθὰ 
ὈΥ {86 ἐγεεϑ 97 ἴϊϊε π ΒΘ δ.ὸ οὐ Ὀοΐδ βἰ468 οὗὨ 
ἴδο σῖτον, τὶ ρ ΔῈ ΔΥΘΒΘ ΜΊ(} δ ἱπέοτιαΐπδ- 
Ὁ]6 Ῥογβροοίνο ; ἔγαϊυ-ἰγ 668 οΥ̓ 1178, 80 ΒΘ ΔΙΥ͂ΘΙΥ 
ΒΑ] ΟἰἸΠοτου8 ὑπαὶ ΕΟ ὍΘΔΡ ποῦν ἤγαϊ8 ΘΥΟΤῪ 
ποπίμ, δηὰ (μὲ ούϑῃ ἐμιοὶν ἸααΎ68 ΒΟΣῪΘ [Ὁ (86 
ΘΑ] Ως (ϑεραπεία) οΥ̓͂ ἱμ9 ΒοαΙ θη [πϑι10Πη8]. 80 
ΔΟβοϊαιο 18 (Π6 Ἀ681}:- Ὀσϊηρίης οροτγαιίοα οὗὉὨ ἐδ 
ἴγοθβ οἵ 11{8 ἰὼ ἐδ ΟἿ, ἐμὲ ἴῃ ἐπὶ πον Ῥαγα- 
ἀϊΐδα δοιμίης Ὀϑυηθὰ οδῃ 8.80---Ἰ 08 1658 Β88]} 
[89 Ὡ6 Ὁ ΒατηΔΏΪΥ Βοτο {861} Ὀ6 Ὀδηηθὰ, 88 Ἴ6ΤΘ 
ἴΐα ὅτβὶ ρασϑηΐϑ, ἱβσου σα ἐμ ἀροοὶλ οὗὨ (86 βοὺ- 
'ΝΩ δηὰ ϑεαίδη, ἰὰ ἔμ 9 τγϑὶ Ῥασδάϊΐβο (γϑυβ. 2, 
)» [δ 189 (κἱχὰ Ζυπάδιηθῃίαὶ ζοαίατο, ἐλ 6 εγίξία 

δἰομέ ἄεμς ἷ8 10] 6]1ο ἃ ἴῃ 6 Ὀἰνίηθ βθηδο. Τιδέ 
ψῃϊοῦθ Αἄδὴὰ πουϊὰ ἔδϊη Βατὸ Ὀθοοϊηθ, ἰδπαὲ 
ὙΒΙΟΘῊ 6 Ἰοδὲ ἰῃ 86 ρδίἢ οὗἩ ἱπιραϊΐθῃοθ δηὰ βἰη, 
18 ΠΟῪ Τοβαϊηϑα ἴῃ ἐπθ μα οὗ στοἀθιιριΐϊοη δηὰ 
᾿πϑδηϊίθ ρϑίϊθθοο. Νοῦν, 1ὑὺ 18. (16 Ὁ] δββϑά 688 οὗ 
8}1, ἐμδὺ ὑΠ0Υ δέγυά [αἰδη6η} αοὰ 88 Η8 δεγυαπίβ 
[ΚΑπεολί6} Ὑ ΑΣ]δὺ ὑμ 6 Ὑ 866 ΗΠ 7.6 88 Ηΐ8 Ὀ]οββοὰ 
ρὨΪΠάγθη, δὰ δὺο δὺϊΪθ ἰο ἴοοὶς Ὁροὴ Ηἰβ ἔδοθ 
ΜΙ Βουΐ Ὀοΐηρς ἰοστὶ δεοὰ 11Κκὸ Αἄδ. Αμβίη, ἐἰι}8 
Ὀ]οΒ86α τοϊϑίϊοη ᾽88 Ὀθδοῦιθ 8 δίϑτηδὶ οομάϊ- 
(ἴοι ; (δον ΒΟ] ἢ 6588 ἢ88 (Π9 Θμασδοίον ἐπαδίοδιϊς, 
{πΠ9 ἱπάοβίιγυοί ῖο βχοάποθθ οὗ ἰγὰθ ῥνυὶϑδὶβ οὗ 
Θοά.Ἐ ὙᾺΙ11δὲ [6 δοοϊϊ ΐοη οὗ πίσλέ 18 αραὶπ 
δΔιηπουησοα ΒΟΙΘ, ἃ8 οἷι. χχὶ. 2δ, ἰδ6 δηθοῦΠ60- 
τηθῦ 88 ΒΟΥ ἃ ΠΟῪ δἰ χηϊδολμσο. ἴῃ οἷ. χαὶ., 
86 Τοίθγθησο ἰ8 ἰο 80 ἀδγ οὗ ἰοΘ Ὀ]οαβοὰ ἴῃ ἃ 
ῬΥΘαοΥ Δ ΠΪΥ δρίγίίμαξ ἀδροοὶ δηὰ οοπβί ἀογρα 
ἴπ ὑπὸ δοϑίσδοι; ἔϑθγο, ουσουθν, {86 υηΐλαϊ ση 6595 
οὔ ἐμὴὶδ ἀἄδν ἰδ ἑπίομ θα, ΡἈγθ- ϑιαἑ θη }γ, ἑὴ (ἢ 9 
Β6η86 ΟὗἁὨ (09 ΘίθΓΏΔ] ἀΔΥ οὗἩ ἰμ6 σίογίπεά ὡογίά. 
Τὶ, ἐΒογοίογθ, ἩΠΙΘῺ ἰ8 ΟΧρΥΟδβαϑα ὈΥ͂ (6 παπιδ 
οΓ Οαοά οἡ ἐἰδδ ἑοτολεακε ὁ ἐλ δἰοεεε4--ουϊΖ., Ἰταρον- 
ἰθ8010 Κπον]οάχο οὐὗἨ αοἂ δηᾶὰ σδομῃϑβϑϑογδίθῃθ8β 
ἰο Θοά.---ἶθ Βυρριθπιοηΐθὰ ὈΥ (μΐβ ἀφοϊαγαίίοη. 
ΝΌΤΟΥ δραΐη ἀο008 πἰρῃξ σοπιθ ἰο {ππ|6Π1, ΠΟΥ ΔΗ͂ 
ἀοβοίθποῦ οὗ Ἰιρδί, ἤος αοὐ Ἠϊπι86] δλίποίλ ὡροπ 
ἐλεπι ἴον ουὐυὸσ. Τ}ιΐϊβ, δροΐϊη, ἰβ 16 οἰθγηδὶ 
Ὀαϑὶ8 Ὁροὰ ὙΔΐΘΩ ὑπ 00 8118}} γεῖσῃ αἬα ζίησε, ἴῃ 
δηὰ πὶ (ῃ6 σογϑτΏδησο οὗ αοὰ, 'ἰπ ππΐοη 11} 
Ηΐθ 11], δὰ 88 οὔβδῃϑ οἵ Ηΐβ ν}}1, δἰ δύ ἢΔΠΥ 
ἔτοϑ ἰἴῃ Ηϊα ἔσγοιῃ 611 (6 Μου]ά, Χ0Ὁ 81} ὑη6 νογ]ὰ, 
ἐπίο ἐλ φδοη8 οΟΥὙ (λὲ ἐδοη 8. 

ΤῈο τιδχηϊβοθηοθ οὗ ἰπ6 οηξΐτο ῥἱοίαγο οὗὨ ἐδ 9 
ὨΘ ογΘδίΐομ, ἃ τσ ΐϊβοθησθ 10} δ σὶ 68. ἐδ 6 
ἰαϑὶθ οὗὨ ΟΥΙΒΑΤΥΥ ᾿πηδυΐβαι 88 80 ῬΘΟΌΪΙΑΥ, δὐὺ- 
(1 ὴ8 ΓὉΓ 8 (8 ΘΓ δἱσηϊβσαδηοο ὙΠ 6η γ Ἰοοῖὶς 
δῇ ἰὸ ἰπ οοπποοίϊοπ τὶν 896 τ 80]6 οὗ Κ'δογοά 
γϊυ- παρ οἰ Ιγ ἐμαὶ οὗ ἰδ ΟἹὰ Ἰοδίδιιοηί--- 89 
πὸ ἸΟΙ͂Υ δούοόδδ ὕροὰ [89 βίοι οὗ 8}} Β10]108] 
ἰγρὶοἶδβη. 

Ουν νἱβίοι, (θη, 18. ὈΥΪΔΥΪΥ ἐδ9 ῥἱοίυτο οὗ 
ἐπ6 σοηϑυϊητηβίϊοη ἀηὰ {{]Ἀ]Ἰπιθηΐ οὗ ἰμ9 τ 11.019 
ΤΉ ΘΟΟΥΔΟΥ. 
ΤᾺ τουοἸαἰΐοη οὗὨ βαϊγαίΐου σϑῆθ ἄοτῃ ἔγοηι 

ἨθδΥυοῺ ἴῃ ΠΊΔῺΥ ἱπαϊν ἀυ Δ] 1ἰθπι8---ἰὴ γοΐσθθ8, ἴῃ 
δηκ 615, ἰῃ ΤΒΘΟΡΌΔΩΐοΒ, δπὰ ᾿δϑεϊν ἢ ΟἿ γἶϑί. 
ΤᾺ 8] τυθοὶ Βπ4}}} σομδὶδίϑ ἴῃ (86 ἀθβοθῃὶ οὗ 
ἀπο οπίίτο ΟἸ(γ οἵ ἀοἀ ἔγοτῃ θαγθη. 
Το Οοπρτοραίίοη οὗ Θοά, σ4]16ἃ ἰηαίο ᾿1ΐϑ ὉῪ 

ἰδ τουο]δίζοη οὗἁὨ βαϊναιϊοη, γγ88 ἴσοπι ὑπ 9 Ὀδρίη- 
εἰηρ ἀοβίϊποά ἴο Ὀ6 ἰδ9 Βτὶάο οὗ ἀοα, ΝΌΟΝ, 1 18 
Ῥοσέοοίϑα ἴῃ ἐὑπΐ8 ἀοδβίϊηγ. 
Το λίσλ Μο͵ομπίαία, ἀροὰ ἩΒΐοδ {μὸ ΟἿ οὗ 

αοά ᾿8 εἰϊμαίθ, γ88 Ῥγοραγοὰ Ὀγ Μουπὶ Ζίου, δπὰ 
ἱτροτίοα ἐπ νὶάθ, ονοσίονγοσίης δὰ ἤγηι οσὰοῦ 
πη ταὶ ὺ οὗ (86 Ὀἱνίπο Εἰπράοῃ. Νον, {}λ15 
Μοππίαϊη οΥ͂ (6 Θἰθσμα] ογάοσ δηὰ ἔδϑίῃϑθβ οὗ 
αοά, ἰπ δρίσὶς 6614 Ὁγ 86 Ῥγορμοίβ (18. ἰϊ. 2 ; 
Ἐχοῖ.. χὶ. 2), ἰΟἾΤΟΥΒ ΟΥ̓ ἐῃ9 Ὑ8οΪθ ποτ]ά. 

ΤΠὸ εὐΐν ὁ “Ψεγιδαίεηι, αἴλον 1ἰἰι8 Ὀυϊ ας δηὰ 
ΘΟὨΒθοΥδίΐοη. 88 [8 6 ΓΟΥΔΙ τοδί ἄθῃοθ δὰ Τϑηρθ- 
οἶ(γ, ᾿Ἰ ουϊ θα ὑπ 6 δηοϊθηὶ ἰγρίοαὶ ΠΟ, οΥΒ οὗ {89 
ῬΤΟΥ͂Ϊοι 5 οἱ(1θ5 οὗἁὨἩ αοά, ἔγοτα 89 οϑιωρ- Οἱ ἐγ 'π (89 
τὶ ΤΏ 688 (ο Β οι. [ὑ γγαϑ [8 τοδί ἄθησο οἵ ἐδ9 
Το ουδὴ ουϊίυ5 δηὰ οὗ (μο9 ἰμοοοταίιΐο οοπβίϊία- 
ἰἰοῃ. Νον, ἰϊ8 Διο μοίγρο οχὶδίβ ἰὼ Υἱϑὶ Ὁ1]0 ὑγθ- 
Β666---ἰι 6 ΟἿΑ πὰ τ] ἢ οα]ὰ8 δηὰ οὔ]ίαγο, ἰπ 
(μοῖν ρμονζεοίΐου, δύο δἰϊδϊηθὰ ἐμοὶν σδοιαρ]οὶθ 
πηΐοπ. 
"δ [866 αὐάμίοπαὶ οοπμπδηΐ οὰ οἷ. χχι!. ἃ, Ρ. 388.--Β. Β. Ὁ] 
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ΤΊ σίοτῃ οΓ αοά, ἱμ0 56 Κη 8}, τηϑηϊίοβί οα 
{861 οἵὨ οἱ ΟὨἿΥ ἴῃ ἰγϑηϑιθηὶ Δρρθδύδηοοβ. Τῃ6 
οοηἰταὶ οἷδοο οὗ ἰϊ8 τπιδϊζϑδίδιϊοη5 γγ85 ἔμ ΗΟΪΥ 
οὔ ᾿οῖῖ.65. Νον ἰἰ δργοδάμ, ἴῃ εἰϑγηδὶ γδαΐδῃοο, 
ΟΥ̓ ἴμ6 πος Οἷγ οὔ Θοα." 

Ιι.ι νψὰβ ΤΟΥ οχοϊδιιοὰ ἐπτοῦρὰ ἰγρίσαὶ 
χοοάϊαα5, ἰ(Ὠγουσὰ υἱδίουαὶ δηροῖο Τοσιωβ, 
(του ρὰ {8 Ρ11|1Δγ5 οὗ οἱουά δΔηά οἴ ὅγο, ἰΒτουσῃ 
6 οοσα δία. Νον ἰὑ Ὀοδ5 ὕοσί ἔγοτῃ 8 ΡῸ Γ- 
τηλποηΐ παοΐοστβ οὗ ᾿ἰρῃΐ (φωστύρ). 78 Ῥαγουδβία 
οὗἨ Ομ γῖδὶ 18 (86 ΕρΊ ρϑην οὗ Θοά, ἴῃ ὈΓΙΠΙΔΠΟΥ 
Ἐ|Κὸ ἐπ πιοϑί ρτοοίΐοιιβ ῥσνγοϊ. 

Ἰδτδοῖ, ἰπ ογονρ ἰο (86 βεσαγοῃοῃηΐ οὗ 18. ΠΟΪΥ͂ 
ἀοΒΕΙΏΥ, μψ͵)2ὰϑ οποϊγοϊοὰ ὈΥ 8 ποάρο, τσ 'Μ)8ὲ8 
ἀεί χαρά ἰο βεραγαῖίθ ἔγοπι ἰΐ ΘΥΘΡΥ͂ ΘΟ ΠΟΙ 
(ἰὴ οὗὮἨὨ ποδιμοηΐϑαι [οΓ {89 ΟΘφηιἶο πδιϊοπ8], 
διὰ ὈΥ ἰδ }8. ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΘ688 (0 τηθᾶϊδίθ (9 ΖαΐαΓ9 
Ὁσιηρσίης δζαίη οὗ (9 (6η111658 ἐΒγου κα [Π6 Ὁ]685- 
δἷης οὗ Αὔτγα!δπι. ΤἈῖ8 Ὀδυγίον---ὔτβί, ([θοογα- 
ἐἶἰσ Ἰατ--πί πη, συ αΥΘὮΪΥ οοηΐδβϑί ἢ ---- Ὁ ΘΓ 6 ΡΡΘΟΔΓΒ 
16} του] θὰ ἴῃ ἰδ9 ἀΐϊσὰ τασὶΐ, τ ΐο!, ὮΥ 
ἸηοΔ)Ὧ5 οὗὔ [19 ἱπϑυρι)οθπιδΌΪη658, οχοϊυᾶὰοα 
νου βίης σολοῃ, δηὰ ὈΥ ᾿θ8ὴ8 οὗὨ {8 ἐϊσεὶυό 
φαίεα, Κερὶ ὈΥ Αηρς]β, ἰμν 8 δὰ γϑοοῖνοα δὶ] 
(δαὶ 15 αἰκίΐη ἰο αοα, ἱ. 6., 4}} (πὶ ἰᾳ εἰκίη ἰο ἀοὰ 
ἴη [89 ἰνοῖνο- 018 οἰιαγδοίογ.ζογ οὗ ἐμ 6 Ζ7ισείσα 
Τριδος οΥ 76ταεί. 
Τὸ Ττῖῦο59 οὗὨ βγδοὶ γγοσο ἀδδίφηθά ἰο ΤΟΡΥτο- 

βοῃὶ ἴῃ ἰπΠϑοσγϑίὶο χτουδά-ζογιηβ, ὑμΠ6 ζὉ] 1] π688 οἔὮ 
(16 ἀἰογοηὶ Βυαπιαὶ ἀἰδροβὶ(ἰοὴ ἴον (6 Κὶηχάοαι 
οὔ αοἁ. 7686 στγουπι- ότι ΔΘ ΠΟῪ 84]1 ζ]- 
ΔΙΙοά ἰὰ 6 ρμεογίθοιϊηρ οὗ 89 ϑρὶγι 6] [5τ8ο]. 
πΠμογοΐοτγο, ἰλ9 χαίοβ δ δἀογηρὰ τ (ἢ ἐλ6 παπιεδ 
97 (λ6 Ττίδεα 7 ]ὁγαοί; {86 Ὁ Ατϑ ἰηαϊοδίγο οὗ (6 
τουηά-ἤοτπιη οὗὨ (6 ρθορ]0 οὗ αἀοἀ ἴα ἰδο ἰπέο- 
σίὶοσ οὗ ἰδο Οἰἰγ, 85 » 6}} 885 οὔ {86 σγουπα.ΤΌΣ 8 
οὔ (6 Ρϑορὶθ οὔ ἀοἀ οηἰονίης ἰδίο (11|ὸ ΟἿΥ οἔ 
αοὰ ἔγοπι 8}} ι16 αιδτίογβ οὗ ἰῃ6 νοτ]ά. 

75. 40 7αν 448 ἰλ6 γεείοταίίοπ ΟΓ ἰδὲ ρεορῖε οΥΓ Σγαεὶ 
ἐϊξεῖ Γ ἐφ φοποογπεά, ἃ τεδίοταίζίοπ οὐ" ἐΐ8 ζεγποὶ, ὁπ ἐλὸ 
»ίαίογπι οὕ ρετίεεί Ολτγιϑίαη ἐψφμαϊίν ἀπά ἐἐδετγίψ, 
δἰπιρὶν ἐχρτεδεοά ιοἱἢ (Ὺδδ ἱψρίεαὶ ὑπροτνί 97 ἐξα Τγίδες; 
αην τεπεισαί, λοισευεν, οΓ Οἰά Τεδίαπιεηί ἰοσαΐ ργέγο- 
ψαίϊοεδ 6 μγεοϊμαεα ὃν ἰδὲ δαπιό ἰψρίοαὶ ἐπιροτί. 
Τὴς δαπιὲ τεπιαγῖς ἀρρίϊεβ ἰο ἐλε ἀεδογίρίϊοπ 4 ἐλΦ 
ϑδεαϊοα (οἷα. υΥἱ!.). 7Ὰε δοαϊεαὰ οπϑε τοιά ποί δὲ 
εοαἰἰεα αἴεν ]16ταοὶ, ᾧ7 ]ταοὶ εν ποί 9 ἵοτπι α αν- 
παπιΐοαϊ »Ῥοισοῦ απιοηγεί (ἦδπι; ἰλὲ ϑαπια δραϊδαῖ οπέϑ 
«οομάὰ ρ»τεοϊ μας (λς Ἰάτα οὕ εἰεοί (επί εΐεε, ᾧ (λὲν τοατό 
ποί ἰο ὃς ἱψριοσαἰψ ὠπαάεγδίοοά, 
Τ9 σαίε8 οὗ ἰδ9 οἰἑία8 οὗ Ἰϑτγδοῖ, δβρϑοΐδν 

Ζίοῃ, ΤΟΥ͂Θ, ΟΥΘἢ ὑπάγῃ ἰμ6 ΟΪὰ Οονοηδηῖ, ορέη 
ἴο ἐμ δίγσϑη μον, ἱ ᾽θ Ἰοΐϊ 15. ϑδι! 6 ἢ ργδοίΐοθδ 
νὺἱἰϊμοαῖ, ΤΟΥ Ὀθσοδπιθ (86 δγιηδοὶβ οὗ ὠἐπσγεδδ 
Ἰηίο ἰδ6 ΒοΙΥῪ ΟἿγ, ἱπίο (Π9 δδηοίυδνυ, ἰπίο ἐμ6 
ἔς ]Ἰοϑῖρ οὗ ἰδ δαϊπίβ (Ῥ8. ο. 4), 88 ννϑὶ] 88 {86 
δΥταοΪ8 οὗ ἐσγοῖι, ἴῃ οτγάογ (ο ἰμὸ σοηνυθγδίοῃ οὗ 
(06 νογ]ὰ (188. ᾿χὶϊ. 10), δηὰ ἴῃ ογὰϑρ ἰο ἐδ9 

᾿ Ὀγϊηρίηρ ἰῃ οὗὨ ἰδ6 Κίηρς οὗ ΟἿοΥγ ἱμτουρὰ ἐδ 
βϑϊοβ (Ρ8. χχῖν. 7; σοπρ. θη. χχὶΐ. 17 [Οὔὐπερι., 
Ῥ. 468, ΑΔ. Εἀ.7).--ΤῊὴο πὸνν ΟἿΕΥ οὗἨ ἀοὰ δδ88 
ἐιοεῖυα οὔ ἰμο8ο χαίοθβ, ἴῃ δοσογάδησο τὴῖΐἢ (ἢ}9 
ΒϑοΡΘα ΠΌΘΟΥ οὗ οοιρ]θίθθβ8. 816 15 ἰδοκὶης 
ἴῃ Π0 μαῖθ οὗ ΪΏ5,Τ688 ΟΥ̓ οὕ Ἔβ 088. 
ΤΊ δίοπε δὲ Βοίμοὶ οὐ ψμϊοῖ 7 8σοῦ δορὶ νὮ 6 

8 ὙΔΏΘΟΓΟΡ, δηὰ σψΒοτο 6 ὈΘ6Π6]4, ἰὰ 6 ἀγϑδϑιω, 
{8 9 Ὠϑαυθν ἸλάοΥ, 85 σοηδοογαίοα 88 ἃ πο 0 - 
τηθηΐ δΔῃά αἰίατ; ἰἢ6 Ῥγοὶαάθ οΥ̓͂ ἰποὸ ζουπάδιϊοη 

4 [86ε αὐὐῥέίοναϊ οοναπεσπί ΟῺ οἷν. χχὶ. 2.,, ἢ. 381.--Ε.. Β..0.] 

Βίοῃ 68 οὗ (9 ἤουδο οὗἩὨ Οοὐ (Βοίμοὶ, α6η. χχὶΐ, 
22), δοὰ οὗἩ ΘΟ γὶδί {89 Οοτπον ϑίουο (6. ἽἼσυῖὶ. 
22; 88. χχυίϊ. 16; Ερδ. 11. 20). Τη5 βίοῃἊ ἷ8, 
ἷπ ὑπὸ σοηδυπτηδίΐοη, ἀϊνίἀοὰ «ραΐὶπ ἱπίο (ὃ 
ἰεῖοα 7ουπααίίοπ εἰοπες οὗἨ [80 τὴ8}} οὗ {πὸ ΒοΟΪΥ 
ΟἾΥ, τοαγκοὰ πιὰ (δ6 παππέξ οὐ" ἰλε Ζιρεῖρε 
Αροεΐΐδε. 

Τηὸ σγομπά ἴογτις οὗ ΟἾγῖθί᾽ 5 τηϊβδίου ἰοὸ ἰδ 
που]ά, [6 Τισεῖίσε Αροείϊεε, ἀθϑῃοίβ, 85 Ἂ“Ἱροείζεε 
97 ἐλὲ Σαπιδ, 150 {86 χτουπά- ότι οἵ (86 ποτὶ ἀ- 
ΘΟΒαυΘΣΙΩ; οτοϑ8, δΔηά, 88 δύσι, (86 “ομπααέϊοπε 
οὗ ἴδ ΟἸτΥ οἵ Οοὰά. 

δεογθά "πεαδμγεὲ ᾿85, ἰπ (86 ἰϑΟΥΎ οὗ (δ6 
ΤδΙΏΡ]6, δὴ ᾿τηρογί δἰ παῖ ]δν ἰο ἐμαὶ ρμοπβοαδϑβϑοα, 18 
(19 ἀτγοεῖς νἱον οὗ (86 ποτὶ, Ὁ 186 Ρ]δίομὶθ 
]ῴρα οὐ ἰ)6 Αγἱδιοιϑ᾽ϊδη δόγηι; οχοορὶ {πὶ ἐδ9 
ἔἄγδι ὑπ᾿ ἐου Β. Ὁ ΓΟΡυθβθαί8 Ὀοί ἐπα ᾿διίον ἴῃ ἐ89 
ἴοστα οἵ ῥγϑοίλοδὶ ΘΠΘΣΔΎ, 88 τοὶ Ῥόντον ( ἩΓΙϑὰ. 
χί. 20; σοῶρ. 9 Ῥγίδαρογοδὴ βδγδΐοα Φδοῦ 
ΧΧΥΪ, 25-27:; [88. χ]. 12).---Τ 88 Ροπον οὗ ̓ ρεὶ 
ἤἶοτγπι Ῥουυδάθ5, ἰῃ ρμοσίϑοϊ δυρσγοιωδον, δ᾽] ἐδ 
Ῥατίϑ οὔ {}|ὸ Οἷίγ οὗ ἀοά,---ἰὰο ΟἿΕγ διὰ δἰ ζαίοϑ 
δηὰ 18 νν4}}9. 
ἘΠ ἕοτιι οΥ͂ (89 ρμογίθοί ζοοιηοίγὶο σπασε ΟἹ 

δαὈ 6 γγᾶ8 ἴ:6 ἔοτῃι ΟΥ̓͂ [186 ΗοἿγ οὗὨ Βο].8. Νον, 
(8 ΒΆ 119 ἴοστη ΒΡΡΘΔΓΒ δα (6 βυτιητηοίσῃ οὗὨ 86 
ΟἿ οὗ ἀοἁ. ΟΥ οἷά, ἐμὲ Ηοῖγ οὗ Βο]165 τῶδ 8 
Ἧ611.-ηἰχὰ Ἰηδοσοβϑί ὈΪΘ βδῃοίυαυυ, ρυδτάοαἃ ὉΥ 
(ΘΓ. Ηδστγο, Βο στοδὶ ΟἸιγ οὗ Θοἀ Βδε Ὀθούδιθ᾽ 
ἃ τηϑδηϊζοϑὶ δπὰ ὀρθὴ ΗοΪΥ οὗὨ δο]168. 

ΤῈ9 τδρηϊίυαο οἵ ἰμὸ ΟἿΣΥ Ἔχ ῖ Ὀἱἐβ 1ι, ἰὼ 18 
ἱεησίλ διὰ ὀὁγεαάί(ὴ, δὲ α ἭἭῃου)-Οἷίγ; ἰδ 18 
λεισλέ, 88 αὶ Ἠοδυθῃ-Οἰνγ.--Αϑ δ δοτοῦδ οὗ ἴδε 
Τόπρ]ο, ὑμ6 ΟἿἐν '8 (9 ῬΒΘποΙ 684) ἔπηδξο οἴ [89 
Κίηχάομ οὗ αοά, δηὰ ἐδυβ, δὲ (6 βδιὰς τἴπ|6, οἵ 
(80 αἰονῖβεὰ υπΐγνοῦβθ. 

ΤῈ6 ΠΟΙ͂ τοαῖΐ ψιΐϊοῖ, 85 6 ἐμβοοοσγδαιϊς δοὰ 6 
ΟἸΌΤΟΒΪΥ ὈΔΥΓΙΘΟΓΡ, 8 δὴ οὐΐιμπι οὗ ἃ11 ΡἈΒῚ]ΟΒΟΡΌΥ 
οὔ τὶ] ἀμ 688, σοτητηοπη688 δηὰ ἰηα θοαὶ] 1η9---Βοτα 
ΔΡΡῬΘΔΥΒ ἴῃ 1.8 σοηδαυϊτηδίϊΐοη, Ὀθ11 ΟΥ̓ [89 τρδίο- 
τἶλὶ οὗ 86 πιοϑί ῥγοοΐουβ ἦθιγοῖ, α ἔδοί τεοοῦ- 
Τὰν ὡαὶ ΟΥ̓ Ὀγ ἰμο ϑριγίι οὗ Ῥχορβεςῦ ([26. 
ἷν. 11). 
Ὑπὸ᾿ νοίίης οὔ(δο Ατῖς οὔ ἔὸ σονυθηβϑηι, τ ΐο δ 

ἯΔ5, Β0 ἰ0 ΒΡΟδΔΚ, (09 πιοδέ ΗοΪΥ ἰπ (86 ΗοΪΥ οἵ 
[01168, γγὙ88 οὔ ρυτο ροϊά (Ἔχ. χχχνυὶϊϊ. 6). Νον, 
(890 τοῖο ΟἿ ἰ8 σουϑίτυοίοα οὗὁ γωγέ σοίά 50 
ΡΌΡο ἰδδΐ ἰΐ αἰ ἰοτα {κΞὸ οτγαίϑὶ. Ὑ8ὸ ΟἿἐν ἰ8 
ἰυ8, ἰῇ δὴ Ὁπαρργοόδοβαῦϊο οχδ᾽ίεάῃθβθα οἵ 
τπουρδΐ, δὶ κπδ]ϊὶσοὰ δὲ Οο᾽ 5 βδηοίπθδυγ. 

Τ|ῖ0 )ειορεῖὶΣ ψοτ ὉΥ̓͂ (6 Ηἰσὰ Ῥυϊοβδὶ ἴῃ δί8 
Ὀτοδβί- ᾽δῖθ, ΕΓ δἰ χηϊδοδηὶ οὗἩ ἐμ ᾿ἀϊοογαδῖδα, 
(86 ομαυϊβιιδίϊο δριϊαἀδ8 οὔ ἰδ ΤτὶῦΌο5 οὗὁὨ [οτδεὶ: 
οὗ (ποὶν σδ]ιιθ, βρί γἰϊαδὶ δηὰ δθϑοίϊομαϊ, (00 ἰδ 
Βοατί οἵ αοὐ, Ῥ Βοπι 9 Ηἰρὰι Ῥτϊοπί σοργθβοπία. 
ϑυοῖ 6 Ὀἱνίηο ποατί-δδεοίίο, ἴῃ (μ6 φοτίδοιϊϊου 
οὗ ἰδὸ στουπα-ἔοτ8 οὗἨ δυμηδὴ ΘΠ δ ΐϑτ,8, 18 πον 
τοβοοίθα ἰῃ 41} 89 ονγοὶθ τ δῖοι ἔοστω [86 οσπη- 
ἀδἰϊοι-ϑίομοδ οὐ {86 Οἰγ- 8}}. ἘΠ ν Βοῖο ΟἿ 
6 Τουηάἀ δά. 48 ἱξϊ 8 γο, ὑροὺ (86 Ὀτεοδδί- οἾδίο οὗ 
86 Το] Ηΐαὰ Ῥυίβϑι. 

ΑΒ (μθ Ῥτϑοϊοιβ βίοῃϑ 88 δα σὶγ οοῃδεαϊοα 8 
ΒΥΓΌοΪ οὗ 6 »εγεοπαὲ Ἰιἴο, σομδοογδαίθ ἐο αοὰ, 8ὺ 
(86 μεαγὶ γγδδ τηϑὰθ 8 βυτηῦδοὶ οὗ Ὀὲνίηθ Υἱίδὶ πὶδ- 
ἄοτ, οὗ δαὶ ῥἱοίν τ ἰσὰ 15 σοποοπιγδίοα ἰῃ (89 
Ἰκ ο]οϑᾶχο οὐ ἐδ σὶρ ὐθουβη688 οὗἨὨ δὶ. ΤἘδυ58 
{π6 γαῖϊὰθ οὗἨ πὶ βϑάοπι δχοθοὰβ ἰμδί οὐὔἵ ρββϑυὶβ (500 
χχυΐ. 18; ΡΓΟΥ͂. ᾿ἰϊ. 15, [νἰϊϊ..11}]}:}} νη ϊβάοιι, 

« [1 Ζοῦ, ].ς, ἴηο 6. Υ͂. τεοδ: “ Βδιηοῖ κὐνὰ Οα)νΐα τε ποῖ 
ἐπουκῆς οὗ ἘΤράσπι ἰδ οὐ Εἰκδος γωϊὰδ ἐμπδὸ μϑασἱδ." 1 9 

ως. 
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ΒΟΉΘΥΟΥ, 18. 8180 ὀγπιδοἱζεὰ ΌΥ 68. δηὰ ἰ8 ἀΐ- 
υἱάοα, απ ἰἰ8 ἱηαϊν 4) ἰγαϊ8, ἰπίο ἃ οἰ υγα  ν 
οὗ Ῥϑαν](Ὰ Μἷΐὶ. υἱὲ, 6), νι ]ϑῖ, ἰὰ 118 Θοηδυτηπηδίθ 
δρίγι )κ] ῥμδ886, ἰξ 18 οσοποσοίταϊο ἃ ἰὰ (0 Οπ6 
Ῥοδυϊ οὗὨ στοδὶ ῥγΐοθ, ἢ 086 γ8}]0}0 ΒΌΓΡΔΒΒ6Β (Πα 
οὗ Αἷ] δἰηκχὶθ βϑασὶβϑ (Μαιί. χὶ. 46). Βαῖ πον 
ἄοοδβ 8:0 ΡΘ8Υ] δῃῖ9 Σ ἰηίο 8 σὕοϊδίϊοῃ ἰο ἰδ ψϑίο 
1 1βαἰδὰ Ἰ᾿ἷν. 12, τὸ τϑδὰ (ἴῃ δοοογυάδησθ τὶ 6 
Ὑ εἴθ᾽ 5 ὑγδῃ δ᾽ 10}}: “1 ΙΔ Κὸ (ἢν δ (Ἰοπ ἢ (8 
ΟΥ̓ τυδΐοθ δηὰ ὑμγ ραίο58 οὐ οδζθθπηοίοβ () δηὰ 
1Υ Ὑδοὶο οἰγοὰϊι οὗὁἨ σοϑβί]Υ (ργϑοΐουβ) βίο; θβ." 
ΤὨ6 Βορίυαρίηι ἀἰδϑίϊη σαιδίιοθ δϑροῦ [ὉΣ {π6 
Δι ΘμοΩ 8 ΟΣ Ῥδιδάροίβ, ογγϑίδὶβϑὀω 70. δ 
ἔϑιοϑ, ὑγθοΐουβ βίου θβ (ὉὁΓ ἰῇὴ9 νγὰ}}18.. ἈΔ8 ἐδ 
δίοπο [Ὁ {86 ραίο8, ΣΙ Σ, ἰΒ ομ6 (Βδὲ ἀ068 ποί 

οἰ σΟΠΟΥΘ ΘΡΡΟΆΡ, δηὰ ἴβδίοβ 18 Ὡϑῖὴθ ἔσζοτη 
1.) τϑάϊΐδηοο οὗ ὅσο, Ὀυΐ 16. ΒβΌγαΪγ ποὺ 8 σδτ- 
μος, ἸΓ ἰε 6 ἔγὰθ ἰὑμδὲ ἐμ συὺγ ἱἷδ οὗ ἴἰκθ 
δἰσοϊδοληος τὶ ἰδ 6 σαν Ὀσπο]ο, γὸ τὐϊρσῦ 8δὰΡ- 
Ῥοδϑο ἰμ8ὶ Φοδῃ Δρργοβοπάδά ἱἰΐ 859 8 ρθασὶ. Τἢθ 
πουοταίίου οὗ (6 Ῥϑδσὶ ἴγοπι ἃ νουπὰ 8 ἐἰδ6 
Ῥϑϑδυῖϊ- ουϑίον, [18 Ἰοά ριγοθηὶ ἰῃ (6 ἄδορ, {Π6 ΓΑΥ᾿Υ͂ 
8δηα αἰδίουΥ οὗ οδιαϊηΐης, 1ἴ, ἀγο οὈγνΐουϑ δγιη- 
ὈοΪ 68] αχοίἱ γ688 0 ἴπ6 υ8θ οὗϊι. ΤΊ16 8ὺ Ὀδ᾽ ϑίθῃσθ 
οὗ δδοὶ ραίθ ἰῃ οπε ρεαγί ἰ8 ἃ Βροακίπεᾷ 'στα χα οἴ 
ἐμαὶ ΠΟΔΥΘΩΪΥ δἰ] ΟἿ 1 τ ΐο ἢ δἰοο δηἋ 5 6ῃ- 
ἰσϑῆσθ ἰο {6 δίορηδὶ ΟἿγ οἵ Θοά. 

ἴα ἰδ σοζάεπ »ασεπιοπί οὗἉὨ ἰ[0 δίγεείς οὗ ἰδμ9 
Οἴυγ, ἰ80 κο]ὰ οὗἨ (Βὸ Ὀυϊ]ἀἰηρ8 15 ταϊβϑεὰ ἰο δὴ 
Ἔγθη δίχσιον ρόονγορ. ΟΘοἱά |ἰκ ἐγαπείμοεηΐ ογχ8- 
έἐαί. Ἡον ἴα 15 1ὑ ἤγοπι 86 βίγοοίβ οὗὨ 796 Γ088] 6 τὰ 
--- οοὐδοοχϑίοα που ἢ ΠΟΥ 6 Γ᾽ 6--ἰ του ΟἾγ8- 
ἐΐαη ΟΥΑΥ δἰγϑοὶβ δηὰ αδἱΪθγ8---ἰὴ το ΤΩΟΤΑΪΒ 
δηὰ ουϊιἱναϊΐοη οἵϊοη, οὐθὴ ἰο ἰδ ΐἷβ ΑΑΥ͂, ΟΔΥΓΥ 
ΟὟ 8. οοπῆϊοι π|ὶΐϊὰ ὈδΡθανίβηι---ἰο ἐπὶ8 κ04]] 
το {δ9 Δ 68 δηἃ Βίγοοϑίβ δγθ οἰϑδῃ; [86 Οἱ (26 5 
γΥϑὺκ οὔ 8 ρεαυοιηδηὶ οὗὨ κοϊὰ, οἰδυ Δ} οἷον δηά 
Ὀγχὐ 88 ἃ ΠΑΙΤΓΟΥ. 
Το ροϊπίβ ο ἤδΥρ ΤΓΟΐθσθμοΘ (ὁ {89 Ῥ6Γ- 

1δοϊΐοι οὗ (86 Τ᾿ ΘΟΟΓΒΟΥ͂, δγτο 0] ]ονγοὰ ὉΥ (6 
ζαπάἀδιηθηίδὶ ἔθδίυγοβ οὗ ἐλ9 ρμογζθοίθα, Ὀο]ονίης 
Θομε}}]9 νοῦ]ά. 

ΑΒ (6 τηοϑὲ Ρΐο8 ΟΥ̓͂ ἰὴ9 Βοαίμοη ἀἰβοονογοά 
Ἰίνο οἱ δηᾶ ἰγϑοθβ οὔ ἰμ6 σηκόν αοά, ποὶ 
ἔῃ μοῖρ ἰϑ 168, Ὀαὺ ουαἰδί 46 οὗ ἔπ 686, Δηἀ 88 186 
ΟΣΒὨΪΡ οὗ Οοὰ ἴῃ βρίτγὶἘ δηὰ ἴῃ ἐγυϊῃ ἢ88 ἰπ δ] ] 
ἔθ ζοστηθα 4 οουίταβὶ ἰο (ἢ 6 ΡυΓοὶγ Ἰοσαὶ πψγοτ- 
ΒΡ οἡ ΟοΥΙζίπὶ δὰ ἴῃ 76 ΓΒΑ] 6 πη), 80, ἴῃ δοσογά- 
8ϑης6 ὙΠῸ 6860 Του 685, 8 Ροτίοοί σοηΒοϊ ΟΒΏ 685 
οὗ {ιμ6 οἴμηΐργοβθῃσο οὗ Οοά ἰὰ Ηἰἱβ ϑιρίτὶ! ᾿88 
ὍσΘῃ ἴοσιηθὰ. 16 ΟΌϑουῦτο Γθοΐης οὔ αοἀ᾽ 5 οἵὰ- 
ἘΪΡΣΘΘΟΏΟΘΘ 888 ΘΟ πυ}}Ὺ ἀθνυοϊοροὰ τοτο δηά 
ΤΏΟΣο, ὈοΙὰ ουϊδία οὗἩ 06 κογοϊδίϊοη οὗὨ καϊταί ἢ 
δυά πὶἰιπΐη ἰὲ (ΘΟ. θη. χχυΐι. 16 δῃὰ Ῥββ] τ) 
Οχχχὶσχ. 7544ᾳ.). Ηρσο (85 Γοθο᾽ης ἰΒ ἀχοῃδηροὰ 
ον 86 οοῃϑίδεηΐ σοῃίοιμρ]δίϊου οὗ (6 ρῬγϑόῃοθ 
οὔ Θοά, οΥ, τδίμοσ, ἴον 86 ροσίδοι τηδηΐϊοδίδίϊοη 
οὗ Θοα. 

Ἐδο υπΐνογβαὶ πδίυσαϊ γουοϊδιΐοη οὗ ἀοὰ (Βοιι. 
ἱ, 20) νβ αἰ ψαυβϑ, [Ὁ (86 μοϑί θη, ἱῃ γοβροοὶ οὗ 
ἦι ἑσπαἀδιμθηί8) ἰγαὶ(8, 8 τονοϊαϊΐοπ ἐβτουρῃ (ἢ 6 
τηράϊαπι, ρῥδεί  σΌ] Υῖγ, οὗ 186 ρτοδὶ οοἰϑϑιϊαὶ 
Ἰκμ 8---δὸ μη δὰ (μὸ πιοροπ. Τμῖδθ γχουϑϊδιΐοη 
18 ΒΟΙ͂Υ Τοβδίογοα δηᾶ γροτγίοοιί64---δϑὰῃ αηὰ πιοοὴ 
ΔΙῸ ΟΠ ΘΒΌΠΘ ὈΥ {Π6 ΠΊΟΤΥ οὗἩ (Π6 Ἰοτὰ. ἴη {9 
ρἱτὶι1] τγοάΐϊδηοθ πη ΐο Ῥγοοοθὰβ ἤγοιη Ἃαοάἀ, 
ἐδγοῦκχῃ ΟΕ σοὶ Ηἰβ Πἰρσθι Ὀοδγον, (Π9 Ἰχἢ 8. οἵ 

ἅπο ραδϑερὸθ ἰῃ Ῥτονογῦθ δῦογο οἱϊρα, [Π πογή ἢ ο ἢ (ἢ 9 
ἘΟΎΥ. τεράοτο γδίος, ἰα, ἴῃ ἴ.6 (αὐ. Υ., ἐγαμοιδίθα ροαγία.-- ΤΒ.] 

ἨραΥθα Βοθηι, 88 ΒυΟ,, ἰο Ὑδηβϑῃ, θθσδυϑο ὑπ 6 Ὺ 
ΤῸ ἴογ ἐἰμ9 γί ἰΐπιὸ εθοοίμα)] ἰη Ηΐπὶ ἰπ {ποὶν 
[}1 πω ροτί. 

Τὴ9 λεαίλεη [ογΥ ΟΘ΄ εηἰ 641] δᾶτθ, ἴῃ ἐδ6 Ἰχεὶ 
οἵ βαϊγδαίΐου, Ὀθσοῦμθ Ἠσέίοπδ ἴῃ {80 Ῥαγχοϑὺ 86286, 
--οἰγροδ οὔ ρεοορΐοε, νυ ΐοῖν, ἰπ ἐμοῖς βαμοιϊβοα ἰάϊο- 
οτγϑβίϑδ, δοπ͵]οΐπ 10 ἴογσια (80 Κίπχάοπι οὔ Θοὰ. 
Ια [86 ὈΪ δϑὶπρ οὗ Νοαῦῖι, {86 ὅτϑί βἰκοι ἢ οὗ {89 γδἃ» 
γιδηὺ ἀοδι  πδίϊοιϑ οὗ (0.6 ἐγ θ68 οὗ Δ} δρρεαδχοᾶ; 
αἱ {6 ἴοοί οὗ ὑἐδθ ἰονγον οὐ ΒδΌ6], πιδη Κιηὰ τᾶϑ 
ἀϊνι δα ἰπἰο σεπι πϑ. ΤὨθ Εἰ οΡ ΟΒαΥβπιδὶϊο 
ἀοδιϊπαἰΐοι οὗ μυτηϑηΐΥ Ὑ͵88, ΒΠΟΎΓΘΥΘΣ, μοὶ ΟἿΪΥ (γ- 
Ὀίσα!Υ δυο] Σοα ὈΥ ἢπο ὕνοῖτο ΤΥΪΌ68 οὗ [5γ86] 
δηὰ οΧρΡΥΘΒϑθα ὉΥ ἐμὸ 68 οὗ {16 Βουθῃὶυ παιΐ 08 
δορὰ (6 πασῦον οὗὮὨ ἰδθ Βουθῃηίυ αἰδβοΐρ]θ8, Ὀυΐ, 
ΙΩΟΡΘΟΥ͂ΟΡ, ἰὑ τγὰ8 (86 σοῃϑίϑηϊ ἰδεῖς οὗ ἴῃ ΟΠ γὶβ- 
εἶδα Ομ υγοι ἰοὸ ψοχὶς ουἱ, ἔγοιι ἐδ 9 Βοδί ἢ ΘῺ ὁ0ἢ- 
ἔαδίοι οὗ ῬΘΟΡΙ68, [6 οὔθ ρθορ]θ οὗ αοἀάἀ: Ἀαξ 
4180, ΒΟΎΘΥΟΣ, (ὁ τον ουὐ ἔγοαι ἰδ 6 ομ6 ΟΠ τ ἰδίθη- 
ἄοτὰ ἰδ ὨΘΔΥΎΘΗΪΥ ἔδει γ οὗὨ ροορὶθ8. Ηογο, (μῖ8 
ἸΘΔΎΘΗΪΥ ΔΙ 88 δἰἰαἰ ρα ἃ Υἱϑὶ Ὁ10 χ᾽ βίθῃσθ. 
Τὴδ παίίοπε τισαὶὰὶ ἰἈτοῦχσι ὑπο ᾿ἰχ -βίγϑδμι οὗὨ {89 
Κιίηζάοπι οὗὁἨ ἀοὰ 885 ἐμβουρὰ (ΠῈῪ γογο Ὀδίδίης 
(ποπιϑοῖνοδ ὑμβογοΐῃ. 

Ακαΐῃ, ὑπ υῃΐοῖ δ88 ΕΥ̓Υ Ὀ66 ἢ γχοργοϑοηἰοα 
ἘΥ ἀίηφο---ἰΒαί οὐ δῖοι θα Κίηρθ γοτο βἰ χοὶῇ- 
οδϑαδ 88 ΒΥπὉ011081 ἄριγεθβ, δηὰ ποῦ ρκοοὰ 
κΚίηγχδ, ΒΟΓΟΘδ, ΔΡΡΤοΧί πιδίοΥ ΣΘδ]]Σο, ἐπ 6οπι- 
ῬΔΩΥ πιὰ (88 ἸΉΝΙΥ βριγ 9 ψγηῸ σχυ]οά χὶχις 
ΤΟΥΔΙΪΥ, ὑμουρσὶ Ροθϑοβδίῃρ ποῖ 8 Ρ ΟΡΟΎΤ ΟΡ 
δοορίγο (Μαίὶ, γ᾿ 19), ροϊοηϊ αἰθα τηθ, 88 66}- 
σ8ὶ ροϊηὶβ οὐ ἐμ) βοοὶαὶ οὐ βϑῃϊζδίϊοῃ οὐ πα Θ ΕἾ Υ 
-ὠτἰϑ ᾿Κονβο δον 01 6]16ἃ, Τῆε ζέπσε 97 (λὲ εατίλ 
ὀνγίη 411} (89 σίοτῃ οὗ (6 φαγί, ἐῃ 6} ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΏ 8 
Ὀγοῦρμῦ Ὁποῦ (80 ΒΟΡΥΪοΟ οὗἉ Ββρί χἰΐ, ἱπῖο (9 ΟἿ 
οὗ 6οὰ (88. χ]ὶχ. 28; ἰχ. 10). 

ΒΟΥ ΒοσοΓο, ἰδ 6 Βοσατίγ Ἡ ΒἰΘὮ ΤΏ δ 85 ΠΟῪ 
δὰ ἰβοὰ δηογοά ὑπᾶὰον ἐμὸ φῬγοίθοίϊου οὗ (89 
Ια, ἱῃ οἶγ 168 οὗἨ οἷν ὶΠἸζαί θη δπα οα ἰδὸ οὶ μὲ 
οΥ̓͂ Ρο866, ἰπ (9 Ὀτγὶσμὶ ἀδγ- ἶτὴ6 πὶ δη ἰ ἢ 6815 ἰο 
(6 πὶ σα -(ἶτπηθ, ΒΔ5 Δ᾽ τ ᾶγ8 Ὀ66ῃ Ῥγοπηοίοα ὃὈγ (ἢ9 
Κίηχάοαι οὗ αοὰ. ἨδοΓθο, δἱ ᾿δϑί, ἰὼ 8:6 δοῃβυιϊη- 
ταϑίΐοα, ἐμβ9 “ΒΌΡΕΡΡ ΤΟροβθ6 οὗ Ἠδδυθη᾽ ΡΓθ. 
γ81}8, Βεσυγοα ὉΥ {89 Ἰἰρᾳ)ιὶ οὗ οἴθτπδὶ ἀδγ, ἱῃ (ἢ9 
τερίου οὗ εἰθσπδὶ βιιηϑϊηθ. 764 σαίοε οἵ ἰὴ ΟἸύΥ 
οὔ 6οἀ 8:9 ποέ δἠμί, Ὀθοδῦϑ9 πὸ ἀαγο ἴθ 18 Ρ6Γ- 
τηϑηθηΐ. 

Α8 (09 Θῃ ΓΘ ποί σαῖὰθ οὗὁἩἁ ἰδ ρκοοά ἰδίῃ ρ8 οὗὮ 
οδιίδ ἰ8 δρρσοργιδίοα ἰο ἐμ Οἰϊγ οὗ 604, 80 8130 
8 ὑμ9 Θθῃίϊτο ἢθὶ γα]ὰθ οὗἨὨ ΒυπιδηΥ, ἴῃ {ἦς σίονν 
Οὗ ἰλὲ ρμεορίδδβ, (μοὶ τηβηΐο]ἃ δηὰ γα γιοῦ 8 ρὶ 8, 
(6 ποΐθ ἰχοδβυγο οὗἠἨ Βυδη ουἰίυγο. [Ιβγδοὶ 
88 ΟἸἸΟΒΘ ἰ0 ὉΘ (86 Ρ6ορὶο οὗ Θοά, ἴῃ ογον 
{παὲ 1 τις πιδῖὶτο (ἢ 6 ῬΘΟΡ᾿Θ8 ΔΡΡΘΑΓ δρδϊῃ 88 
ῬΟοοΟρΪο65, ἰπ ἐἰὴ9 Ὀϊοδθίης οὐ ΑὈτγδμδηι.. [1ὲ ἷβ (ἢ 9 
ἰΔ8]ς οὗ ΟὈ τ ἰβι ἰδ ἰοὸ (818 ἀΔΥ ἰο ἰΔ ΚΘ ΔΎΔΥ ἰδ9 
σογογίης οἵ βῖη, οἵ ἡδίϊ0 4) δσογττυρίϊοη, ἔγοτῃ 8.9 
θεδυίν οὗ ἰ89 Ρ60}]68 ([88. χχγτ. 7). Ηθοτγθ 18 (119 
16]! πλοϊ. [ἢ οοπίοιηρ αἰΐηρ 6 006 ΝΊΟΣΥ οΥ̓ 
Ομ γίϑί, (6 8}} δοπι ἤοσί ἱπ ἐμοῖν σὶοτγ---(ἢ ὁ 
ἰγεαϑῦγθ, (η6 μαγυεδὶ οὐ 6οα, (86 ἰδ υρ 8] 
ΒΡ0118 οὗ ΟΠ τ ϑί. 

Βιοδὶ Βοδ  ΠΘηΐβῖη, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, Βα οἢ 88 ἀἰδῆσυγοά 
οὐθὴ Φυάδίϑηῃ!ῃ (860 Βοιλ. 11.), 8 (μθη οἰϊτὶ- 
παιϑὰ ζΌΓΟΥΟΣ ὕγουα {86 Ῥῦτο Ομυτοῖὺ οὗ Θοά. 
1.9 οδαεγδοίθνυϊβίῖοθ ΔΥῸ δοπιποππέδδ [0 ῬὉΓῸ- 
[ΔΏΘΗ 688, 88 Ορροβϑα (ο Θοηϑϑογαίθῃβϑδδ ἰ0 6οα], 
Ττυάθῃοβδ, δηὰ υπου]υϊναιῖΐοη, Οἱ ἐδ οη6 Βαῃᾶ, 
δη, οἡ ἰδ οὐδοῦ, αδοπιϊπαίΐοπ, ἰγϑηϑρτοϑββίοη 
δφαϊηϑὶ παίαγο, ἱποϊυάΐος (6 ρογυογίοι [ΌΓΩΙϑ 



884 ΤῊΕ ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ ΟΥ 51. Ζ5ΟΗΝ. 

ΟΥ̓ τοΐβοουϊατο δηἃ ουὐογ.συϊγο: δηὰ ἐδ9 
δοοῃ χτουπά-ἰοηο ἰ8 ,αἰδελοοά---ἰἴϊο ἴα ̓ δ᾽808- 
(ἰοῃ οὗ (6 ἱσὰ δηὰ ΒΟΙΥ τϑδὶὶγ οὗἩἨ αοἀ, {86 
Ῥτοάἀποιζοι οὗὨ πιδ81.- ἰ|κὸ δδάονβ, τοι ἰῃ Ρδτί 
ΔΡῬΘΔΥ 8ἃ8 γυάθ οοτγσαίαγο8 οἵ ΥΘΔ] ἰ(γ, ἴῃ Ρδσί δα 
οδνὶοδίυγοθ τὶ ἢ 806 ὈΘΔΌΪΥ δηὰ δο]ποθ8. Αἱ 
(818 Ῥτγοσϑθϑβ οὗ οἰϊηχϊπηδιΐοι, Βυαμηδηΐϊγ, ἴῃ 15 
Εἰ ν ἰοηἀθηοῦ, μδ5 ἰδθογχοα, Ὀγ ον 8} 16} 8 
οὔ νυνὶ βοαιίοη, ατοοο- οιηδη υδίϊο6 δῃὰ ῬΟΪ166, 
δὰ ὉΥ ἰμ6 Ομιγίβιίδη δαιωϊηΐϊβιγαίΐου οὐὦἡὨ ἐμ 
ΚοΥ8 [δελἐμεδείαπι(], οἴϊθη. διηϊὰ σγθδὶ δηὰ βτοβδ 
ἀἰβιοτίϊοηβ οὗὨ ὑπὸ 1Ἰἄφα οὔ 9 Ὀδη. Ηογο, ον - 
ΟΥΘΣ, ἰμ ΟἿ οὗὁἨ Θοἀἂ δε8 δἰιδϊῃηθά ἰο 8 οἰϑσυπδὶ 
ῬΟΝΟΡ οἵ ρΡυγὶγ, ἱὰ σοι, πὶ ἐνποῖνο ρθη 
ϑίοβ, ἴ 51}}}, πὰ ἀγπδιηΐοδὶ οροτγϑίΐου, ΤῸ ΘΥῸΥ 
Κοορ8 ουδγγιΐηρ Θοταοη ΟΥ̓ Ὀ8η-]δΔ6ὴ δίδυ οἱ. 

ΑΒ {ἀ}16 οἶγοῖο οὗ ἰι9 ΤΉ ΘΟΟΥΘΟΥ 18 βδαγγουπάςα 
ὉΥ ἴδ οἶτοῖθ οὗ ΒΟΙΥ Βυτηδηΐ Υ, 80 ὑμ9 ἰδί (ο Σ 18 
δαττοιπαάοὰ ὈΥ̓͂ (Π|Ὸ οἶτοΐο οὗὨ ρ]οτὶ δα παδίυγο. 

Ραγδαΐϊβο Ἧ88 Ἰοβδί. οβί, ΠΟ ΕΥ͂ΘΥ, ΟὨ]Υ͂ 88 ἰο 
ἰϊα υἱβὶ Ὁ]0 ΔΡρθδσδῆσθ, δηςδ ἰο ἰμο πογϊὰ. ΤῈ6 
ἄτϑοο οὗ αοἀ βοσυγοά 89 8664 οὗ Ῥατγδάϊΐβο, διὰ 
Ομγίϑι τοραϊηθα (ἢ λὺ βεθὰ Ὁ υμιδηϊϊν. [0147 
ὍΠΟΥ ἰῃ9 ΒηΟΥ͂, 1 Ὀυγδὺ Του ἢ δρδὶπ πὶ ἔογοῖο- 
68 διιὰ βίζηϑ ἴῃ {πὸ Ῥχγοιηϊβοα 1δηἃ δηὰ ἴη 
Ομνἰβεΐδῃ οἷν! Σϑιίοη.--- ρτο, Ραγδαΐβο 18 οχίδηϊ 
διρϑίη, δὰ ΒΟΥ ἰζ ΒΔ8 ρτΟν ἢ ὉΠΔΟΣ ἰδ6 Βηονν 
ΤῊο χταγβίογίουβ σασάθη ἰὼ Βάθῃ 0.88 Ὀθοοθ ἃ 
εἰοτ θὰ υηΐνογβο. 

ὙΟΠΘΟΥ Υἷτορ οὗ Ρατδάΐϊβο ποηΐ οὖυὐ ἤγοιω 
Ἑάοπ, 80 Ἰαὰ οὗ ἀο] κι, δηὰ ἀἰνι ἀφ ᾿πὶο ἐδο 
Ἰηδίη Υἶνοσβ οὗἨ δδγίβ. Ηονν δβοου ἰΐ ραείδοτοὰ 
ΘΔΓΓΪΥ ᾿ὰ6 5 δηὰ ζ611 ἀπο 89 ἄοομ; οὗ ἰγδπδὶ- 
ἰογίῃθδαϑί Απὰ οδυϑὴ ἰῃ Ῥαδγδάΐϊβο ἰΐ 8 20 
Υἷτον οὗ 8. ατγδάυδιγ, ἱμάθε6α, 6 ἔουπίδίη οὗ 
βεϊνδίΐοη Ὀυγϑὲ ἔουὶ ἰῃ Βυδηΐ Υ---Ὀυγδὶ ἔοτί ἢ 
ουὔὺ οΥ̓͂ ἰμο ἀδρί85, ουἱ οὗὨ ἐ.16 τοοῖς οὗ βδϊγδίϊ ου 
(Ρ5. χὶνὶ. ὃ; [8. χὶϊ. 8; Φοσ, ἰϊ. 18, εἰ αἱ.), Ὀοΐπν 
Ῥτεῖχυγοι Ὀγ {86 π8}}86 οὗἩἉ {80 Ραδιγίδαγομα δηὰ 
(6 γὺ}}8 οὗ {Π0 ἀοδονὶ (Εχ. συ. 27, εἰ αἰ.). ἀταάυ- 
8.}Ὺ, 8150, βδογθᾶὰ ὈγοΟ 5 δὰ σίνοῦδ, ΒΒ] Ο δ δηά 
Φογάδη, Ὀδοδῦλθ δίσοϑιῃδ οὐ ὈΪοδδίρ, δηὰ δ ρτοδί 
ΥἶνοΣ οὗ [6 ν88 ρῥσγοἀϊοίθά Ὀγ Ἐσοἰκὶθ].---Βυὶ 
ὮΘΓΘ, {10 ταὶ, βϊαὶης τεῖνον οὗ 1116 Ὀυγαίβ 
ἔοτι ; ̓ὶ σοτμλ68 ἔγουλ ἐλ6 ἑάγοπε οὗ Θοὐ απὰ οὗ (δε 
}ιαπιδ, ανῖηρ, οὐϑὴ ἴῃ (818 ῬΧοδοαί 1116, Ὀ66 ἢ ̓6- 
Ταϊάθὰ δῃὰ ορϑῃθὰ δ8 ὃ ουπίδὶῃ (9 δὰ ἰγν. 7) ; 
ἐΐ δοϊθϑ ῬιΓο 88 συγβίδὶ, ἰ{ Ῥοῦγβ ὕοσί ἰηΐο ἰπ- 
δυϊιαὰο (πΠτουρὰ 8 οὁπ6 ἄθορ οἴϑῃῃοὶ, δηὰ ἷ8 
δαοτποϑὰ οἱ οἰ 6 Ὁ δἰ ἀθ τὶζ ἐγέδι 97 ἰζζε. 

ΤῊθΘ οὁ06 ἰγθ6 οὗὨ Ἰ᾿ἰΐο ἰὰ Ῥαγδάΐδο βροϑα δ] γ γδη- 
ἰδιιθα, κὸ ἃ ἤχυτο ἰῃ 4 ἀγϑϑζα, 8 οοϊϑδίΐβ] δρρᾶ- 
τἰιο. Ἡδοτγο ἴᾧ 18 χαΐῃ. [ὑ 888 ὈδοοπιΘ δὴ οπα- 
1688 ΔΥΘΠΙΘ, ἃ αἰογουβ στόνθ, δηὰ ἴῃ ἐμ6 ῥ]θῃὶο- 
Οὐ 8 688 οὗ ἰἰ8 “γωϊ δηὰ {6 ϑδ]ὶηρ υἱγίαο οὗἉ 18 
ἐεαυεε ἃ ῬΟΘΙ οὗ Ἰἴο ἱβΒ ὀχργοδβϑὰ ψιϊοἢ ΤῸ Σ 6χ- 
606 48. 811} (ἢ οοῃποορίΐοῃ8 οΥ͂ πιοΥίδ] υἱὲ] σνὶμβ. 1ί 
ἷ8δ (6 τίονν οὗ 8 Ὡδίυγο σοτ ]Θ ΟΙΥ φἰονδιϑα ἰο 
{86 δουυΐςο οὗ βρίσγὶϊ, Ἰουθ δπὰ 116. 

Ὑ ΒΒ {6 τὸ ἰδ ἤ6σΘ ΔΏΟΙΝΘΥ γϑήογθῃσο ἰ0 ἐδ9 
ἔαοϊ (μδὶ ποίλὶπρ δαπποά [σὐγ8ε4 ᾽.88 Ἔχίβίθῃσα ἴῃ 
{πὸ ΟἿἐγ, 18 18 σοΥ ΔΊ ΠΥ οὶ 8 τοροίἰοι οὗ (6 
ἀάθδ δβοὺ ἔοτι ἢ ἰῃ ὁ. χχὶ. 22. 6 80 σαί Ὲ Χ0- 
τηϊηἀοα, πὶ ἐπ 6 ἀοιιδίη οὗ φίοτΒθαἃ πδίυγο, 
ἰμδί, ὉΥ νἱγτίυϑ οὗ ρδίτίδγοιδὶ ουβίοια δῃὰ δο- 
Βδὶο ἴοοά-ἰατγϑ, 8 υἱβοόσοὺῦβ ὈὉδὴ χοδίϑἃ ὕὑροὸῆ 8 
αῦχο ρογίΐοῃ οὗ βδίυσο. ΟἸ ἰδ δ ΕΥ̓ Ῥδυοὰ ἰδ 
ὝΑΥ [0 {Π6 δΔοκηοπ)οασιηθηῖ ἰδ δὺ ΘΥΘΟΥῪ ΟΥΘδ- 
ἴατθ οὗ 6οἀ ἰδ οοδῃ ἰδ 18 (δπὰ σδὴ Ὁ6) Ραδγίϑ- 
Κοὴ οὗ νὰ ἐμβδακβαίυία. Ηοτο, ἴθ γῸ 8}8}} 

ΟΥ̓ΟΤΙΏΟΤΘ ὈΘ ποἰῖηρ Ὀδπησὰ (ἸΣ γα} ]γ, δε ἀδίάε, 
κατάϑεμα, ἃ ἰόττὴ ὙΕΐοΝ ἰΐ 8625 Ὀδο ἀθοϑιηοα Ὠ6- 
ΘΟΒΒΑΓΥ ἰο ἰμίοτρτγού ᾿ἰο κατανάϑεμα, Ἰοανΐπρ οαὲ 
οἴ οσοπδί ἀογδιίοι ἰδ9 ἑοχίυ δ) σοΐοσθυθο). ϊ 
1961, ἴῃ ὙΒοδΘ ὅγϑὲ συδϊηδηὶ αοα ἀϊὰ, οὗ οἱὰ, 
δυΐ γε }ῖς ἐπ τηγβίουϊουβ ΒρΡρϑθυϑῃῆοοβ, 85 Ὀδοοΐωθ 
ἃ ἰῤγοπὸ οΥΓ αοάα απὰ οΓ ἰλ6 απιδ. ΤΒὸ ον 
Οη06 Ὀθόδηθ 86δ8ι, ἐμδὶ 8}} παίυγο τοῖϊσῃὶ ὃθ 
Βρ᾽ὶ Υἰ 4] Σϑὰ, 

Απὰ Ὀεοδυβθ ἐμ ογ9 15 αποδίϊοῃ ΘΟ οὗὨ (8 6 ΒΟΙῪ 
ΕΠ 9 οΥ̓ [80 Φίθσδὶ γσαγάθῃ, “δὲ Αὐὐδιὰ τ|88 
οΔ]]εὰ ἰο {111 (89 χαγάϑη οὗ Ῥδγδαάΐβο, δη ὰ Ὀθοδϑθ 
{η6 ἰδδὶ οἵ {11 {89 86]ἃ νὧ γοδυσηοθαὰ ὮΓ (6 
ΤΌΏΘΟΟΣΔΟΥ δηά ὈΥ οἰ] ζαιΐοη, ΟἸ τ  βι δεῖν ποσὶ 
τηοὰϊαἰης [86 μοῖγ ουἱεϊναίϊου οὗἨὨ [80 δδσίμ, (δ 
8028 οὗ ἀοα οδὴ ἰδγθ ὁΠπ60 ΤΟΥ ΒΡΡΘΔΓ ἴῃ (δθ 
τποϑὲ αἰχοϊθοὰ ἕογ. Βυΐ δβ8 ἰβ ὺ 8841] δεγνε 
αἀἰεπεη} ἱμοὶν Θαοά 848 Ηΐ δοῖϊνγθο δεγναμῶ 
ΕΚ ποολΊ, 80 [ΠΟῪ 5}}8}} γεεί ἴῃ 86 σοῃτοτηρ]διΐοα 
οὗ Πα πες διὰ ὈδΔΣ ᾿δ πάπιὲ οπ ἐλεὶγ 7οτελεαάι 
88 8 ρθο0ρ]6 οὗ Βὲρἢ -᾿σϊοδίβ, οὶ ΟΥΟΥ ΠΟΝΪ 
οπογρίσοα ὮὉγ Ηΐτη ἐβγοιρὰ ἐδ 6 σομπτοτορ]διΐου οἵ 
Ηἰ8 φἴοτγ (1 Φοβὴ {1}. 2). 
Απὰ σὰ δὲ 89 οϑαβαίΐου οὗ 86 μπίρλί-ἐβεε 18 

διδοίη τηθηϊϊοηθὰ ΠΕΓΘ, 8Β ἰη οἷ. χχὶὶ. 28, 26, Ἰοὶ 
8 ΥγΘΟΟ]Ϊθοὺ ἐμδὶ ὁυθῃ {818 Βοι ὈΪδηοθ οὗ ἰδυίο- 
ἸΟΩΥ ἰΒ ἀοῃϑθ δνδν ὙΪΠ ΓΝ ὉΥ 8 αἰδουϊτοϊπδεῖοε οἵ 
86 ἴδοι ὑμδὺ ἴπ οἷ. χχὶ. {80 Τοΐδγοπμοθ ΜΔ8Β ίο 
αἰοτὶδοὰ Βυμιδηϊγ, Ὀὰΐ Ὦογο 1 15 ἰο φ]ἱοτγὶβεά 
Ναίασο. Τδο πἰρδὶ δἰάο οὗ Ναίυτο, ἀἰπιϊηϊεθοά 
ὉΥ ἐδι0 τηοϑί τυδηϊο] ἃ ἰοσοδοδ, ᾿ἰρμ 8 δοὰ ἱδυθ- 
(Ἰ0η8 ἴον (86 οὐϊαϊηϊηρ οὗ ᾿ἰχιί, 15. ΒΘ ΓΘ δ ΌΟ] δ οὐ. 

Απὰ Ὀδοδῦβο αἀοἂ ν1}}] Ηἰπιδο ἡ Ὀ6 ἐδ οἰεγμδὶ 
θαγ- κι οὗ ἐδ Ὀ]οα8θά, ὑμ|6 7 πδροὰ Ὧο τποόστὸ δὲ 
ΘΟὨ Εἰ ΠΌΔΙΪΥ δἰ αἰκίας Ὀδοὶς ἱπίο {16 Ὀοβοι οὗ πἰρὰι, 
Ἐνθπ υηᾶον ἰθ6 ΟἸΪὰ Οονεηδηί, ἰδὸ ῥὑσεϊαάο οὗ ἃ 
ΠΟΥ βρίσὶ(-}186, οἴθη ϑιμ ]οπδ ϊσοαὰ ὉΥ ζεβὶδὶ ἢ:- 
ἰυτϊπαίοη5, ἤδε θὰ ἱπτουρα {86 πἰρδι-εἶπηεδ οὗ 
πδίαγθο. 180 ΒΟΙΥ ὈϊγΓΒ-τ- σῦς [1 ειλπαρλί-- 
ΟΒ τι βίσηδβ)] οὐὨἨ Ομγίδί Ἰδϊὰ 186 Του ἀδιΐου ον (89 
Ὀγϊηκίπα ἰῃ ΟΥ̓ οἰθσηδὶ ἀδγ. Ὑ|ὸ ΗΟΙΪΥ ΒΌΡΡΕΣ 
Ὀοοδηθ {16 ῬΓὸ-οο] Ὀγδίΐου οὗ {86 τωογπίηρ οἵ 
ἰδὲ ἀαγ. ΑΔ Ομ γι ϑιϊδηϊν 18 ἰπ σομπδίδηϊ δοτ- 
Ὀαὺ πὶ οἰ ἶσα] πἰχί, 8ο ΟὨ τί βίθπομ 'β 1ῃ οοπ- 
βίδηὐ οοηιθδὲ τι {μ6 Ὁῃσοχαζοσί  ὉΪ6 Ζεοίαγεα 
δηὰ ἀϊδίγοβδοϑ οὗὁὨ ρηγβίοδὶ ηἷσῃί.Ό. Ηδγο, [88 
οἰ ΓΔ] δὰὰν δ48 ἀατγηθᾶ ἴῃ ἐδὸ ΡῬσοδϑοῆος οἵ ἀοὰς; 
ὑβογοίοσγθ ἀο ἐμ Ὀϊθββθὰ χσεῖσπ,--- ΤΟΥ 4}}}7 ἴτγοϑα, 
πὶτηοῦί ἜΥ̓ΘΥ Ἰοδβί ας [οἷ Ὁ σομϑοϊ ου δΏ 688 ἰπ πἰξδὶ,--- 
ἐπίο (δὲ «οπὲ οὗΓἩἉἁἱλε δοηπὲ. 

ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝΒ ΓΝ ὈΕΤΑΙ͂Ι, 

ΟἿ. χχὶ. 9. Οοιρ. οἷ. χτὶϊ. 1. Ἐπδ]ὰ εβδὰ 
ῬυδιοτναἸ οοἷὶς πανο 8150 ροϊηίθὰ ουἱ {ἰμ6 σοιίτδδὲ 
οἵ ΟΣ Ῥϑδδβδρθ ίο ἱπαὶ οἰϊοα, τϑϊοι ἴα οσουςδοὰ 
ἴῈ δὲν ἰθστθδ. 80 Βτϊᾶ9.---Οἡ (ἰδ9 ομδηξο 
οὗ ἀθεϊηδίΐίοηϑ, 886 Ὀδιοτα., Ρ. δ68. 

γεν. 10. Εἶθ οαστίϑᾶ σϑ ΤΕΥ --- 3Ῥ.6 οἷ. 
ΧΥΪ;. 8 (Επκοῖς. 111. 12; χχχυΐ;. 1: χῖὶ. 2: Αοἱδ Υἱὶὲ. 
89; 2 ΟογΥ. χὶϊ. 2). [ἴῃ δοοοσάδῃοο Ὑ18 (86 μ89- 
88.108 τηθηἰϊοποᾶ, τὸ ἔδΥθ ἰο ἀϊδβεϊηραϊβα Ὀοί πες 
ῬΟΣΟΙΥ δρ τὶ .8] ἰγωηβροσὶβ δηὰ βαοὶι 85 δχθ 
ΑἾδοὸ ἰοἸ]ον θὰ ΌΥ ἃ ΘΟΥΡΟΡΘΔῚ] Γοϊηοναὶ, δοόουῖ- 
Ῥ᾿ἰϑηρά, δ5 ἰἢ σΟσΘ, ἰ ἃ ἄσγοθ. Ἔ᾽. ἃ ξτιϑαὲῖ 
δᾶ Βἰκ ἢ πποσπηϊα] .---Αοοογάϊηρ ἰο Ὀὔδιεσ- 
ἀίοοκ, τ 6 8566} 18 ἰδίζϑῃ ἰὸ {{ἰδ στηοππίδϊη ἰῃ ΟΣ- 
46ν {πδὲ, 89 Το δύ οὐἰδίῃ ἃ ἴγοο νἱον οὗ ἰδ Οἰἐγ. 
ΤῊΘ 58:10 οχοροίθ Τϑι ΓΒ ἐμαὶ ἰδ τηουπίδῖα 
τηυϑὲ Ὀ6 8ὸ σγεαί ἴῃ οτάοϑτ ἰοὸ Ὀ6 8ὸ ἀϊσὰ. ΤῈΘ 
βθοσ, ἱβογοίοτο [88 διδιογα. πιδί πίδ] 8), βίδι ἀδ 
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οὨ ἐδ πιοππίδἰ ἢ δὰ Ἰοοῖϑ ἀονγῃ ὍΡΟΣ (9 ΟἸγ. 
Α δριοπαάϊὰ τίου, ἰξ 8 ἔσο, Ὀαὺ ἰ00 τηοάθτῃ. 
ΤῈ δγτο 0116] ΘΧΡΤΟΒϑίοη Ῥοΐπίβ, δοοοτϊηρ ἰο 
Ἡθη βίο πΌοτς, εἰ αἷ., ὈδΔοῖς ἰο {86 ἔχη ἀδταθηΐδ] ρ88- 
εοζο8 ἴῃ (89 ΟἹ ὰ Ἰ᾿οδίατλοαὶ, οσροοὶ ἢν Εζεὶς. χὶ. 2; 
ΧΥΪ;. 22,28; χχ. 40; Ῥα. χὶ υἱἱἱ. 1,2; δ]8ο, ρατιΐϊσυ- 
Ἰατῖγ, [5. 1. 2. Ὀϑβοθῃᾶίῃξ.---83690 ΒΟΥ. χχὶ, 2. 
Το ἀϊθέουϊι1ϊθ5 πὶ Ηοη βίο. δηὰ ὈὨϊδίοτα. 
ἀἴβοονορ ἰῃὰ ἰδ6 δϑρραγϑηὶ τοροίἰἰϊο οὗ τον. 2 
τδηΐϑ ἢ τ 6 ἯγΗθΘ ΘΟ, δ᾽ ΘΓ (δ 6 ΡΔΓΔ1]ο] γοϊδίϊου Ὀ6- 
ἱνθοη (86 Ηραγθη- οί Γ9 δπα (μΠὸ ΕΑΥΒ-Ρἰοίατο. 

γον. 11. Ηανίῃ, εἰς.---ΟΥ, ροββοϑδίηρ. Τὴ0 
ἀϊπι τδάϊδοςσο ἴῃ τ οὶ 8 ᾿δΡ 6 ΟἿἿΥ 18 δἰ 8 78 6ἢ- 
πταρροα δι 6 θοαὶ πηΐης οὐ πὶ κῃ τ Υ, οὐ ἐδ 6 ΟὨΘ 
μδηά, βαγτο τιοάϊαιοα ἐῃΐθ υἱὸν; Ὀασΐί, οα (86 οὐδὸν 
δβδπά, ἰἰ 18 Ὀδδοα ὑροὺ ἐμ9 ἰάθα ἐμαὶ {6 Β8 οἰκὶ- 
ὯΔ ΠΟ Ἰοηροῦ ΠΟΥΘΥΒ ΟΥ̓́Σ (00 ΠΟΙ͂ Τοτρ]6- 
τοουσηΐ δἴοπο, δοοογάϊης ἰὸ ἰδ πνογὰάβ οὔ (89 
Ῥτορδμοὲ (1βαΐδὰ ἦν. δ; χ]. δ), θαΐ ϑῃΐμ 68 ΟΥ̓ 9 
δεἰΐγο ΗοΟΪΥ Οἷἰγ. ἙΕἴου ρμέ-κἰνϑσ (φωστήρ--: 
Ἰἰχαι-Ὀθδ τότ). --- Ὀ ἰϑιοτάϊοοῖς Τρροβϑοὸβ (ἢ 88- 
δυτηρίΐου οἵ Ζ[" ας, ἐμαὶ (6 Μοβϑῖδἢ 18 ἱηἰοηἀοὰ 
ὉΥ (80 φωστῆρ, ἀπὰ οἱίε8. γογῦ. 28 ἴῃ βυρροτὶ οἴ 
βασῖ ορροϑι(ἴοη ; ἐμδὶ γθγ89, ΒΟΎΟΥΘΥ, 18 ἤΑυ ου δ ὉΪ6 
ἰο ΖΠ| 08 νἱϑν-- 85 8. δ'8ο ΗδθΌ. '. 8' ΣΩ]τ6 
πηῖο ἃ δῖοῃοθ οδὴ Ὀσχϑοίὶοῦδ.--- ΟοπΡ. οἢ. ἰγν.. 
8. Α ἱδαβροὸσ βῖοῃοϑ, οἶἷϑᾶσ 88 οὐυϑδῖβδὶ.--- 8660 
ῬΡ. 20 δῃὰ 161. ““(ορΡ. ῥβ6]1υ8 (ἴῃ Ἡ οἰδίοϊ πῃ): 
ἡ Ἴασπις φύσει κρυσταλλοειδῆς."" ὈΟΚΒΤΕΒΡΙΕΟΚ. 

[““Φωστήρ, ἴτοιι το γ809 29, ἰβ (.)0 οἴδοοὶ οὗ (89 
Ῥινίὴθ αἸΟΥΥ͂ Βϊηΐπς ἰὼ ΘΓ: 8560 ἐδ 0 Θοῃ. ἰ.᾿ 
14,16, (ΕΧΧ.), ὙΔΟΡΟ ἰὺ 15 υϑ04 10 ἰ9 δοᾶ- 
ΥΘΗΪΥ Ὀοα165.᾽ ΑἸΟΒΡ.--Ε. ΒΕ. 6.1]. 

γον. 12. Ἡανίηῃξβ ἃ νγ8}}1 ρσιϑαΐὶ δῃᾶ "ίρῇῃ. 
--ἴοο τρϑᾶϑυτο οὗ (6 γ8]}}, (ἢ 9 μαΐεθ δῃὰ ἰδ9 
ΟἿΓΥ 16 αυδ] θὰ ἱμτουσμουΐ ὈΥ [86 ἀυοάοοοηδτῦγ ; 
ποί, ἐδβογοίοσο, ὈΥ̓͂ (ὴ8 ὨυμῦθΡ οὗ σοιμρ]οῖθ 
ἬΟΣΙΟΙΥ ἀονυθιοριηοπί, ἐέπ, θὰ ΌΥ (86 ὨυΠΙΌΟΥ 
οὗ ροτίδοίΐοῃ οΥ͂ ἴδ ρμοορίο οὗ ἀοἄ. ΖΤιρεῖυε 15 
86 βυθοῦ οὗ ἰΒβοοογαίίο ρονυζοοσιΐοη; ἤδησο ἰΐ 5 
[16 Βα ΟΡ οὔ 9 Ττοῖνο Ραιγίάτο δ, ἐλ ὸ Τν οἷἶνο 
Τεῖῦ68 οὗἁὨ Ιϑγδοῖ, ὑμ9 ὙΤ σον ΑΡοβίϊοϑ, {9 Ρθῦ- 
ἰοοιοαὰ ΟὨυτοῖ ΟΓ ποανθηΐν βρίτὶι- ου]ὰ (866 Ρ. 
15). Ηοτο, ἱποτοίοτο, μοῦ ἰδ γϑροδίθαὶΥ σϑ- 
Βοοίοα, ἴῃ 4}} (80 ἀυοάοοοπανΐθθ οὗ (6 ΟΙἐγ οἴ 
Οοά, 86 αυδηιϊιδιΐϊνγο πυωπιόεγ 97 οοπιρζείεπεες ἀπὰ 
(πὸ ᾳυδιλιδιῖνο ρογίθοιϊου οἴ (80 σ᾽ ον 6 ΟὨ ΓΟ 
οὗ ἀοἄ. [ἴ, Βονονοῦ, ΟΥΟ8808 δηὰ Ὀϊθηὰκ νἱἱὰ 
Π90 ὨθπιῦοΥ οὗἩὨ {πὸ ποτὶ, ἐδ 9 αὐδίθσ ΒΑ ΥΥ͂, δὰ 
ἰπάοοὰ ἷ5 ᾿ἰ5017Γ οο:ῃροδοά οὗ ἰγθο (ἰπ268 ἔοατ, ἡ. 
ἐ., (896 ἀοα- Πα] ] ογοὰ τΜ οΥ] ἀ- ΠΡ. ΜΟΣΘΟΥ͂ΘΓ, 
ὑμ6 ᾳπδίργηδυυ, 88 ἰῦ ΒΟΓΘ ΔΡΌΘΆΤΒ, ΘοὨ 06 }}Ὺ 
ὈΓΔΠΟΒ6Θ ἰπῖο ἰἤγοοα. 18, γὸ χοϑα οὗὨ ζιοεῖσέ 
ϑαίεε, ἀϊδιοϊθαϊοὰ ὈΥ ἑλγέέδ οα (89 70 Βἰᾷ68 οὗ 
(9 Οἷἶγ. Απάᾶ δραΐη, ἐμ ΟἷΕ ἰιβοὶ, ἴῃ ἐδ 
φσυσάγαπσωεζαγ ἴοττη, ἰδ ἑλγίοε αυδάγδηχιυἑα.--- 
πῃ Ἰορσί, Ὀτοδάΐῃ δα Βοὶχυὺ--απὰ ἰδ τδὺ8 8 
οαῦθ. 789 ἀποάθοοπηγυ 8 χοροδιοθὰ ἃ ἐλουδαπά 
(πιὸ ἰπ ἐμθ αὐυδὶβοαδίίου οὗὨ ἰδ δίααίΐα. ΤῈ 
μος οΥ̓͂ ἰηὸ τοαὶξ ἱ5α ἀοβδηοὰ ὈΥΓ (889 ΔΌΩΟΥ 
ἱμνοῖτο ἰἰπ|98 (676, ΟΣ α λωπαάγεῦ απα 7οτίυ- 
ορω,. Ἑτθὰ ἴτοιῃ (980 ὩΌΠΟΣΪσ ῬΤΟΡΟΥ ΪΟἢ8 
ΔΙοπα, {πὸ ἱπογου Ὀ 5. ΟἿ10 παίαγρο οὗ (ἢ 9 
ἩΒοῖο ρῥἱοίατο οὗ ἰπ9 ΟἿΕΥ 8 τηδηΐϊΐοϑί, δπὰ ἰἢ6 
ΒΔΙῺΘ δοὶ ἰδ γί Ποῦ ον θη, ἰῃ ραΣίϊουϊον, ΤΤΟΙὰ 
{86 λείσλέ οΥ̓ 186 Οἰίγ. 
Απά δὲ ἴπο καῖθα ἴννοῖνθ 8 618. --- Βοἢ- 

89] ἡυάϊοϊου δὶ τοδυκδ: "ἼΒΟΥ ΚοΟρ Ἡδίοδ δηᾶ 
ΒΕΤΥΘ 85 ΟΥ̓ΔΙΙΘηἰ8. ὯἦἾ0 Δ΄Ι6 ποὶ δυϊπονίσοα (0 
8061 ἴ0᾽ ἃ Κπονϊθάὰρο οὗἩ ΔΏΥ πιοσὸ ἀοβηΐίο τοὶδ- 

2ὅ 

880 

(ἰοῃ5 Ὑιὶοῖ (ΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ͂ Βυϑίαϊη ἰο ἰμ6 ΟἿ(γ. 80 
ΒΟΟῚ 88 γὸ γαβοοὺ (Πα [ἢ ΠΟῪ Φ6Γυ ΒΆ] 6 8 ὯῸ 
Ἰοπσοῦ ᾿ϑηδοοα ὉΥ͂ ΘὨΘτοΐα8, δη ἰΠαὺ 1ύ σΟΏ86- 
αυθη ν δέδηβ ἴῃ ποοὰ οὗ πὸ ναϊοδηθη δὺ 1(8 
ζαίθ8β, ὀχρίδπαίϊοηϑ |κὸ ὑπαὶ οὗ ΗφηρβίοΠΌΟΓς 
ΔΥΪ86---ο-ὐοίΖ., ὑδαὺ ἰμοβ Αηροΐὶθ βΒυτιοἾΐΣ0 ἰῃ9 
Ὀινίθ ρῥγοίθοί οα δραϊηβὲ 4}} ἴοοβ “οὔ πὶομ ἰὴ 6 
ἱπηαρὶ παϊίοη, ΔΙ1οὦ πὶ ἢ [ἢ 6 ἰ ΓΤ 8 γοδυϊη ὉΡΟᾺ 
89 Ουσοῖ Μ|ΙΠΠ8ηϊ, Θὰ σοησαῖγο. "ἢ ταν 
Α πιοβὺ σῃδυυϑουϑ ἱππαρὶ ηδίΐϊοη, ἰσαϊγὶ ΑΒ 1 
86 ὈϊΪο58ο ἱπμδοὶ δῖ οὐ ΠοΑΥΘ Τ6Γ6 (ἰπὶὰ 
οἰ] τη, οὐ ΤΌΘ ἐβγραίθηθα ὈΥ ΘΙΙΡΑΥ͂ ἰΟΥΓΟΥΒ 
οΥ̓͂ 86 ἔδηου!Ἱ Βυὺ οὐδὴ ἐμ ἰάϑα οὔὐἠἨ Αηρ6]8 
βίαπαϊης δ᾽ γΥ8 Ὁροη 86 μαίοβ 70. ογηαπιοπέ 
Βα 8 βἰηρυΐϊαῦ δϑρϑοί, δῃὰ δ8 τοαίοἠπιοη---ὙὯ 0, 
ΒονΟΥΟΥ, τγοιϊὰ Ὀ6 δυρογδιουϑ δὐΐοσ ἰδ 6 ὅη4] 
δυάριπθηί---Ἰ Π0 σου Ὀ6 οὐ] χοα ἰο βἰδῃὰ ἐπ 
1860 καίο8. ἯὯο πανὸ οἰδυδοίουζοὰ ὑμβθηλ ΔΌΟΥΘ 
88 ΒΥΤΩὈοΪ8 οὗ ἰ}λ0 ἀοδβίϊπαιίου οὗ 7 ΘΓ υ88] 6 ἰο ὉΘ 
(6 τηϑάϊμαι οὗ Βαϊ ναι ου ἰο Β}} (9 τοτ], ἐο 41] 
186 ΤΌΣ αΠΔγίοτβ οὗὨ ἰΐ6 τοῦ] (866 18. χ τὶ. δ; 
χῖϊχ. ὃ; Μαίι, τἱ!. 11). ἢκμ5 Ἤεξττε: “Ουδγάϑ, 
ΡΓΟΌΔΌΪΝ εαἴξον 18. [χὶϊ. 6 δηὰ δἷιοσς ἰΐ8 {γρ9 οὗἁ 
6 ᾿ονϊιῖ5 ἰθταρ]θ- συστὰβ [ΣΡ “Ρογίοτβ᾿}] (2 
ΟἼσοι. Ὑἱ[, 14). Ετομι (18 ροϊηὶ οὗ νίϑν, 
689 Αἴ 618 σουϊὰ βυτ0} 16 8}}}7 γτοργοβοηί (89 
θίο τ 8] δεσμγὶψ δ ἃ ἱπ δηλ 88: Ὀ]Θ ἢ. 688 οὗ ἈΘΑΥΘΕΪΥ͂ 
ῬΓΤΟΒΡΘΟΡΙΥ οΥὨ βαϊγαίΐοη. ἢ 
Δηᾶ Ὡδτ65 ἰπδοιὶ 0Θᾶ.---ΤῊο ἐν οἷν ὩΔΠ68 

ὍΡοαν ἰδ ἱνοῖγθ ραίοϑ, δ (6 Ὡαπ68 οἴ [89 
Τνοῖνο ΤΥΎΐθο65 οὗ 1ϑγδοὶ, ἀθηοὶθ ἔθ 11.019 τηδῃϊ- 
[ο] ἀμ 688 οὗ {80 ἰαἸοΟΓ85188 οὗἁὨ ἀμ ἐοίδ! "ἐγ οὗὨ αοἀ᾽ Β 
Ροορῖίθ. Τὴ ἐγρίοαὶ ἔοσουϊπηαο 18 ἰο Ὀ6 Τουπὰ 
Εσοκ. χἰνὶϊ. 80 8.4. 2ον8 ΤΒΘΟΪΟΩΥ [48 
ἀγάνἢ ἔγοτῃ {8 τὶ οὗ Βυπιθο] δια ἰδ 6 ἀὐϑατά ἰάθ8 
(μὲ ΟΥ̓́ΟΡῪ [8.8611{18} ΤΥ 9 οὗ (86 πον 7ογαθδ- 
16 88}4}} θ6 Ῥοτιηϊιοἀ ἰο χὸ ἱὰᾷ δηὰ ουν ΟΠΙΥ οὗ, 
ἐμὰ ρμαγίϊσυϊαν χαΐο ψϊοῖ 18 δρροϊηίοα ἴον 1 
(999 ἢ} Ὑ͵οίίο, Ρ. 198). 1 νὸ ψγϑῖο ίο ἱπίογρσοί 
π6 8θ8]6αἃ ουἱ οὗ ἰ!0 Τνψεῖνο Τ τ θε8 (08. νἱ].} 
Ἰἰζογαν, 85 δον 8} ΟὨν βία η8, γγὸ 8ῃοι]ὰ ᾿6 ΓΘ 
Ὀ6 ΟὈἸ σοὰ ἰο ροὸ οἡ ἰο [86 ἐγοιηθπάου ἀρἀποίΐϊοη 
(μδὺ ἰὴ δπεῖγθ ΒΟ ΥΘΗΪΥ ΟἿ 18 ἐο 0 ἱῃμανὶ θὰ 
801 οἷν ὉΥ εν 8} Ο γ᾽. 188. 
ον. 18. Οῃ 186 θϑδῖ.---ϑθο ἰμ6 δϑονο-οἰἐοά 

Ῥϑββαρο ἰπ Ἐζοκίοϊ, οἷν. χὶνἑὶ, 
γόον. 14. ἔννοῖνο ἰουπᾶδιτίομβ [1Παπρο: 

ἐουπαδιϊοη-Βἰ0}98].---Τὴο ἰγοῖνο χαΐοθ σινο σἶθ6 
ἰο ἔγγοῖνο βθοϊΐοῃβ οὗ 1:6 ταὶ, δυιοῦχϑί πΔΟὮ 
ο Ἥοιϊο δηὰ Ὀβιογάϊοοῖς ἀἰϊδίνὶ Ὀὰ(6 (86 ἔοπη- 
ἀδιϊοη-ϑίομοϑ. ἴῃ δοοοσάδῃσθ ψὶ ἢ {}}18 αἀἰδροβὶ- 
(ἴοῃ, ΤΟ ᾶἃγθ ““ἰο Ὀθ σοῃσοϊγοά οὗ 88 τοἱσὨ 
ΘΟΓΏΘΣ-Βίοη 68. ΒΒ. Ό011681] ἀσϑοτὶρίϊ οη8, πον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ΒΒουΣα ποὺ 6 Ρυβιοάὰ Ὀεγοπὰ ἰ 6 ἰάθα 
ΜΟΙ ΠΟΥ ΓΘ ἀοβὶ χηθαὰ ἰ0 ΘΟΉΎ Υ. [Ιὲ ΣΩΔΥ͂, δὲ 
81}1 ονθηίβ, ὉΘ ἰδῖζοπ ἴον σγδῃίοα ὑπαὺ {π6 ἔν οῖνο 
Τοπηαἀδιϊοη-ϑίοποϑ 8.Θ Ορϑἢ ἰο υἱοῦ, 1|1.ὸ ΟΟΓΏΘΥ- 
Ββίομϑϑ ἰῃ ἰμ9 δησίθῃξ Β6η860 οὗ (6 ἰθγσ. Α᾿ἀ5 89 

4 [Τ})6 οκί δονο δι σπτλθης, {{ ἰη]υΔοϊ ΔΙ Ῥτγοθϑοῦ, το χἣϊ 
ἸΙοδὰ ἴο 186 οομοϊυδίοη ἐπηΐ ἰΠογῸ ἃτὸ ὯὨῸ ΑἸ κοὶθ δὲ αἰ!. Α".- 
615 ἃῖὸ ἀοδοτί ῃοα δ “ τχϊ ἰδίου πρς δρ τ 8 δοηΐ ΤΟτΊ ἢ ἴο τιΐς- 
Ὠϊδῖον ἰοῦ (66 ἘΠῸ 5881} ὕῦὉ6 Ὠοίγβ οὗ βαϊυδίϊοη." “Βυι,᾽ ἰὲ 
ΤΏΘΔΥ δ Θοϊκοί, ἐν δὲ [6 (Π6 0860 οὗ ἐζοπι ποῦ [ἢ 6 βΟΥΘΓΏ- 
τηθηΐ οὔ δῃ ἰηδηϊϊο αοἂ ἢ Ατὸ (ΠΟΥ͂ δυμῶϊ οἷο (ὩΔῺ δΥτ ὈΟ]8 
οὔ ἐῃ: 6 τδιίου] μιυλγ ΔΌΘ ἢ ἢν τ ἰο ἢ αοα οχογοίβοθ οὐοῦ Ηἰϊπ 
οΟὨΠγθΩ  ΑὨμο9 ΓΠΔΥ ὕθ ὨὩΠΏΘΟΔΘΘΩΥΥ δ ὙΔίΟπηοη δηὰ 
κυδιὰη δὲ [0 καΐϊϑα οὐ [0 ἨΘΔΥΘΏΪΥ Ψοτγυβαῖθαι), δη ἃ θ0Π}9 
ἸΏΔΥ ΟὈοσξ ἴῸὸ ἐπι8πὶ δὴ “ΟΥ̓ΏΔΙΏΘΠΙΕ." δηὰ γοὶὲ τδε 8 0]9 
ΑἸᾳοῖα πἰηἰδέοτίης δὲ ἐμο καῖϑϑ οὔ ἰμδὶ ρἱ ογίουβ διοάθ ποη]ὰ 
δὰ ἰο 5 σἴοΓΥ, δὰ πΐμαϊ μογίογπι οἵμος οὔδοοο τμαὶ [ἢ ΟὟΥ 
ΧΗ οοραϊιίου ἰξ ἰδ ἰτηροθαὶ Ὁ1]6 ἴοσ ;18 ἴο οὐποοίγο.---Ἰὦ, 
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ψοἷθ ἤ1}] 688 οὗ {π6 ἰμϑοσογδίΐο παίυ γα] ἀϊθροϑὶ- 
ἰἰοὰ ψ͵Ἢ85 καί ἔορί ηὴ (86 Τ ιγοῖνο Ῥαδισΐδυοι, 50 
06 τ ]ι016 Τα] 688 οὗ Ομ γίϑι δ ϑρίγὶυ δὰ βδὶνδ- 
ἰἰοῃ γγ88 τη ϑηϊϑἰοα ἴῃ (86 Αροβι168. ΤῸ Αροϑβ- 
19 Φο!ῃΒ! οουϊὰ ποὶ, ἰῃ πιοάθϑιν, το τχὶτίθη 
(εἶα, 18 ὑπ ΟΥΥ οὗ 8 168-1ἰ088, βηδυ ηρ ΟΥ̓ ἷ- 
εἶθια. Τη6 Βυμο] 16 ΘΣργοβδίου οὐ ἐμ ἰγυίῃ, 
ἐμαὶ {6 οοἸοδβιϊα ΟἿἿΥ οἵὗἠἨ ἀοἀ ἰ8 κτουπάοά ὕροη 
89 ονὐϑδηροϊίο Τουηἀλι!οη8 οὗ [80 ἱπτοῖγθ ΑΡοϑ- 
1168, 68, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ΠῸ Τ0ΓῸ 1086 185 1Δ686] γαὶι6 
(γουχὰ 6 οη6 οοηϑίοταίιΐου μα (8.9 πδιὴθ οὗ 
Φοθη ἰ5 Ῥγοιθυρροβοὰ (0 ΔΟδΟΙΠΙΡΔΩΥ͂ [0.6 ΠΒΙ.68 
οὗ ῃ9 Οὐβὸὺ Αροϑβί]68, (δ ἱβγοῦχὰ (86 ΟἰΒΟΣ 
ςοηϑίἀογαίϊου ἰδ αὶ (ἢ 9 πϑῖη6 οἵ Ρδιυϊὶ 5061|8 ἴ0 6 
οἰ 6 ἔγοια (Π6 5ΤΟΌΡ ; ὨΟΓ ἰ8 ἰὺ 8 ἩΘΟΘΒΒΑΤῪ 
ἰηΐογοηοθ ἔγοιῃ (ῃ9 αἰϊαιίοι οἵ ἴδ 9 Τπτοῖτο Τυῖϊῦθ8 
οὗ [9.86] ἱ ον ραββαρο, (δ. (86 τηοῦ! βολιϊοδ ἰὴ 
(ποῖν δι 65 (οἷ. Υἱῖ.} δτ (ο Ὀ0 800] δ οὰ. ΟομΡ. 
ἘρΉ. 11. 20, ὙΒαῦο ἃ ἔγϑος δρρυθιθηδίου οἵ ὑπὸ 
δγῸΌο] 6 ἰάθα ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ΔΡΡΘΔΓΒ: “0 }} ἀροῦ (ἢ9 
[ουπάδιίΐοπ οὗ {μ9 Αροβί]οβ απα Ῥτγορλείδ,  οδϑυ8 
Οδγιδὶ ΗΠ 86] θοΐηςς {λὲ εογπεγ-δίοηθ." 

ον. 16. Εἴο ἰδεῖ δραῖΐσθ υυ τ ΣΏ6 (569 γον. 
9) Βδὰ ἃ τοϑδδουτσο.--- οπρ. ἔσξοκ. χὶ. 8,8. Τἢθ 
ἴδοὶ ἰμδὺ (Π9 αἰδοοιγϑα ΟοουνΤ Ὡς ἢ ΒΥ οἰ 68] Γ6- 
Ῥτοβϑηίδιϊουβ ταδί Ὀ6 ἀοίοττηϊηδα ὈΥ΄ [86 χπᾶδ- 
ταοηίδ] ἱμουχαὺ ὑἱμογϑοῦ, ἰ6 ον ἀοῃοοά Ὁγ ΖΘΟ6ΏὮ. ἱϊ. 
858η4ᾳ. “Το δηβοῖ ὙΠῸ δῆ) ο γ8 δ ομπ ἰμ9 Οἵγ (σοί. 
γοΓ. 9) χῖνοβ Ὠἰτὰ 8 Ῥοσίθοι ἀϊβίϊηοἱὶ ἰάδδ οΥ̓͂ 118 
αἰπιϑηϑίομα ὈΥ̓͂ Δοί 8} ᾿ηθαβυνίης ἰὺ Ὀοίοτο {6 
6γ68 οὗ ἰμοὸ ὅθεν (Βϑηροὶ, Βαϊ, 8)6 οί ο).᾽» 
θύυκδτκπυ.-Τὴ9 φιεαδογα (869 Οὗ. χὶ. 1; Εσοϊ. 
χὶ. 10) ἀθηοίοα {1:6 1Δθα}} 7 οὐὗὨ (89 οίθσμδὶ 
σαυτοῦ, ἐδ 6 Ὀἰνίηθ Καον]οᾶρκο δηὰ δρροϊπιποπὶ 
οὔ ἰἰ--- αὐ. 168 τσ Δ’ οχργοββοὰ 4180 ἱῃ 
Φοδη χυϊΐἱ.: Βοια. τὶ; Ερἢ. '. Τὴθ Σηϑϑβυγθ 
9 σοίάεπ: ἰΒγουχ ἐμ Ὀίγίηθ ζδὶ ἐμ α] 688, ἰδ 6 
ἰάθ4] ΟἸιαγοῖὶ 85 Ὀδσομλθ 89 δοἰια]χοὰ οἰθτηαὶ 
σμυτοῦ. ΤῸ Απχοὶ] Ροσγίογιϑ (ἢ 6 πιθαβαγοιηθηὶ 
ἐπ (89 ἰχὰρ βοαθηοθ: βγβὶ, ἰμ9 ΟἿν ἰᾳ ἀοδηοά, 
αἰ Τοίογθησο ἰο ἐδ {}1}. 688 οὗ ἰἰ8 πη} ]- 
ἰδηί8; ποχί, ἰδ 6 Ῥγχορογίΐοῃ οὗ (89 σαίεϑ δὰ {86 
τοαὶϊ. 

γόον. 16. Απᾶ ἴ86 ΟἿΌΥ 61} .---Ἴο ὕδοί 
(τον. 10 αἢ ὑμαὺ ἐμ ΟἿ 1ΐ98 (κεῖσαι; ὀομιρ. 
ὁ. ν. 2) ουτοοογηογοὰ (1) δῃοίθηὶ ΒΔΌΥ]ΟΩ 
δηὰ (8 ΠΟῪ 6 Γυβ6] οὶ οὗ Εσο κί 61), γϑοίδηρυϊαν, 
δυὰ νἱἰ([ἃ θαυ] Ἰοησι δηὰ Ὀτοδαάϊ, δὰ ἐμαὶ 
ὑμογοΐογο (86 στουπά-ρίδη οὗἁ 16 ἴΌΣΙΩ5 8 ροτγίοοί 
δαῦδΓῖο (σοΡ. ἘΖοῖς. χὶυἹἱ. 16), 18 τοοοχηῃϊσοα ὉΥ͂ 
Φονῃ ουὐϑὴ Ὀϑίορο {πὸ Αὔροὶ Ὀορὶη5 ἴ0 τηϑϑϑυγα.᾽ 
Ῥύυκδτεῃν.-- νον ἱδπουδεηᾶ εἰδᾶΐδ, ἰ. ἐ., 
800 σϑορτγαρἶοαὶ [ἀοτδῃ (1384 Επηρ, διδία 6) 
τηῖοα. [118 8 αυθρβίϊοη τοί ον (9 12,000 βίαάϊα 
υοὶν ἢ 9 τ ἢ} 019 δγϑα οὗ ἰδ ΟἿ(γ, 8ο (δαὶ (Π0 ἀἱ- 
ΤᾺ ΘΠ 510Ὼ8 οὗἩὨ οδοὴ βἰἀθ δὐιουηὺ ἰο 8,000 εἰδάϊα (ἢ 
δοοογάδῃοθ τὴ 1} Ὑ]ἱι τίη ρα, ἐέ αἰ.}, οΥ τ ϑῖμον ἐδ 6 
12,000 εἰδάϊα ἂγὸ ἰο Ὁθ ἰδκϑι 85 δρρι γίης ἴῃ (μοὶν 
ΘὨ ΙΣΟΙΥ ἰο 680} οὗ (δ ΟΡ δ᾽ 468, διὰ 88 γϑΐου- 
εἶπ 8150 ἰο (16 λεῖίσλέ (Βοηροὶ, ΖΕ} Ἐς, ἐἐ αἱ.). 
Ιῃ τοχασγὰ ἰο (6 ΤΌΣΟΣ Βυροί βία, (86 ἔπγί μ᾽ 
αυσδίϊοι διΐβ68, ἩΒ οί ον ἰδ λεισλί 8180 8 βίϑίοά 
αἱ 8,000 Βἰδάΐα, {116 {Π6 ἐεησίλ δὰ (0 ὀγεαάαϊιῆ. 
ο ήεἰΐθ Ορροβϑβ ὑμ6 ἰάθα ἐμαὶ (86 λοίσλέ οΥ̓͂ (86 
ΟἿΕΥ δπαιουηὶβ ἰο 12,000 βἰδάΐϊα. 7186 δοῃοοΡ- 
ἐἶἰοῃ ψου]ὰ, ἰῃ δυο 6886, 6 ἀθοῖα "98, Ὀ6 ἐδιδὶ 
οὔϑ Ἰοίγ ἤογίγοβθ, Ὑ 8 1181 ἐὲ 18 ἸΔῈ ΣΤ ΟΒΕΥ ἃ οἷἱἱν 
ἴαὺ ἰ8Β ΓΤορτγοβοηίοα, 85 τηϑηϊΐου ἰβ τηϑὰρ οἵ, 
δἰγοοία (οὮ. χχὶϊ, 2); 86 δυὐϑῇ στησϊπίλί 8 ἰμδὲ (86 

δΒεῖρὶ 5 ἀεοίονγ θὰ ΟἿΪΥ ὈΓΥ ἰμ6 ν}}. Ὀΐ9- 
ἰοταϊοοῖς, οα ἐδ6 οἰ ΠοΥ βαπὰ, δηϑ πη ἰμὰ 19,000 
βίδα (6 Ἰῃθηϑαγο δῖκὸ ἴον Ἰοχίῃ, Ὀγοδάιϊῃ 
δηά μοῖχί (νὰ Βεηροῖ, ΗρδηρϑιΘὨΌΘΓΩ, εἰ αζ.). 
δὲ ἐπ 6 468 8 ἃ Ῥτγοάἀϊρσίοαβ ὁη9, γΕε τηπδὶ ΤΟ- 
οοἾἸθοὶ ἐπὶ γὸ βαγνὸ ἰοὸ ἀο ψ| ἃ ΒΟΥ ΚὮΪΥ πγτὰ- 
ὈοΪ σαὶ ἀοϑογὶ ριΐοη. Α Βοεῖρδιί οὕ ον 8,000 κἱδάϊδ 
ἴδν οχοθοαϑ (δὶ οὗ {᾿π᾿ Ἰοδι  οϑὶ ϑίθορ᾽οϑ. 1, δον- 
ΘΥ͂ΘΡ, ΜΘ 660 ΒίΣΙΟΟΥ ἰο ἴπ 9 ἰοχί, νὰ δηὰ {μ8ὲ (88 
Τα ΘΔΒΌΓΘ οὗ ἐδ δηϊγο ΒαῦηΓο ἷπ χοβροσὶ ΟΥ̓ ἸΘηγίδ 
δηὰ Ὀσοδάιῃ, 85 [89 τηϑβυγο οὗ (λε ΟἿ, ἴ8 19.000 
δίδαϊα; δηὰ, δοσογάϊησὶυ, ἰ..6 Βεῖρί οὗ [86 ΟἾΥ 
8 ἰο Ὀ0 ἀοίθγιαϊηθά ὈΥ̓͂ ὑἰμ6 αὐυδτίον οὗ ἰδῖ5, 86 
8,000 εἰδΔὰϊα. Το ἴλος ἐμαὶ {6 τοαὶξ τῷὦ.]}] ἐμ δὸ 
ὍΘ ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΔΌΪ ἴοπετ ἰβδὴ ἰδὸ Βεϊψδὲ οΥ̓͂ {86 
Οἰἐν ἐι86]7, βου ἡ οἱ οσσαβίοη ΔῺΥ αἰ δου γ. Τδε 
δοῖχῃς οὗ μὰ Κιηρσάοια οὗ αοὰ ἰοὌΟἾΟΣΒ (δ ὺ δΌοΥθ 
16 ὑμοοογαιΐο Ὀδυσῖοῦ. Ἡδστγο, ἐδβογοΌΓα, ἐπ 
ἰγρίοδὶ δου δο- ἴοττα οὗ {9 Τ᾿ ΌΘΣ δος 15 Κγοδ) σϑὰ ἴὰ 
(890 ἱχηθϑὲ βθῆβο; δῃηὰ ἰδ Ὀγοδά ἢ, Ἰοησίδ, ἀδρίὰ 
δὰ δοῖχῃς οὗἨ {6 Ὠὶνίπο ἀἰδροθηδβοίΐοι οὗἨ βα]τδ- 
ἰοῦ (ΕΡἈ. 111. 18) ἀτὸ οπιδοήϊβἃ ἔῃ δγιιθο}}68) 
δἰ φυΐβοδησθο, ἢ ΔΠΔΊΟΖῪ τὶν ἐἶιοὸ ἐποδτηβίΐοη οὗ 
89 ἥδογά. (7Τ΄ε Ἡτοτὰ δεεαπιε ἤεδὰ [δόμα ἱ. 147.) 

γον. 17. ΗΙΟΙ νν8]}.---ἼΠμὸ δεῖσδὶ οὗὨ 86 
ΟἿ ἰ5 ποὺ (πο πεῖριὲ οὗ ἐπ τϑῖ], δα Βδη κεῖ δἷ»ο 
ΔΒΒΌΠΛΘΒ, δηὦ ἰμποτοίοσο παιδὶ πιδὶη ἐἰμδὲ τδὸ 144 
ουδὶία δτὸ οαπϊναϊοηῦ (ὁ (π6 12,000 πἰδάϊε.᾽" 
ὈυξΒτΈῦ.--- 6 τρθαδῦτο οὗ ἃ ΣΏ8Β5 --ἴδὸ 
δα ϊϊομδὶ οἷαυβο: τυ ΟἿ ἐδ τμδὲ οὗ δῷ δ δοὶ, 
οσοδϑβίουϑ ἀἰ σα! γ. ὴὲ ἤτοιϊο: ΤΗ6 Ατφοὶ δλ8 
τηδὰθ 86 οὗ υππδὴ Ἰηθαδυγο. Εὐτατὰ: δε 
ΤΩ ΘΘΒΌΓΣΟΘ οὗ ρἱον  ἤοα τηθὰ 18 ᾿ἰἶκο ἐπα ταϑαδυτε οἵ 
89 Απροὶ. Ηδηκχβϑίθηθοῦς (δηἃ Ὀδπίεγάϊθοκ): 
ΤῊΘ ΤὨΘΑΒΌΓΟ οὗ 86 ΑὩροΐ, νῦο τᾶ ῖκοα ΒΪ8 Βη68- 
Βυροιηοδΐ Χ0Σ 16}, ἰ8 ᾿ἰἶἶκοὸ {86 ἸΏ ΘΘΒΏΤΟ οὗ τιθ8. 
Α τοπιϊπάον οὔ (ἢ δγπιοΐϊϊο ἱτπηροτέ οὗ ἰμο δοί αἵ 
ΤΩ ΘΑΒΌΡΙ ἢ Κ 18 ΡΓΟΌΔΟΪΥ σοπίδ᾽ δα ἢ ΟΣ ΡαΞϑαρθ:-- 
[89 λιρβαπ τηϑϑϑυγο πὶ ὙΒΊΘΒ ἰη9 'δῃοι ΠΥ 
28 Ἰηθαϑυγοι, ἰὰ ΠΟΤΘ 8Ὼ ἀπρφείδς Τα ΘΒΌΓΟ, ἱ. ἐ., 
ἰξ 0688 ἃ Βυῃθοῖΐο, Εἷρσθοῦ ἐροτί. ΤῸ 8δοὺ ἔτε- 
αυθη  πβοσίβ δ᾽ παῖ δ᾽ ΤΟΙ ΠἜΓΒ οὗἢὨ (6 ὅγΥδι- 
Ὀο]ὶο πδίυγο οὗὁὨ ἷβ ὕοτ8 οὗ βροθοῖ : 866 εβρὲ- 
οἶδ οἶδ. ἱ. 20; χιϊὶ. 18; χτνὶ. 14: χυῇ, 9. 
Νον ἱΥ πο τοαἱϊ ἀοποίο5 {6 ΒοουγὶΥ οὗἁὨ (86 ΟἿ 
οὗ ἀοάἂ, δηὰ ἐπ ομδὲζ ἰ 9 τοϑᾶβυτγο οὗὁὨ ἔδο ϑδῃῆο- 
ἰσδΡΥ, (89 Βοὶριϊ οὗἩ 144 ουϊίπα 15 οχργοβεῖνα οὗ 
(86 Ῥογίδοϊς ταϑᾶβϑυγθ οὗ ΒΟΔΥΘΩΪΥ σοπδττιρδίϊοα 
ΟΥ̓ τον οδίΐοη : πο ἐῤλεοογαίίο ἱνχοῖτο οὗ ἰδς μἷδῃ 
οὔ π6 Κιηράοπι τη} 1}01188 ὉΥ {16 ἀαροείοϊές ἔπε ῖγ9 
οὗ [86 δοπϑυτητηδίϊοη οὗ ἔπ 9 Κἰηράοπι ἰπ (δ [Ὁ]}- 
ὯΘ688 οὗἨ {16 ϑρί τε οὗἩἨ ΟΕ γίδί. Τ818 Θυτβ 1168] 
Ὠδίατοθ οΟΥ̓́ΣΒ6 οὐ Ὀἱ ΙΘΘΒΏΓΤΘ 5 ἀχργυοαβδοὰ ἰὼ ἰδ9 
ΡῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ οὗὨ Εσοϊκὶ οὶ ὈγΥ (6 ἔδλοί ἐΒδὲ ὀυθγγ σπδὶς 
ὑμγ6 Βροκϑῆ οὗ '8Β ἃ Ββαπά- Ὀγοδάτβ ἸΟΏ ΟΣ 8888 
οοῦλθοῦ συὐϊι, Τ 86 ὅσατο οὔ 6 ν8]}} δρ ρτοδεΐδεβ 
189 ἰάοα οἵ Ζοομβαγίδη (οἷι. ἱ. δ)᾽: Ῥος 1, 
ΒΑΔ ἰμ9 Ιοσὰ, νι] ὍΘ ὑθΐοὸ ΒΕΓ. 8 »͵ιὶ]} 
οὗ ἔὅγτο χουῃὰ δροιΐ, δὰ νὴὰ}}]}] Ὅ6ὸ (6 ΕἸΣ 
πα (89 πιϊάβιὶ οἵ Βον :᾿ [Ἰάκακ (ποὶ α. Υ.): “Διά 
Ὑἰ}} ταδιϊζοδὲ ΤΥ κίον ἱπ ποτ᾿]. Το Ῥτοῦὶϊ- 
κἰοαβ οχίθεὶ οὗ (6 Οἷἐγ ἰ8 αῖ8ο εσργδβοῖνο οὗ δῷ 
1(.98---ΟΥ, Υδίμον, οὔ ἰΐο ἰάθα] ἔβδεοὶ ἐδδὲ ἰξ ὃσ- 
ἰθπάφ, ν ἢ ἀρβθοη ᾿ἰπηΐϊ8, (τοῦ ἢ {89 ποΐνοσεο, 
δηὰ ἰΟἾΤΘΙδ ὑρ ἰηἰο ὑδ6 ποὶκμὶί οὗὨ οἰδγηὶίγ ; ἰδὲ ἴ 
Ὀοϊοηζε ἰο Ηοδνυθῃ, ἩΒβΘΏσΘ ἰξ δ8 ἀοϑοοδοα (0 

4 σοῖο ἰἰοτργοίδ πο ἶσα, τοῖς. 16, ἰπ τεΐδγεσκοο ἴο ἔδ9 
λοίρλι,--σία,: οἵ ἴὴ0 εραῖξ, Δ6 Ὧ6 ἴΑἸΒ6Ὶ δἷ τὴ σϑ---ϑ καὶ ἔογπι, 
Ὀδοδαθο [πο τ 1] ἴν ΘΥΟΥΥ Ποῖ 114, ἐ. 4. 1) Χ ΤΣ ταὐέτ δέρν. 
Αἰοτοὰ ὕγονα Ὀυ ΚἸΤΈΒΡΙΕΟΚ.---ΤᾺ.] 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 9---ΧΧΊΤΙ]. ὅ. 887 

ϑασίῃ. Α ἀϊδουδβδβίου οὗ ἐΐ9 γοϊδιϊνο ἸΟΥΤΙ688 οὗ ᾿ ΒΟΤΘΥΟΣ, ἰδ τ͵ὸ Ιηυδὺ ΒΌΡΡΟΒΘ (6 Τεδγειο 
Ἐμὸ νὰ}} ἴῃ ργορογίἴου ἰο ἰὴ ποὺ οὗ ἰδο Οἰἷ(γ, ποτὰ ἰο ἀθῃοὶθ ἱμ9 ἔσθ βαρρΐγο, 88 18 ΟἹ] ΡΥ 
8060 ἰη Ὀδιοταϊοος, Ρ. 668, ογἱάοηὺ ἔσοπι {6 Ῥδδβαρθδ οἰϊδὰ ἔγοια Εχοάυβ διὰ 

Ψον. 18. Δυᾶἃ ἴδ6 δεἰσυοῖθτο οὗ ὮΘΣ νΥ8]]. Εχοϊκῖοῖ. Τὰ ορἱπίου οὔ Ὀιδιογάϊθοκ, {86 Γ6- 
- Τὴ 9 τηδίουὶαῖθ. Οἱ ἰδ6 τᾶγο πογὰ ἐνδόμησις, ,«ἴογοΘ, τ δο δβϑιυθ8 (6 ἰαρὶϑ ἰαχμἰ ἰο Ὀ6 ἱπηἰοηάαά, 
οορ. ἰ9 Ιμοχίσομθ.Ό Φαβρθσ.---αὔδδδο δῦουο, ρ. [18 ἱποογγϑοί, ΟδΒδϊοθάοῃν .---Νοὺ (86 δραίο, 
20. Τμὸ πιβδίοϑυἑδὶ οὔ {9 γ8}} ἰβ ἰδ οἵ ᾿|ἰκθ ργϑοίβεὶγ. ἩΊΚΕΕΒ : Α ομδϊσοάοηγ-ραίθ. ἘΠΩ6- 
Σπιροτὶ πῖϊὰ ἰϊ8 μοῖχμί,--οἰδη16 τα]ὰθ ἴῃ ἰηβηίίθ ] ΣΩ].---αΥδϑϑ-βγοθη, ποῖ ΥΘΣῪ δαγὰ, ἰγδηβὶυσθιί, 
ἀιυταίίου, 44} 1{168 τ βίο ὈΟΪὰ Δρροσγίδϊ ἰὸ ἰμ6] νὰ ἀου]9 γχοΐγαοιίοη (800 ΠΟΥ, ῬΒΕΟΙΟῦΒ 
ταοϑὲ ρῥγοοίουῦϑ οὗ φγϑοϊοῦβ βίοποθβϑδ'1Ἤ 88 ΟἱΓΥ ΙΞΤΟΝΕΒ, Νο. δ). ᾿ 
τας ῬΌ,ΣΘ κο]ἅ.---Τ 6 Ἰηδί οἶδ] οὗ ἰδ 6 Βουδο98 ἰ8) ον. 20. δι ὅουνΥςΣ.---8:0.0 Ἡ ΊΉον, Νο. 16; σοτρ. 
ΔΌὉδΟΪΟ ΟΙΥ Ρυγο 0], 3: πιῖ τ, ἰὼ σΘομδθαυθηοοῦ οὗ | Νο. 1: ““Οοηϑίϑιηρ οὗἨ ἃ δοπι δἰ μαίΐοη οὗ ΟἾΥΧ 
ἐμὶ6 ΡΤ, ἴο ΡυΓ6 ΟΥΥΒί8] ΟΥ αἶδβθ. δὰ σδγηο] Δ. Βαταᾶϊ8.---ΟΥἩ οΔΥΠΟ] Δ : ἰΐ 18 

ΤοΙλμἱϑ δὺ δ Ὀπάἀογαίοοά 88 Γοίδυ σὶρ Οἱ ΒΟΥ ἴο ] δέ ροὰ ψὶ τ Ὀγόνη δηὰ 18 ποὺ ὙΘΥΥ͂ ΒΒΆΓΡΡΙΥ ἀἷ5- 
ἐμὸ ὑγδηΒΡΔΓΙΟΠΟΥ͂ οὗ κ[458, ΟΥ ἰ0 {80 τ γον -ἸἰΚθ συ ϊθοα ἤτγοτα (6 ργοοθάϊηρ βίοπο.0 ΟἾγγ δο- 
Ὀτί σμίηο858 οὗ ογγϑίδὶ. Ἧ ὁ δήορί ὑπ Ἰδίίον βίη δ- [1119.---ᾶἔἶοο ἩΙΠΟΥ, Νο. 10: “ῬΔΙ6- γθθῃ, ῥρθΓ- 
σαδίίου, τοϊδιεἰηκὶ 4180 θη διαυγῆς ἰΒ ργοαϊοαίοα ᾿ ἔθο.Υ ἐγϑηβὶιδοηί, στὰ ἀου}}]9 τοϊγδοίίοη. Αο- 
οὔ μοϊάθη βἰγοοι-ραυθαθηὶ [πλατεῖα] (γ6 7.21).  οοταΐπρ ἰο ΡΥ, ἰξ 18 οὗ 189 σοἷον οἵ φο]ὰ, δῃὰ 
᾿Αοσονάϊῃρς ἰο ΕὈτασγά, {μ0γ9 18 8 ργοβροοῖ ἐμαὶ  ἤθῶοθ ἐμ ἰογρδσς 888 Ὀθθὴ υπάοσγβίοοα ὈΥ̓͂ ἰἰ.᾽" 
κοϊὰ ἱἰἰβοϊῦ τ} ΤΟΙ 6 ἰγδηβ᾽υσθηὶ ἰῇ (6 ἘΘ1γ).---ίηον, Νο. 11. ορβκ.---ίηον, Νο. 
ἡεουἹὰ ἰο δοπιθ. 10 ζϑηυΐηθ ΒΘΔΥΘΩΪΥ ὈΟΣΙΥ 2. ΤὨΐθ βοοϑ (0 ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ ἰτοαυθηίγ 60Ὲ- 
δοὰ αἰ μέιϊηθ85 οὗ ὑπὸ ἱπιδοὶ δι οὗ {μ9 Οἰἱγ] Τουπαθὰ τὶϊ ἐμ σΌΥΥ58011(6.Ύ. ΟΕ βορσϑδαδ. 
8}. 4}1, ἐπογοίοτο, Ὀ0 γοβοοιοὰ ἰπ 18}6 φοϊάθη Ὁγ1}- --- ον, Νο. 1ὅ: “Ῥαὶθ σγϑθῃ, βιδάϊηρ ἰηΐϊο 
1ἴδηδο οὗ ἐμοῖν ἀ τυ] ἴῃ κ8. γα] ον θα δὰ Ὁγοτἢ---ἰὙδηδ]υσοηί.᾿ ΦΖδοϊπδ 

γον. 19. ημο ἐουπάδιίοηδ οὗ ἴ86 νχ8]1]. [ἘΣ γαοϊ: " }}].--- Ῥίον, Νο. 7. ΔΑεροιμνυεῖ.-- 
σίο.---Τ9 τιοδηΐης ἰ8, ὑπαὶ ἰδ Γουχηἀδιΐοη8 οΥ πον, Νο. 9. 
Τουπάδιϊοη-ϑέοπο8 οὗ ὑπ Οἰἐγ οοῃδίϑὺ οὗ ργϑοΐοαϑ] [πῃ σχϑδβροϑοὶ οὗἉ Ἄοοΐοσ, ψγϑ ἀἰ δι καἶ ὄζωθ ϑίο0η68: 
δίοῃ 8, ἃ8 18 οἰ ΘΔ ΡΪῪ ουἱάθηὶ ἴγοωι ἰδ 6 20] οτος  βδρΡὨῖγο, ομαἸ σΘἀΟΩΥ, διηθίμγβέ (υ ο] 6 - Ὁ] 6); 
ψοτϑο (δοιρ. ἴ5. ᾿ἶἰν. 11). “448 ἐδ9 ὑνγοῖνο ϑεμέ- ] ατεεπ!: ἘταΘτΑΪά, ὈΘΥΥΪ, μα, ἸΏοτΘ οὐ 1658, σὮγΥ- 
2ωοε δΥϑ ποίη ἰο ἀο νχῖ( (86 ἢυπηιῦον οὗ {86} Βορταϑυβ; Οοἰάσπ ΟΥ ψείΐοισ ; ΟἸΓΥΒΟΡΓΔΒΌΒ (869 
Τότ 6} 1188 Ττῖθο5 (οομρ. τον. 14), ἐμαὺ δει1δοὶδ) Δθογ6), ΘΕ ΣΥΒΟ] 6, ἰοραΣ; Μεά; Πγδοίμι [8- 
τποάθ οὗ ἰπἰοτργοίδίϊοη ὉΥ̓͂ ΤΟΝ ὑπ δίοῃθϑβ οἰ 7, ΒΥ ἀμ Υχ, Βα γάϊὰ 5 (ογ Π 6]1 Δ), ΤῈ Θ 2 86 
(νον. 19 84.) δγὸ Ὁγουσαι ἱπίο δὴ δϑϑαμχϑα χοὶδ-  ἷδ, τηοδύ ῬΧΟΌΔΟΪΥ, 85 ἃ ἀἰαπηομά, οὗἩ ἐδ6 ρυγο ὰὺ 
ἐΐοῃ ἰο ἰμο89 ΤΟΥ ὉΥ͂ (6 Ηρ -ρυϊθϑὺ ἰὼ ἰδ] οὗ Ἰρμΐ; 88 80 ΟΥ̓ ΏΔΡΥ ἦδδρογ, ἰὑ του] ὈΘ ποῦ- 
Ὀτοδδὶ- Ϊαἱθ (οι. οδβρϑοΐδν Ζ.Πς, Εχουσδαβ ἰσδηβισθπὶ δηὰ οὗ σνϑγίοιβ Θοοσθ.Ό [0 18 ουϊἀθηὶΐ 
11., ΡΡ. 466 8.4ᾳ.; 6180 Εἶχα] 11., Γαι πάτάϊ, γ οἷΚ-  ἔσγοτα οἷ. ἱν. 8, χχὶ. 12, 88 0 6}} 8 ὕγοτα {16 ὕδοὶ 
ΣΩ8Υ), ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀἰδοαγαἀθ4 88 ἀθοϊά 6] Υ 88 ἰὴ τϑΐη  ἑδδί ἴῃ δοοοσάδποθ τὶ ΝΟῊ Τοβίδιηθην ΟΥὰὉΡ 
φδιϊοτηρὶ ἰο δϑϑῖ μη ἱπαϊνι ἀπε] ἰονγοὶϑ ἰο ἱπάϊ νἱ Δ] ἃ δίδηὰβ αὐ ἰδ Ὀοχίμηϊηκ, δηά ἱπ δοοογᾶδηοθ 
ἌΡοδι]ο5 (ἀπάᾶγ., Βοιμοὶ, δέ αἰ.).᾽ ὈυΈΒΤΕΒΡ. [Ὁ τὰ ΟἹὰ Τοβίδπιθηϊ ογὰοσ δἱ {(})}9 ο61089, ἐμαὶ ἰΐ 
ἦς θ6 Ῥγονθὰ ἐμαί ἃ τοϊδίΐϊοῃ οχἱβίβ οί γθθ (μ9 18 ἰο Ὀ9 Τοραγαϑὰ 88 (89 ομΐϑζ οὐ τπηοϑδὺ ῥγϑοΐουβ 
Ἐπ ῖνο ΤΥ Ιθ68 οὗ [5.86], ὙΒΟΒΘ Π8Π168 ἐμο ΗἰρὮ-  δίοηθ. Οὗ ἰμ9 ἦθνγοῖὶθ ἰῃ {πὸ Ὀγοαβί- ]δὶθ ὑννο 
Ῥτυῖοϑὶ πόῦὸ ἴῃ δἷβ ὈΓοδδί- ρ]δίθ, διὰ ἐμ6 Τσοῖνθ  Ὡδιμο8 ἃγῸ δθδοηὐ ἔγοπι ΟΡ οαἰδίοραο, υἱΖ., (9 
ἈΡοϑβι168,---ἃ γοϊδί οι 88 Ὀοίγοθη {86 ἰΠοοογϑίϊο  σμὸνψ δὰ ἐμ ασαία, ΜΕ Ϊδί, οὐ ἰΐ6 οἶμον δηὰ, 
Ῥίδη διὰ {πὸ δροβίοἹἱο ἀδυθὶοριμθηί,---ἃ σεπόγαὶ  (Ὠ6 πδπιο8 ολαίοσεάοπν δα εοὐγψδοργαδιδ τὸ Ἡϑηϊ- 
Τοϊδίίϊοη ὙὙ1}1 41|50 ὯΘ δβδυδΌϊο Ὀοίνγθθ ἐδ ἰῃρ ἴῃ ἰμ6 Ὀγοδϑί- ]δίθ (οορ. [παἰγοἀμυοίΐ τ, Ὀ. 
ονοῖδ ἴῃ ἐμ Ὀτοδϑί-υἷδὺθ δηά {89 190}76}8 τ οι 1 20). ΕῸΓΣ ἃ σοπιρδυίβοῃ οἵ ἰδο 1ἰβϑίβ, 860 ΕΌγασά, 
οοΒδιϊίαίο ἰμ9 ουπάδιϊοπβ οὗἉ ὑ89 Ηοἷγ Οἰίγ. Βαϊ ΡΡ. ὅ88 Βαᾳ.; ΗδηρδίθηθοΣ, τοὶ. ἰ1., ΡΡ. 417 84. 
ζ δὲι ἐμάϊοϊάμαξ σοτα δ ηδίῖοι οὗ ὑλὸ Ὑσοῖνο Ταῖθο8 [Επρ. Ττθη8.}7; ὸ  οἰίο, Ρ. 200. 
διὰ (Πο6 Ἰοῖνθ Αροβί]θδ ἰδ ἱπρτϑοί σθ Ὁ]6, 10 ττ1}}}]} ὍὙαγ. 21. Οὗ οὔθ Ρ981].--- δ υβίοταϊοοῖκ αποίο8 
Ὁ δ6ι1}} 1069 ῬοΟΒ91010 ἰ0Ὸ πρᾶῖκθ ουὔἱ ἃ οΘοῃσογάδποο {86 Φονίϑ ἰγδάϊι ἴοι ἴγοῃ Βαύα Βαίλγα: “ει 
οὗὨ ἐμ δίοῃοβ ἴῃ {πὸ ἰμ ἢ -ὈΥ ΟΘΟΥ Ὀχοδδί- υ]δίθ αὐάωοοέ σενεπκαε εἰ πιατρατίίας, ἰγίσίπία οσμδίίος ἰοη- 
δηά ἰδ ἰουηάδίϊ οἢ-ϑέο0η65 οὗ ([δ6 Νονν Φ9ΓΥ08816π).  σαδ, ἐοἰἑάοεψιε ἰαίας.," Τιότο 16, ΠΟΘΥΟΡ, 8. ᾿68- 
Τ)6 ΖΘΏΘΓΔΙ ΒΥταθ0}10 δἰ σηΐβοδησα 1168 ἰῃ ἐμ πα-͵ νοιι-υϊὰθ ἀϊδιϊποιίϊοα Ὀοΐγθοη 8 στοαὶ ῬΘΔΥ] 89 
ἕωτε οὗ (μ6 ρτθοΐουϑ βίοῃϑϑ, 8δη4 4180, ὑδυι συ] εἶν, ἰ το Ὁ ΟΠ τι βίίϊα βυτα ὈΟ]8τ, δηὰ ἃ γτοδὶ 
ἴα ἐδποὶν οοέογε, ἴῃ ἰδ9 στουρίης οὗἨ νιῖὶση ὑπ 0 Υ  ῬΘΟΥΪ δὲ τηοἀϊβεὰ ὈΓΥ Ψενὶθ Ομ] θα. 6 
ἌΡΡΘΔΥ 88 ἃ βΥπΌο] δὴ οὗ οἰθγῃαὶ ἱπαϊγἹ 8]}- Ὀτοδἅ- } οὗ 89 οἱϊγ .----Πλατεῖα [ἰ. 6.) (89 
168, 811, ἰὼ δαυλδὶ ραν γ, Ὀυ1}}1δηὶ τὶ ἐμ 9 δδιοο  Μαΐ, ΔΒ ορροβθάὰ ἰο {16 εἰευαίεά, (μ6 θα ]ἀϊη 5]. 
᾿ἰκΐ, το (μον γοΐγδοί ἰπ ἰμ9 ταοβὶ ἀΐγοσβο Ὀου.1688 βὶ κϊ βοδηὶ οὗ {116 ραυθιηθηΐ Οὐ στουπά 
ΤΥ (8660 [πἰτοἀυοέΐοη, ῬΡ. 20 8ᾳ,; [δημο᾽ 8] οἵ 8}} ἰμ6 ϑίγϑοὶβ διὰ δ8]]6γβ; ποὶ τρϑγοὶν (Π6 
Αἰ εεὶ Ἡγτγιπρε, νοὶ. ἱ. Ρ. 15). 89 Βταϊ  "πηαγζοί-ρίαοε (ΒΘπᾳ6}) ΟΥ »γίπεῖραὶ δἰγοοεί (2}}}}ς). 
.οο αδροςε.---ΟομΡ. ΡὈ. 2084. δπὰ 16], δπὰ τοῦ. [866 70οί-ποίε ἡ, οδδΡ. χὶ. 8, Ρ. 281.-8. Β.. 6.1]. 
11. ΒΑΡΡΆΪΤΣΟ. --- ἔχ. χσχῖὶνυ. 10; χχυὶ. 18. Δα ἴ σσθὲθ ᾿σαῃδποθηῖ μ1888.--- 9 ΒρΡΡτθ- 
Ἐχοκίεὶ χχυ δ. 18; 8600 ἮΝ ΟΡ, 71ι6, ῬΒΒΟΙΟῦΒ] μομπὰ ἰδ ποί 110 ΓΔ] }γ, αὶ ΡοΘι108}}, οὗ ἐλ 6 Σαΐγ- 
Βτοκεϑ; ἽΝ ΑΚ ο᾽ 8 Ονεϊορϑάϊα απὰ δ'ημίλ᾽ 4 2 ̓1ο- 1 τον. ϊ κὸ Ὀγὶ Ὠ Π 688. 
ἑοπατν ο} ἰλ6 Βἰδὶ6]. “ΟἿΡ ΒδΡΡΡΗΪΤΘ 18 ΒΚ υ Ὁ] .90}] Ὑ0Γ. 22. “ΤΊ ὈΘΟΌΪΙΔΥ ρΊοΟΥΥ οὗ {δο ΟἿΓΥ 15 
(οοπιρ. ἔχσοϊ. ἱ. 26), ἐγδπδὶυσοηὶ, δὰ δπαγάου γμγίλον ἀοδβοσὶ θ6α.᾽" Ὀυκβτεβνιεοκ. Τμδί ἷβ, [0 
ἐβδὴ ἐπὸ τυ. Τδαὶ πο {86 δποίθηΐβ δο 46-  βδῖ189 8 Ὡποῦϑογυοα ὈΥ Βΐηι. 
ποσιπαιο, τοῦδέ, δοοογάϊηρς ἰο ΡΙΩΥ (87, 89)) [{π|86 οἱά Φογυβα]οπὶ ἰ89 Τοιιρὶθ ἯΔ8 δί 0060 
δυὰ Ὑδβοορῆγ. (οἢ. νἱ. 28, 87), αν Ὀδθῃ (86 {π6 αιροϊϊηρ-ρίαεα διὰ (860 δοποεαίεν οὗὨ ΦομουαἾι. 
ἐαρίε ἰαζιῖί," εἰς. ἯΪΏΟΥ ΘΔ Γ ΚΒ, ἱπ οοποϊυδίου,  ΤΒουρ Ὀγοβθαῖ, Η6 88 μοὶ νἱδίδίψ ῥγοβϑῃὶ---ἰῃ 
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8 δοῆδα Ηρ Μ8 δλείίεγεα ὉΥ ἰ9 Τορ]6. Τὴθ 
1:00} ΦοΓΌ8416πὶ 88 8}}] Βαῦθ πὸ ἢΪδοθ ἴ0γ (86 58 6]- 
(6 οὗ (6 [οτά, ἴογ δ88 88}} Ὀθ ββοϊίογοὰ ὉΥ 
Ηἰπι. Ηο 5}14}} ἰδ ὈΘΡ 8616 ΟΥ̓ΘΡ ΒΕΓ, οἷ. Υἱῖ. 16. 
Ἦδεν ἱπδὈϊίδηίβ 8.14}} ἀν 6}} ὑπάοσ Ηΐβ τϑηϊθϑι 
διὰ διιοϊ(οτίς ᾿ἰσζὶ. 216 β..8}} Ὀθ λὲν ΤϑΡΪ6. 
“ἜΒ.Ὁ6. 

γον. 23. 889 εκἴοσυ οἵ Θὁοἄ εκ διθησᾶ Βοὲ. 
--'Ῥοο [58.ὄ Ιχ. 19. Οὐ ἰμ9 ἀϊϑιϊποιΐοα Ὀοί 66 
{15 Ραββϑαρθ διὰ συϑυῚ 1], 866 δΌΟΥΘἝ. 

νον, 24. Αμ:)ϑᾶ τἴ[896 παιϊίουα (58. ἱΐ. 8; ἴχ. 11: 
Ῥᾳ. ἰχχιϊ. 11) 6841} νυαὶ]ὶς Ὀγ τὥϑϑηα οἵ [1Δηρο: 
σοῦ ΚὮ]7 θὲ 6 Β1.---ϑδὶ πὶ δοδηϊυίυγο. “118 
ἀοϑοτὶριίοα, ἀγανῃ ἔγοαι (δ 6 ἀθοϊαγδί ἢ 8 οὗ {86 
οἷά Ῥτορδβοίβ, ἀο98 ποὶ υ 501 186 ἐάθα οὗ (Πο86 
οὀχροπίίοτβ τὸ οοποοῖγο οὗ {86 Βοαίμβοῃ [πᾶ- 
(1018] δηὰ {16 ἰκϊη 38 88 ἀπο ]ης ουἱδίάο οἵὨ [δ9 
Οἰὰν (Ε᾿να]ά, 06 οίιο, ΒΊΘοΙκ εἰ. αἰ.), ΟΥ ψ8ο 
μοῦ ὰ οὐϑὴ αἰϊθιηρὶ ἰο ἀθίογΐῃθ τ δὺ τον] 
οοπάϊιϊοα 6 Βοαίμθῃ [Π8ι10}8}] ΠΟΥ δαιη θὰ 
ἱπίο ἰδ: 6 ΠΟῪ ΨοΓυ βίο, οσουρὶθα ἀυγίης ἰδ οἷν 
ΘδΡ ἢν 1 (ϑίοτντ, εἰς.).᾽" Ὀυκϑτεβριεοκ. ΒΒ θὲν 
ΕἸΟΣΙΥ.--Τ μαι ἴ8, (αὶ ποῖ (9 ἰη 55 Ροββδοδβϑοὰ 
οὗ σίοῦγ. Το Αροοδγρίϊβι ζηονϑ Ὠ0 Ῥο]ὶ(ῖοα)] 
Ῥδγιγίϑι)Ώ. Ηο σχοσορηΐϊζοβ ἃ βἴοῦΥ οἵ ἰδ6 ἰκίῃ 8 
δη() 4180 ἃ σίουυ οὗ (μ8 ροορίθϑ (τον. 260). 

Αμοβρὺ: “ΙΓ ἾΒ60 (9 ἰκἰη 8 οὗ ἰπ6 δδυίδ, 
δὰ ἐμ πδίΐοπβ Ὀτίης ὑμοῖγ σΙΟΥΥ δηὰ ἐμοῖν ἰγθα- 
ΒΌΓ68 ἰηίο 6 Γ, δηὰ ἱζ7 ποὴ0 54] οΥ̓ΘΥΡ Θηΐον ἰηΐο 
ον (δαὶ ἰ6 πο τὺύϊίοη ἰα (1:6 Ὀοοῖὶκ οὗὨ ᾿ἰἴο, 1{ [0]- 
Ἰογβ ἰμβαὶ ποθ ἰεΐηχζϑ, δηὰ 8686 παίΐοῃβ, δ.Κθ 
τοίου ἴῃ ἰμ6 Ὀοοΐϊ οὗ Ἰ᾿ἰέθ.κ. Απὰ δο ῥοῦ 808 
Βοτι9 ᾿ἰσϊ τὰν Ὀ9 ἐβτόν οἢ 086 οὗὨ (86 ἀδνϊκοβὶ 
Ιογϑίιοτὶοβ οὗ σχοἀθιρίίοη. Τθογθ ΤἸΏΔΥῪ δ6,---ἶ 
ΒΑΥ ἰΐ νῖϊῃ 4] αἰββάθηοθ,---ἰ0890 τῦσ δΥθ 
Ὀδοη βδανθὰ ὈγΥ Ογίϑυ τιϊμβουῦ ΟΥῸΡ ἔογαιίης 8 
Ῥϑτγί οἵ ΠῚ8 υἱδ᾽ 010 οὔ χζαπὶζοὰ ΟΒΌσοΙ.᾿᾽ 
Το ΘΟ! ο] 810} ΏΔΥ Ὀ6 σταηϊοα τἱιϊπουῦίΐί γοοος- 

εἰσίῃ (89 ἴοτδο οὔ ἰμὸ δυρυμοηὶ. Το ἀϊδβίϊη- 
αυϊδηθα σοτπητηθηίδίοῦ ἰδ ιζοδ [0 ρστδηϊοα ἰδδί (89 
ζίπσε απᾶ παίίοπε ἃτὸ (086 ἱδμαὶ ᾿ἰνοὰ Ὀοίογο (ἢ 6 
ἈΠΟ ηἶ] ρμοτὶοὰ, ΟΡ δ 1θδϑί Ὀοίοτο (89 χγϑαί 
οοπδιυπιτηδίίΐοη. ἴβ 1ὑ Ὡοὺ ΤαΙΒΟΡ ῬγοῦδὈ]9 (μαὶ 
(86 φτοαί ἰγὰ ἢ 8 δἀ απιταιθα ἴῃ {ἐμ 18 Ῥονυοϊαϊϊοη 
(396 αἶ8ο οἷν. Χχ. 2, ἰα5ϑὲ οἶδ660), ὑμδι, ΟΥ̓ 6 ΔΈΟΣ 
(6 ποῦν ογθαιίου, ἰδ6 υδ ταδο ἰδ (0 Ὀθ9 σ00- 
ἐϊηυθά (ογο Ῥγορδζαίϊης ἃ ΒΟΙΥ βοϑὰ, βυοῖὶ 88 
που]ὰ παν Ὀθθη δομοίίοη δὰ Αἄἀδ) ΠΟΥ 
δἰππϑὰ) ὑπάον ἰμ9 σονογτῃθαηί οὗ ὑμο φἱογὶ βοά 
Ομυτοῦ ἴ--Ε. ΒΕ. 6.]. 

γον. 26, Εἶον ξαῖθα 8881} ποῖ ὍὈ6 [1}δβῆμο: 
ἀο ποὶ ὧν βυϊ.---ΤΉῸΥ οἰδπὰ ορϑὰ υπϊηίον- 
ταρίοαϊγ, ον ἰδ 6 Ὀτίη σίας ἰῃ ΟΥ̓ 411 (μ6 «ἼΟΥΥ οὗ 
ἐδο Κίηρβ δῃηά (86 ρϑορὶθδ ([58. ἴχ. 11). 

γον. 26. Απᾶ τἴ6 0 81181}} ὈσηΕ.--- Αἢ ἰπι- 
Ῥογβοῦδὶ βυῦγ]οοὶ βῃουϊὰ Ὀθ Βυρρ )ἰοὰ ἰο οΐἷσουσι 
ποτ: οὗδρ. χὶϊ. θ; χ. 11 [180 τοδάϊης γε γοῦσο 
αἰμον, Βοηχοὶ, θ6 Ἶειίο, Βεοηρδίθην.. ἔπ. 1|., 

εἰ αἰ.), ποί οἱ βασιλεῖς (ἔτ. 1., Ζ2}}}}.).᾿ Ῥύκετεπν. 
γον. 27. Αὐντδίηκβ οομσοῦ.---866 ὁ0ἢ. Χχὶ. 

8: χχὶϊ. 1δ: Αοἰβ χ. 14. Το οἱδνδίΐοη οὗ ἰἷθ 
ΑΡόσΑΙγ 86 δῦουθ Διυάαϊδιΐο νἱθννδ 5 βυ οἱ ΘΠ ΕἸῪ 
ουὐἱάθης ἤγοπι ὑμῖ8 ρϑδϑαρο δἷοπμϑθ, Ἡδίομ, ἴῃ σο0ἢ- 
ποοίΐου πῖζ (89 Ῥτοοράϊης οομίοχί, ὑπβοτουσὮ} Υ 
ἀἰδεϊη συΐθ 65 Ὀοίνγοοι Ὀοϊϊ νης οἰ ἶοβ δηθὰ ὑπο 
6586Π0690 ΟὗὨἩ οἰηϊοίδαι, ἀοιογϊαἰης (6 πᾶν κοινόν 
Ῥυγοὶν ἴῃ δοοοτάβῃοο ἩΪ0|Ὲ τοογαὶ ομγϑοίον 8.108. 

ΟΒαΡ. χχίϊ. 1. Α σἰνϑσ.- -Ἴ πὸ νσαῖθσ οὗ 11{6 ἰ8 
ποί ἰο ὃο ἰακοὴ ᾿6γ6 ἰπ ἃ ΡυΓοὶγ δρί τὶ υ.81] Β6Ώ86, 
δὶ ἰοδϑὶ ποί, ρυΐτπιδυ!, 88 ἰὼ Φόμῃ ἰν. 14 δπὰ υἱἹἱῖ, 

ΤῊΕΒ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51. ΟΗΝ. : 

88. [ὑ ἀδηοὶδβ (δ 6 δβίγοϑδι οὗ βρὶ τἰϊ0- δοσΡογϑαὶ 
116. ΡΟ ον ἩΒΙΟὮ, 88 8 οἰθσπαὶ τοπονϊρ ρΡΟΥΤΕΣ, 
ΘΏΒΌΓΩΒ ἰπ6 ἐπ ρΟΥ ΙΒ ὨΔΌΪΥ δπὰ υἱῖδ] ἔγεββΏϑδο 
οἴ (89 περ ΡῪ ποτ] ἃ (866 ἔσει. σχὶνὶὶ. 1; Ζοςδ. χῖν. 
8; 600. ἷ Ῥοί. ἱ. 4). 786 υπἰίουκ βρ᾽ τϊϊτὰο-σοΥ- 
Ῥοότεδὶ ορδσγδίϊοι 18 οϑρθοΐδ!ν ἜΧρυβδοά ἴῃ 86 
ἴδού (Πδὲ (6 Υἶνοῦ ὑρχοοϑϑᾶσ ἔσοσῃ 89 ἴσου 
οἵ Θοᾶ δηὰἃ οὗ ἴδ δ :ηὉ ---ἴγοῦι [Π6]} νης Οοά, 
᾿Βγοῦχὰ (86 ρπἰοτβοὰ Ομγὶδί, Ἰὼ δοοοσάδηοα ψἱ8 
186 Βοαυθηὶν βροοὶοβ οἵ Ηΐ5 στεδυτγσχεοίοη-᾿ το. Τδ9 
Ῥγορουίίοα οὔ ἐμ τίνεν οὗ Ῥαταάϊίεε, σ ἰο ἢ οροταίοὰ 
88 ἃ ΡΌΓΟΙΥ παίωτγαΐ Ὀ]οδδίης (ἀεπη. 1ϊ.}, δὰ ἐμ ο5ς 
οὗ {μ9 δρίχίμαΐ Πουπίαϊη ὁ ἠεαϊίπσ, ὅτει Ῥγτοπιῖδεὰ 
ὉΥ (80 Ῥχορμοίβ δηὰ βιθβοαυθπ }  οροποὰ ἴα 
ΟἸγὶϑὶ, ΔΓ υπὶιοα ἴῃ ἐδ 15 στἰνοσ. ΑΒΔ ΣΊΎΟΣ, ᾿ΐ ἐδ 
οοδηβοαϊίῳ ρετπαπεηΐ, δα 88 8 ΥΙΥΟΥ πὶ Ῥτοοοδὰβ 
ἔτοιι 8.6 ἰγοΏΘ οὗ Οοά, ἱἰ 15 αὁδοϊωίεῖν Ῥεγπιαπενί. 
[6 δουγοο ἰ8 μοί βἰἰᾳδίθ υπᾶον Π 6 Το Ρ] τοῦδ 
ΟΥ υπάϑν ἰμ6 Τϑρῖο ἰἰ8ε] 7, Ὀυΐ πὰ (86 ἀορῖδμπ οὗ 
π9 Ὠὶνῖηο γουοϊδίϊοη οὔ ον δοὰ 117ε, 1 τ 6 ῥτὸ- 
[απά 165 οὗὐἠἨ {86 Ὀῖνίηο ρσουδγηπιθὶ δοπβουδδί 
"νἰι ἰμδὶ γουοϊαιΐοη. ΑΒ ἰβε ἕγεες ὁ. ἔπε 
ΔΙῸ Θηβαγοὰ ὈΥ (δ᾽86 Θίογηδ! ἢν ΟἾθδσ υγοτ, 80 
(ηῃ6 ΓΤἶνγοῦ ἰδ Θηϑυγοὰ ὈΥ (μ6 ὈΪΥΣΠ6 ἰὮΣΟΒΘ 
ἰἰ86 

γεν. 2. Σῃ ἴ[δ9 Στ δῖ οὗ δοΣ Ὀτχοβ ἃἅ- σϑν .-- 
Ὀυδιοτάϊΐσοικ, νὶῖ Επδ]ὰ, στοΐοσε ἐν μέσῳ ἰο καὶ 
τοῦ ποταμοῦ αἷ80; Ὀσὺ δοῖν {818 νον ὅδ ὃ δΔ6- 
σορδηϊοὰ ὮΥ {86 δοποορίϊοῃ “(Βαὶ ὑπὸ ἰσϑὲϑ 
δϑίδηἀ οὐ Ὀοίδ δ᾽'468 οὗ ἐμ ΥΙΎΘΟΙ,᾽ ἰδ ποὶ ΟΥΘΔΡ 
(869 Ἐσοὶς. χ]ὶνί!. 7, 12). 
Α ἴχθθ [{[,ηχο: (ΟελδίζΖ-- "οο47] οὗ 1ξἴ6.-- 

Ξύλονξτεδ ποοά, 8 οοἸ]οοίΐου οὗὨ ἰσϑθβ, βαυΐης [86 
σοῖο Ομδγϑοίαν οὗ ἔγϑε οὐὕΓὈἉ ἔΐε (866 ἙὮ. 11. 7), 
“κοΠΟΥ 6 8}}Ὺ ἀοηοίοβ (86 δῃς γα τπδβα οὗ ἰγϑεθ 
(Βεῦρκοὶ, θο είιιο, Ἐπ], εἰ αἰ.)." Ὥτεϑτ. ὃ. 
γγοιίο αἷνοαβ: {πὸ ἔγχε [Βαμπι} οὗ 11ἴ6, διὰ δά ὰε: 
“Ἢ ὲο. ρῬγοάυσοθ πεῖνα ἔγυ 18, Ὀγῖη αὶης ἴοσι 
18 ἔγυϊς ΘΥΟΣΥ το (Εσοϊ. χὶνῖ!. 12): 815, 
ΒΟΉΘΥΟΘΣ, ΘΔ ΟἿΪΥ πιοδὺ ἱνγεῖνο ἔγυϊ- Πδιυθείβ ΟΓ 
ἔγαϊι ἐνγοῖνο ἐἶπιθθ. “ἽἼἹἽποῖνο Κὶπὰβ οὗἁ ἔστι δ᾽" 
(μυίβοσδα γοσβίο  [“ἰπεῖνο πεσηπον 07 ἔΓαϊ δ," 
ΒΕ. Υ.}}) δῖϑ, δὲ 81} ουθηίβ, μοί ἱπίεμβάβὰ. Ἅὲ} 186 
ἔγυϊί8 δύο ἔγυϊ(8 οὗ" ἐΐζε. 
Απᾶ τἴδο ᾿Ἰοϑᾶνθ8, εἰς.--- ΤΠ680 ὙοΣαπ σΟὨἑΔΙΒ, 

ὅτδί, δὴ ὀσργοδβϑίου οὗ ἰδὸ εἰρδοδὶ υἱέ] οὔδοδετ. 
Ετνϑῃ 8411 ἰδ ἐεασυεε οὗ 81} ἐἰ)686 ἰγδ98 ῬΟδδ648 8 
Υἱϊ8] ΘΏΘΓΩΥ ὙΒΊΟΝ 68 ὍΘ οσοπάυοσίνο, 88 ἃ ἀεαῖ- 
ἐπ΄ ῬΟΎΘΓΣ, ἰο ἐμ6 Βι6 δ 18 οὗ οὐϑὴ ἐλε λεαίλει οὗ 
πδίΐουϑβ. 418 οσίγϑιϑ Υἱοῖγβ, ἃγ ὁ Ορροδοὰ ἐἰδ6 ἐβ- 
ἰοτρτγεϊδίίΐοη οὗ Βοηροὶ, το Βο] 5 1Πδὶ σείοσεποοθ 
ἰ8 δὰ ἰο ὑ86 δοηγδσδίου οὔ Ἐδ6 Ὀδδίμοῃ (ὁ Ἡ Βοῖα 
ἷἱπ (8 118 19 αοδροὶ 88 ποί Ὀεθῦ Ῥγεδοβοὰ; 
δὰ ἰδ6 ἰηπίοσργοίδιϊου οὗ Ἠδηβϑίεθετα, τὸ 
(Βίηἶκα (δὲ (8 Υἱί] ἔογοϑδ οὔ (86 Βεδυθηὶν ὁ εγδα- 
θὰ δῖ ἰἰοη θα, 88 δοσνίης ἰὰ [86 Ρσεβεηΐ σὲ ἣν 
ον {86 οοηνογαίου οὔ ἐμ ποδί Βϑὴ (ἤεημρει., το. ἰδ. 

. 488 [Επρ. Τγδηβ.). 1 ἰ8 Ὡοἱ ποοθββασυ. γρηῆβηι ἐς 
πε Μ δ γῆβῥυμλι τὰ οἰ ον ἰο ἀο γἱοΐϊοπςοα ἰο ἐδ 
ἰοχί, ΟΣ ἰο Ὀ͵δος ἰμ ΒΟΡ6 οὗ ΔῺ ἸΒηϊ(α ΠΟΔΊ ΟΡ Φ- 
γαϊΐου ἰὼ (6 ἰοαύῦοϑ οὔ (86 {γ86 οὗ }1{ὲ---ὰ ΡεΣ8 
υἱοῦ πιῖοι ἰδ ὀἀχργοδδϑὰ ὈΥ (8Ὸ σῖγοσ, Ὀυὶ ἀοοθ 
ποί οοἰποϊάθ χοῦν υὐἱ (86 ταδίογδι θη -ἰΒΘΟΓΥ. 
ΑΔΟΙΒΟΣ οοῃίγαϑὶ 1β ργοδοηί(οα ἴῃ ἐμ πο! δίῖοῦ οὗ 
ΒΙοοἷς δηὰ 6 ἤ οἰϊ6, νὶ Εν] δπὰ ΖΌΠἜ  (6ἰδὸ 
ΕὈτασα), ἰο δηὰ ἃ τοΐθσομποο (ο θαίϑη [πϑίϊοδιο 
ἀν ! ]ς ουἱδίὰς οὗ ἐμ ΟἸτγ, πὰ (δε υἱὸν 
Ὀυδβιογάϊοοϊ, γῆ ΒΟ] 8 ἐπὶ δ᾽ ΓΡῚῪ ἴ.6 οἱδξ- 
ὯΔ] ΥοΙγοδμιηθηὺ δου Ὀοαδιβοδιΐου οὗ Ὀοὶοτίκᾳ 
Ἀθαί μοι [π810}8] ἰθτ846 Ρτοτοϊμεηῖ. Αδοογάΐδᾷ 



ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂, 9--ΧΧΤΙ. ὅ. 889 

ἰο ΒΌγασὰ, ὑπὸ ἔργ 8 δὴ {6 8|}} ΒΟΥΥΘ 88 ἴοοα [ὉΓ 
ἰδὲ ἰπηλαδιίαπί οὗ ἰλε ΟἸΐν, διὰ [9 Ἰοανοθ [0 {119 
Βοδιίηρς οὗ 86 ἔϑνη πἰϊποαίὶ (μ6 Οἰἐγ; {9 Ἰδοῦ, 
.)6 ΘΟΠ Εἶπ 685, ἀο ποὶ πθ04 δυοῖ ἃ ϑεραπεία 88 ἴο 
δο Βοοϊοὰ οὗ ροα]θθ8: 55 δῃὰ οοῃγοσίθα ἰπθγθ- 
ἔτοιι, “Ὀπὶ ὑπ Ὺ ὐυϑὲ Ὀ9 Ὀτουχὺ ὕγοτῃ [86 6ο0π- 
ἀϊιίοη οὗὁἩ υπάογνοϊοροά δηὰ ψοϑαὶς δὶ ἢ δὰ ἀδνῃ- 
ἴῃς κπον]εάχο, ἰο {80 ΣΊΡΘΏ 688 οὗ (89 [0}} δίδίι γθ 
οὗ πιϑη ἴῃ Ομ τὶϑι.᾽᾿ [0 πυΐρς Ὀ06 αποτὶοὰ, ΠΟῪ 
ἀοο5 ἰμὶβδ ἰηϊοτργοίδιϊοῃ σουυοϑροπὰ πὶ [6 
αἀἰφεϊποιίοη οὗ πιὰ διὰ δίγοπφ πὶοαί [[οοὰ]ῇ 
Τακοη ΠΟ ΓΑΠγ, [86 Ἰοανθδ τα Ὀ6 τοοϊκοηθὰ 89 
διγοης πιοδί. Βυϊ ]εὶ υ8 τϑοο]οοί ὑπαὶ τὸ 8.0 
δί ῥγεϑϑηλ ἴῃ ἐδ 9 (δ᾽ Γὰ ΒΡ 6.6 οὗ ον ἀοδβοτὶρίΐοῃ, 
ἴῃ ψϊοῖ (6 ἰγδηβῆσυτδίϊοη ΟΣ ὨΘΔΥΘΗΪ αἱονὶἢ- 
οδίϊοῃ οὗ πδίγϑ 18 Βροῖθῃ οἵὔ. Ηδγο 89 ἜΧΡΤΘ8- 
δβἷου ἀθηῃοίοβ 6 πἰχιοδί βαπδίΐϊγο οροσγδιϊοη οὗ 
Ὠδίῃγ6---οὐϑὴ (ἢ 9 ἰδαυόϑ οὗ {89 ἰγ008 8086 7γμὲϑ 
816 (Π Υἱί8] ποαγὶΒιυυηθηὶ οὗ αοα᾽ 8 ῬΘΟΡΪΘθ, βοῦνθ 
ἴον (16 Βοδ] ες [7ὐογαρὶ6} οὗ ὑπὸ ᾿ϑαίμϑῃ [Ὡ8- 
ἐἰοη8]. Ἧ᾽9 Δρργομβοπὰ 89 ποτὰ [}68]}] ἰῃ 186 
ἩΪΔΟΣ 56η86, Δ οὔϑοΣγο, τὶ τ Ὀ δίον., ἐμὲ (8 686 
Βοδίμϑῃ [παιΐ0}8] μανθ Ὀθθῃ τηθηιἰοηϑὰ Ὀοίοτο 
ἴα 6). χχι, 224. Το γοδυκ οὗ Ὀβἰογάϊΐθοϊ, (μδὶ 
[89 ΒοΔΥΘΗΪΥ θη ογπιθηὶ οὗἙ 118 8 οοῃίγαβίθα τ ὶτὴ 
129 ἰδοὶς οὗ τυἱίδ] ῬοΟΟΡ ὑπο τος (μι 0890 
τοίογγοά ἰο ἰαδοτοά ἴῃ (μὲἷ8 ργαβϑηί 1176, 18 ηοὶ ἰῃ 
1961 ἱποοττοϑοῖ, αὶ ἴὰ σῖνοϑ γἷβο ἰο ὑμθ αποϑίϊοη : 
ἩΠογοίοτο ἃτθ (6 ἴσαῦέθ ταθηϊοηθα 7 ΑΒ ἐδ 
τἶνον οὔ "8 ὁδηποὶ 0 τοϑιγἰ οἰϑὰ ἰο ἐμ9 ΟἿ, 80, 
4ἷδο, (89 ἰγ6 658 ΟΥ̓ 6, τὶ ἢ (οἷν ἔγαϊ!5 δη ἃ Ἰοδγο5, 
ὅδ ὃὉθ τορεγ δα ΟΠῚΥ 88 ἃ Βοδ] μ-αἰνίης Ὀϊοπϑίηρ, 
δἰγοίοδίης οὐ ἰηῖο ἱπδηϊίαὰθ; δηὰ ὑἐδὰ8 86 ρ68- 
8856 οοἰησί 68 ἴῃ σΘΏΘΓΘΙ ὙΪ{8 δηδ]οροῦθ αἱἱογ- 
8068 οἵ Ραμ] (1 Οοτ. χνυ. 2θ-28). [866 αααϊὶ- 
Ἀ Ὁ] οοπβεπέ οἱ ΟἾΔΡ. χχὶ. 24, ". 888.---Ε. 

ον. 83, Απᾶ ποῖδπίηβ οὐταθᾶ 5881} ὍΘ 
ΒΗΥ͂ ΤΠΟΤ6.---ο0 βΥν. ὙἹΕΥ ; οοιρ. ΖΘΟ᾿. χὶγ. 
11.5 Ἐδεδγά ἰγδοοϑ (9 κατάϑεμα αἶγθοίν Ὀδοῖκ 
ἰο ἴδ ολέγεπε, ἀἸϑιϊη κυ πα, ΒΟΎΤΟΥΘΡ, 88 ολόγοπι, 
ῬδΥβοῦδ δῃὰ ἰμίησθ (ἱπ δοσογάδῃοο. ψῖ ἢ [6 γ.Ψ 
Χυνΐϊ. 28 δπὰ οὐμὸγ μβββαβ98). Τθοτο ἷβ γοὶ 
Δηοῖ! 9} ἀἰδιϊποιΐοι ἰο Ὁθ τη8ά9, Βοῦγογον, Ὀδί 66 ἢ 
86 ελόγόηε δηὰ (86 κοινόν. 
Απᾶἃ Εἰ 5 δοενδηῖϊα 8881} βούυνθ ΕἾ τ -- 

ἴδο ἰάθα οὗ τοϊϊχίουϑβ βουυΐὶοο ρροβϑηϊθὰ ὉΥ λατ- 
ρεύειν ἀο85 ποῖ ρῥτοοϊιάθ ἰμ6 ἰάθα οὗ ἃ Βουυΐοθ 
τοηθογοὰ ἴῃ (8 ΒΟΔΥΘΗΪΥ δα πγο οὗ (ἢ 6 ὨΘῈ 
Ῥαγδάϊβ8θ, Ὀθοδυβθ, ἰα {86 φἰογι θα τγου]ὰ, ουϊία8 
διὰ σα] τ 888}} Βα γο ὈΘΘΟΙ,6 ΟΏΘ. 
[Τότ βοθιῃ8 ἰο ὃθ ἃ χατοϑδὲ δηὰ ὈΪϊθβδϑὰ ἰγαϊῃ 

οοηνογοά ὈγΥ͂ ἰδ)6 σοηλπῃοίίΐοη οὗἁὨ δοῦλοι δηὰ λατ- 
υσιν. ΗἱΪδ8 δίασεε (δοῦλοι) 88}8}} Ὀ6 οἱοναιοα 

ἰο ἰ80 ἀἰχηϊιν οΥ̓͂ ἐεπερί δ: δογυϊίογε. ΤΒῸ ἰάθα 18 
δκίη ἰο ἐμαὶ ργοϑϑηϊοα ὉΓ οὖν ᾿ἵογά, Φοδὴ χυ. 1δ: 
“ Ηρηοθίογια 1 σ4}1 γοὰ ποῖ 4εγυαπίε (δοῦλοιΞ:Ξ 
εἰανεε), Ὀαὶ { Παγο οδ]]6ὰ γου 7γίαπαά9.᾽"᾽ ---. Κα. 6.] 

γον. 4. ἘΠῚ6 ἴδοο.---Μαιὶ, γ. 8: 1 Ὅον. χἰϊὶ. 
12; 1 Φοδὰ ἰἰϊ. 2.---ἘΠῚ6 τ ᾶχΏ9.---ΞῬΓ' 06. οδ6. 1}. 
12; χῖν. 1. 

γον. δ. Απᾶ πἰρδῖ 588}} ποῖ ὍΘ ΔΏΥ τοσϑ. 
--οὙἷο 19 δἰ πρὶ ἃ τοροϊϊίοη, δοοοτάϊης ἴο 9 
οιίο, ΒΌΣ., Ὀβιοτὰ. (566 ϑγυν. γι). Ηδηρ- 
δβίοῃῦ. ἀἰποονοῦβ ὮΘΓΘ Δ} δηι μ68ὶ8 Βασιηοηϊείηρ 
πὶ} ἰμ6 αοΒρο] οὗὁἨ Φο0Βη, ἰο πὶϊ, [86 δοι μοβὶ8 
οἵ ἀαν 88 ἰμ6 ἰἶπηο οὗ δαίϑιυ δηὰ ζοοὰ, δηὰ ηίσλί 

᾿ α.Υ͂. τοαᾶς Ποτο: ἐμμὰ οἱκὰ ξεῖν Βαμα ἨΙΟΝΤ δοίπ Ἶ 
(νά ἐδοῖὸ δὲ)δὶ} Ὁ6 ὯΟ πιοτὸ ὕ6:)).-- Ἐκ.] 

88 (86 {1:9 ΟΥ̓ Ρ6Υ]] αῃηὰἃ 6Υ]} (3); δ9 ΣΘΙΔΆΓΚΒ, Ὁ 
ὙΑΥ͂ οὗἨ ἰ]]υθίγαϊΐο : “ΔΩΥ͂ οὴ0 ῆο 888 Ἰ᾿ἱνοὰ 
ὙΠ ὁ δ ικοῖα! ογ6 ἰβγουρ (116 γον ᾽48 ἰκ 
δοαυδίηἰοθὰ τι ἐμ ἀἰπιϊποίίοη οὗ ἀν δηὰ 
αἰρῶς.᾽ [0 παϊχῦ Ὀ6 Τορ! ϊοὰ : ΑΌΥ̓ οὯ6 ὙΠῸ δα9 
Ὀδοοῖ!θ δοαυδίηἰοα πεῖ ἰὰ ΟὨΥ ὑπᾶὰθν δι 0} 8 
ἀαδίο, ῶοτβ ἰὰ Ὀυΐ ΥΟΥΥ ἐπι ρο οί γΥ, ἰο ΒΑΥ 189 
Ἰοαϑί. 

Αμπἃ [Π6ΥῪ 6881} τοὶβῈ.---Ἰη ἃ 8.11} ΕἸ ἢ ΟΥ 
Β6Ώ80 ἴδῃ ἴῃ οἷ. χχ. 4, ὁ, βὰγ8 6 ἤοίίο.᾽ Τὸ 
ΜΌΪΟΒ Ἧγ ΔΌΘΥΥ: ἰῃ Ὑδδὶ τοϑροοὶῖ Ὧο σνου]ὰ 
ΓΟ ἃ ΟΟΥ τϑϑάθτα 1πδὺ γοίογθῃοθ ἰ8 Βοτὸ δὰ 
ἰο ἰμὸ γοϊδίϊοῃ οὗ ἰμ6 ὈΪϊΪθβϑβοὰ ἰο ἐδθ οοϊοϑιίΐαὶ 
ΒΡΉΟΓΡΟΒ οὗ παίυγο; (18 ἴδοῖ οπμάονβ {ἢ} 9 ΘΧΡΥΙΘ5- 
βίου ἩΠῚ8 86 ᾿ρονγὺ ἰμδὲ 4}1] ἀθροηάθῃσα ὑροῃ 
{86 ρονγοὺ οὗἨ βαϊγο 884} 00 ἀ0η9 δΔΉΎΓΔΥ υἱίῃ. 

ΖΤηῖο 186 δ66 οὗ [86 8[98.---Πὸ δ. 1{Π| 0815 
866 ἰπ οἷ. χχ. 10.---ἰἡ ἰῃ 6 τορχίοη οὗ (ὁ ἀδιηποά 
{86 γο σοί η}68, Δοοοταϊης ἰο 6 Βδ1ηὴ6 Ῥδβϑᾶμρο, 
(86 δηὐ 6818 οὗ ἀΔΥ ἃπὰ πἶρῃι. ΤΠ6 880}8 οἵ 
89 ὈΪοδϑοὰ δτὸ ὑγαϊϑϑά δῦουϑ {116 Υυἱοϊ βϑι [68 οὗ 
ἰθιρογα! γ, Ὀοσαυδοὸ ἱῃ Οοα ἰ5 οἰοτηΐϊγ, {8} 
ἱποχμβδαβεῖο ἐουηΐαὶη οὐὗὨ ΒΟΪΥ͂, εδίαϊ βεϑϑοῃ5; 
δὰ ΟἸτὶβὶ Β88, ἰῃ τϑα  γ, ἔγοθα ονθη {ΐπηθ ἤγοπι 
(0 σΌΓΣΒΟ οὗ ἰδ ρΟΥΑῚ ἐγ, δὰ τλᾶθ 1ἰ {110 τη γί]ν- 
τηΐο βυισσοδβίου οὗἨὨ {6 7110 688 οὗὨ οἰϑυηϊγ, (89 
ἀογοϊορταθοί-ἔοσπι οὗ θίγῃ] 119. 

[ΝΟΌΤΕ ΟΝἩ ἸΤῊΒ ΧΚΕῊ ΕΒΌΒΑΙΕΜ.] 

Ἐν ἰλε Απιεγίεαη Ἑαιίον. 

[1 νᾶϑ (0 ἀοϑῖχα οὗὨ (πὸ Απιοσΐοδα Ἑάϊίον ἰὸ 
ῬΤΟΡΑΤΙΘ δὴ οσχίοηδοὰ Εχουγθιϑ ὁ (119 δ Ὠ76οῖ. 
Οἰγουϊμηδίδησοβ, ΒΟΎΘΥΟΡ, ΟΥΟΡ ΠῚ ΟὮ 6 ἢ88 ΠΟ 
οοπέτοϊ, ργϑνοηὶ Ηἷ8 ἀοἷπα τοτὸ ἰμδη Ῥτγοϑθηί ἃ 
Ὀτίοῦ βἰκοίοι οὔ ἱδ9 υἱϑῖγβ οὗὔὗἨ υοργοβϑϑῃίδιῖνθ σομ- 
τοθπίδίοσβ, δου υδυὰβ ἰηάἀϊοσαιϊηρς ἰπο89 ροϊΐαίϑ 
οὗ Ηἷθ ον Βυροίμοδὶα ἐπ δὶ μὲ ἀἰὰ ἱπίοπὰ ἐβο- 
ΓΟΌΚὮΗΙΥ ἰο ἀΐδβοιι88. 

δ. δζείοῪ 97 γίεις. 

30 ΤΥ δηἃ γαντίδπε μὰν Ὀ6θ0η ἐμο Ορ᾽ ποθ 
οὔ ὑμὶβ δυ ͵ οοὶ ὑπδὺ 10 ΒΘΘ6Π18 ἱτη ρο55101]6 ἰο οἶαϑβ8- 
βγ ἰμβοα ΤῈ 70] ὁ; οχίγαοί ἔγοπι ΕἸ]]οὶὶ 
ἯΪ1| 9 Γορατ θα 88 ἃ αΐν δχ ροβὶ οι οὗ ἐδ 0 Υἱ 5 
οΥ̓́Ιο86 τοοῃἰοπ6α ὈΥ δἷτα. 
“1 8δ8 Ἰοὴςξ ὈθΘθὴ ἃ ἀϊβρυϊοά αποϑίϊοι δι ρϑί 

ῬΤΟΡΒοίΪο οχροδίίογβ, ΠΟΘ ργοοίβοῖγ (9 Νοῖ 
Φεγυβδίθηι οὔ π0 χσὶ. δηῃὰ χσχὶϊ. ομαρίουϑ οἵ (89 
ΑΡΟσΑΙΥΡΒο ἰδ ἰο ανο ροβί(ΐοῃ ; ἩΒοίΠοΥ σμγίπσ 
ΟΥ̓ ΟἿ]Υ αὔενρ ἰἕῃ9 Μ|]Πθηπΐααι ; δηὰ 17 βγη ῖγο- 
ποῦ Ὑἱι ἰἰ, τοί ΠΡ 88 ἰάθη σα] ΟΥ ποί τῦὶϊἢ 
86 σίογίβεα εγμκξαίοπι Ῥτορ ἢ 68:6 ἴῃ ἰὴ 9 ΟἹὰ 7 68- 
ἰδιαθπί. ΟΥ̓ .(Π9 οάον Εδίμοτϑ 8}}}κ0 (ἢ) 9 ῬΓΤ6-τὴ}]- 
Ἰοπδιΐδη ΤΈΒΤΌΌΡΙΑΝ, δὰ ἰμ6 δης:-ῬΓ6- πι}}16- 
παρίδῃ ΑὐσύδτινΒ, οχρ]αϊ δα {Π6 σ]οτ δορά Φογυ- 
βαΐϑιῃ οὗ Ὁ. Τ. ῬΥΟΡΏΘΟΥ 88 ἰάθη σαὶ πὶ (δὲ 
οὔ πὸ ΑΡοσδῖγρβθ; (86 ομθ (ἸΞΕΤΌΙ,ΙΑΝ) Βον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 88 ΒΥΠΙΌΟ]Ϊο οΥ̓͂ ἐδ τίδοι Ββαϊηἰδ᾽ σε ϊεηπίαζ 
δἴοτγ, ἰδ οἱδοὸρ (Αὐσασαυβτινε) οὗ ἱμοὶν λεαυεηῖν 
απα εὐεγϊαείίης δἰεεεεάπεεε. Αμαΐῃ, οὗ (9 τηοἀ ΥῸ 8 
.ο. ἮΉΙΤΒΥ δηὰ ὙἹΤΆΙΝΟΑ, τ} 1160 4180 ἰάοπίἷ- 
ἔγΐηρς [Π6 τὸ δρυταίΐοηϑ, ἀϊὰ γοΐί ὀχρὶ δὶ {ἰ 6 
ἰο βἰ χη ἰμ6 μεϊϊεπηίαῖ ΘαΥ ΠΥ ὈΪΟΒΒ  η6885 οἴ 
100. 51}}} ἰνΐπρας ΟὈν δι ϊδὰ ΟΒατοΒ. . . . ΕἌΑΒΕῈΒ 
Μοῦ] βοραραίθ ἰμ6 ἔττο, δῃ 4 τηδίκο [8δ ἴδ ἢ Β υεγι- 
δαΐοπι οἵ ἴῃ Ἰαϊίον ἀλγ, υἱῖ ἐΐ8 πον ϑαυϑὴ δι 
Θαγίῃ, αἷοπα τὰ ]Ἰδπηΐαὶ, (μὲ ΟΥ̓ {Π 6 ΑΡΟΘΔΙΊΥΡΒΘ 
Ῥοπϑέ-το Ἰοῃ πα]; ἰο πιΐοι 1 ΩΔΥ δαὰ ἐμαὲ Βοῖθ6 
οχροδίίοσβ, ἩΔ110 ὀχρ  δἰεΐης ὁη9 ΟΥ Ὀοίϊι (ὁ ᾿ΓΘ- 



800 ΤἸῊΞΒ ΒΕΥΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 5ΟΝΝ, 

Άχυτο εαγίλὶν αἰοντὶο8 ἀεοδιϊηοά ἴον Οαοα᾽ Β ῬΘΟΡΪο, 
πα ῖκο (86 γεσίογεά Δοἃ οοποεγίεα «εῖιοε ἈδιΔΟΙΑΙΪΥ, 
μοὶ ἰῃ9 Ολπγοὶ Οαίιλοῖίς σΘΏΘΤΡΔΙΥ, (86 χταπά οὐὔ- 
θεοὶ δηὰ οδίοῦ Ἰαιοηἀοα γοοὶ ρθη οὗ (110 οΘοτΐηρ 
αἰοτνγ.᾽" 

ΕΠΨΤΟΤΥ Ηἰπιδοῖ (διἢ οα 105) “6 βΌΡΡοδβοθ [89 
Νον Φογυϑα θαι (ὁ μαγ ὀχ βίο ὕἤγοσι [116 601λ- 
πιοησοπχοηΐ, Δ (Βτουρσδουῦυϊ ἐπ: ὈΤΟΚΖΡΘΒ85, οὗ (89 
τὰ] οηπἰαὶ ρογὶοά." ὙΠ {πἷ8 ορίαἰοη ἐπ πλ8- 
οι οὗἮ ρῬγϑ-τα ΠἸθηδυίδὴθ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ δργθθ, 
ἐπουχὰ πὶῖ ναϑὲ αἰ εγθῃοο8 88 ἰο Ῥαγίἰσυϊατα. 
ΕἸΠοιὲ ἀγα θ8118 ροσ ἰοῦ ἔγοι)---(1} ἃ σοτηρδγίβοη 
οὔοξ. χὶσ. 7,8, στ οἷ. χχὶ. 2,9 ; (2) 8 σου ρδυΐβοη 
οἵ χίχ. 10, νι χσὶϊ. 8,9, ἰαΐεγγίης ἔγοπι ὑπ 6 60- 
ἱποϊάοησο ὑδδὶ [86 βδίηο δυϑηΐ τοδί δύθ Ὀδθῃ 
Τοίογγοα ἰο ; (3) τβδὶ ἰ8 ϑα1] 4 δσοποογπίηρ (80 πα- 
ἐΐοπδ, ΟἾΔ. χχὶ. 21; χχὶϊ. 2, τηδηϊϑδιΐης μὲ ἔμ 6 10 
Μ|1 Ὀ6 πιερ ἐπ ἰλε Πεεὴ ἀατνίης (ὁ Ννν 96 088} 6 πὶ, 
«ἰοῦ, ἢ 59 πη|685, Θου]ϊά ποὶ 6, δέον ἰδ αἀϑῃογαὶ 
Ἐδθυτγγοοίίου ; (4) 8 σοιηραγίβοη οὗ δῃ. υΥἱΐ. 18 
(τού (89 88ἰπίβ᾽ ευεγίαφίίπς τοῖρη ἀδίθα ἔγοαι 
1116 [411 οὗὁἨ Αηιἱοηγὶ δι) πὶ ΒΥ. χχὶϊὶ. ὅ. Ηἑ 
ΒΌΆΡΡΟΒΟΒ (δι οΥ Μοὰθ δηὰ βϑύϑζαὶ οἵ (9 Αποϊϑηί 
ΒΔΑ 65) ὑπαὶ {116 Θῃέΐγο τα ] θη πῖ8] Ῥοτγὶοα σοῦ- 
βιλιιιί98. (89 ἀδῦ (ροτὶοά) οὗ δυάρπιοηί; (Πδί δἱ 
Ὧ8Β6 Ὀοχί ποίη οὐ ἐμ 18 ἀν, (89 στοαὶ Ἦ ὲι6 ΤΊ ΓΟΏ 9 
ἐβ βοὶ ὮΡ, δὲ τ ῖομ {ἰπ|6 Οσου ΓΒ 8 Ῥαγίίαὶ δοηῆδ- 
ΕΣ 8 : ἰμδΐ δὶ ἐ})9 61080 8}}} ὃθ {86 ολδίίης οὗ 
δαί δηὰ 865 ἰηἰο (ἢ 9 ἸΔκο οὗ ὅγο, 86 χγοαὶ 

δοηδαρταίϊοη, (6 ἢϑνν ΠοΑΎΥΘ δ δύ, δῃὰ {μ6 
ΤποΤ σομιρὶοίο δὰ ρογίοθοί οδίδ Ὁ δ πηθηΐ οὗὨ {86 
Κι κίοπι. 

ΑἸΡΟΒῸ πἩΡΪίοα: “7119 ὙΒοῖ6 οὗ ὑπ (δ ΐη χ8 ἀ6- 
Βοτὶ Ὀοὰ ἰπ (10 τοπιδί πίῃς ροτγίϊοη οὗ (10 ΒοοΙς Δ .6 
Βιιυϑοαασηί (ἰο ἰμ6 ἀθῃοταὶ Φυάςσηιοαί, δὰ ἀθ- 
δογὶ ρίΐνο οὗ ([ὸΘ οοπδβυιατλαίϊοη οὗ 286 ἐγ ΡὮ 
δηὰ Ὁ]188 οἵ ΟΠ τἰϑι᾽ 5 ῬΡθορὶθ τ 8 Η πὶ ἰα Π6 οἰον- 
π8] Κἰηρσάοι οὗ αοὦ. Τἷ8 οἰθσπδὶ κίηρσάοαι ἰ5 
βἰυδἱοά οα (Π9 Ρατγὶβοα δηὰ γοῆοπνϑα ΘΑΥ|}---Ὀο- 
Θοπθ ἰἰὸ ὈΪ65564 μδοϊδιίοι οὗ αοἀ πὸ Ηἰΐδ αἴο- 
τὶ Δοὰ ρϑορ]ο.᾿ 

ΒΑΒΝΕΒ (πὰ νἱ (ἢ ἴσαι ῬΣΟΌΔΌΪ (ἢ 9 τι͵ ου ἑν 
οὗ ροβί-το Π]οπδνΐδη5) ᾿00}.5 ΡΟ οἴ ΔΡδ. χχὶ. ]-- 
χχὶΐ. ὅδ, 88 ἀσϑοτί ρίϊγ οὗ 186 ΒΕΔΥΘΗΪΥ βίαίθ οὗ 
(16 Θῃἰΐγθ ὈΟΑΥ οὗ ἰμ86 γοάϑοηϑὰ. ἢορ ντὶ(θδ: 
“ΤῈο πἱιοῖο οὗ οἷ,. χχὶ., δηὰ {80 ταδί ἦνθ γϑγδο5 
οὗ οἷν. χσχὶϊ., γοϊδίθ ἴο βοϑθῆθβ Ὀογοπάὰ ἴδπ9 1. ᾳ- 
ταϑῃί, δηὰ δῖὸ ἀεβοτγίρίϊνο οὗὨἨ ἐμ ἘΔΡΡΥ͂ δῃὰ ἰσὶ- 
αηρδηΐ Ββίαίθ οὗ ἰμ6 τοἀϑοιμοα Οἰπτσι, τ ΘῺ 
8}} 115 οοηδίοί9 88}} ἤδγο οϑαδοὰ, δηὰ αἱ] ἰϊ8 θη 6- 
ταΐοα 8[.8}} αν Ὀθο ἀοπίτογοα. Τμαὶ ΒΔΡΡΥ͂ 
διαίο ἰ8 ἀορίοἰθαὰ πηᾶοῦ {860 ἰπιδρο οὗ ἃ Ὀδθδυίϊα] 
Οἰἰγ, οὗἩ τ ῖσἢ) Φογυβδ᾽ θὰ τἯ8 [89 οπι Ὀΐθῃ), δηὰ ἰΐ 
τὃ5 ἀἰδβοϊοβοά ἰο Ψολη ὈΥ͂ ἃ νἱβίοη οὗ ἐμπδί οἱ(γ -- 
89 ΝονῪ ΦΔογυβαϊοη---ἀΔοδοθηάϊηρ γον ἢ θα ΎΘΏ. 
Φοτγδβα]ο) Ῥ͵ὼ5 τεραγἀ θα 88 (86 Ῥϑου Δ ἀπο]}- 
ἰηρ-»ἴαοο οὗἩ αοα, δῃά ἰο 6 ΗΙΘΌΓΟνΤΒ ἰΐ Ὀδοδῆλα 
ἐμπὰ8 ὑπ6 παίῃ Γ8)] δ ὉΪθτὰ ΟΥ̓ Βυβιθοὶ οὗ 6 868- 
ὙΘΗΪΥ ποτϊά. 09 σοησορίϊθη πανίης οσουττοὰ 
οὗ ἀοϑονι οἱπρ {6 ἕαίατο οοπαάϊίίου οὗ πὸ σ σιί- 
6ου5 υπᾶὰον ἰδ ἰπᾶρο οὗ ἃ Ὀοδα ἴα] οἰὐγ, 4}1 (μδὶ 
ἔο]] ον ἰ5 ἰῃ ζεορίησ Ἡϊιὰ (δαί, δηὰ 18 πο οἷν 8 
σατυυίηρς ουἱ οὗ 9 ἱπδῖο. [1ἰ 18 ἃ οἷν σῖτα 
Ὀοδυι ἔα] τγ8}}18 δηὰ χαίθβ; ἃ οἱ(Υ {πὶ πδ8 Ὧο 
ἐδῃιρ]6---ἴον ἰὑ 15 41} ἃ ἰθ} }[}9 ; ἃ οἷ᾽ (μδὺ ποοὰβ 
ὯΟ χα -- ἴον αοἀ 18 18 ᾿ἰχμί ; ὁ σἱγ ἱπίο τοὶ 
ὩΟιΒίηρ ᾿ἰπρυγθ ΘΥΘΡ ΘηΐΟΥΒ; ἃ οἰἱγ δ᾽] τὶ 
ἔγϑϑβ, δὰ βίγοδιιβ, δηὰ ζουηίδίηδ, δηὰ ζἔγυΐι8--- 
(19 Ῥαγαάΐδθο Βοχαϊηοά.᾽; 

Ὅ. Πιγροιλεεὶς οὕ ἰδὲ Απιετίοαη Ἑαϊίον. 

Ι. ΤΠ ρεγίοά οὗ (06 Νοῦν ογυβδ] οι Ἐψῷ}} 86 
Βυθδοαυοπὲ ἰο 86 Οὀηοραὶ Βοβυττεοίϊοη διὰ 
Φυάδριιοηί οὗ 0". χχ. 11-1ὅ, δηὰ 86 πον (χζε- 
διΐοη οὔ. χχὶ. 1. Τ ἷβ ἰδ, δ 6 δεν, {86 ὩοΣ- 
τὴ 8] Β6η86 οὗ [Π6 οΘοῃῃθοίίΐου ὈΘΙΘΘἢ ΤΟ Υ86 51} διά 
2 οὔ οἷ. χχί., δηὰ ἱβ οἱ ἰο ὯὉΘ δοέὲ δϑοϊὰα Ὀπέ 7ο0Ὁ 
τοδὶ σοζοηΐ γοδδοῦβ. Τηἷ8 υἱον ἰηγοῖτεβ ΠΟ Σοδὶ 
ἀἰ Β᾽ου 165 ; δπά, 8.}}} Τ τί μον, (Π 6 ὁπ ῖσς ἀςβοσῖρ- 
(ἰοῦ ἔοτ ὈΪ1ὰ8 ἰδ βουσί ἐπὶ (86 εὐθῇ μδσίσαὶ 
δα] 685 ἰμδὲ ΜΠ οχὶδὶ ἱπ (ἢ 6 βαῦ᾽οοὶθ οὗ {89 
ΜΙΠοποΐαῚ Εἰοκάοιι δου ὰ μανο οσἰ βίος ςος 15- 
ἀον {89 Ἰρδὶ οὗ {86 Νενν 96 γυδαίοτη, ΟΣ (δαί 15 
εἰοτίοβ βδῃουϊὰ Ὀο αἰπιτιοὦ ὉΥ {80 δββδι} 8 οὗ ὅ6- 
ἰδη δηὰ (Π6 νϑδο]]ἕίοη οἴ αοκ δηὰ Μδροξ. 

ΠῚ. 18 δεαί ἩΪ]} Ὀ6 (μ6 δῖειν Ξατίλ (ςοτρ. χπαὶ. 
1,2, 24). [ε 18 ναΐῃ ΤῸΣ Ὧ8 ἴο δρεουϊαῖο 88 (9 
ἩΠΟΙΒΟΡ (δαὶ Νὸνν Εατίβ ψι.}} 6 Ἰά δ 168] δα ἰθ 
δι υϑίδποο τὶ ἢ (6 Ῥγοβθηί, ΟΥὁ Ὑποίβου 1ξ μι. ἢ] ὃἊ 
αἰδογοηί. [1 ἰβ ἱπιροβαὶ ὉΪ0 ΤὉΥ 5 ἰο ἀείεοτταῖδε 
ἩΟΙΠΟΡ ἰὴ 6 Ῥγοδοηί δυοάδα οὗ (6 μπτηδῃ σὸς 
1 δ δἰ ΠΙΡΙῪ τοχοπογαίοα ὉΥ ἤτο, ΟΥἹ ποῖ δΟΣ 
ἔγοαι (86 ὉΪΥΟΓΒ84] ΟἾΔ05 ᾿ηίο ἩΒΐοΝ 81} ἐδέησε 
“παν δε τοἀυοσοὰ (2 Ρεί. 1. 10; Βον. χχ. 11) βοῖβε 
ΘὨΓΙΓΟΙΥ Ὡ6Ὺ ΕΑΥΙΒ, οΥ ἀπο} ρ-ἷδοο (ῸΣ τθδη, 
ΤΩΔΥ͂ ποὺ Ὀ6 Ὀγουρμὶ ἔογίΒ. 
1. 10 νῖ]] εχ δὶ---Ἰ. ΑΒ ἃ σϑὰὶ]ὶ 6}1γ---ἰδα ε]ο- 

τοῦ Βοὴθ δηὰ οϑρί(δ] οἵ ἃ ρον δεὰ (στο τΒ1Υ 
186 Βγιἀ9). 2. Α8 ἃ δ αϊίετίαὶ δ'ιψειδοὶ οἵ ἐμοὶ 
τα αἾἰΥ, 15 οτάον δὰ ρον. ᾿ 
Βτοῖ ἰ8ὸ δα πιϊιϊοὰ ἔδοι ἰμδὲ τθδὲ {86 Ανροσίϊε 

ΔῊ ΔΒ ἃ δ ψί 0, ΤΏΘΔΏΥ ἰθδρ ἰο (6 δομοϊπδὶοα 
(μΠδὺ ἃ ΤΩ] ΟἿΥ͂, ΟΥ ῥΐδοο οἵ δϑοάς, οουἱὰ ποῖ 
ΒβαΥθ ὈθΘὴ δυο} ]Σοἀ. [ἰ 5 βἀτηϊ έεαὰ ὉΥ 4]} 
ἐπ ἰμδὲ τοῦ ΦοΒη ὈΘμο] ἃ τᾶῶᾶβ ἃ δἐπεμίσογαπι. 
Ης αἱὰά ποὶ ἀΐγοοίγ Ἰοοὶς ἀροὰ ἰμδὲ πἢιῖο τντδὲ 
πο ἰο οχἰ πὶ [ὉΓ δὶ ἰϑδδὲ ἰἴσοο ἐπουδδπὰ γεατ-- 
89 Ὀδμο]ά, Τρ ΓΟ, 4 ὙΊΒΙΟΝΑΙ, Ευνβοι.. Βυΐί 
πίδὶ 88 {56 παίυγο οὗ (δαὶ Βγιροὶ ἢ ἯΔι ἱΐ 
ἐπιιεσίαί6 3 1. ε., ἀἰά ἰδ δγιηθοὶϊΐσο ἃ ΟἿἿγ ἰδαὶ 19 
γοί ἰο δοτηϑθ ἰηίο οχἰδίθ})06---ΟΥ ΓΑΒ 1 πιεοϊταίοῦ 
ὦ. 6., ἀἰὰ 10 δγταθο το δοπιοι εἷηρ οἾϑα δὴ ὁ ΟἿ, 
Πδιηοἷγ (Ἰὼ (815 ἰὈδίΔ 06), 8 αἰοτὶ θα σοτητηθδ:γ 
ἴῃ (Πη9 ἡυαα στηοηὶ οὗὨ (80 ἩΤΙΟΡ ἐΐ γμοσίοσιηϑὰ {86 
ἀουῦϊο οδοο δεὶ ἔοσί ἴῃ (86 ᾿δεὶὲ ῬδσαβτρΒ οἱ 
Ῥ. 146. ῬΥϊΠΙΔΥΙΥ 1 τῶ ϑ δὲ ΓΧΜΕΡΙΑΤΕ ΞΥΜΒΟΙ, 
ΒΥτὈΟ] τίς 8 τηδίεγὶ αὶ ΟἿ : Ὀπΐ, βϑοοπάδσῖγ, 
88 ἐδ Οἷ(Υ νδϑ ἐἰβοϊ ἰὸ "9 ἃ ΜΑΤΕΕΙΑΙ, ΒΥΧΒΟΣ, 
οὗ ἐο ἱῃμδὈϊ ηρς Οοτωσευπίίγ, ὁ δ ἃ ΜΕΡιαὺΣ 
(4 δεγγαπὶ) ΒΥΜΒοΟΙ:, οὗ ἐμαὶ (οσησου πιὶγ. 

Τοΐδ ἀου]ο υ86 οὗ ἐμ 9 βγτθοὶ δου] οοεαδῖϑα 
ΠΟ ΒυγΡρΥΐδο. ον, ἴῃ (πὸ ἢγδί ῥῖαςοθ, δὲ ἐδ τοοαὶ 
ΘΟΙΩΙΊΟΩ ἴῃ 8]] Ἰδηρυᾶβοδ ἰο ἀδποῖία ὈΥ (δ) δ88βὲ 
ἰοτπι, 88 ζοπάον, βοτηοϑίϊ πιο 86 ΟἿ, ξοτηθηβοθ 
0 π|8835 οὗ ἰἰβ ἱῃμδοἰ δηίβ, δὰ πκοπιοιϊτηοβ (δ 
οοαιρίοχ οὐίμὸ ἱπο. Τμ18 γ88 δοϊωσοοι διροδίδὲ 
1Μηὴ66 πΥΐογα οὗ (0 ϑοτίρίογοο--- 6 δοτὶρίχαὶ 
868 οὗἩ Ζίοπ, ΒΑΌΥ]οη, Τγτγα, τν}]}] Ῥγοεοῦὶ {μ68)- 
ΒοῖΙν 8 88 1] δίγαϊ ον ἰο (86 τηΐη δ οὗ δῖ. δὰ, 
ΒΘΟΟΔΑΙΪΥ, ἃ τηδίϑυίδὶ ΟἿ 8 Γγοα αθο Ἶν 6 ἐγρο οἵ 
ἰϊ5 ἱπποοιδηΐβ, οὐ οὔ 86 Ββίδιϑ οὔ ποῖ ἰέ ἰ6 (86 
Οδρίίδ]. Νο οὔθ οδὴ υἱδὶι Ἀόοτὴθ πὶ μβοῦΐ ἘΡΙΒΕ 
ἱμρτοβδοὰ ἰϊα (Π6 ὕδοὶ ἐμαί, ἴπ 18 σοσιθίη 
Ταὶῃ δηὰ ρστδπάθατσ, ἰ(β ἄθδίν δηὰ Ἰϊἴθ, ἰδ οσχὶδὺ- 
ἷηρ ΟἿΕΥ 18 ἰδ! Υ ἐπ ἰγρο οΥ̓͂ (π6 οχὶοίϊης Ἀθδιδ8 
Οδυγοῦ,. Τμΐδ ἰῃ οἱ ἐἰπη)θ8 τδὲ ἐσ οὗ ΒδΌγ]ου, 

ΠΣ οτῦον ἴο μο υπάοταϊδη ἀϊπρ οὗ ἐπα ροΐϊηιϊ, ἰδ τχέϊοτ 
Ὀ ἃ γοίου 1:6 τοδῶϑυ ἰο δ ῬΒΕΙΣΜΙΝΑΒΥ ΝΌΤΕ ΟΣ 188 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

οὗ Αἰμδπβ, οὔ ἴγτο, οἵ Ἔοπιο, δηὰ Ὄβρϑοὶδ!ν οὗὨ 
Φογυβα!οα. Απὰ, ἀουθι1]655, ἰὰ ἰ8 ἴῃ συϑαὶ τηθ8- 
ΒΌΓΟ οὐίης ἴο0 (8 ζαοὶ (δὶ ἃ ΟἸἐν διὰ 15 ἐμ δὈϊ- 
ἰδπὶβ ΔΥῸ 80 ΖΟΠΟΓΘΙΪΥ ἀοϑίρηαίθα ὈΥ οη6 δπὰ (ἢ 6 
5812 6 πϑδῖηθ. ἴῃ ἴδ ἰυάστηρηὶ οΥ̓͂ (86 τΤΙΟΥ, 88 
ι᾽9 οἱὰ 76 γυβαί θαι βυτ Ὀ01126 ἃ (89 1θΓ8ο] οὗἩ πο ἢ 
ἱξ 8 ὑπ Οδρὶί8), 8ὸο ἱἰ89 Νον Φογιιβδίϑῃ Ὑ{}} 
ΒΥ τ ὉΟ1120 ὑπ9 σον δοαὰ σοι Ἡ οὗ σοι ἰξ 
ΜῚΠ1 6 {πὸ δοάθ δὰ Οαρί (δὶ. 

σοποοτπΐηρς (86 Ὠγροίμοδὶβ ἰδ δὲ ἐ89 Νονν Φογυ- 
Βδίοιω ὙΠΙ οχὶδέ 88 ἃ χγοδὶ Οἱΐυ, 10 ἸΏδΥ Ὧὃθ Βαἰὰ : 
1. ΤΒΘΓΘ 8Δ΄ΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ {μ᾽ ρ5 'π {19 ἀοϑογὶ ρὑΐοι (1ιαΐ 
Βαῦθ ὑμοῖν τποβὲ δίαταὶ (ὑμῖν ΠΟΓ.8}}) ΔΡΡ]Ϊς8- 
ἰἰοη ἰο δασὰ δὴ δῦοάθ, 88 18 οὐἱάθῃὺ ὕρὸπ ἰδ9 
ὍΔΙΘ Ῥοσβαὶ. 2. Τιϑῖβ ἀρρ!ϊσαϊίοι 18 Βαρρογίοα 
ὉΥ (86 [0] ονὶης Θοπϑἰ ἀθγαϊϊοηϑ: (1) Αὐαδίθυϊ αὶ] 
ἀπο! ηρ- Ρἶδοο 8 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0Γ Γοδυττοοίοα 
8018 85 Ὑδ45 Εάθῃ (ὉΓ Αάδῃ, ΟΥὁἨ Οδβῆβδῃ ἴ9Ὁ [18- 
τοὶ, (2) [ἰ βϑβουϊὰ οδοδβίοῃῃ: πὸ βιιγρυῖδα ἰἔ ὑπὸ 
Βδ6 ἰοΥ ἢ ΟΒΤῸ ὑπαὶ Μ1}} ταῖβο δπὰ μου  γ ἐἰ9 
θοὰγ 5Βοι]ά ῬΥϑρατο ἃ διίπρ δηὰ ρ᾽ογίουβ δ οὰθ 
ἴον ἴἰ. (ὃ) 1 βῃου]ὰ Ὀ9 τοχαγάθαὰ 88 0 δβίγϑῃρο 
(ΐηρ 1 Ηὁ ὙὯΟ ῥΥΟΡΑΓΟΘΒ ἴῸΓ (9 ὈΟΑΥ͂ Βμουϊὰ 
ατληΐ τ 8η ἱπβρί της, ὑβουρὴ ρσοηθγαὶ, ἀσβοτὶρ- 
ἰἰομ οΥ̓͂ [18 ἕαίατο δυοάθ. (4) Ομ (89 δομΙΓΔΓΥ, 
86 χἱνίης οἵ ΒΟ ἢ ἃ ἀοβοτὶ ρίϊοῃ ψου]ὰ ὈῸ Ὀυὲ ἴῃ 
δοοοσάδηοο τι σον Β ἀθαϊης τὰ ἰδνδοὶ 
Ὀοίοτο Ἰοδϊηρ ἰμθῖὰ ἱπὶο ὅδηδδη, δὰ ἴῃ οουίἷ. 
ὨθδΔΌΘΘ οὗ 86 ἱπίοτιηδίϊοη ρἰσοῃ υ8 ὈΥ ἰδ6 Ρτο- 
ῬΒοίβ οοποοτηΐηρς [89 Ρα] πη χο ποδία, δῃ ἃ Θβρθοὶ Δ} 
Ὁγ (86 Αροϑβὲὶ]ο δὶ, Βοτα. υἱῖϊ. 20, 21. 

Α5 ἰοἰδα Ὠγροίμο8ῖ5 (δὶ ἃ σίογ βεα ΟΟΤΩτ ΠΥ 
85 ἰῃ ΒΟΙΩΘ 8686 ΒΥΙΩΟΪ Ζεῦ, 1ΐ τη 8180 "9 βαϊὰ 
(δδὲ τ }}6 ᾿Π 6 γ9 81 ΤΩΔΥ ἰδῖηρδ 'ῃ (86 ἀοδβογὶρ- 
(ἶοα ἐἰμδὲ πὰ ἰμοὶς τηοϑὲὶ πδίυγαὶ οὐ7εοίίυο ἴῃ α 
παίορίαὶ ΟἸἷίν, ἰᾺοτῸ δύο οἴμβογδ ἐπΠδὺ σδηποῦ Ὀ6 δ0 
τεζαγὰοαὰ ; 85, ἴον ἰῃβίδησο, ἐμαὶ (86 ΝΟΥ ΦΖογὰ- 
βδίοσα ἰβ ἐμο γίάο οὗ ἰο ᾿ζοῦ. ο δῖὸ βδυϊ 
ὉΡ ἴο ἐμ6 σοῃοϊυδβίοη ἐμαὺ ἃ σ'ογ Βοα ΡῬΘΟΡ]Θ ὙΟΣΘ 
οοπίοτηρίΔἰοα πῃ (86 Ἔχ Ἰ Ὀϊ(1ο οὗ (86 Ββγτρθοὶ. 

ἴῃ σοποϊυβίου οὗ {18 νγ0 8016 τηδίίοσ ἰὑὺ Τοϑν ὍΘ 
τοιατκοά (μαὶ ἐμ ἀου 9 γροίμοβϑὶβ δππουποοὰ 
ὉΥ (89 τῦῖϊον Ὀαϑύ δα 88.868 [86 σοηαϊ(ἰοη8 οὗἁὨ ἐῃθ 
ῬτΟΌΪΘαι ; 5 ἷῃ δοσοτάδηοο τ (ἢ {6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ δηὰ 
Βοτίρίωγαὶ 189 οὗἨὨ ἐπ6 πδιη98 οὗ Οἰτ168, ΘΒ ρ οἱδ!ν 
οἵ Οδρίἰα}85; διῃᾷὰ 18 Ῥτϑοίβο! Υ δηδιοζοῦδ ἰο {9 
Ὀὶνίηθ ἀοοϊαγαίομβ οομοοσηΐηρ πὸ οἷα Φοτυ- 
δδίοτῃ, 

ΙΥ. Ἴὸ δῃουϊὰ ἀἰδιϊπ ρου Ὀοίνγθϑι ἐδ 3ΖΖ.αέε- 
γίαὶ ΟἿἷέν ἀτιὰ 86 Νειο Εατίλ. Τδθ ΤΌΣΟΥ 888 [15 
δἰϊυαϊΐοι πὰ ὑμ9 ἰαἰίοσ, ἃ8 ζομάοι ἴῃ Επρὶδηά. 
Ἧο δι ου]ὰ 4150 ἀϊδιϊησυΐδ Ὀσίνθοι ὑπ οὐΐίζεπϑ 
ο7 ἰλε Οἰίψ διὰ (86 παίίοηα (χχὶ: 24). Τὴ ΤΌΥΠΙΟΣ 
ΔΙῸ τίβοη δηὰ κου δοὰ βαϊηΐβ, τὸ οοπδβιϊαὐθ (16 
Βείαάε (οἘ. χχὶ. 9), ἴ18}0 σουέγποῦδ (οἷν. χχὶϊ. δ, ζαδί 
εἰαμ4ε) οὗ {Π6 Νοτν Οτϑαίΐοη (866 Ὀοῖον ἰῃ Υ., ΥἹ].). 
Το Ἰδιίον ἀγὸ (ρΡ τοῦ ὉὈΪΥ) πιέπ ἐπ (λὲ ἤεδλ, πιο τ αἰ 
ἴπ 86 Ἰῖχμῦ οὗ (μ6 ΟἸΐγ, ψ8ο Ὀγίηρς ὑμῖν σΊΟΥΥ δηὰ 

Φ(Αδ δὴ Τπιηϑήΐδίο γιδοῖ, ἐδ 6 οὐπιμίασγεηρ οὗ ἔπ ΝΟῪ 
δογθκδ]οῖη ττοϑ ργΟΘΌὈΪ ἴ0 ἃ ἴαῦζο οχῦθῃϊ ἑάδαὶ, ΤὨΐ6, ἀοπθῦ» 
1οδα, 86 [80 σᾶδο ἴῃ ἐπ φμμζαογα οὔ ΑὨμοῖη. ἯΘ σλῃ Πατάϊγ 
ΒΊΡΡΟΝΟ δας ἐδ οὐρικζαογεῖι Ὀσοεϊ ἃ ὉῪ ΦΖοῦη ΜΔ8 ἰπ Δ] τὸ- 
ῬΘΟΙΔ οδἰπείζαγ ἴὸ ἔῃ ΟΕ (πδὶ ἰα ἴο Ὀ6, δηὰ γοῖ ἰξ ΙΠΔΥ̓ ΠΑΤΟ 
Ὀσδ 80 ἴοἃ κτοδίοῦ οχίοπὶ ἴπδπ ΘΟ δ΄Θ ὨΟῪ ὕΓΘ ἴο δὸ- 
τοῖϊ,. 1ὲ βῃου ὰ δοῖο ῃὸ ἀΐσείηςτῖν ποῖϑά, ταὶς τδϑ ϑοί ἕοτι 
τἰτἢ στοαῦΐ οαγὸ ἴθ τ9 Νοὶθ οὐ ΚΟ] 6π, τθδὲ ἐἤΟΓΟ 18 8 

ἀἰδθτοηοθῦ Ὀσένγοου δὴ Ππηπιοϊαέο ἑάδαὶ δηὰ δ ἡΙεάίαίᾳ 
Τθο ἴοστηον δἰ σῶγα γοργοϑοη (δ δοηλοί πίηρ δἰ παι δῦ 

ἷἰ (ἀρραγοπε) κί πὰ ἴο ἐδ οἐρειίαογομ, δ που ἢ πιὰ ἀἰδον- 
δΏΟΘΟ 86 ἴο ΑΓΕ ΌΪΟΓΒ; [86 αι ἴον αἰ ΤΑΥ͂Θ ΓΟΡΓΟΘΘΏΪΒ ΒΟΠ)6- 
τοίος ἀδογοηῖ ἴπ (αρρατθηῖ) Κἰ πᾶ, ὧ8 ἔπ δἰπτμζαογμοι οὗ 8 
ἑππαδ ἴὸ τοργοδεπὶ ΟἸτικῖ, δὰ ἐμοὶ οἵα ΟΕΥ ἴο δυσαῦο}}29 δ 
μαχεῖ οε Ρϑυρ!ο.--Ε. Β. 6] 

9---ΧΧΤΙ, ὅ. 891 

ΠΟΏΟΥ ἰπίο 1ί, διὰ τἴϊὸ δ. μοδ]ϑἂ (ον Κορέ ἰπ 
6418} ὈΥ͂ (80 ᾿θαγεβ οὗὨ 18 γε οὗἉ Ἰἰΐδ (688. χχὶ. 
24--2Ί; χχῖϊ. 2), ἑ, δ., ΨῈΟ ΓΘ ὉΠΟΊΟΥ 118 Ἰμβίσαο- 
ιἰἴοῃ δαὰ σογοσγηιηθηίΐ (866 ὈΘΙΟΥ ἱπ ΥὟ]].). 

Υ. Το όσα 7.6 Βγίαάδ Ῥυο δ Ὁ]ν ἰἀοπι 1865 (ἢ 9 
οἰτἴσοθηβ οὗ 80 ΝΟῪ Φογυδβαίθηι τ ἰ8 ἐπ 6 80} 668 
οὔ ἰμοὸ Εἶτνδὶ Βοβυνγγοοιΐου (860 ἰὰ6 ΑΌΡ. ΝΟΤΕ ΟΝ 
ΤΠῈ ΜΑΒΒΙΛΟΕ, Ῥρ. 88654.).. Τ}8 Ῥοάγ, [δ9 
Βιϊὰθ (ἰἀθπιϊοαὶ] Ῥγοῦδν τἱ ἢ ὑμ9 144,000 οὗ 
οἷ. χὶν. 1), τὶ} ῬυοῦθὈ}γ Ὀ9 σοτιρ]οίοα αὐ ὑπο (ἴτππ 
οὗἩἨ 1860 Μαγτίασε, οἶᾶρ. χὶσχ. 7-9. 1αϊοὸ {πὲ ρ]ο- 
ΤΙΟΌΒ ΘΟΙΩΡΔΩΥ͂ ἰΐ 18 ῬΥΟΌΔΌΪΟο (μα ΟὨΪΥ ἐπ 089 ὙΠῸ 
αν Ὀ60Π ῬΔΡίΔΊΚοσΒ οὔ ΟἸ τ βι᾿ 8 Βυμ αι οη δηα 
Βυοσυίης (ΟἾΠΟΥ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ ἰπ ΘΟΙΡΔΩΥ πὶ ἢ 
Ἡΐϊα, ον ὑβγουσδουῦ ἰδ 9 ργοβθῃὶ ἐθοῃ, ἰδ ροτὶοά 
οὔ (86 δΒυαιὶ)ἰδιΐοι οὗ ΗΠ 8 Ὀοᾶγν, ἰὸ Ομ αγχοῖὶ, (οἱ. 
'. 24) 9.:4}1} Ὀ6 γοοοὶ γϑὰ (σοιρ. [ἱκ9 χχὶϊ. 28-80; 
ΡΒ). 111.10,11:; 2 ΤΊι688.1. δ; 2 Τί. ᾿,. 13; ον. 
ἧι. 10, 26. 11||.12,.21; γνἱ. 9.11; χῖχ. 4-6, 860 4180 
86 ΑὖΡ. ΝΟΥΤΒ ΟΝ ΤῊΒ ΜΑΒΒΙΑΟΕ, 85 δῦογο. Ἐ 
ΤΏ686 δΔ΄Θ {Π6γ ὙΠῸ βἰὑ οῃμ ΟἸ γι᾿ 5 ΤὭτγοηθ, 0 
16 υπϊίοἀ τ Ηΐπὶ ἴῃ αὐἰ που! γ,- πο, 88. σό- 
ἑαίεα ἰο Ηϊτα σοῃδί 6 ἴῃ Βγὶάθ; 48 ἐοσείλον τοἱἐὰ 
Ηΐπι οοπϑίι αἰ ὑπὸ Κιημάοῃ), ἐ. 6., (86 φογορηΐης 
Ῥονψοῦ (896 Εχούβξδυβ ΟΝ ΤΗῈ Βαάβῖψεια, 1.1 (4), 

. 99). 
ΠΗ ΟΒδρ. χσχὶ. 2, 9, 10, ἀοϑϑ ποὲ σοΐοσ ἰο 89 

Μασγστίαδρο---ἰ Βαϊ ἰοοῖς ρἷδοθ αὐ ὑπ Ὀαρὶπηίηρ οὔ 
(86 Μ)]Θηἢ41] ροσίοὰ (8606 ΝΌΤΕ ΟΝ ΤΗΒ ΜΑΒ- 
ΒΙΑΘΕ, ῬΡ. 88084ᾳ.), Ὀὰκὰ} ἰο ἃ ΠΟῪ τηϑηϊ οϑίδί ὁ 
οὔ μ6 ρῥσορβοίϊοεὶϊ Βεγίάο, ἐμο Ὗ 196. ῬουὉ11688 Ὀ6- 
ἴοτο, οὐ δὶ 89 ὙΟΥῪ τηοϊηθηΐ Π6η, “ἰΠ 6 ΘΘΡΙΒ 
δα 89 Βοαυθῃ 86 δα Ὁ (ΟΡ. χχ. 11), 889 
δ σζαρὶ ΔΌΑΥ [0 {9 βοοτοὶ ρἷδοο οὗ Φϑῇουϑ. 
ΤΏ65Θ γ0Υ868 ἀΘΒΟ 19 ΒΟΥ ἃ8 ἀθβοθηάϊηρ ἔγοτα 86 
Ὀοϑοῦι οὔ μοῦ οὐ, ουὐ οὗ (80 Νοὸν Βδαδγοη, οἱοϊοὰ 
ἴῃ ΠΘῊῪ ὈΘδυΐΥ, ὕροὺ ἰδ9 ΝΟῊῪ Οτγϑαιϊοη, ΟΥΘΣ 
γΥ ΒΟ} 886 18 ἰ0 ἀοτηϊπαίθ. 
ΜΠ. ΤῈ παίίοης (860 ΔΌΟΥΘ ἱπ ΓΥ.) ν1}} δοη- 

Βἰδὲ (βΓΟὈ80}7) οὗ πιεη ἐπ ἰλὲ Πεεὶ, ἰσορὰ του δίῃ 
δηὰ [06 σὕγΒο, Ὀοζοιρ 8 ΒΟΙΥ δβ6θά, δηὰ ἀντ )]- 
πᾳ πὰ Ὀ]οθβθά πο 88 ππᾶὰθν (6 μουθγητηθηί οὗ (Π6 
Νὸν Φογυδβαίοι. ΤΠΟΥ Ν1] 6, ποὺ ἰΠ0 οὔδρυίης 
οἴ ἰο ρ]ογ  βοὰ βαϊηίδ, γῆο “ΠΟΙ ΒΟΥ ΤΔΔΥΓΥ͂ ΠΟΡ 
δ΄ βίνοῃ ἴῃ τηϑγτίαρσο᾽ (Μαίί. χχὶΐ. 80), Ὀὰΐ (89 
ἀοϑοθηἀδηΐβ οὗ μο89 Ψ80 ᾿ἶνα π ἰμὸ ἤ 688} ἀυτίης 
{86 ρνογϊοὰ οὗὁἨ (89 ΜΙ|]οππΐ4] Κιηράοῃθ. Βγότπ 
ἰὐἱυτη ΡΒ ΘΏΓΥ 888, “ Ηον “(86 ἡπλαδίίαπία οὗ (9 
ΒοαΥΘΏΒ δηὰ οαρί ὑπ ὩΟῪ 8ΓΘ,, ΔΓΘ {|Δ6 οὐέν 
{818 (086) 4}1 δηνδὶορίηρ, 811 τοἀποῖΐῃρ ἀεοΐυρο οὗ 
ἔγο, Ἰηἰο “86 ὩΘῊῪ ΒΟΔΥΘΏΒ δηὰ [ἢ 6 ΠΟῪ θαυ ἢ 1 
ἴῃ δον ἰξ τῇδυ ὃθ 84, ΤῊ6 Βδῖὴθ ΑἸ ΚΒ Υ 
Ῥόονον ἰδὲ σδουνογοα ΝοΟΔῊ δηὰ 18 ζδ. Ὁ ΔΟΤΟΒΒ 
1Π6 τδίοτϑ οὗ {86 τβί ἀο᾽υ 6, ΘΔ ὈΘΔΡ ΟἴμοΡ ἴὰ- 
ΠλΪ] 168 ΔΟΓΟΒΒ (86 οσγ δΒοοὰδ οὗ ἰΐ0 Βοοοπὰ, ἰο θ6 
ἐδ9 Ῥγοχϑηΐϊίοσβ οὗ {88 σοπὶϊπυθὰ ταο6. [1 ἸΠΔῪ 
ὍΘ γτοϊιογίοα ἐμαὶ {μοῖθ 18 ΠΟ Ῥτοι δα οὗἨ βοῖν 8, 
τηϊγδοῖοθ. ΤὙπδὶ 1Π6Γ6 18 ΠΟ ΘΧΡτΟΒΒοα Χο 186 8 
δαπι θα ---Ὀος (86 Ὀϊγίπθ ργοάϊοίδοη οὗ δὴ ουϑῃΐ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἱπ|}0}168 (88 Ῥτοτιΐδο οὗ ἃ βυδηοϊοηί σα 086. 

ΨΠΙ. ΑἸΓΒουκ (89 ΝΟ Φογ βδΊοτ βίδίθ ἰθ 
ποῖ ἰο Ὀ9 οοηΐουπαοα ψῖ (89 ΜΙ|]οππΐδὶ Είηρ- 
ἄοτα, ΠΟΥ ἰο 6 τορδγαθα 868 8 βίη 9 δοῃίϊπυδηοθ 
{πογοοῦ, ἰε 18 ἴο ὈΘ Ἰοοϊκοά ἸΡΟῚ 88 ἐμ δηϊ γρα 
οὗ ἰδὲ Κίπράομα. [ἴπ 8 8β0η86, ἱξ ἰβ (μαὶ ΚΙηκάοαι 

4 ὁ το ΟΧΌΓΟΘΟΘΟΙ πὸ ἀδοϊ ἀρὰ ορίηϊου 886 ἴο Ἐπ ΠΘΙΒΟΡ 
189 8 συ οσία οὗ πὸ ΕἾται Βοϑαττοοϊίζοη, 6ἢ4}} σοῦ- 
εκἰδὶ οἵ [Π|8 ΠιαΓίυτα: ΟΥ {9 ὙΓΠ"16 ὈΟΟῪ οὗ [Π 9 γΓοἀϑοιηρῇ : ΟΥ 8 
ϑοϊϑοῖ ροτίΐίοη, ἰπεϊυάΐης πο τηδτίγτο---ἰπὸ ἀπαρχή (866 ἢ. 103), 
Ηο ἱποιίποθ, Βοσουοσ, ἰ9 ὅπ ἰδϑὲ πιϑηξοηθὰ γἱ0Ν.--Ε. ΒΕ. Ο.] 
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Ταϊδοὰ ἰο ἃ δἰ κἢν »ἶδηο--- σου ρ]ο οἷ ἔγοοϑά, ἴῃ 
ἦϊ8. ὑθυυϊ τοῦ δὰ 18 δυδ᾽οοίδ, ἔγοσι δὶ] γυϑι δίῃ δ 
οὗ (09 ογτεθ. ΤῈὸ ΜΙΠοηπΙαὶ Κίπράοαι 58 {89 
Τοΐχη οὗἨ (0 βαϊηι8 ΟΥ̓ΟΣ 8 ὕγϑοθ δηὰ οϑδγί ἔγϑοὰ 
ἱπάοοα ἴἔγοπι ἰδ 6 δβδ8αι}8 οὗ ϑβαίΐδῃη, Ὀυΐ δὲ}}}, ἰἢ 
ΤΩΘΘΒΏΡΟ, ἰῃ βίῃ δπὰ υὑπάϑν ἰμὸ ουὐγϑο; {80 ΝΟΥ 
Φογύβαίθαι ρορίοα ἰβ ἰμαὶΐ οὗὮὨ (6 τοῖχῃ οὗ (89 
ῥα τθα ΟΥ̓́ΘΡ 8ἃ Γῶ00 δηὰ θϑσί ἢ ρου οὐ ν ρυγὶ- 

᾿Βοὰ. 
ΙΧ. ΤῈ ΟἿ 180], δ ἐΐ τ 1 Βᾶνο ρἱδοϑὰ ἴῃ 

ἧς ἴτ1ὴ09 ΤΈτοΙο οὗ ἀαοα δά ἰδ [δῦ (χχὶΐ. 8), 
ὙΠ Ὀδοοτλθ ὑπ ποῦ]δϑὶ οὗ {86 ΙΏΔΩΥ ΙΔ ΒΊΟΏΔ 
οὗ ρανοη. Νοίίμ ον ἱἰ, ΒΟΤΟΥΘΡ, ποῦ ἰδ6 ΝΟ 
Ἑδείὰ οὐ τυ Βἰοὶι ἰἰ 18 δβδἰίυδίο, ἰποϊαἀἰηρς ἰἰ, ψὶ}} Ὀθ 
{86 ἰο(Δ) ἐγ οὗ ἤεαυθῃ. Φοδῃ δὴν μ6 Βγίας ἀ6- 
βοθηϊης οὐ οΥΓ ἤεαυεη (χχὶ. 2). Το Νὸν ΕΔ ἢ 
Ὑ|1 Β6 οὔδ οὗ 86 Ἰογαὶ ργουΐϊῃςθα οὗ Ποδυϑῃ, μἢ- 
ἀον {πὸ Ἰἰρκμὶ οὗἨ Ἡδδυθη, χονογηθά Ὁγ (86 Οἱ ΕἸ ΣΘῺΒ 
οὕ εδδγυοη; Ὀα( ἰὲ τ }]}} Ὀ6 (9 δθοὐοθ οὗ πιδῃ ἴῃ δ 6 
βοδὴ. ΔΙίαγ ἰξ ποὶ Ὀ06Ρ ἰο Ηθανυθῃ ἃ τοϊδίϊου βἰ- 
ταΐδρ ἰοὸ (δαὶ Ὀογηθ ὉΥ Βάθσδηῃ Ὀσίοτο ἰμ6 {41} 
ΑἸΙΒουσ ἰῃ ἰξ (μ6γῸ ν1}} Ὀ6 πο ἀϑδίδ, Ῥοβϑί Ὁ] Υ 
ἔγοτα ἰὶ νὰ}} ὍὈ6 ἰγδηβρονγίϑα (0 οἶβὸνρ βοθῆ 68 : 8 
Ὀϊοδβοὰ ἱπηδοϊίδηίδ, πα (ΠΟΥ δδῦθ μῥδϑβοὰ 
ἰγουχσὰ {ποῖ ρδίῃηϊοθθ, δη  οὈ] Ὡς Ρυρίϊαρο. 
Ῥοβδί ᾽ν, 18 ἐπ Δ ΔΌΒ ΤΠΔΥῪ Ρ888 ΔΎΔΥ ἰ0 ΟΥΒΟΡ 
τοϑηδίοη 9 ἴῃ (᾿6 ΕΔ ΠΟΥ 5 ἤουδο, σοῖο ἀπο}, ἐξ 
ΠΙΑΥ Ὅ6, (89 Απμοῖὶβ τὸ Κορὶ ὑμοῖν ἄτγϑιὶ δϑίδίθ, 
δῃηὰ {μ60 ρἱοντδοὰ δα θ᾽]θοὶα οὗ ἐμ ΜΙ|]]ΘμπΐΔ] 
ΕΚίπράοιι, δηὰ οἰογα αἰογδοὰ Ὑᾶῖο ἀϊὰ ποὶ δἱ- 
ἰδίη ἰο (9 ὅτδὶ Βδδυγγθοίί η. 

Χ, Τὴο Ῥγορμϑοὶοδ οὗ τι.6 Βοείογαίΐ οη δὰ ἐδ 6 
ῬΑ! σοηοβία ({ἰκὸ ἰμοβθ οὗ ἰδ ἜΑΜΡΑΣ δδνο 
ῬΤΟΌΔΟΌΪΝ 4 ἀουῦ]ο δρρὶϊοαϊΐοα. [π|ι}}} δηὰ 
ἐγρίοα! γ (ΠΟΥ͂ ΠΠΔῪ τοίου ἰο (6 Μ|Ι]ΘΩηἷ4] Κίηκᾳ- 
ἄοτῃ, σι ϊοὰ 8 4 ἴἰγρὸ οὗ (9 ΝΟΥ ΦογΌδδ τη. 
Οἱεϊ παι οἷ δὰ σοταρ]οίο Υ, ΓΔΘΥ δα σοδροοὶ ἰ0 
ἐμ Ἰαίίον, (6 Κίπράοιιῃι οὗ (9 Ῥοσχίθοι Βοδβίο- 
ταιϊίου. 

ΧΙ, [π οοποϊυδίου, 9 ττὶΐονρ πουἹὰ νοι δυὶ 
ἐμδὲ μο ἤθοὶβ πλοϑί θϑν ἰμδὺ βροουϊδίΐοι οα {15 
Βυ ᾽δοὶ 158 ἀδηροσγουβ. ροουϊαίίοι, ΒΟΤΘΥΘΥ, (0 
ΒΟΠΙΘ ἀορτοθ ὑπο γ9 πχυδί ὃθ, ἰ{ ποτα Ὧ6 δίυαγ, -- 
διὰ βίυγ πο γ0 τιυϑὺ Ὧθ, ἰ γγὦὸ Ὅο οὐὈοαϊοθηΐ ἰο 
1Π6 δοτητηδηὰ ἱπ ρ}16ἀ ἴα ἐμ 9 Ὀοποαϊοἰΐου, “ ΒΙοδδοὰ 
ἦδ 6 ἐμδὶ σοδά δἰ ἢ δπὰ {Π6 0 ἐμαὶ βϑδρ ἐδ τογὰβ 
οὗ (ὲβ ῬγορΒοοΥ Ὁ (σΒ6Ρ. ;. 8). [Γἰ ΤυΔΥῪ 4180 Ὧθ 
Τοπιαυϊκοὰ ἰμδὲ ὑπ086 πο Βο]α (μ9 ουγγοῃΐ ορὶ- 
πίοῃ 88 ἴο {||6ὸ Νοῦν δογυβδ θη, δρεοιαίθ 88 Τ68}}γ 
88 ἀοε5 {6 τὶν. Το βίαν οὗ (μὸ Ὀἰν᾽ηΘΥ 
αἶνϑη Βονοϊαἰΐοι 65 σοηΥἹηοθά ἐπ οὗ οοτ δίῃ ἔδοίβ 
σοποογηίηρβ (9 ατοδὶ πὰ ρφἰονϊουβ Βα )θοὶ. Τ16590 
ζαοία, ἰοχοίμον τ ἢ σαγίδ! ἢ ῬΤΟΌΔΌ] τ ] οαἰίοσιδ, 
86 888 βἰαἰϑὰ τὶ ἰγοι Ὀηρ, δα δ ἐγυδὶδ τὶ ἢ 
Ῥοοοτίης τἸιοάοϑίγ. Ηρ πον βαῦτα δ θαι ἰο ὑ86 
οοπδίάοταίθ οοπδίγυοίΐοη οὗ ἷἰθ χοδᾶθΓ8.---Ε. 
Β. 6.1" 

4 [1116 ἩΥΤΩΠΟΪΟΑΥ οοπηοοϊοὰ Ἡὔὰ ῖξ ἐπ0 Νονν ΦογΌδα] 61) ἰΦ 
σχοθοά ραν το. Α βι;δ!} πογὶς θοαὶ ἰθὰ Ὁ ΜΟΤΉΞΕΒ ῬΕΑΒ, 
πΒυθΑ ΕΝ, ὈΥ ἩΙΠΠ ἴἶαπι Ο, Ῥνίπιο (Α. Ὁ. ΡΒ. Βαμάοιρῶ, Νὸν 
γὙοσῖς, 1866) κίνοβ ἐο ϑηζίγο Ῥοϑιι 80 πδιρϑᾶ; 118 ὨΙΦΙΟΤΥ, 8δ6- 
γοταὶ οὗ ἰῷ υογβίοπα, δὰ 6180 βούοσδὶ οὗ ἔπο δῃοίϑηξ ὨγΙΏΏ8, 
ἐ κε δηὰ ἘπαΙ θἢ, θησθ 18 Βδηε οἴ, δηὰ πὶ ΣΠΔΗΏΥ 
ἰηδίδποθα ἰἰ8 ἰδηκτιαχο, ἵοτο ἀγα. ΤῸ ἴΠ680 ἩΥΤΔΠΒ, ὁΠι- 
Ὁοάσιδε 88 ἴΠ6Υ ἄο [πο ορίπίοηδ οὗ ΤΏΔΗΥ οὗ [Π6 πα[ηϊθὰ ἔδ- 
ἴδογα οὗ (πὸ ΟἸ τοῦ, δηὰ δυηᾷ [ἢ ΟΥΟΙῪ ἰδπὰ, [5 ἀπ8, πιοτὸ 
Δ ἴο Δασι οἶσθ, ἴπ6 Ὀγουαῖθαηξ ἰοἰογργοϊδιίοη οἵ [6 ΑΡο- 
οαἰγρέίο ἀοβοσίρείοι. ΤΠ οτἱκίπδὶ ἘΠ 6} ἴοστο οὔ [Π9 Ὦ 
8ὲ ἷϊ οχίδίβ ἰῃ ἃ 8δ}8}} νοϊπθ οἵ ΤΟΘΕΣ. ΟΤΟΙΜΘΟΟΙ οἵ [δο 
διὸ οὔ σόοι Εἰιζαῦοίι, ἰῃ ἐπ ΒΛ δ ΜΌσοιτι, ἨὯ8 ΘΟΙΩΘ 
ΣΘΑΙ δζοὸ ὈυὈ] 86 ὉΥ Ὧτ. ΒΟΙΔΣ. Μοάοτείτοῦ ὮὉΥ Βδγῶθα 
88 ἰο 118 δρο! ἴῃς, ᾿ξ ἰθ δα 9011: 

Α ΒΟΝΩῸ ΜΑΡΒ ΒΥ Ε. Β. Ρ. 

Το (λ6 ἔμπα οι. “ίαπα." 

δοτυδδίθιῃ ΤΩ ΠΑΡΡΥ͂ Βοτῃο] 
ὝΠΘΩ 588.4}} ζ οοσϑ ἴο ἴπ66, 

65 58})4}} ΤΏ ΒΟΓΓΟΤΒ μήγο δὴ μὰ, 
ΤΥ 70γὃ6 ψἩ᾿θ0 8}}Δ}} 1 θοῇ 

Ὁ ὮΑΡΡΥ͂ Βδγῦοτ οὗ {86 βκαΐηΐξ, 
0 βιπνοοῖ δῃηὰ μ᾽ ϑδαδδυ δοὶϊ, 

ΤῺ ἐ.80 ΠΟ ΘΟΓΓΟῪ ΤΩΔΥῪ ὕὈ6 ἰοπῃά, 
Νο κείϊοί, ὯΟ οδσο, δο (οἵ. 

Τὴ (Ὧδ6 Ὧο αἱ οἶς ΠοΘδ ἸΏΔῪ 86 Β06Ὦ, 
Νο υτγί, πο δοῆθ, πο ΒΟΙῸ: 

ἼΒοτο ἰδ ἢο ἀοαίν, ἢὸ παν ἀο8, 
ἘΒΟΓΘἘ 1179 70. ΟΥ̓ΘΓΙΔΟΣΟ. 

ἾΝο ἀαυνρίδῃ ταΐδέ ἰδ ϑβόϑῃ ἴῃ ἐΐ66, 
Νὸο οοἱᾷ ποῖ ἀδικϑοτθ πἰκχῆϊ: 

ἜΒοΥΘ ΘΥΟΙΥ δου! δ 68 85 ἔδο 
ΤΏοτο ἀοὰ Ηϊπδοϊέ κἰτοοῦ ᾿ἰκμὲ. 

ΤΏοῖο Ἰδὲ ἀπά ἴπστὸ σδειοὶ ἀπο ]!, 
ΤΌΏΘΣΟ ΘΏΥΥ ὑὕδδγθ Ὧ0 ΒΎΘΔΥ, 

ἘΒογο ἰδ πο ἢ κοτ, μαδὲ, ποῦ οο]ὰ, 
Βυΐ Ρ]ΘΑΒΏΓΟ ΟΥ̓́ΘΟΓΥ ὙΔΥ. 

δοΥΏΘΑΙ τα  ΖοΓΏδδΙ οι ἴ 
παν κων ν {0}... ΤΑΥ͂ τ 

Υ ουὐϊοβο ἦονβ, δῃὰ οὗ ἔδιο ΒΒ18 6, 
Ῥαγίαϊογ δγοὸ ἴ0 ὕθ. 

ΤῸΥ τη116 τὸ πιδάοϑ οἵ ργϑοϊοῦβ δβίοδαδ, 
Υ ὈΠΊΝΑΣΚΒ ἀἰδτοη ὧδ ΒΩΌΔΊΟ, 

τὰ δ᾽ γόθ δῖὸ οἵ γἰκῃς οτγίϑης ρϑασί, 
οοσάϊης εἰσ δηὰ σΣϑσο. 

ΤῊΝ ἰυττοῖδ δηᾶ (ὮΥ γ᾽ υπμδοῖθο "ὦ 
ὝΙΕΝ σασθυπο}οθ ἀο κῃ ΐη 6, 

ΤΌΥ ὙΘΥῪ πἰτοοίδβ διὸ ραυοὰ πὶ ροϊᾶ, 
" ἄωρς δ μὰ οἷοδαγ δοὰ ὅπο. 

ΤῊΣ ΠΟΌΒ66 δτὸ οὗ ᾿ΤΌΓΥ, 
ΤΥ πίπάον ογγδῖδὶ οἶδας, 

ΤῊΝ {106 δτὸ πιλδο οὗ θδδίδη χοϊὰ - 
Ο (ἀοά, ἔμαὶ 1 ψτοτθ ἴμοτγο ! 

ὙΠ ΓΥ παῖδ πὸ ἱπίος ἀοῖϊδ οοτοθ 
Τμδὶ ἰ6 ποΐ μαδαίῃρ οἰεδῃ, 

Νὸο ἐρίἀοτ᾽ 8 πε, ἢ0 αἀἰτί, Ὡο ἀπεξ, 
Νὸὺ ΔΙῚ Δ Ὺ ἔμογο Ὀ6 8608. 

ΑἸ, ΤῸῺΥ δπθοῖ Ποιῖηθ, δογηθδΊοτ ἴ 
δοιϊὰ Οοὰ Σ πετὸ ἴῃ 18εο, 

ου!ά Θοὰ ὯΥ ττοοθα ᾿γσοσὸ δὲ δῷ οῃᾶ, 
ΤῊΝ 0γδ ἴδδὲ 1 πυὶρῃϊ δ06. . 

ΤΥ βαϊηΐδ δὸ οσονγηϑὰ πἰτἢ κἴΟΣΥ (τοδῖ, 
ΑΥ̓͂ 8.06 (ὁοἀ ἔδεοοϑ ἰο ἴδλοο, 

ΤΌΟΥ ἘΠ ΠΙΔΡΉ 58:}}}, ἐπιὸν 811] σα οΐον, 
Μοδὶ ἈΔΡΡΥ ἰφΦ ΤΟΙΣ οα86. 

ἯὍ7ο θλί ἂγὸ Ἠ6Τὸ ἴῃ ὈΔΌΪδπιθοξ 
ΟοπΕ Ὡ5ΔΠ}γ ἀο τοδὶ : 

79 εἰκἢ δη βοῦ, ΜἨθ ὙΘῈΡ διμῖ ἨΔΙ, 
Ῥογροΐζυμ}} νὸ βτοδῆ. 

ΟἿν δ'ινοοῖ ἰὰ χηιϊχεᾶ υἱ τὰ Ὀέξος καῖ, 
Οὐ ρῥ᾽ϑδδῦγο ἰθ Ὁυὲ ναΐῃ, 

ΟἿν 20γ8 δοασοθ ἰδδοῖ (ο Ἰοοκ Ὡς οἱ, 
ΟἿΣ δΟΙΤΟΥ͂Τ δ[1}}} σουμδέσι, 

Βυὶ ἔποτο (867 1{πτὸ ἴῃ δος ἀοῖ εμέ, 
Βις}} Ρ]οαδῦτο, διὰ δυο ΡΊΔΥ, 

Αδῖδας ἴο ποτὰ 8 ἐρουδαηᾷ γ θα, 
Ῥοϊδ βϑοϑῦ 88 Υ ἥ 

ΤΥ υἱπογαγάδ διὰ ΓὮΥ ογοϊα τάδ 819 
ἤει ὈυρΌ α] δοὰ ἔαΐτ, 

ἘῸ]] Τυτηϑοὰ τί ἰτϑδα δηᾶ ἔγαϊο, 
Μοεὶ πομάοτζῃϊ δὰ χασο. 

ΠῺΥ ρκαγάομδ δὰ ἐὮῪ μο]οπὶ μαῖχν 
ΠΑ τατον ΔΙῸ Πτ068 : 

Ἐποτο στον βηοῖ ονγοοῖ διὰ Ρ᾽δαδβοαοὶ βΟΉΙΕΒ 
Α5 πον 69 6186 ΔΙῸ 6600}. 

ΤΏ ΘΤΟ Ὠθοΐδν δηά διιῦσοαϊία τοοδα, 
ΤΠΟΓΘ ηυδὶς δοὰ οἶγοῖ ευσϑοῖ, 

ΉΤΟ ΤΟΘΗΥ ΚΤ [411 δϑδά ἀδίη!:γ ἀτὰξ 
Ατοὸ ἰσοάάθῃ υάος ἕδος. 



. ΟἼΑΡ,. ΧΧΙ]. 6-21. 898 

ΤΌοτο εἰ ΔΒΑ ΒΙοΟΣ 1Π6ΓΘ ΒΌΘΑΓΥ ΩΤΟΤ, Ουτν Ἰαὰν δ μ5 λίασπ(ϊοαί, 
ΤΏστο Ὠδγά δηὰ ναϊ δυοαηά, ὙΠ ἴὰπ δυγραβοίης εισοοέ, 

Ὕπει ἰοηρσυο ὁδῃ ἰ86}} οτ ἢϑησὶ δοποοῖγθ Αἰὸ Δ11 1:16 νἱγχίηδ θϑασ ἰμοἷν ραγίδ, 
Τ8670γ8 μας [Πθτ0 δτὸ ἰουπὰ!] Βἰ(εἰπς δῦουθ ὨογΓ ἴοοί. 

Ουϊὲο ἰπτουρ ἢ ἴΠο δίγϑοίβ, ψῖ ἢ δἱϊνοσ δουσηά, 7 Ῥσμπι ἀοί ἢ βαίηϊ ΑἸ τοδο δίῃ, 
Το ἤοοῦ οἵ 6 ἀοιῖι ὕονν, Βαίης Αὐϑιίηο ἀοί 89 1|Κο; ᾿ 

Ὅροι ψθοθο ὑδηΐϊθ, Οὐ ΘΥΟΣΥ͂ 6[ά6, ΟΙὰ δίπιοοη δηὰ Ζβοῆδυν 
ΤῊθ ψοοὰ οἵ "9 ἀοί ᾳΙΟΥ.. Ηδτνο ποῖ ἐποὶγ δοὴς ἴο δβϑοῖς. 

ΤΌοτο ἰζθ968 ἴοῦ δυουοῦο Ὀθαῦ ἔγυϊ, Τθοτο Μαεχάδ]θηθ Ὠδῖἢ Ἰοἵξ ΠΟΥ ΤΏΔΕ, 
Απὰ ονογποτο ἀὁ ΡΠΒΕΙ Αὐᾶ ἙΟὨΘΘΥΖΏΪΥ ἀοίῇ δἰηρ, 

ΤΌΘΡΟ ΟΥ̓ΘΓΠΊΟΓΘ ἴῃ8 Δυκοὶν δἰ, ὝΠΙ Ὀ]οδδοὰ δαί ἐδ Ἡ Ο60 ΠΑΥΤΩΟΏΥ 
Αμὰ ογὐογοῦο ἀο δἷηκ. ΤῺ ΘΥΘΓῪ δἰγοοῖ ἀοίὴ τίηκ. 

Τποτο Ὀαν ἃ δίληφ ἢ δτρ ἢ Ὠδοά δΦογθεδ]6πι, ΤΥ ὮΔΌΡΥ Ποιηθὶ 
ΑΒ τηδδίρυ οὗ [6 οδοίξ; ὙουἹὰ Θοά ΩΣ τότὸ ἴῃ 66, 

ἴοη ἰθουδΑηὰ ἰἴπ166 ἐπδὶ ἸηΔ ἢ ΓΘ ὈΪοδὲ  ου!Ἱὰ Οοὰ Υ ᾿τοϑδ ΤΟΙ δὲ δὴ ϑηὰ, 
Ἰδὲ τΐκῦς τό σε υδὲο ΠοΘΣ, ΤΣ Κ0γδ 18ΔῈ 1 τοὶ 8001--Ε. Β. Ο] 

᾿ ΤΗῈΕῈΣ ἘΡΙΙΟΟσΌΕ. 
; ᾿6Β.». ΧΧΙ], 6-21. 

1, Τὴε Απρεῖ ἀπά “ολπ; ον ἰλῈ Μεοάϊαίοτε 97 (δ6 Δροοαῖψρεε. 

δ. Απα8}9 βδϊα υῃίο τη0, Τ680 βαυίηρϑ [ππ0Γ8] αγὸ [181] ἀπ ἔσὰθ: δηᾶ {86 Τογά 
Θοὰ οὗ ἐμθ ΒΟΙΥ [οπ|. ΒΟΪΥ ---ἴπι8. Βριγι8' οὐ 186] ρτόρῇῃοίϑ βοηὺ ΗΪ8 δηρδὶ ἴο Βῃ6 ὑπο Β18 
βοσυδηίβ (Π6 [ν 881] (ϊηρθ τ ἢ ὅς ὙἘ108] πιυδὺ [ἴη,8. ΘΟΠ16 ὕο Ρ858] ΒΒΟΣΟΎ 6 ἀΟ0η6 

7 ίοπι. Ὀ6 ἀοη6)}. [π8. ΑΠ4]" θ6ΒοΪά, 1 οΘομηθ υ]οΚ])Υ : Ὀ]6βθθα 8 6 ὑπδὺ Κοθροίδ {89 
8 δδαυίηρθ [ΟΓ(8] οὗὨἨ [Π6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ οὗ {818 θοοΚ. Απὰ [ἐπ8. ἐξ τ0α8] 1 Φοδη [ἴπ8. σἘῸ 

ἢΘΑΓα 8η4] βαν (8.680 ὑίηρΒ, δηα Ποιαγὰ ἐΐσην [ὁπι.., πὰ Βοαγὰ ἐλθην]. ἀπά πῆρ 
Ι δα [οηι. ῃ84} Βεαγὰ δηα βθϑὴ [8850]", 1 [6811] ἀότη ἴο ψογβΐρ Ὀαΐοσο ὑμ6 ἔδοὶ οὗ 

9 (86 δηρ6} πίοι [080] Βιιθτγοα τὴ {8656 ἰΐηρθΒ. ὙΒΘΩ βαῖῃ ἢὸ [Απὰ ἢθ6 βδ8.}Ὲ 
πηΐἴο ΠΊ6, 29 λοι ἀο τὲ [οπι. 8866 λοι, ἀο τϊ---ἰη)8. ΤᾺΪΚΘ. ἢ6647 ποῖ: ὉΓ [οπι. ἔ0Υ] 
δι [ΠΥ [ὁπ|. [Ὡγ ---ηϑ. 47] [6110 βογυϑδηΐ [ἴπ8. οὐὗὁἨ [866], ἀπὰ οὗ (Δγ Ὀγοίβσθῃ [ἢ 

᾿ΡγΟρΠοίβ, δπὰ οὗ ἔμθπὶ Ὑ]οὰ [{π 086 Μ1Π0] Καδρ [86 βαυίῃρϑ [πΟΓ(8] οἵ {18 ὈΟΟΚ : 
10 πόσβεὶρ αοα. Απα ΒΘ βδῖτἢ απο τη6, 368] ποῦ [ῃ9 ΒΑΥΙΏρΒ [ΟΓᾺΒ] οὗὨ {Π6 ῬΧΤΟΡΉΘΟΥ 
11 οὗὁἨ 818 Ὀοοῖΐς: ἴογδ (0 (πὸ 8 δ μδηά [π681]. ΗΝ {παν 18 υπ]υδί, ]οῦ Ἠΐπὶ 

Ἀ6 τἀπ]υδὲ [1μοὐ ἴπι ὑμδὺ ἀοοίμ ἰη] αϑιῖοο, ἀο ᾿ῃ) 8.106] 8.}}} : δῃηα Ἦ6 ὙΒΙΟΝ 18 ΑἸ, 
Ἰοὺ πὶ Ὀ6 ΔΙΓΠΥ [πα Ἰοὺ {86 ρο]]υϊοάδ Ρο]]υΐο Πἰπιβ6 1} 80}}} : δῃὰ ἢ {δμαΐ 18 
τσ οουβ, 1οὐ ἴπὶ Ὀ6 τἱρβίοουβ [πὰ Ἰοὺ (μ6 τἱρῃίθουβ ποτὶς ΥἹ Ἢ ὑθοι8:} 6557) 8.1]]:: 
δια ἢ {μδὺ 18 ΒΟΙΥ͂, ἰοἵ αἰπὶ Ὀ6 ΒΟΙΥ [πὰ ]εῦ {μ9 ΒΟΙΥ (ἅγιος) βδῃοι ῦ ἰπιβο "ὶ 
(ἀγιασθήτω))] 8111], 

2. ὕεευδ, ἰλε Αὐἱλον 9.7 ἰδλ6 Αροραΐγρεε; (δε ϑρίγίί; απᾶ ἰδ6 Βτίάδ. Σ 

12 ΑΔΑπῃά, [οηι. Αηα,5] Βε[ιο]ᾶ, 1 οοπιθ αυϊοκὶγ; δῃὰ ΠΥ σοναγὰ ὦ τι τὴ6, ἴο 
δῖνο ΟΥΘΣΥ π8ῃ ΘΟσΟΓΐηρ [οηϊ. ΘΥΘΙΥ͂ ΤηΔἢ ΒοΟοΟΓΡϊηρ---ἴη8. ΤΌΠΟΙ ἴο 6868} 

8 8δ8 δῖ8 μους 8}}8}} Ὀ6 [ογι. 88.4}} δ6---ἶπδ. 186]5 [1 δὴῃ [αην---ἰηδ. 186] ΑἸἹρὴδ 
δηα [ἴπ8. [86] Οπγορα, ὑμ6 Ὀορὶπηΐηρ δὰ (86 δηᾶ, [οηϊ. (86 Ἰηηηρ 8ηα (6 

14 6πα,] {μ6 ἔτγβὺ δῃὰ {μ86 ]δϑ ὉΝ , ἴα Ὀορίηηΐην δηα (89 654]. Ἰοββοα αγὸ 
ΠΟῪ ὑπαὶ ἀο ΐβ Θομπηπιβηπιθηίβ [οπ|. ἐμδὶ ἀο ᾿ιΐβ οι δηαιηθηίθ8.--- 8. 88ἢ 
{πο ῖν τοῦθ8]"", ὑπδὺ ΠΟῪ ΠΥ Βᾶνθ [ἐπ8. [6] χίρῃῦ ἴο [ον δυϊ οΥ Ὑ ον (ἡ ἐξουσία 

ΤἘΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 
ἯὍ7ο μίτνο [86 τοδάϊῃρ τῶν πνευμάτων τ. π΄, ἰῃ δοοοτάρῃοο ἩἱῈ δὲ. Α. ΒΡ. [ᾧἢῬ.. Ῥεῖ. ὁχοορὲ 4:᾿..] αἱ αἱ. 

. Βαί, ἰὴ δοοοτέμηοο τί Α. Β5. [δὲ. ΜΙ 
φ᾽υν»ν» 

ΜΡ, 
ἜΣ οθ.8 9) 

«  Ζ Ε 
δ, τα 

56 β 4 5 ἌΧ Ι 

Ἢ δ -.} ΕΓ 3 --" κ Ι ΒΡ, ἴω 
". ΝΑ. Βδ., ᾿ροΒιθδος {Αι Ττοκ., Τίδο".1, ἰπϑοτὲ γὰρ δἴποτ καιρὸς. ; 

ἯΦο κἰνο ἴδ τοράϊης ὁ ῥυπαρὸς. [80 “Κ Ἐ. ΟΊ] 
Ἰ. Δικαιοσύνην ποιησάτω, ἴῃ δου. πεῖ δᾷ. Α. ΒΑ,,--δὸ ἱποροτίδοϊ τοδάϊηρ δὲ οοῃίσαδίοϑα Ὑ] ἢ δικαιωθήτω. 

, Δ. Κα. Α. αἱ αἱ. οἷτο {Π|9 τοδϊης ἐστὶν αὐτοῦ. 
ογ΄. 15. Ὑο θοᾳΒοΏ09 οὔ [80 6ο., ἩΠΙΟὮ Ρἴδοοθ ἡ ἀρχή. οσἵο., ἢτεὶ, [5 πυδυςΠοτὶκοά, : 
οΓ. 14, Απ ἰπροτίδηϊξ νασίδι οη ὀοσαγα ἢότο. Το γουδϊηρ οἵ δὲ. Α. Γ, 38, Ῥωΐσ., γα. τας., 4 :1λ.1, αἱ αἷ.. ἴα πλύνοντες 

τῶε στολὰς αὐτῶν: δαὶ οἵ ΒΚ, οἱ αἱ., ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. Βϑηη Δοὰ Τιϑοοηάοτ αἷγὸ ἰ86 οττοσ. Ὀυσιογάϊοοϊκ, 
σίτ )ο οί ἕο, Ὀγοίετο {80 Ἰδέῖον χοθάϊηρ, Ὀοοδηθο ὃδ {πηκὸ πὲ [ἴ τηΔῪ ἢδνο Ὀδοη τοϊθοϊϑα ἴῃ ογάον [0 δυοϊὰ {8:6 ἰοἴθττυρ- 
οα ἰο 9οδαν᾽ ἀϊδοοῦγοο. ΤῺ οοπίοχὶ δθὸ ἰδ, ἰβογοίοτϑ, [ἢ ἴανοσ οὗ Κο. 1. 
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ἐπὶ)]}, {π6 ἔγοο οὗἉ 118, Δ ΠΙΑΥ͂ Θηΐοῦ ἴῃ ἰἤγου ίοπι. ἴῃ ὑπγουρῃ---ἴπδ. ὈΥ] ἴ86 σαῖοβ 
15 Ἰπίο {δ οἰγ. ΕῸτ [οπι. ΕῸΥ]}}5 ὙΠ Βουΐ αγὸ [ἐπ8. [Π6] ἀορδβ, δὰ [ὑπ2. {168} βογοϑσοτξ, 

ΔΩ ἩΠΟΓΟΠΊΟΏΡΘΙΒ [{86 ΦΟΥΠΙσΔΙΟΓΒ], δηα [ὑπ8. [86] ΤΌ ΓάΘΓΘΟΙΒ, δηα [1π8. {μ67 ἰ4.0]5- 
10 ἰογβ, δῃα ὙΒΟϑΟΟΥΟΥῦ [ΘΥ̓ΘΙΥ͂ Ο0η6 [881] Ἰογεῖῃ δηὰ ταδί ἃ 116. 1 Φ9}6ϑὺ8 μανὸ [οιη. 

Βαν6] βοηΐ τ1η6 [ΠΥ] 8Π0ρ6] ἴο ἰε86] απο γοὺ {Π680 {πὶηρβ ἴῃ [οοποοσῃϊηρ} ἐπ 
οΒΌγΟΙ 68. ΙΓ δπὶ ἴΠ6 τοοῦ δπὰ {Π6 οβδργίηρ οἵ Πανὶ ά, απὰ [οπι. απ] ἰμ6 Ὀσιρμὲ δοὰ 

17 [οπι. δπα---ἶπϑ.., [86] τηοτηΐηρ βίασ. ἀπαὰ {86 ὥξριγι δηὰ τ860 Ὀγ46 ββῦ, Οὐταδ.᾿" 
Απᾶ Ἰοὺ Εἷπι ὑπαὶ ΒοΑγΟΙΒ δϑΥ, Οὐτηθ. "ἢ Απμά Ιοὺ πὶ ἐμαὶ 185 δἰβῖγει [{πΠ᾿|γβεθί} 
οοιμθ. Απά πΒΟβοουοῚ [οη|. Απα δ ἩΒΟΒΟΘΥΘΓ.--οἴη8. : 6 [880] 11}, οὶ εἶπα ἐδ κο᾿ 
1ὴ9 ναίοσ οὗ 1 Τγϑο]γ. 

8. Τεοιηοην (ὁ ἰδλε ϑαποίμίῳ 9.) ἐδὲ Α»οοαΐνρεε. 

18 Ἐν [οηι. Ἐθν"ΠΠῚ1 ὑρβε ῦῷλ απο ΘΥΘΣΥ͂ πδῃ [086] ἐπί ποατοῖ ἢ ἐμ ποτᾶβ οὗ ἐδ 
ῬΓΙΟΡΒΘΟΥ οὗἩἨὨἁ ἰδῖ8β Ὀοοῖ, 1 δὴγῪ 8 υπῸ, 8.141} [οπι. 818}}} δα ὑπΐέο ἐμοβϑα 
{Πῖπρβ [ὁπι. [8680 ΓΠϊηρδ--οὖηϑ. [Π6π1], αὐ 5841} δα ἃ υπῦο ἴσα {86 ρίαρτιοβ [δὲ δτὸ 

19 ψ7.ιιΐθη ἴῃ {18 Ὀοοῖ : Απα ἱἢ ΔΩΥ͂ πιδῃ [0867 8881] [οηι. 88}81}} ἰ8|.κ6 ΔΎΔΥ ἔγοιαι ἐδ 
ΨΟΓᾺΒ οὗἁὨ {86 Ὀοοῖκ οὗἨ {μ18 Ῥγορβθου, (οά 58881}} ἰδίκο ΔὟΔΥ ἷ8 ρϑᾶτύ ουἱ οὗὮὨ [οπι. οἂξ 
οἵ --ἴη8. ἴγοπι] {π6 ὈοοΪκ [οηϊ. ὈοοΪκ---ἴτϑ. ὑγβθ᾽8] οὗ 118, δῃα ουἱ οὗ ἰῃ6 ΒοΙ͂΄Υ εἰΐγ, δνὰ 
οπι ὑπ 6 δα 

20 Ηδ σψβῖοι [π 0] ὑοβι βου {ἢ 686 ὑπ ηρ8 
[οπι. δῃὰ ἔγοην [Β6 [8195] π ΒΙοἢ τὸ [πᾶν Ὀ66] τε τίθη ἴῃ (185 θοΟΚ. 

5811}, Βυτοὶυ [68,1] 1 οὐ αυῖςκὶγ: [. 
Αμθη, [;} Ἐνϑῃ βο, [ογι. Ενθη 80,.2] οοπιο, [τὰ Φοδυβ. 

Οοποίμείοη. - 

21 

Απιρη].᾽ 

12 Τὸν, 15. 
ἸΣ γον, 16. 

εαἰνοο ἐν ἢ Α., Ἐνὶσ., οἱ αἱ. --Ἐ. Ἀ. 
14 ὸΥ 
16 γεν. 17. Οιμϊξ καὶ ὑὕυοίοτο ὁ θέλων. 

ΤῊ ρτδοθ οὗ ουῦ [οπ|. οὐυγ---ἰη8. [86] Ιμογὰ 6888 ΟἸ τίδέ [οπι. ΟἸ τ Ἶ] δ6 στ του 
[οπι. γοι] 8}1 [07 ὑγι8. [86 8αὶπίϑ---ΟἹ οπν. 411} απαὰ ἴπ8. (6. Βαϊ 8]. Αμρθα [ον ὁπὶ. 

στὶς. Ἐάδ. οτοϊε 89 σορηῖα τ ἢ δξ, Α. Β.5 Ῥωῖσ., εἰ αἱ..--Ἐ. Ἀ.0.] 
9 μῖνο (ἢ 6 ΥὙΘΥΥ Ἰγρί κὨΓΥ γοδαϊης, ἐπὶ ταῖς ἐκκλ., ἰπ δοοογάδηοο ΜΓ δὲ. ΒΦ [80 ΑΙΓ΄ ἔτος. ΤΊοεδ.; Σδεᾶ. 

σ. 
. 11. {Ὁ τίς, Εα48. κἰνο ἔρχον ἐν οο δῃὰ ἐρχέσθω νἱτ δὲ. Α. ΒΦ, οἱ αἱ.---Ε. Β. Ο.] 

10 γον. 11. [στίξ, ἀκα. κῖνο λαβέτω ἩὙΠἔ δὲ. Α. Β5.--Ε. Β.Ο.} 
Ὁ Ψγ, 18, [ὐτίς. μάδ, οαι πο οὐριι!!]8 ἩιΓἢ δὲ. Α. ΒΡ.--Ε, Β΄ 6. 
18 γον, 10. 
. Υ̓́οτ, 20. 

Ψον. 21. Οοάά, Α. Β5. [δ 2.] κίνο κνρίον πνίϊμοῦὶ ἡμῶν. 
τι σογ, 21, Οοάά, Α. ΤῊ 

“-Ὲ. Ἀ.0.] 
Ὦ γον, 21. Ὑμῶν ἰδ δι ὉΥ τοϊηπυδοῦϊοα. 
8 γοτ. 21, ἀβεθοῖ διὰ 

φων τῶν ἁγίων ΜΠ ΒΡ., Οὐ 
ΜῈ γογ, 21, [Δῆμο 

ἩΠ0.Α. ΑΙ κἰνοῦ (0 βυ φοτγίριίου ᾽Α 

βῳτ., Ανπᾳ., εἰ αἱ.--- Ἐ! ν 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΥἹΕΥ͂. 

Το Ερί]οσυθ οὗἩ (86 ΑΡΟσΟΔΊΥΡδΟ ἰβ βου ρἾΥ 
διχαοδίϊνο οὗ (6 Ἐρίϊοχας οὗἩ (16 Φομδηηθδῃ 
(08ρ06], }υβὲ 835 ἰ6 Ῥτοϊορυςσ οὗ ἰΐ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 
ἴοτῃ!β ἃ ροηάδηὶϊ (ο ἰμ6 Ῥτοϊοσαθ οοηοσοτγπίηρ (86 
Ιοζοϑβ. ἴη 19 οὁη9 6886 88 ἱπ (6 οἰδοῦ, (86 
Οοιίπᾳ οὗἨ Ομ μτἰδὶ 18 8 ἑυπάδιμοῃί8) ἱμουρ!. [ΙῺ 
(1.6 ΟὯ6 6486 ἃ5 ἰῃ ἰ.)6 οἶον, [80 βογὶρίαγο 0868 
νἱτἢ ἃ τοποοιίοη τοϊδιὶτο ἰο {86 Βοοῖς ἰἐδοῖῦ; διὰ 
ἷα ὈΟΪΠ ο8868, ἃ τιγδίοτγϊουβ, ον 6. ΟὈΒΟΌΓΘ ΣΟ θ 
οὗ εοχργοβδίου ἰδ βργοαΐ, ᾿ἰϊτθ ἃ Υδὶ], ΟΥ̓ΘΡ (86 
σι οἷο. Τι6 ἰμ )πιαῖο οσομποχίου οὗ ἰδ “ροοα- 
ἰνριίς ᾿ξ ρίϊοσιια ἀρὰ Τγοίοσωε ἰ6 ονἱάοηί ὑροη (Π6 
Ἰοοϑὶ ΘΌΓΒΟΥΥ ΘΟΙΡΔΥΪΒΟΙ. 

στο, αχαΐη, νγὸ ἀϊβι συ ΐϊδ ἰὮΤ66 τηδίη αἰνῖ- 
εἷἴοηβ. Τμὸ δγϑὶ, νοι ΔῪ Ὧθ Βυροτγβουὶ θὰ 
ὙΠῸ (86 (ἰ{1|9 οὗ {89 Απχοὶ δπὰ Φοδη, τονογίβ, 
ἐπ γνϑσβ. 6-11, ἰο 86 τοϑάϊδίογθ οσ ἰδ γυμθη δ᾽ ἰΐ68 
οὔ ι186 Αροόδαῖυρϑο, δῃὰ δοοογάϊη ῖν [ΟΥΠΙ5 8 Ρ8- 
Κ81101 (0 Υϑγ8. [ὁ οὗ 80 Ῥτγοϊΐοσιαθ. [ὰ ἰδ6 80- 

Οτιξ. Εδδ. τοδά ξύλον πἰτὰ γὲ. Α. ΒΦ. εἰ αἱ.--Ε. Β. Ὁ.] 
. Β5,͵ αἱ αἱ. οὐχ καὶ [δὰ αἴφο ναί οἵ ἴ5 Βδο.] Ὀσίοτϑ ἄρχον. 

εἰντο ᾿[ησοῦ δἰοῦο; Β΄, κἰνοα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. [ἸΔοῖδ-., ΤδοΣ., ΑἸΖ, Ττος., εἰνο Ἴησοῦ αἷσι. 

. τοδά πάντων νέης Ἢ Απι.; ΑἸ. δοά ἴσος. τῶν ἁγίων ἰδ δὲ., αὉ., 8ς.; ἐτπὰ Ἰδηφξο, νάν»- 

τοδί ᾿Αμήν «ἴἢ Μ. ΒΡ. γκὶρ., Ουρ., βγτ᾿, Ατνις, ναὶ αἱ; ἴδοὶ., Τίφοδ,, Ττοξ., διά ΑἸξ, οδεὶε 
υψις ᾿Ιωάννου ἩΪτ δὲ. Α.--ΒὉ Β. 0] 

οοπὰ αἰγίαίοι 9685 ΔΡΡΘΟΟΤΒ, 88 ἰ8ὸ Αὐΐδον οὗ 
(86 ΑΡΟΘΑΊΥΡΒΟ, δηὰ ΟΥ̓ῸΣ δραΐϊηϑί Ηἰδ χενοϊδιῖου 
ἷβ βοὶ ἰὴ Ἰοῃρκίηρ οὗ (86 ϑρίγιι δηὰ ἰδ Βγιὰο ἴος 
Ηΐε Αἀγνθὴῦ (γετγβ. 12-17). ΤῊ ρδγα]]οὶ μβδδδδφο 
ἴῃ ἰ86 Ῥτοϊοχυς ἰδ Τουπὰ ἴῃ γνογα. 171-10. Ἐδο 
(ἰτὰ ἀϊνϊδίου ἰδ ἡοσιη θὰ ὈγῚ {86 ἰοβι ΟΩΥ 0 186 
ἑν 014 Ὁ160 ΒΠο γ οὗ ἰδ 6 ΑΡΟΟΑΙγ 69 (τασα. 18- 
20). Το Τζοϊϊον (μ6 οἱοδίῃς πογάϑ---ἃ ὕσαγεγ 
ἰο {86 Γοτὰ δῃὰ ὁ νιδὰ 70. ἃ ὈΪϊοβδίηρ τιρόῖὶ 4]]} 
γοϑᾶθτβ. 

[Υεσ. 6.] 4πάᾶ λδ εκαϊὰ ὠπίο πι. ἸΤμὸ οοσπεῖα- 
δίοῃ γουοῦίβ ἰοὸ 86 Ὀοσὶπηΐηβ. Ἴδα δβοσῖθδ οὗ 
Υἱδίουδ 8 οἱοδβοᾶ--θποο, (η6 τηραϊδίογθ οὗ [80 
Υἱδίου ΟἿ66 ἸΏΟΥΘ Τ816 ἰποὶν ΒΡρογβηδο. ΕἸγϑὶ, 
τηρῃἰΐοη 18 τηϑδά6 οὕ (6 «ηρεΐ οὗ (8 ΒΚ ονοϊαιὶοῖ 
(οΒ. ;. 1). Αοςοτάϊηρ ἴο θ})6 ἤειίε, Β]οοκ, Ἀα4«- 
ἰονάϊοοὶς δέ αἷ., {Πἰ8δ 8 {86 Ββδῖῶ8 ΑἸ οὶ] νδο 
Βροϑίκβ ἰῃ οἷι. χχὶ. 9θ.ἁ ἴῃ οἶμον πογάϑ, 9 8 οὶ 
οὗ ἰπθ οπεΐτο Βουοϊδιοη ἱβ δοοουηίοὰ ἃ ἷ 
Απκοὶ ἤγουῃ (86 ατοὺυρ οἵ (8 δούθὴ Αμεὶδ οἵ ἐβο 
γὶ 415 οὗἩ ΑὭκοΟΥ, δηὰ τ δῖο ουἱβῖάθ οὗ [8 νἱαὶ085 
διὰ γοί, δκαΐη, πιιΐη ἰΒο. Τδυδ, ἴοο, ἐπο ἐπ- 
οἰάθπι γοϊαιϑα οἷ. χὶχ. 10, ἰ6 μοϊ]ὰ το ὕ6 χοροδίφὰ 
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ΒεΥΤ6---Οἰ ὙΠῸ ἐμ ἱποϊάοπὶ 186] οΥ (86 δοσουπῃί 
οὔ. Το ἤοσιον Βγροίμοϑὶβ γου]ὰ οαϑί δ δ18.16 
ἀροῦ ἐδπ9 ΑΡοβι}θ᾽ 5 δρίποββ ἰο ἰἴϑᾶτγα; (μ9 Ἰαίὑο Ὁ 
σου ᾿ρ]σαῖο ἢ18 ΔΌΪΥ ἃ8 ἃ τυῦϊίοσ. ΝΟΙΒΟΥ 
{π6 οη6 ποῖ [86 Οἶαν δϑϑατρίϊοη ἰβ δάτη αὶ ὈΪ6. 
ἴπα (1ὸ 860} 9 Ῥογίγδυϑθα οἷ. χὶσ. 10, Φοβὰ Ὀθ6- 
ἐἰϊονϑὰ ἱμβαΐὶ 96 γϑοοζηϊσοαὰ ἰμοὸ Ιοτὰ Η πη 86 ] Ὁ ἴῃ 
1Π6 ἴογηι οὗ 86 ΤΟ ΘΒΟΏ ΟΡ οὗ Ομ τὶδὶ; Βοτα, ἰὐΐ 18 
{πὸ δηκοὶῖο ἴογ ἱπ σοι (0 Ἰοτὰ τηδη οϑί8 
ἩϊβοὶΥ ἰο πἷπιὶ ὑπαὶ Βο, ἴῃ δ'β Ῥτοίουπά γχουο- 
Γϑῦσο, ἰΔοπιΐβοθ, ψυοηρσὶγ, τὶν ἰδ6 Ῥογδο οὗ 
Ομτὶδὶ. Ηδποθ ἰδ6 ἀορτοοδίϊης σψογὰβ οὗ ἐδ0 
ἔνο Απκοὶϑ δ΄Ὸ ὙΟΥΥῪ αἀἰογτοηί. “1 δὰ (Ὦγ ζδ]- 
ἰογ-ϑογυϑδηὺ δῃα οὔθ οἵ ΠΥ τοί ΓΘ ὙΠῸ πᾶν 
μ6 τ|ίη085 οὗ «9}68085,᾽᾽ Βαγβ ὁη06. “1 8. ἰδ γ 
(ΟἹ) ον -βουνυδηὺ πὰ οπο οὗ ἰμγ Ὀγοίμρϑῃ ἰὴ 6 Ῥ͵Ιο- 
Ὀ οἰ8 δηὰ οἴ ἰμοῖλ γιὸ οορ ἐδ πογὰβ οἵ ἐἰι18 
Βοοῖϊκ,᾽ δρϑδᾶκβ [9 οὐμοῦ, Α5 ἐδ ΑὩχεοὶ οὗ ἰδ9 
Ἐοονοϊδιϊΐϊοη, 6 ὉΪ8668 ἱ πηΒ6 1 ὁπ. ἃ Ἰἰη 6 ποῖ ΟὨΪΥ 
αἰ ἰμ0 Ῥγορμοῖθ, Ὀχὲλ 8180 τ ῖΐα (89 Ρἱουϑ 
ΤοδοΒ οὗ ἐμ Αροσβϑῖίγρβο; τ88 ἷἰβ, ἀουδί- 
1688, οί ἴο ἐμ9 ἴασί ἐμαὶ ΟἾ τὶβὲ 888Ππ|65 
δ δυροὶῖὶς ἔοτπι ἴῃ ἰδ 6 Βρβιοτο οὐἨ Ῥυορδοίϊο, ἰὰ- 
ταλῇ ΒΡ} -}{{8 ἀπά Ρΐοιι9 Ἰορίης [Ὁ Ηΐδβ δοταΐης. 
Ἧγ) 9 ἰγϑηδίαίθ ογο, ἱμβογοΐογο: ἸἸουβΐρ ποὺ (86 
ῬΡοτβοηδὶ τηϑὰΐαπι οὗ ἰδ 9 πιβηϊϊοπίαἰϊοη οὗ Ο τὶϑί; 
}8ὲ 88 νὰ πλϊσηί 54, θο οὐ τογβὶρ {89 ΒΊΌ]6, 
τοῦ ἢ ἴ0 ἰ8Β [86 τηραΐατμι οὗ (μα τογοϊδίοπ οὔ 
αοά. Ἰδογοίοτο ἴμὸ ΑὩμροὶ ἕατίμον ἀἰϑιϊ ρα θθο8 
ἰδ ποτὰβ οὗ (6 Βογυνοϊαίίοη, ψο86 δονίδἰ ΠΥ 
δηὰ σὑϑα  ν 6 αϑῖγπιθ, ἔγουι 18 τη ΐδβϑίου ἴγοῖῃ 
86 [ογτὰ, Υ οὰ δὸ ἰάθη ῆο5 τὶν ἰμ9 αοὰ οὗ 
ἐλε φρίγὶ8 9" 1ῪῈλὲῈ Ῥγορλείδ. Ηοτο, δραΐη, ἐμ 6 δου- 
οοριΐουῦβ οὔ ἀαἀοά δηὰ Οδγὶδὶ τα ἰμΐο οὁΠ6, 88 18 
γοαυθηγ (ἢ 9 6686 ἱπ ἐμ 6 ΦοΠ ποι ὙΥΪ 18. 

6 ΔΡΡιοβμοηά (86 πνογὰβ ἐν τάχει, ΒΟΓΘ, 88 ἴῃ 
οὮ. ἱ. 1, 88 εοἰρεϊ βοδηὶ οὐὗὁἨ (116 ταρὶ αἰ οὗὨ (86 
οοῦγ86 οὗ ἰδ (δίηρϑ ργοάϊοίοα, ἕοτ {89 ὑπ 95 οὗ 
ἐλ ἐπουδαῃὰ γοϑϑυβ, τίσι ἕογαι Ὀαὺ οὯ6 Βοοίΐ οι 
οὔ (86 τμοῖθ δβδοδδιο]οκίσαϊ ἐἶπιθ, σὴ ἡοΐ ὃΘ 60π- 
οοΐνϑα οὗ ΔΒ Βδρρϑηπὶπᾷ δοοπ [0Γ, δλονγίν} ἴῃ 186 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ ΒΟ0ηΒ9. 

Ομτίδι ἰάθη 18 68 Ηἰ π]8017 πὶ ἐμ 6 ΑὩροὶ ἴἢ {89 
ἀθοϊαγαιίου, δελοίά, 1 οοπιθ δοοπ [φιϊοξὶψ}, ΟΥ̓ 
ταρίαἶγ, δηὰ σοηπὐοΐμα ψιλὰ {μ18 ἀοοϊατγαιϊοη {116 
Ὀοαϊλιαἀο ὀχργοβδῖνο οὗ {89 ἰσυϊ (δὶ 6 δἷοπα 
ῬΤΘΒΟΓΥ 5. ἰδ6 τσοὶ ρμοβὶϊΐοη ἰοπαγὰ (ἢ 6 Οομΐπς 
οὗ ἰμ8 [μογὰ, πο ζεόρς (Ὺλ6 τοογάε 07) (λ6 ρτορἧεδεν 
δηὰ τηδὶκ68 ἰἤθτ δἰ συΐϊάα. 
ΤῺ Κ'60" ΠΟΥ͂ Β6ΘΙῺδ [0 ΟΟΙΩῺΘ ἰο ΕἰτηΒοϊῦ αὗἶἴον 

διῖ5 ζγδηὰ υἱβί οὔ δὶ δοβδίαϑυ, 85 85 {1:9 6489, δΥϊον 
δἰθλ αν οοϑίδδίοθ, τὶϊὰ (μ6 Ὀ᾿ϑοῖρ]ο8 οὐ ἰδ 6 
Μουπὶ οὗ θ Τταηδῆρυγαϊίου, τὰ τἴἢ6 ΑΡοβι]δ 
Ῥείον, Αοίβ χὶϊ. 11 δὰ Ῥδϑυϊ, 2 Οου. χὶὶ. 2: δὸ ἷ8 
ἐατοὐἰδίο Υ ΟΥ̓ΟΤΡΟΟΓΟα, ΒΟΎΘΥΘΥΙ, ὉΥ ἃ Β6Π860 
οὗὮὨ 89 ατοδί σγδὸθ τ ΐϊο ἢ δ6 848 Ὀδοι ἀθοιηοὰᾶ 
ΦΡΟΥΓΏΥ (ὁ γτοοοὶγο τὶν (15 Βονοϊαιϊΐοηῃ. Απα 7 
«7ολπ---τιοῦ ΔῊῪ ἰπάϊδογοηλ Φοΐη --α δὴ ὉΥ 
49 πδίιθ οὔ 2οδη---αὐὶ (6 ἀξατέρ απα 866 
Ὁ9,Γ ἐἰἴεε:ε (ἰλίπσε. Αὐὰ πο ἢ6 που]Ἱὰ ζδὶη ζ4]} 
ἀἄονη δηὰ πουδῆΐρ Ὀοίοσο (6 Αῃροὶ οὗ {δ9 
Ἐλονοϊαιίοη, 8489 Βα 761} ἀοτγῃ Ὀοίοτο δἷπι |κ 8 
ἀεδὰ πιδὴ δἱ ἰδ δοχίπηΐης οἵὗὨ (818 Βογο]δίϊοι 
(68. ἱ. 17). ὕροπ (δΐ8 Β6 σϑϑαΐγοβ ἐμ ργοι]ὶ- 
ἐξο Ὀοίοτο τοΐογγοα ἴο, Ὀθοδυβα ἰὲ ἰβ ἷδ ἀυ γ 
ἐο ἀϊθιηκαΐϊθ Ὀοίποου ὑπὸ Τογὰ Ηἰΐπηδο δηὰ 
Ηἰδ δηρο]ῖο δρρόδγϑηῃοο, οἱοίμοα ἴῃ (δ πιδί ον ]8 
οὗ ρῬτζτορβμοίϊο υἱβίοῃβ διὰ Ομγίϑιΐδη 4681. Οἡ 
«9 οἷον πδηα, ἢ9 τοοϑίυοβ ἰδ αἱνθοίΐοη ποί Ὸ 
Φοαξ ἐλε ὡονοδ 07 (λ6 Ῥτορλεον. Ηο ἰδ ἰο δσοχμαηὶ- 

80ῦ 

οδίϑ (θὰ ἰο {πὸ ΟἸΌΤΟΙ 65 δηά ἰ0 εἰϊτιυΐαὶο ἐδ 
γοδάϊηρ δῃ θχροβίίλου οὗ ἱπϑῖη, Ὀδσαυδβο ἐλ6 ἐπι 18 
ηθαν, Ὀθσαυδο [ΠΟΥ 8τὸ ἀοεϊχηθα ἰο κϑὸρ ΟΠ Υἰβίϊδη δ 
ΔΆΚΟ, δηὰ, 1 ΒΟΥ 58. τπ|ῦ 6, ἰο ΤΟῦδ86 ὑμοῖα. 

Απὰ ΠΟῪ {00110178 ἃ βαυίηρ ν᾽ ἷσια 18 ΡΘΟυ]ἰΔΥΪΥ 
βυασραοβίϊτο οὗ ἐδ9 6αο08ρεὶ οὗὁἨ 200, δβρθοὶ!]ῦ οὗ 
ἐμ οδυίαϊ ογὰϑ, Ἡγλαέ ἰΐοιω ἀοεδέ [ατὶ δΌουί (0 
ἀ01], ἀο φωϊοχῖίν [Το χὶϊ!. 27]. Δεῖ λἀἰπεὶ ἰλαΐ 
ἀοειὰ ἐπγμδίϊοε [οΥὐ, ὠπτισλίεξοιι 684) α(0 ἐη7ωδέϊοθ 
[ογὐ ωηγίσλίεοιδηε86] εἰ. Τὰ6 πιοδηΐηρ οὗ 
(ἷ8 18 (μαὺ ἰδ (ἰπι6. ἰβ στοαί [νοΐ ΜΒ 
ἐπ ροῦ] δηὰ Ἂν, ἀμ ῥγοϑδοα ἰὸ ἀδοϊβίοῃ; [0 
ΟΥ̓ΟΡΥῪ αογνο]οριηθηί, ἴῃ ΟΥ]] δπὰ ἴῃ ρμοοά, (ἢ 
ΒΡΔ6Θ σγδμίοα 5 Ὀυὺ διιοτί. Τὴ6 ἱτγοηΐϊοσαὶ [056 
νοῦ ρογίδηβ ἰο {Π6 ὅτϑί το -ϑχ μογί δι 003 18 
᾿ϊαι 94, ὅτϑί, ὈῪ 89 γχουιδῦὶς ὑμαὺ {Π6 Το] ον ος 
ἔνο δϑηΐθῃσοθ οδϑὴ παῦθ ποίμίηρ οὗ ἸΤΟΩΥ ἴῃ 
(16πὶ, δηᾶ, [υτί πον, ὉΥ͂ [0.96 Θαγηθδὺ δοηδί ἀΘγαι ἱοἢ 
(αὶ (9 βορὰ οὗ οΥἱὶ 15. ῬΘΟΌΣΙΑΥΪΥ Ῥτοδβρογοα ὈΥ͂ 
Ῥεΐπς Ὀτοοάοα οΥϑυ, ἰπ (86 ἀοϊαϑίοπ ὑμαὺ ἔμ γ0 8 
δὴ θη 1658 (ἴτὴ9 Ὀεΐοτο ἰμ6 ἰααρσιμομηί, ἰὦ ᾿πάοοά, 
ἰμβοτὸ ὯΘ ΔΩΥ υάδρτηθηΐ αἱ αἷϊ. Τὰ βίγ]ο οἵ 
ΒΡΘΘΟΒ Π6ΓῸ Θιμρ]ογοα 18, ἀου Ὀϊ1985, ἰπ. σοποταὶ 
ΟΧΡΤΘΒΒΙΥΘ οὗΥ̓͂ (86 7ο] τίς δάἀιμοπί( ου : Οο- 
βἷάον ἰπδὶ γον οαοἰΐοη8 8.6 Υδρί ΑἾΥ Ῥγοργοβϑίῃς 
ἰο ἐμοὶ οηὰ, Το χοϊαϊΐοῃ οὗἁ τότ] ἀούοϊορ- 
τοῦ οὐ Ὀοὶῃ δἷἀο8 ἰβ ρου θη ἰαἰὶπιαἰθά. 
ΤῊΘ σομλ 5910 οὗ πον ΘΟ 8 688 ΘΟΌΓΒ68 ἰηΐο 
Πιιλίποδε, ἰαϊὶο α ΔΙ Δ δαθὶν οὗ ἐἰβουχῃί δηά ἃ 
Θογγοβρομάϊηρ τοὰθ οὗ οοπάποί ; ἐμο τἰἱχμίθοιθ- 
Π685 οὗ ζαϊ ἢ, οἡ ἐμ οὐμὸρ παηᾶ, ἀθυθ]0 8, 
ἐγουχὰ ἐμ Ῥτδοίΐοθ οὗὁἨ συἱχυυ-ἀοΐηρ, ᾿ωΐο 8 
ϑαποιϊπεαζξίοη, οὗἉ Ἰ1ἴ9. 

ἴπ ἰῃ9 βοδοῃὰ αἰνί βίο οὗ ὑμ9 Ερίϊοσαο, 75951.58 
Ἡϊ 56} ἰβ Ὀγουχαύ ἰο γίονν, τὶ Ηἰβ ἱπιταοαϊδίθ 
ποτὰβ. Ηο δηποῦποοθ Ηϊπδ0] 7 δ8 ὑπο Βοσοτ- 
ῬΘΏΒΟΡ, ὙΠῈ τοίογθησθ ἰῸ ἔμ Ῥγοοϊδιηδίξοι οἴ 
(89 Αηζοὶ ἐμαὲ (89 {ΐπ|9 18 ὩΘΔΡ δη ὈΥ68805 8]]} 
τη πὶ ἰο ἀοοἰϑίοη. Βελοϊα,, 7 οοπιδ σμϊοκίὶμ, ἀπά ἥν 
φεισατ «εοἱἡ Ηἴε, Ἠδ βαγ5, ἴὰ ἰδ τόογὰβ ἰῃ ψΒσδἢ 
Ηἰ8 σοτΐπς ἰδ δηπουσποοθά ΌὈΥ (ἢ 6 ῬΓΟΡΒοί βαϊδὰ 
(οΒ. χὶ. 10; Ιχὶϊ. 11; οορ. ον. χὶ 18). ἢϑ 
ΜΠ ΔΡΡΟΔΡ- δὲ ὥὠμάσε, Ὀοσαυϑο Ηΐδβ 1ἰ0 18. (86 
Ρῥτϊποῖρ!ο δυὰ ργτουηα- ἸΔῈ οὗὨ (πὸ ιἰϑίοσυ οὗ [μ9 
νοὶ, Τηΐϊθ Ηὸ ἜΧΡγΈ8868 ἴῃ ἃ ἐδγϑοίοϊ ἃ τηδῃ- 
ποῦ. ἘΒοοδῦβο δ0 5 6 Αἰρῆα, Ηθ τηυβὺ ὃθ ἰδ 9 
Οπιέσα. Βοσδαῦβθ Ηο ἰ8 ἐδ ΚΣ γ»52, Ηο τουϑὲ Ὀὸ ἰδ 9 
Ζαεί. Το ἄγβι Τόσα οὁμπασγδοίουϊζοθ Ηϊπὶ 88 
ἐπ γβί, δηὰ βϑηοθ {86 αβὲ, ἐὐγε-ἰάεα. ἴδο δβοοοπὰ 
ἤοτιυἶα Οματγδοίουὶ σα Η τῇ 88 ἰδ 6 τί, δη ἃ ἰμ 6 γ6- 
ἴοταο (10 148ι, 464] ζϊε- ἴογπι. Τὴ (τὰ Τοτυιυΐα 
οματδοίονῖσοθ Ηΐηὶ 88 ἴΠ6 ἱππογιμοβί, τ Δ ΥΪΥ 
Ρτγϊηοίΐρίαὶ), δοὰ ἱμπογοΐοσθ, 8180, βη 4] ἐϊϊ-}οῖσεν 
απὰ φυδείαποα. Βοοθιυβο Ηδ ἴθ (80 ΤῬγδιοίρίε, Ἠδθ 
ταιβὲ Ὀ6 ἐμ ζῇ παὶ ΘαΟοαί. Τ86 Ὀεανῖηρ οὗ ἰ8)086 
τογὰθ ἀροὺ {πὰ ῥυἀριαμθηὺ (ἰῃ δοοογάϑηοθ υἱϊὰ 
Μαϊὶ. χχνυ. δῃὰ Αοίβ χυϊϊ. 81) 18 Ρ] δ᾽ ]Υ τηδηΐΐοδὲ 
ἴῃ (6 7ζο]]ονίηρ Ὀοδξ 6. 

10 σοτιρασίδου τὶς (86 τοδάϊΐης, ΜΒ δδδεα αν 
λὲν τοἦο τοαδὴ ἱλεῖγ τοδεδ, τὸ ΘΔΠοὐ ῬΟΒΕΙΌΪΥ͂ 
τοζαρὰ ἰπθ Οἰβοὸὺῦ γοδάϊηρ, δίεβδδοα ατὸ ἐλὲν τοῖο 
ζεορ ἩΗΐε οοπιπιαπάπιοπία, ἃ8 οοτγοοί, διίμβουρῃ 
{86 5089 ΣΠΔΥ͂ ὉΘ (6 Βδαλ06. [9 ΒΑγΘ ΠΟΤ ἴ0 ὧἀο 
απαἰτἢ 6 ἴοβίαὶ βυι Ὁ 10 οχργϑββίοῃ, βυβοδίϊνο οὗ 
πῃ τοράϊισ σατπιοπί δηὰ {16 βαγίηρ, 7Τ΄λέδε λαῦυά 
τοαδὴοα (λεῖν γοδεε ἐπ 16 διοοα ο7 (λ6Ὺ Πιαπιὸ (οἷ. 
υἱὶ. 14)η. Τ868ο 5}}8}} δϑηίθρ ἱπίο μ8ὸ ον ΟἸΥ, 
τ δΌ  ΒοΥ Υ ἴἰο θαι οὗὨ (8 ἰγϑθβ οἵ ᾿|6. ΕῸΓΡ 
ὍὌρΡοπ ἰδμ6 ρογίϑοὶς δρρτγορυίδιϊοη οὗ (6 ὁγοῸ58 οὗ 
ΟΒτῖϑί, ποδί (89 ρυϊιΐηᾳς οὐ οὗ 6 βΒῃηον- 8116 
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τοῦο οἵ Υἱκἰθουθηο58, δηἃ {18 18. (88 οοπάϊἴοη 

, 8 οῃ66 οὗἨ 8η οἰοτπηαὶ Υἱίδὶ ἀθυθὶ οριηθπί δα Υἱία] 
ἦ0 7, δηὰ οὗ βῃίγδαῃοο ἱπίο ἰδ {6} δ ἷρ οὗ οἰθῦ- 
π8)] ᾿ἰ6. 

ΤῊο σομἰϊηυοὰ οχίδίθηοθ οὗ ἃ εοἰΐλοιμί, ἴῃ 
οοηΐγχαδί ἰοὸ δὴ δηΐίγδποθ ἰηίο ἐδ Ῥατγδαΐβθ 
οἵ Ἰἴἴο, 198 οχρτοϑδοὰ ΌὉΥ δὴ δηί(μοδὶβ ἴῃ [ἢ 9 
μοι οὗὁἨ πνοτὰβ' Τμοβθ Ἧδὦἃὼ δῖθ οχ- 
οἰυάοὰ δτὸ δρδίῃ, ΔΡΡΆγΟΏΙΪΥ, οἰϊοὰ ἱπ ὁ 
στοιρ οὗ “5, δαὶ ἰπ τειν ἃ σμίπατῳ ἷΒ Ῥτο- 
ῬΔΌΪΥ σοπίοπιρ᾽αἰεα, 88 ἰῃ (6 ἤφσατο οἵ (πὸ ἴοο]- 
8 υἱγχίηβ. Τῇ δυγδηροίαθοί οὔ ἱπά νυ] 68 8- 
Τδοίοτα 8130 ἀἰ οτα ἔγουι ὑπαὶ οὐδογυϑὰ οἷ. χχὶ. 
8. ἴὰ ἴπ6 ᾿λί6Ρ Ῥβδβᾶγζο, ἰδ ἰοδὶ γοῦὸ 60ῃ- 
ἰγαδίοα υἱἱἢ ἐπα ἰάθα οὗ (Π9 ὈΓΔΥΘΣΥ οὗ (Π)9 60η- 
ἀυοτγοτβ; ἤθποθ 89 γεαγίωξ δὰ {86 ργθοϑάθῃοθ. 
Ηδτοὸ ἐμ ῸΥ δῇ δοηίγαϑβίοα στὰ ὑπ ῥ᾽ οἴατο οὗ πθ8- 
ὙΘΏΪΥ Ρυγ γ---τἰὰθ ὈΪ685564, ἀγτταγοϑά ἰπ ἐμ οἷν ΣΟῦΌΘ68 
οὗ Βοηοῦ: δΒόποθ αοφϑ ἰδία [δ 6 Ῥγϑοθάθῃοθ, 89 
Δ᾽] σοτὶοα] ὅχυγοθ οὗ βρ 1 γ1 14} το] δ 88 δηὰ 
ΘΟΙΠΙΩΟΠΏ688 (866 δίλιι, νἱὶ. 6: ῬαΒΐ]. 1}, 2; 2 Ῥεῖ. 
ἱϊ. 22). ϑογοότεγα Δ γ9 Ῥτοίδποι δά νἱοϊαϊθὰ πλ- 
ἰυγο; 7υγπίοαίουγς δ Ῥτοίβδηθα δηὰ υτυἱοϊδιϑὰ 
886 ῬΟΥΒΟΠΑΪ δηὰ Ῥἢγϑῖοδὶ 116; ππωγάετγεγε ἤδΥθ 
Ῥτγοίδποα δπὰ υἱοὶ ἰθὰ {86 ἰπιδιίζο οἵ ἀοἀ ἴῃ ἐἰιοὶτ 
ΒοϊσῃΌοῦ: ἐοίαίετϑ δυο Ῥγοίβηθα δπὰ γτἱοϊδί δὴ 
(89 ϑγποθ οἵ 186 Ὀινίηθ δηὰ τοϊϊίου ἐι86 1; 
ἰουεγϑ απα ρτγαοίΐοεγϑ ὁ {αἰϑφελοοά ἴῃ σΘΠ6ΓΔ]--τ-85 8 
ψίἀο Ὁ ΟἾ485 οὗ ᾿ οἰ δῖον 5--τἤδυο ργοίδηθα δῃὰ γυἱο- 
Ἰαιοεὰ (89 σοπβοογδί θα γϑα] γ δη4 σαὶ οἵ ᾿᾿ 8. 

ΨΖε6808 ποχὺ ἀοδηὶ νοὶ ἀϊδίἱπροΐθ 68 ΗΠ 86] 7 
ἴτοπι ἰδ6 Ββοπάϊης οὔ Ηΐβ Αὐζοϊ. Ηθ ἀδοΐαγοβ 
δαὶ ἤο δὰβ Ηἰ 86] βοὴ (8 ΑὩρ6ὶ ἰο ΟἸγ δι δη9 
ἰο ἰ651}{} {0 {(ἰ6πὶ οὗ (86 Ταϊατο ἰπ τορασὰ ἰὸ (9 
Οδυτοδμοϑ; (μ9 αἰσοὶϊ δηά σοϊριὶ οὗἉ δ ἐέϑίϊπιοην 
ἷ6 (8 αϑϑίκυθὰ ἰο Ηΐβ νοστὰ. Τ7μθ γχοδάϊηρ 
οἰοβϑοὴ ὈΥ υ [ἐπὶ ταῖς ἐκκλ.} πὸ Βαῦθ ἀεδίρπαιοα 
ἷη (80 ΤΈΧΤΙ ΑΝῸ ΟΠΑΜ. ΝΟΤΕΒ 88 ΒΙΚΌΙΥ τηο- 
τηθηίουϑθ. Εσϑῃ ἰπ (δ ͵8 οχρτϑδϑίοπ, Ἡπὶσἢ Ὧ88 ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ ἱπβίβηοοδ ἰδ οὗ Ὀοΐης υπάοτβίοοά, (Β6 
οῃὶ τοδοΐ 68 Ὀδοὶς ἰηῖο (86 Ὀοχπαΐης. ΤῈ Αρο- 
ΟΑΙΎΡΒ6, παπι οἷν, ἰ8 ἴῃ Γοα] γγ [86 Βοοὶς οὗ (86 
ζαΐυτο οὗ {Π|Ὸὸ7 ΟΠ ΓΙ βιϊδη ΟΠ ΌΓΟΒ 65, βυι Ὀ0]168}}γ 
Σαργοβοηιοα, 85 {Π6Υ 8τθ, ὈΥ (6 βδνθὴ ΟΒΌΓΟΙΘΒ. 

Ιῃ δοποϊαβίοη, ΟὨ γϑὶ Ὁ] θ8 ἩΪ τ 56] 7, 88 (ἢ 9 πιοδὲ 
εἰοτίου λίδη, (86 80} οὗ πιδῃ, οὐδῦ ἃραΐϊηϑί {119 
Ἰοηχίπα δηὰ οχρϑοίδιϊου οὗ ἢ 9 ἔα ἐμ Υ}. 7), πὶ 
ἐλε Κοοί απά 1Δλ6 Οἠερτῖησ οΥ αυϊά, ιἰνὸ Κονη οἷ ἴῃ 
18: ΚοΥποὶ] οὗἩ (6 ΤΒΘΟΟΤΔΟΥ, (06 1468] στουπὰ 
δπὰ ἐμ ἰἀ64] Ὀϊοδδοῦι οὗ 86 θανὶαΐο ᾿πο, τ αἰ οἢ 
ΣἶΒ05 85 ῬγοιηϊΘΠΓΥ ἴῃ (6 τηϊα δὶ οὗ ἴϑγ80] 88 
σἰοθθῃ ἰἴδβγαοὶ διηοηχδὺ ἐδ πδίΐοηβ. Τθυδ, 88 
(ὴ9 κτοδὶ Ῥγοηϊίβεὰ πο, Ηο ἰδ ἐδ ϑυδ]θοὶ 
οἵ αἵ 1196 Ἰοησίης, οὗ [8.80], δῃᾶ, πὸ 1685 
(Πδὴ (ἷβ, (ἢ 6 ὀσχίσλέ δίαν ΜΏΪσΝ μ88 τἰβο ὉΡΟΩ 
τοδυϊεϊμ ἃ πα {890 ογπίπο ϑίατ οὔ ἃ πο το σ]. 
Απὰ πὸ}}] ἀο68 Ηφ Κῆον ἰπδὶ (ἰδ Ποδτί οὗ τηδῃ- 
κίπηὰ χορβ οὔἱ ἰο Ηΐὰ πὶϊ ἐμ τοῦδ οὗ οχροοίδιϊ οι 
δηὰ γοδγοΐϊηβ. Τδὸ ϑρίσγίξ ἴῃ 86 σαυτοῦ δὰ (86 
Οσλωγοὴ αἋ Βγιάε δδπον Ηΐ πεῖ (0:6 ΟΥ̓Υ, Οἴὐπι ] 
Απὰ ΘΥΘΓΥ ὁΠ6 ἯΠΟ ἤοδτα δηὰ υπἀονδίδηε (ἢ 18 
ΟΥΥ 5 αἰτγοοίοἀ ἰο ἡοΐῃ ἷπ (ἢ 6 ΟΥΥ οὗ Ἰοφίης, 
Οοπε!] Βυὶ δἷϊ πῶ ἰλίγδί, ἰμ δὶ ἰ8, δ᾽] πιο οὗ 
Ἰοηαίπα, πιυϑὲ δτδὶ οὐρα ἰο Ηϊΐπα οἢ ἴπ6 ῥἱδίίοστι 
οἴ ἴπ6 βρίγἰἰυ4] 1178, δ ἃ σϑοοῖγνο οὗ ὑπ0 τοαίεγ οἵ 
ἐΐε 7γεεἰὶν [πὶιϊμουΐ Ὀτὶο91, ἰὰ ΟΥΟΥ {μ6ἱ τ} ΟΥ̓Ὦ ἸΔΥ 
Ὅ6 8016 9 διὰ Ὁρ {ποῖ γοαγηΐπς ἱπ (Πδὺ δἰ Β ΘΓ 
ὁδοδιδιοἱορίοα] Ἰοπαίης τ πΐο οδ Ἰοΐη ἴῃ {16 ΟΥ̓, 
Οονε, Σονὰ 4.6] 
Το ἰνὰ αἰ νἱ βίου οὗ ἐμ ο ΒΡΙ᾿Ϊοχαθ 8.9 60} 6]0- 

αἀἰηρ δἰἱοβί αἰΐοι οὐ 9 ΒΟΟΚ, δὰ 5 βαρ χοβίϊτο οὔ ἢ 9 
δἰἰοϑίδιίοη οὗ ἐμ Φοβδομδθη Οοβροὶ (6δ. χχὶ. 24). 
Ι {μὲ8 δἰἱοδϑίδίϊου νγγθ, πῃ ΘΟ ΡΔΏΥ ἩΪ|} δἰπιοϑὶ 

δἰὶ ὀχοζϑίθβ, Δ 866 {η6 τογὰβ οὔ 186 Ῥσορβεί. 
ΟὨΪΥ; ποῖ, πὶ ΕὈτατγά, ἃ τγογηδγὶς οὗ 86 Ἰωσὰ 
σοῃσθγηΐηρ ἰμ6 Βοοῖϊ οὗ δοίη. ἴῃ 118 βούεσε 
γοταϊσί, τοίθτεηοα 18 δὰ ποῖ ἴο χοδάϊΐη χε δῃὰ τὰὸ- 
τ᾽ ἰἱοδ οὗ ορἰπΐου, Ὀὰΐ ἰο δυκανοηίδιϊοηϑ οΓ ἀϊ- 
τοϊηαἰΐοηβ οὗ [86 ΘεοΒδίο]ορίςδὶ υἱὸν οἵ (ἢ 6 ποι]ὰ 
ΒΦΓΘ ΟΧΡσοδϑοα. [1 5 δὴ ἰηυ! δ Ὁ] Υἱ( 8] ἰδν ἐμοὶ 
ι}19 ἔβηδιΐο, ἰῃ {π8 βδᾶπιΘὸ ἄοζγοθ ἐπ Ἡδ|6 ἢ δ6 
Πεϊσῃίθηδ [86 δοποορίΐομ δ οὔ ἡ ἀμκηηοηί δῦοτο [Π 9 
ΒΙΌ]:οΔ] τ οδδῦγο, Ἰοδὰὰβ δἰ πη οὶ πῖῖὰ ἰδ 6 γυὴς- 
ταβηὶ Οὗ [μο80 ἰοστιηθηίβ τσ ΒΦ 89 ἱπηιακίπε; 
ἐμ, 6. 7., δ. 6 τη αἴθε γα) οχαρχοσαίίοη οἵ (δε ἰάδὸ 
οὗ 86}} Ὀγουσπὶ Π6}} ἰογττηοπίβ ἰῃ δυυσπάδηςσο Ὀρ0ὴ 
(86 ἴδηλίΐοσ ἱμϑιυβοῖγοα. Απὰ σῇ (δα ΟἰδοΥ δαηὰ, 
ΒΤ ἸΑΥῚΥ, ἰὰ ἰθ ἃ ἔδοὶ ἐπὶ ἰΠ6 4 ΘΏΪΟΙ οὐ ἀΐπι 
αὖθ οὗ (80 Ῥγοβρεοίβ οὗ Οτ δε 8 ΒΟΡΕ ἱπιρϑὶτϑ 
Ηἷβ ον ἱπῃου ἴδη66 οὗ ΠΟΡ6 δηὰ ὈὉΪ185, το 186 58:28 
ἀοατοθ ἰὼ τ 816} δ6 8 .κ658 ΔΓΥΒΥ ἤγοιι ἰΠ6 [Ὁ] π68 Ὁ 
οὗ τὸ Ομ νἰβίϊδῃ Ῥγοβροοί. ἘΎΥΘΥῪ τῇδ οἴ θ Δ 0 
διιδϊηδι (Π)6 ἰΓαϊ ἢ ζ4}}8 ὈΔΟΚ ΡΟ δἷπιὶ πλῸ θ0α- 
ταΐ(8 ἱΐ {π| Ὲ 7ηἰγοάμείίοπ, Ὁ. 68, δηὰ Δίεί. τ. 19). 
Τὸ ΓΟΐδγοηοθ 18 ποὶ ἴοὸ ἰσϑῃδίθῃι δος πη θῃϊ8, 
Ὀυι ἰο τι χὶπ8 ἩΔΊΟΝ ὈΘΟΟΙΘ ῬΟΤΤΠΑΒ δὶ ἴῃ ἃ 
οοῃάυοὶ Θομδίδί ΠΥ τορυ]οίοὰ ὉΥ ἰμ6πι. ΤΒυβ, 
ἷν 18 Ὀογοπὰ αποδίϊου ἐμαὶ Ομ δα τοδίθ {8 π 8.168 
ΟΥΥΘΙΔΙΙΪΣΟ5 ἱπίο Δ αἰδροδβοάμοδβ [Ὁ ἰοττοοῦ; 
σοπϑαυπιγδὶθ 1 δοτ 8 ἱπί0 8 σοι Ρ] 6 6 ̓ΠΟΔΡΔΟΙΥ 
ἴου ουϑῃ ὑμ6 ἑαϊηίοϑὶ ἰάθα οὐὗὁἩ (09 σομάϊ 1088 οἵ 8 
δῖον Βυτηδη Ἰἰΐο οὗἩ Ὀϊοββεάποαθ Ἴμεδὲ [80- 
ΤΟΟΒΒΙΣ ἔσο ἱπουρδίδ τηδοὶ Ὧ8 ΠΟΤΟ 88 Ὑδγθης 
γοραϊοὶβ [υέγα ἀἰϊοία], ἘΥΡΟΓ ΘΟ] 684}}} ἐσχρτεεβοὰ, 
ἀεεϊχηεά ἤον ἴΠ 6 Ῥγοϊοοίίου οὗ (μὲ φἰοτίουε ΒοοΧ, 
μοι, ἴῃ δρὶῖα οὗ (686 15 σιιασάβ, Βα5 Ὀδδῃ, δὰ 
δ.}}} οοηιίηυθ5 ἰο Ὅς, σΤΟΘΕΪΥ το ἷβ- ἐδ  θοπιρά. 

ΤῊο βθον 8 βΒῦσο (δὶ, ᾿οχεῖ μον πὶ δ πιϑεῖ, 
ΟἸὨτίδι διιοϑίβ "ἷ8 Βοοκ. Βείδοζοίοτο ἰηιγοάμοεβ 
Ηἰπι 4180, ἐῃ δ σμδσγδοίου οἷδ τῖ(ποϑϑ, Ἀδὰ ἐσ- 
ῬΓΘΒ868, ἷῃ Ηιθ ἰοδίϊ πιοῦν, ἴμ6 κτουπὰ (μουρδὶ 
οὗ ἱδ Βοοῖς : ὕέεα, 1 ἐεοπιε σμϊεχὶψ. 

Ηοτούρου, αἰνίης τοὶ ἴο ἐμαὶ πο ἰο ἢ 1.85 Ὀεεῦ 
(9 ἀθαῖτο οὐ ἷβ μβοασὶ ἱπγουρὰ Βὲδ πμο]ς ἸΠδ, 
δηὰ οβρϑοΐθν ἀυτίηρς ἷ8 οΪὰ αζο, ΒῈ υἱἱεγ8 188 
Το] ονΐης βοιΐθηοθ, ὈΥ τ ΒΟΒ 6 ἰΔκ68 (80 [ογὰ 
αἱ Ηἰβ ποσὰ ἴῃ 88 πϑδπὶθ οὗ ἴδ 6 ΟμΌγοΝ 88 πεὶϊ 
85 ἴῃ δἷα ΟὟ Πδ;η0: «πιῆ, οοηε, 7οτα “ὕεεμε. 

πὰ σοποϊυπίοη, Β86 Ῥχγουῃοῦῃοεοδ ἃ Ὀοποὐϊοίϊοῦ 
ὍΡΟΣ 6 ψ8ο, πίὶῖβ Ηἰπιβοὶῖ, δῦ διυγδί ες 180 
οομΐηρς οὗ {πΠ6 Γοτὰ, δῃὰ ψῆιὸ σοπϑίϊίαίε [86 {ππ|8 
ϑαῖπία ο7 ἰλὲ 7αίιον ανο. μα Ὀοσποαϊοείϊοῦ 18 
οουσδοὰ πῃ ἐπ ο ζ0] ον αΓαπὰ δὴ ἃ πόσίθν (ΕΓΠ.8: 
ΤΆ στασα 07 ἰλε Σοτὰ “εδια Ολτίδι δὲ κοι ὰ αἱ! καί. 
ἩΡί(ἀ αἷϊ ςφαἰπίε---ἰηι (8 δάλαποί, 86 ΑΡοοδΙγρδδ, 
ἴῃ 1(8 εοἰξηϊδοδῆοθ, 8 σομδὶβίθης τὶ τὰ 1186]{. 

ἘΧΡΤΙΑΝΑΤΊΙΟΝΒ ΙΝ ΕΤΑΙ 

γον. 6. Απᾶἃ δο δαϊἃ πηῖο πη6.---Π|8 ρεῖ- 
εοἱ αβιῖοο, ΒΌταγα οουμ δὶ [89 νἱοῦν οἰ εσίδιη 
ὉΥ πιοβὺ σοτηταθπίδίοσθ, (0 {86 οἴεοί (μαὶ 186 Αῃ- 

5] τψϑο ἰ8 Βθσθ ρόκϑῃ οὗὨ ἰδ {86 βᾶπι ἯΒΟ [89 

Ὀ6θη {86 Βροἰξδϑιηϑῃ δίποθ οἢ. χχὶ. 9; (86 58128 
Ἔχοζοῖθ τηβἱ πίδί ηβ {μ8ι, οα 18:0 σοπίσατΥ, [18 (80 
ΑἸμοὶ (οὗἨ 186 Βογεϊδιϊοπ) οὗὍἩἨ Ἡ Βοσὰ τ [108 18 
πεὴς πη ο. 1.1. ΠῚ (δϊπ5 τίου, Ββοσοον, δ6 
οοη)οῖπε ἴΠ9 ὁγγοπθοὺβ δϑβαπηρίίου ἰδδὲ πρϑὲ ὅοδη 
ὈογΘ Σοροσίβ, 18 ποι μὶπρ πον, Ὀσὶ ΟἿΙ]Υ 8 ΓΕΠ))" 

πίϑοθῃοο οὗ ἤοσιηος (πίη; βταὶ, οὔ 186. ἀθοίδτα- 
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ἰἰοα φγον!ουΒ} Ὁ τηθ46 ὈΥ (86 Βαηθ Αἡροὶ (οἷ. χχὶ. 
ὃ) Δηά, βεοοηάϊν, οὗὨ ἐμ9 οογίδϊῃ ἰσγαϊὰ ἐμαὶ (Β9 
οοἰΐτο Βονοϊαιίου 8 οὗ Ὀὶνίηθ οτἱρίη. Βαὶ νἱὶ- 
βἰοηδὶ δοπμάϊιλουϑ ἀο ποὺ δσοτθ ἰο δῇ δπα ΒΘ Ώ]}Υ 
ΔΗΥ͂ ἸῇογΓ6 ἰβδ (μον Ὀσρίη βυάάρῃΥ; (μ0 0 ἀΐθ 
ΔΎΔΘΥ ζιδα δ} γ, οὐὸπ 88 ὑπο ν Ὀόβαη, Τ8ο ἴδοθ 
οὗ Μοβϑβ τγᾶ8 80}}} δι ϊηΐης τοῦ δ6 τοὺ ἀοπτη 
ἔγοια ἐμ0 τηουπηὺ ἰηΐο [ἢ 9 ΘΔ ΠΡ. 
ΤΏΘδ6 ᾿νοτάᾷ 816, εἰς.----Ἔγ {118 ἴ6 πιϑϑηὺ ἰΠ 9 

δηΐϊτο Βόνοα ἰοὰ ὨΟΥ͂Γ Οοπμοϊα θα, 88 ἱπ ΟΣ 868 
Ἴ δηὰ 18. 
ΤΏο Τοτᾶ Θοἅ οὗ [89 αρίτ 5 οὗ ἴΠ6 Ῥτο- 

ΡΒοῖε.---Ὗο ΔΡργοδβοπὰ (680 ψΟΓΩΒ 85 γοΐογτὶης 
ἴο Φοονϑ 88 ἰδ6 αοἀ οἵ τονοϊαίϊΐϊοη, οΥ, 1π Οὐ ΒῸΡ 
Ἡοράβ, τὸ πὰ Π6ΓΘ ἃ δοῃοτζοίθ βαπιηΐηρ ἰοχοί μον 
οἵ αοα δηὰ Ομγῖδθὶ, δ ἰὰ ἰμθ οοῃοϊααληρς τογὰϑ 
Ο71 Φοδη νυ. 20. 

ΤῈ6 πιὶ 5319 οὗἉ (86 ΑὨ οὶ ἰθ9 ἔγοτῃ {πὸ δρῖν οὗ 
τουθϊδιίου, 88 (ὁ αοἀ οὗ ἰΐο αρὶτ 5. οὗ (ἰΠ 6 Ῥτο- 
Ῥθοἰδ, ἐμ6 δουτοθ δὰ Αὐἰδοτῦ οὗ 4}} ργορμῃθοίθϑ, 
Β6ΏσΘ 8150 οὗ {}}0 ΑρΡοσδαΙγ 80 (Φοδπ νυν. 89; 1 Ροίθνς 
ἰ. 10-12). 
ΤῈ αρί τὶ 5 οὗ [80 ῬτορΒοία.--- οσογάϊηρ ἰο 

θο Ἡοὐίο, τοίογουοθ ἰ8 Δα ἴο (Π 9 ἱπβρὶ γαίῃ ρΓο- 
ἀποοα Ὁγ ἰδ9 ϑρίτὶι οὗ αἀοά, ἴῃ ορροϑβί(ίου ἰο πϊοὶ 
υυδβεογαϊοοῖκ ἡπαϊοίου 5} τϑιπασῖϑ (παὺ {1160 Θρ᾽γὶ 18 
δοϊοηκίης, τοβροοιΐνοῖν, ἰο (δ 6 ἀΠΠοροηῦ Ρσορδοίθ 
ἃτο ἰηϊοηἀοά, νὰ ϊοῖ Βρὶν ἰ8 αἀοα γοηάογβ Β0086Σ- 
Υἱοηὶ ἰο Ηϊπλ86] 7. 

Ηἰὶπ βουνϑῃῖβ.---8Φ.66 οἷ. 1. 
γεν. 7. ΔΑυᾶἂ ὈθδοΪ]ᾶ, ΖΦ οοτϑ αὐἱοὶεὶν.--- 

ΔΑἀάαυσιίοπ οὗ ΟΠ γίδια σογὰ, ἰῃ δοσγοδογδίλοι οὗ 
(10 ΟΧΡτοβϑίου ὧν τάχει. “.Απ ἴῃ συοῦὶ 6 (πο Ὁϊ- 
Υἱὴθ δι που νγὰ8 οἰἰοὰ, 80 Ὦδ6γΘ (6 τηδὶη ἴθ ΠῸΓ 
οὔ ἐπ 6 Βονοϊδίΐοη ΠΟῪ οομλρ]οἰοὰ ἰ8 πιδὰθ Ῥτοιὶ- 
ποηΐ. Τ7}}}8 158 οἴοοσιοα ὉῪῚ (μ6 Απρκοὶ 5 Βροακίηρς 
ἀϊτϑοιυν ἴῃ [πὸ λτΩ9 οὗ {π8 σομιΐης μοτὰ Ηἰπι8ο}7.᾽" 
Ὀυκδτεβριεοκ. 6 ὁδπηοί ρογοοῖνο ὙἘΥ (ἢ ἔοϊ- 
ἰοπῖης Ῥαγϑηθϑἰ8 διουϊὰ Ὀ6 τοχαγάράα 48 ““αὐάοὰ 
Ὁγ ἰμὸ Δηροὶ. Τ8ὸ ΑὩρ6] υἱΐοτα (6 τ ἘΟΪ6,--α 
ἴῃ Β6ἢ ἃ ΙὩΒΠΏΘΡ, ΠΟΙΘΥΟΙ, 5 ἰο ἰηἰγοάμοθ ἐμ 9 
1οτά 88 βροακίηρ ἰὰ γον. 7. 10 8 (μΐΪ8 ΥοΥῪ ἴδοι 
ἐμαὶ κίνεβ οοσαϑδίοι ἴο ψβδὺ [0]] οτ78---ὐίΖ,, (6 6Γ- 
ΤΟΥ, [ἢ ἐδ οδηἰοεδἰπηϊοπηὶ οὗ τὰϊσὰ (6 Ξ6οΥ αἱ- 
ἰοιαρὶβ 0 ουβαΐρ. ΕἾΠΑ, τὸ πιυδὶ ἀραὶΐη 68]] 
αἰιοηϊίοπ ἰο ()6 Βα 1116 αἀἰϊδὶἰ ηοἰΐοη ἐδ αὲ ἰ8 ἰο Ὀ6 
τοδὰθ Ὀεύνοθη ἐδ οτὰ Ηἰπ)δ61 πὰ (86 ἴοτπι οὗ 
ἩἨΐε γουοϊδιΐου ; ποὺ ΟὨΪΥ ρεγεοπαὶ Αηφείθ, Ὀὰὶ 4180 
ἀυτεδοίϊοαξ οπέϑ, ἃτο ἃ ἰοτ υϊ ἄθη οὈ͵θοῦ οὗ ᾿τουϑμὶρ. 
ΤὨΐ8 15 ϑυρρορίίτο οὗ ἰδ βοδοηά σοιμτιδοτηοπὶ, 
“ Τοῦ δβ.ιδ]ὺ ποί πηδὶςθ ὑπίο (1 609 ΔΗΥ͂ ἱπιαχθ,᾽ 60π- 
ὁτοίογ δρρτομοηὰρα; ἰὲ αἶθο ἰθδοο8 Ὧ8 ΠΟῪ ἀϊ- 
Ὥσαϊι 1{ ἰ8 [0Γ πδη. ἴῃ π'8 δἀπιϊταιίοη οὗὨ ἰδ Ὁ Ϊ- 
υἷπο, ἰο ἴοαυθ ἰμαὶ δηὰ δυεῖν δἱ {19 ρογίοοι 
ἩΟΥΒΒΙΡ οἵ αοά. 

γεγ. 8. Δπᾶ ἱἐῤ τας 1, Ζ08η.--ΤῊ 9 αταάπεὶ 
ὑπ (0 οΠ6᾽ 4 δεἰ, ὁ. φ., οὐαὶ οἵ Β]66ρ, οὔ οὗ βοην- 

ΒδΙὈ0] 10 566 ρ, ουἱ οὐ Ργοίομπηκἀ οοπῃ(οιηρϊαἰίοη, ουἱ 
οἴ δῇ ἰπϑρίτϑα οὐ ἀδυβοηἝὶθα}}γ ὀχοϊίοὰ οοηα ἰΐοη, 
8. ἃ δἰχμ!ν ᾿ἱπιογθϑιϊηρ ΡΠ οπιθηοα; 18. ουϊηιὶ- 
παίΐοι ἰδ ἰοταχοά ὈΓ (Π6 σταάιαὶ τοίατη οὗὨἨ οταϊ- 
ΠΔΕΥ͂ Θομϑοίϊουδηθ88 [7 σγεδδεισιμείδείη --- ἀαγ-60ῃ- 
δοϊου8:658] δέϊον (86 δοδβίϑϑυ οὗ (89 Ῥγορδοί, Ἐ-- 
κά 1, “ολη.---ϑοο ὅυν. ΨιἘΝ; σορ. οδπρ. ἰ. 

4 βοο βοΒ Π1ον, δία ὕωνγαι νον Ονΐδαμ, Αοἱ ΙΥ͂., Βεθὴο ΓΧ.: 
“- Ῥέα Ἑαΐηε ἐΐερα ἰοΐ ἐμ ἄεηι Ἡςςϊ σίχανε, 

Νία, πὲε εοἱΐ εἰσι, Παπα αἷς νερὸν δον δγοῃ 
ἈΠ ἐσατ᾽ε αἱ Δ ἐπὰ αἷο γοϊουίδη Βολισοδίεγ, 

αἰ ᾿οκμέδον, οἵδίον οἰπονηα ΤΥαμπι 
“π πεὸν τον δεν είίδη κελοη. Αολ, 
ΣῈ «ρα πἷν εἰπε ἰἀπιδολονίο ἱ 

ὟΝ Βοδζὰ δῃηᾶ βανν [ὁ ἀκούων καὶ βλέπων] 
[8669 τ18ϊπ6.5.---Οη [6 ργοϑϑηΐ ἔΌΓπὶ οὗ (86 ρϑΥ- 
ιἰσἱ Ρ]6, 866 )  δίοτα. Του κι τλλ6. ν᾽ 04] αηΐοϊά- 
ἰὴ οὗ (89 {πη χπ 8 ονον, ἰῖ τι αἰσὶ (16 560 ν᾽ 88 
ιοαγὰ δῃὰ βϑϑῃ οσοηῃϊίπαθα 0 ὯὈΘ ΘΟΥ6Υ ΒΡ γι 4}}} 
Ῥγοβθηΐ Ὀθίογο 818 ΘΥ68. 

Απᾶἃ νψπθὰ ἔ Βθϑχᾶ.--- Τ9 τοδάϊηρ τ αἱ οὰ 
8.ὼ5 δηἃ βανν, Ὀδδυ Γ}Ὺ Ὀτγίηρθ ουαἱ ἴ89 6δου- 
(ἰπα 6 ἀϑ.οη δἰ οὗἉ [6 ὅοθγ. 

Ι [611] ον ἴο ὑγοσβῊ!ἱρ.---ἢ οἷ. χὶχ, 10 116 
Ὑ85 ἴῃ ἀληρον οὗ ἰἀοη γα 8 ΡογΒο Δ] Αηροὶ 
ΟΥ Ὀοδιϊδεα βαϊης νι ἰμ6 Ποτὰ; Πογο δ ἰβ ἴῃ 
{86 πιογθ ΒΆ01}}96 ρουὶ] οὗὁἨ Θοποππάϊπρ ἃ ΒΥ 0]10 
Δηοῖ ϊο ἔοσγαι πίε (6 Κοτὰ Ηἰπ86] Ὁ. 
ον. 9. ῬἸκθ μθϑᾶ ποῖ.---ρα μὴ (860 ΘΝ. 

γικπ). 
γον. 10. 564] ποῖ, οίε.----ϑ8.609 οὗ. ἱ. 11, 19; χ. 

4: Ῥδῃ. υἱιὶ. 26; χίὶ. 4, 9. [ὑ ΠΥ Ὀθ6 δβἰκϑά, 
ψηδὺ ἰδ 80 αἰβοζοησο δοίσοθῃ 8 δεαζίηφ δπὰ 8 
ποί δοαϊϊπφ ἰὰ ἰλ 9 ο886 οἵ ἴνγο Βοοῖκβ Μοὶ γοῖ 
Βαῦθ θθοὼ ἀἰδυδοα ἴῃ δὴ ἰάθη(σ8] οἵ 8 δ αλ}}8Ρ 
ΒΗΘ. ἰγγοϑρϑοίίνο οὗ ἴδ 6 ἕδοὶ (Ἰαὺ ὑπ 6 γθ 18 
Βοιλθίίηβ ΒΥ 0168] ἷπ ἰ᾿10 ὀχ ργϑϑϑίοι, Ὑ}}}6 ἢ 
ἀδοϊδαυθβ, οὐ ἰ9 οὔθ δδηά, δαὶ (6 Βοοὶς 8}}]] 
ἴον ἃ Ἰοὺ ιἴτ19 οοῃτίπαο ἰο Ὀ6 οὔβοιυγο δηὰ υἢ- 
ΘΟΙΏΡΣ Ομ πα δα, ον, οὐ ἰδ οὐδοῦ Βαῃά, ὑἐμδὶ (ἢ}9 
Βοοῖκ 5888}} Ὀ6 γοδά, (89 δοιϊ ποαδὶθ 8180 οοῃἕϑ 1.8 
8 ἀϊδιϊποιΐοη ἴον (δ 6 δα ΠΟΥΒ ΟΥ̓ ὑμ6 ΒοΟΪΚΚ ἐπ α1168- 
ιἷοῃ δηὰ [ὉΓ ἴ89 Ομ αγοῦ. Τ6 δγιαθο}1σ ᾿μοἀ 9 
οὗ ργοβοηίαιϊοῃ 15 ἱη 186} Υ ἃ βρϑοῖθβ οὗ δεωυξέησ; 
ἃ Σοίδγθησθ (0 {89 κου οὗ Βυπιο ] 86), Βυ οἷ 88 18 
ἔτοᾳυθαιγ τὸ ὃ6 πηοὶ νυ ἱτἢ ἰὰ Φοΐιη, 18 ἐπ ὠπδοαξησ 
(οοαρ. Μαίι. χὶλὶ. 11 βα4ᾳ.). ᾿Απά (8 ἴμογὸ 18 
8,60 ἃ αἰδογθηδο ἰῇ ἰδ 6 6δο]θϑἰ αϑίϊσ γθβουυδίϊοιλ 
οὗ (80 Βοοῖκς δῃηὰ {δο βιιθιηϊδδίδη οὗ ἰϊ ἴογ ΘΟ ρσΓθ- 
ξαϊϊου δὶ] οὐ δοαίΐϊοη. Το Η  Θγαγοῦν [188 8θα]6ἀ {116 
ψο16 ΒΙΌΪΟ; ψῦ1} 8, θυ τ6 ΑΡρΟΘΔΪΥΡΒΘ ἷΒ δὲ 
Ἰοαϑί ἔγΘΘΙΥ βυδηίἐοά ἰο (ἰ6 Οματοὶι ἴον ἢ οαϊ- 
βοαιΐοη. 

Εοσς ἴ86 τἰπ|0 ἰδ Π|Θ8.Σ.---Αα τιοίϊγνο 0[ῸΓ 186 
αἰδυαδίοη, σϑδαϊιρ δηὰ οχρ δηδίϊοι οὗ (89 Δρο- 
ΟΔΙΥΡθ9 ἰὰ ἰδ Ομ νίδι δπ Οἰν γα. 

Ψεοσ. 11. Ἐἶἰο τθᾶῖ ἄοοσιῶ ἐπ᾽αδιίοο. --- 
Τρΐϊθ ἴοτπὶ ἰδ οἰαοϊἀαἰοα ὈΥ δῃδ)ορίθβ; ποὲ 
ΟὨΪ ὈΥ ἐπΠ0 αἰγοθὰν οἰϊθὰ δάἀάτοββ οὗ ἰδθ 
Ιοτὰ ἰο ΖΦυάδϑ8 (Ψ9οδὴ χὶϊὶ. 27), Ὀυὺ αἷδὸ ὉΥ͂ 
(8 ἐο]ονίης ρΡδάβαροθ: Μαί(ί. χχὶϊ!. 82; χχυὶ, 
4δ, δπά, ἱπ ἃ 1988 ἀθργθο, Εζοὶς. 11. 27. Δμπά 
βου σἢ ὑΠ6 ΤῸ ΤΩΔῪ ὉΘ Βοιμοι ἱηρς οὗ ἰγοὴν ἰπ ἴδ6 
ἢτβὶ ὑπὸ ργοροβίιίομβ (86 οιίο, εἰ αἶ.), {μ6γὸ ἰϑ. 
πουσὰϊ οὗἩ (δὶ ομδγδοίορ ἰὰ {86 ἰδδὺ ὑνο, υἱΖ., 
δᾶ οὶ ἴδ6 εἰς λΘΟΏΒ, εἰς.---ἸΓ ψγὸ βΒ6 01 ἴον ἃ 
δοσιοῃ ζιυπάἀδηχθηῖαὶ ἰΒβουσιί τ δὲ 3}}4}} 116 αἱ 
{86 Ὀδ815 οὗ Δ}1 Τ0ΟῸΣ ῥσγοροπί(, 08, ἰὺ 18 οΘοπίδἰηοά 
ἴὰ ἴμὸ [0] οί; γογ 8: Ἅ δίποθ {89 λυ ρπιθηῖὶ ᾿8 
αὐ (6 ἀοοῦ, οὶ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΟὩ6 αὨ ΟῚ Υ ΡΓΟρδγο ἰπι- 
Βοὶ( ον ἰἴ αἴϊον ἷβ ὀσσῃ ἔγθο ομβοΐὶοϑ Ἐδῶ (μὲ8 
ὙΟΥΥ ἰάδα ἸαἰγθοῦΥ οὔἴοσ ἰο {8 πνὶιοκοὰ ἐδ9 
βίγοη εϑί δ ποῃϊ(ἷοι (ὁ τορϑηί, ἰβ βε] - οὐ ϑηί. 
οῖῖς χα ϊθουβδηϑδα β.}}}. --- Τὴν ἀἷ6- 

οδγάυγο οὗἠἨ (86 ΘΥγοπθουδ τοδαϊΐης δικαιωϑήτω 
ἷθΘ οὗ τοδοχηϊζοα ἰρογίδηοθ 88 Ὀδδυΐη ὑροῦ 
ἐμ6 ἀϊδβουδβίοῃ καϊαίϊνο ἰο 186 πιρδπὶηρς οἵ ὁ- 
καίουν. 

γογβ. 13. 18. Βοβοϊᾶ, Ζ οοσῃῆο απὐἱοϊε]ν .-- 
ύδιοταϊοοϊκ: “719 νογὰβ οὗ τόσ. 12 βουηὰ 119 
ἃ σοιμππηΐϊσαίϊοα ἔγοπθΒ ΟἿ γἑθυ᾽ 8 οὐ τοδί ἢ.᾽᾽ 
Μοβὶ οοτίδίἷν. ““Ἰ οδο οἴ τοῦ. 18 (θοπιΡ. σπδρη. 
ἱ, 8; χχὶ. δ, 6) δῖϑ 88 ὑμο ἰδῆρυδμε οἵ ἀοἀὰ Ηἰπι- 
8017," Βαϊ Ὀθοδυδο (σα ο08115 ἨΪτ56 17 [86 Α]ΡὴΔ 
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δηᾷ ἐπ Ομπορϑ, ἰΐ ἀο68 ποὲ ζοϊΐοτν ἐμδὶ Ολγίςί, {16 
βου οἵ αοἀ, τρλΥ ποὶ 480 80 ἀθυοσιϊηδίο Ηἰταβο]. 
ΤΙ}Θ Αροβιὶα Ῥωὺὰ] ψγίιθβ οοποοσηΐηρ ἀοὰ: “0 
Ηἰπι, δηὰ (πγουρσὰ Ηΐαι, δὰ ἰο τη δ Γο 8]} ἐπὶ κ δ᾽; 
(Βοιι. χὶ. 86). Απὰ ε᾿γζδίῃ ἴῃ Οο]οβδίαμ ἱ. 16 Β6 
πτὶτο8 οΘοποορεΐης (ΒΥὶδι; “4 4}} (δ ρ5 τόγὸ ογοδίϑα 
ἰὼ Ηΐπι.. .. 8}1 ὑπ 58 6 9 οροδίϑα ἐπτουρὶ ΒΗ πὰ 
δηὰ ἰο Η  π.᾽ Βοοαυβο Ὀπιονα θοὶς {(ΒῚ Κα (δαὶ 
(ἷώ Ῥτοβυπιθα οἰἰιδηρο οὗ βρϑδίζουβ τησϑδὶ οὶ ὃὉθ 
Βγροϊμοαίςοα, 86 δῇ τηιβ δαὶ Φ0Π ΒΡΘΔΚΒ {1689 
ποτὰ “δἴιου. [86 τϑῆῃοῦ οὗ (89 δησϊοηὶ Ῥτο- 
ῬΒοίβ.᾽᾽ Αμπὰ γαῖ Φομη θ᾽ ἀ δε ϊ ρα 88}66 αἰ ΟἾΤΕ 
δροθοῖ, (6 βρϑϑοὰῦ οὗ (Π9 Αηχκοὶ, ἐμ ὄχργϑβθ 
Βροϑοοῖ οὗ 76808 (γον. 16), δῃηὰ (80 ΒΡ6Θ0} οὗ {116 
Βρίγιε! ὙὍ8ὸ πιοίϊνο ἴον (818 διηροΐϊαν τοίγοδι 
ρου “189 οἱ Ρτορβοι οἰβδσυδκα,᾽" (ὙὙ 1 ΘᾺ ταὶ 
ἐι89 17 Ὀ6 οδ) δὰ ἴὰ αὐθδίϊοη, ἱἴ ἰϊ 6.9 ΘΙ ογοά 
πίὶιὰ ἐμ Ἰδιἰἰ1ἀ49 δὰ ἱμοχρ] οἰ 655 τυ οι πτουϊὰ 
δἰίδοι ἰοὸ 118 υϑ0 ἴῃ ἰδ 8 Ῥ,ΥΟδθηὶ 6886,} ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 Ὀ6 
δὶ ΡΥ Ομ τὶϑι᾿ 5 δ] ορθὰ ἰῃδΌ Ὑ (0 δαΥ: 1 δὴ 
89 ΑἸΡδδ δηὰ (Π6 Οιηεβα. 

γεν. 14. ΒΙ]6565δοἃ τὸ ἴδον το τ 8588 ᾿Βοὲσ 
ΓΟΌΘΩ4.---8Ξ0.60 ὅΥν. Υ1βὺ. Τθ οὐμοῦ γοδαϊηρ 866 
ἀϊδουδδοὰ ἴῃ Ὀυδιοτγάϊοοῖκ, ΡΡ. [674,] δ80. 

γεν. 18. ΜΙ Βοῦυϊ διὸ ἴ89 ἄοκεα.---Ὀὕδίον- 
ἀϊοοὶς Δρρυϑμοπάβ (80 πογὰβ 88 ἃ οοιητηδηά--- 
τας «μπίο. Οἱ τοἱὴ ἐδλὲ ἀοσοί ΒΔΟἿἈ 8 ΘΟ; θοΡ- 
ἰἴοη, Βονγουον, 008 Ὀὰὶ ΟὈΒσυγο 0.8 ΟἸΘΒΓΏΘ88 οὗ 
186 δειϊ  μοδὶθ: ἰὰ σου] Ὀ6 ἃ βοτὶ οὔ Ῥεῃδὶ ἡπὰρ- 
τηθηΐ, ἰηδίοδα οὗ ἃ ζεργοβοπίδίίοη οὗ (89 δοῃιγαδὶ 
ψἘ1Ὸ 8 [86 τοίου οὗὨ [Π6 ἰοδί Ῥγοβθηίβ ἰο Ῥαγβάϊΐβο 
--ἃ τοργοβοηίδίϊοι Ἡιὶοῖ 18 8 Βοσηοη ἴῃ {86 1, 
Βο ἰϊ οὐβογυϑα [μι {π6 ἰοτῖι, ἐλό ἄοσε, ἰ8 ἀϑοϊ οἷν 
δυουδ Ὁ] ἰο ἐῃ9 τοδαΐϊης, Μβίεδδεα αγ ἰλεν τολο 
τραδὴ, εἰς. ὮΚΒ.--- ὦ δρϑοΐδὶ χϑίδγ θη ὁ6 ἰὸ 806ο- 
τηΐϊϊ68 (ΕἸσμΒοτα, πὸ σοτάραροθ Ὀουΐ, χχὶϊὶ. 18) 
ἰ8 ποὲ ἐο ὃ9 ζοίμογϑά ἔγοιι [Π6 οοῃίοχί.᾽ 00 Ε8- 
ΤΕΒΌΙΚΟΚ. 

γεν. 16. 1, ϑοδμδ.--- του {0586 τοράδ, δὸ- 
οογάϊης ἰο Ὀδοιογαϊοοῖ, γα βροίκοη ὈΥ ὕολη ἴῃ 
86 πϑιὴο οὗ ὅθβυβ Απάᾶ ὶ ἱβ ροβαὶ Ὁ]9 ἕογ δί (0 
ϑοϊονί δίῃ (μπἷ8 ορὶπίοῃ ΔΙ͂ΟΣ 4}} (86 ἀἰδἰϊησὺ ἰηιὶ- 
ταδί] οἢ. 8 ὙΒΙοΟΝ παν Ῥτουλουδὶν Ὀ6ΘΏ αἰγθ ὁοη- 
οθγηΐης ὑμ0 ΒρΡΕΔΙΚΘΥΒὶ 
Το ἰοδο ν ππῖο γου.---Τ0 ὑμῖν γτοϊδίθβ (0 

186 Βουδηίβ οὗ ἀοὰ, 85 τοῦ. Ὁ (σοταρ. 688}. ὶ. 1). 
Τ|6 βογνυβηίβ οὔ Ὁοιΐ αγϑ, (βγουρὶ (89 ἐηϑίγυ- 
πιοηία! ἑν οἱ 16 ΑΡοσδΙυρ86. οσοηδιϊαἱϑὰ νγϑοἢ- 
6 δηὰ ψΆΓΏΘΥΒ οὗ (πο Ομ υτοῦ. [ἢ {πὶ8 860.86, 
οὐ ἰῃ6 δονυθη Ἐρίβιϊθθ δῦὸ ποὶ αἀἰγϑοῦ  Υ δά- 
ἀγνοδδοὰ ἰοὸ ἰὴ0ὸ Ομυγοῖθθ. Ὀδειογχάϊΐοοϊς (μὲ 8, 
τὶ Ηδηρϑιοοτρ, (μδὲ ὑμῖν, ἰῃ 0886 ἱἰΐ 8 ἴο Ὀ6 
τοϊδίηοα, Υϑίογϑ ἰὸ (86 ῬΤΟΡὮΘΙκ. 
89 Ηοοῖ δῃὰ ἴδ Οδδρείηρ [[}Δημ0ὸ: ΟΘ6- 

δολίφολίεεετοο].---Τ}9 δητ}}16518 οί θοὴ τοοὺ δηὰ 
ΒοΪΟὨ---ῶὧ5 (6 τη Ρ8Γ8}]6ὶ ἰο {π6 Ὀϊνίμο δηιὶ- 
{μιθ818 οὗ ΑἸρῆδ δηὰ Οτηδβμα----ἶβ οὈ] ἰογαὐθα ὮΥ ἐδ9 
ζο] τίη, ὀχρ δηλιΐίου οὗ Ὀ διονάϊοοκ: “7Πδὶ 
6 (Π9 ἢγϑί ἰθγπὶ [ῥίζα] ἀθοῖατοβ διχυτγαι νον 
δηα ἰῃ δοοογάδῃοα πιὰ ΟἹ Τοαϊατηθηὶ ρτοοθάθηϊ 
(6ομρ. οδρ. ν. δ), ἰ8 τλοτο ᾿ἰ ΘΓ ΙῪ δἰ γτηοὰ ὉΥ 
1.9 δοοοπὰ [γένος 1: ἐλε δοη (Απᾶν., Εντν., εἴ αἱ.).᾿" 
Ασοοτάιης ἰο Ηοηρβιθῃθονᾳ α]580, ἰμ0 γοοί οὗ θαυϊὰ 
ἦθ δἰπίδοδηί οὔ ἐδ φ»γοάμοί οὗ [9 τοοῖ. 7δο οἱϊῶ- 
ἰοῦ οὗ οδδρ. ν. δ φγονοδ ποι ἷρ. 
ΤῸΘ Βερδῖ, ᾽89 Μοσζηΐης ἔβίδτ.---ἰἢ τοθ8}- 

ἧπῷ, ἰΠ6 Ῥαββαᾷο οδβδρ. ἱΐ. 28, έσβοσο Ομ γτῖϑὶ ὑσο- 
ΤῊ Ἶ808 ἴ0 σίυ6 ἐλ6 τηοτγηΐηρ δίατ, 8 ΘΏ ΣΟΥ δἰκίη ἰὸ 
"͵]ῖ86. ΟὨἩγὶϑὲ 18 (86 Ὀτί συν Μογηΐος δί8Ρ οὗ (6 
Θοϊμΐης ἀδγ οἵ οἰθτοΐϊΥ; Ηθ ὑβμογοίοχθ αἷδὸ χίνϑδ 

δε π80 οὗ {πΠ6 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ ἰῃ ἴδυ8 ἀοίπρ. 

189 τπηογπΐῃρ δἰδν οὗ ἃ δρ᾽ γέ] τἱϑίοπ οὗ ἐμὸ ἔε- 
ἰᾳγο (806 δΌοΥΘ, οΟἾΔΡ. ἰΐ, 28). 

γον. 17. Απᾶ τ[δ6 Βρέτίὶῖ.---ΤΒοϑὸ πογὰκ, δο- 
οογάϊος ἰο ἢ Ἧ., Ηοπ δίοδον, Ὀθοιογάξεςϊκ, εέ 
αἷ., ΔΥῸ δὴ ΔΙΒΊΓΟΡ ἴ0 ἴδ6 ἰοτοκοίηρ--δὴ διϑιε εξ 
νγ Β οἢ ἐμ6 ΑΡοοσδιγρίΐδέ 8 σορσοϑοιιδὰ 85 δρεϑδῖ- 
ἰκς ἴῃ ἐμ6 ποθ οὗ (80 ϑρίνιί δοιὰ ἴὰἊ Βεϊές. 
Βυὶ δἰπμοα Φοδῃ υἱέοτβ μἷὶβ οὐ Οὐπε, ζΖοτα «εεων 
ἴῃ τσ. 20, γὸ σδῃποί ΒΡ οθο ἐδδὲ ἰξὲ δα ῖπ ἴπ- 
ἰθῃμεΐοη ἰὁ0 τηᾶῖκο 80 'Μἀ6 4 ἀϊδιξποίλοα Ὀθένγοθει 
δ᾽ 89] δαὰ ἰδ ϑρίγὶε διὰ πὸ Βυϊάθ:; διὰ, τβοσε- 
ΟΥ̓́Θ; ἰδ)6 πογάβ, ζεέ ἴα ἰλαΐξ ἰλὲγείεια κόπο, 
εἰς., τ ἴῃ ἔλυον οὗ δδδυτορίίοη ἱμΒαὶ σὰ ἔδν.ς 
679 ὑμθ οοποϊαάϊηρς νοτὰβ οὗ ὅεϑὺ5 Ηΐτοϑοῖ. Α 
ΑἰΌΖΟΪΑΥ Υἱὸν ἴθ ὑπαὶ οἵ Εὐταγὰ, σβο βομὲδ σὸσ. 
17 ἴὸ Ὀ6 ἃ ΓΕΟΡΙΥ ἰοὸ {π6 ϑρϑϑοῖ οὗ δεδι8, ασιᾶ τὸ- 
Κατὰ 6808 858 ἀρδίῃ Ὀθοοσαΐηρ 86 Βρεβϑῷῖεοτν ἰἢ 
ΥΟΥ. 18, Ἡῖϊὰ ὁ Ὑἱον ἴο ἑακίης 180 ΒοΟΟΚ πες 
Ηὶΐ8 οσῷ ραίσοῃμδζᾷο. 
1οῖ τα τμαῖ Ἐδἰταίῖθί, οίε.--- 866. οἷβδρ. 

χχὶ. 6: 186, ἷν. 1: Μαιὶ. νυ. 6: Φόβὴ υἱϊ. 37. 
ΕἼἾΘΘΙΥ [ᾳταϊυϊου8]γ].--- Τὸ 1Δ8ὲ [8}} εὐδσι.- 

6119 ἰοδο ἰῃ 86 Νὲν Τεοκιδιηθοί. 
όογτβ. 18,19. Σ ἰϑδῖν πηῖο ΘΥΘΣΥ ΟΣΙΘ, εἰς. 

- οδι δοδίίοη ἰβ ἃ δοϊθῖπθ δϑϑουθγϑίῖϊοα Ὁ ῖσἢ 
Ὀΐπα 8 ΟΥ̓ Δ ΚΟ ΣΟΒΡΟΙ ΔΙΌ]. ἰμοδ0 ἰὸ νοτα τὲ ἴ9 
δἀἀγοβϑοὰ (Ὀθϑαί. ἷν. 2; Ρτουῦ. χχσχ. ὅ, 6). Ἧς το- 
Ῥοδὲ 80 τϑιδὺῖϊ ΔΙΓΟΘΟΥῪ τηδάθ ὉΥ ;ὮΒ Ὁροῦ εἶθ 
Ῥδδβϑδίο, υἱζ., ὑπαὶ, ἱπ δοοογσάδῃοθ νῖϊ ἐδ ὁ 
ὈοΪ 6 ΟΣργοδϑίοῃ οὗ ἐμ Αροβίϊθ. {Π6 γείεσεποε ἢ 
πο ΒΙΠΙΡῚΥ ἰο ἰδ ὀχοροίσαὶ ἰγοδίταθεί οὐ ἐδ 
ΑΡΟΟΔΙΊΥΡΒΟ, 88 18 ἩΒΌΔΙΥ δοϑυεὰ. Τπότα δζγοὸ 
ΤΑΔΌΥ 80 δἀὰ σἴοοια ἰο (86 ΟὨ τ διΐδ γίενν οὗ ἐδ 
ποιά, δπὰ ῦδηγ Μν 80 αἰταϊ 8} 1(8 ἀοΡίἢ, υεϊέδβους 

Τὶ 
8, ἱπάοοά, 4]80 ἔσο τ δὶ δὴν ὀχοζοὶΐς8) ἰασαρεοῦ- 
ἴῃς ὙΠῈῺ ()6 ΑΡΟΟΔΙγΡδθο 8 ἰπδάπιῖβδ᾽ Ὁ} 6, δηὰ 
86 ομϑ- διἀθἄοββοα οὗ οχοροδὶδ 8.6 συδηϊίο ΜΕΥ 
δσοῃηθοίθα τὶ ἐπα οπϑ- δ᾽ ἀϑάμποαδοβ οὗ ζδϑτδιὶ- 
οἶἴϑιῃ ΟΥ δρίὶ τὶ πα]ϑιι [ρέγἐμαίιπ}]. Τδὲ μ5ὸ- 
Τοποϊοδῦ18---ἐπιϑῇ, ἐπιϑύσει, ἀφέλῃ, ἀφελει---ἢ 4 
ὯΟ ΘΓ ΗΪΔΥ ὉΡΟὺ ΜΟΣᾺ9; ἰἰ 18 ἱβαϊοδεῖνε, ταῖΒμον. 
οὗ ἐμ ἔδοί ὑπδὶ ἰγϑηθβτοβδ οῺ8 δρδίηϑέ ἰδ 6 γΡὺτ- 
Ῥογὶ οὗ (86 Αροοαῖυρβθ δὸ οοβηδοιθα ψΣὶ δ τ 9 
ἔππον οοπάϊιΐοι οὗὉὨ (86 σΌΪΥ 089, διὰ Βδξοο ἴὴ- 
{Ὰ}}}}}ῈῪ σοθουπὰ ὑροπ ἷπν, οὐ (δὲ, 88 υἱοϊδιοης 
οὔ 89 Ὀίνηο δι. [8688 δηὰ ἐσ, ΠΟΥ͂ ἀχὸ χὸ- 
βοοίοα ὑὉδοὸκ ἰὼ νἱοϊδίϊομδ οὗ βο]ή. 

ἘΙΝΘΙΥ͂ ΟὔΘ ἴδδὶ θασοῖδ, εἰε.---Ἰ δὲ ἃς, 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟὯ6 ὙΠῸ ἰδ ργοϑειΐ δὶ [ὴ0 τεδ της δἱοοά 
οὗ ι8ὸ Βοοῖς πα Ομ υτοῖ ; ἐἰἱ 18, ἐδβογοΐοσα, ἀδαϊρυνϑὰ 
ἴο 9 Τοπὰ αἹἱουὰ ἴῃ Ομυτοῦ. ΔΔοοοσάξωρς ἐο Ἐὶ- 
ἰτἰηχα, ΒΊθοῖ,, εἰ αἱ., {80 (γεδέ ἰδ αἰσοοϊθὰ δρϑίηκι 
ΘΆΓΡΘΙ6ΒΒ8Β ἰγΓΉΘΟΓΙΌΘΓΒ; δοοοσάϊωρ ἰο ταὶ δυὰ 
θο εἰίο, δκραϊηβὶ οτγα] ἰὩβδοσυγδοὶοβ οὗ τοροϊτίϊου. 
Ὁ οιογά:θοϊς }080}γ τοχαγὰβ δδοὺ οὗ ἰδ εθὸ χρὶδ- 
πϑίϊο.8 88 ἰηδυβδοϊοηί, δη ἃ ἸΔΥΒ βίσεϑϑ ὑροῖ ἴα 
Κοορίῃρ οὗ με οοπέεηί οὗ {86 Βοοκ. [80 τϑνοὶδ- 
(ἰοῦ οὗ αοά, τηδὶ ἰδ πῖπρ (δὶ ἰὲ β ΡΟΣ ἐδὸ ἔαδϊαὶ- 
δοείΐοη οὗ ἱμδὶ τενοϊδιΐοη δαὶ ὑμ οὔχδο 15 Δ. 
1 ον 5 ποτὰ οὗ οδϑῆβῃτο, δοπίδι βοὰ ἴῃ Βὶ5 χε. 
ἴδοο οὗ 1822. 866 οἱἰαὰ ἴῃ Ὠδι., ν. 882. ΒΙοὸχ ἰ8 
οὗ ορϊπΐοη ἰμδι Πα οΣ 88 ποὶ θη ΓΟΙῪ πτοῖς ἴῃ 
ἰδιεῖης οθηοο δὺ 6 πογὰβ. 8) ο Ῥηοιϊα δἷϑθὸ 
(ΒΚ ἐπ ἰσϑϑὶ ἰοο μασβᾷβ. ἨἩθηρΕειΘΌ ΕΣ δΡ- 
Ργοβοπὰδ 9 Ἡοτὰβ 88 χοΐοστίηρ ἴἰοὸ δύο δάάϊ- 
ιἰοῆϑ δηἃ οὐιΐβϑί οηΒ 88 δδοοὶ (86 δοί}8] ἰκοτεὶ 
οἴ ι}|ὸ Βοοῖς (Ρ. 4δ28ᾳ4ᾳ. [Ττ8η8.}}). Ασοοσάϊως ἴὸ 
ΕὈτγαγά, {686 τόοτὰβ τὸ “180 8δεδὶ νοῦ Ομχὲβὲ 
ΗἰπιδοὶΥ ἱπιρταδϑ68 ὈΡΟᾺ (88 ΔΙροσδῖγρϑθ." 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 6--21. 899 

ψοσ. 20. Εἴἶο τσθο ᾿τ᾿οδυδοῖῖ 6656 τί ρ 6 
δεῖῖτῃ.-- -ἬἜοζο 9681.8 8 ἀραΐη ᾿π του σθα 88 Βροικ- 
πᾳ. Ηο ἴδ5. Ὀγχουρμί ἴῃ, ὈΓΙΠΙΔΥΙΥ, 88 8 ΠΣ Π688 
ὝΠο δβυρρίοιηοηίβ (δ 6 ἐογοροίΐηρ; ὑθβεϊ ΠΥ οὗ 
Φοδη, Ὀαὺὶ δὺ {9 Βατὴο ἰΐτη6 Ηδ ἐπα: τοῦ Υ ΔΡΡΘΑΥΘ 
88 ἃ ὙΕΪίΠ658 ἴον 8:6 ψΠῸ1|9 ΑΡΟΟΘΙΥΡΒθ. Ηθ 
δυϊωϑ ὉΡ Ηἶἷδβ ἰθϑι ΠΟΥ͂ ἴῃ (86 8}}-ΘΟΥΥΟ οΓγΑ Ὡς 
δὰ 4}}- οὐ γδοίηρ δϑισιηδίϊοη: Ὑοδ, 1 οοτθ 
αὐυΐοῖκῖν. 

Τη6 5660 Ὁ] 168 ἰο ἐπ τοτὰ οὗ (μὸ Πογὰ πὶ 
8 ατοπὰ δηὰ δἰ ]9 ΤΆΣ: ΑΙΠΘΏ ; ΟΟΙΏΘ, 
Σιοτᾶ θα. 

Ψψεν. 21. 6 ΒΥ8οθ.---ὃοοὸ οἷ. ἱ, 4. ΤῊΘ 
ὑμῶν οἴ (89 66. ἀοο8, ἰηἀθοά, ᾿θοΟΓ0 ὨΘΑΥΪΥ δρθΤ60 
ΨΊΠ} οἷι. ἱ. 4, Ὀυὶ Ὁ ἐδ, οὐ ἰδ89 οὔϑ δαμῃπά, οὶ 88 
Ἧ6]1 δαρρογὶϑα 88 ουν γοδαϊηχ, δηὰ, οὐ ἐμὸ οἰμοῦ 
διά, ἰὴ τοδάϊηρ νὴ τ 81} βαϊ 8, 18 ἰὴ ροσίοοί 
ΒΔΙΊΒΟΩΥ ἩΓῚ} [μ6 ΒΟΙΘΙΏΣΥ οὗ (6 ΘοΟΠ οἰ αΒΊ0Ώ. 

[ΑΡΡΙΤΙΟΧΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝἩἨὨ ΤῊΞ ΕΡΙΓΟΟΥΚ. 

Ἐν ἰδὲ Απιοτίσαπ  αϊίον. 

ΟΥΘ ΔΙῸ ΒΟΥ͂ΘΓΆΪ πηαίἑθτβ δοῃσογηΐηρ ὑμΐ8 
δοποϊυδίου οὗἩ (0 Βοοῖς οὗ Ὀίνὶπο Βογνοϊδίϊου 
ἩΪοΝ (6 ἩΓΙΓΘΣ ἀθβῖγοδ ἰῸ Ῥγοβουί 70. ΘΟμ 814 9- 
Σδὶϊοι:-- 

Ι. 76 Αμιλοτελῷ. 

ΤΠ δ ἶγο ΕΡΙΪορσα ἰθ [86 υἱίονϑῃο9 ΟΥ̓ 7 6808, 
ἘΥ ἰ8ὸ ποῦ οὗ ΗΪ8 τορυθϑϑηίδεϊνο Απροὶ (89 
ΑἸὩ οὶ οὗ οἤαρ. χχὶ. 9), ἰο Φοδη---σὶ ἢ} ὑπ 9 ὁχΧ- 
οοϑρίϊοπ οὗ ἰμο δεσονα οἰαιιδε οὗ Ὑ67. 6, γα γ8. 8, 9, 
180 ἰαδέ εἰαιμδε οὗ τον. 20, δῃὰ νον. 21. [1π ἐδ 18 
Ῥτσοροδίιϊοη ἔδογο ἂγὸ Ὀὰαὺ ἰθγθθ ρῬοϊηΐβ τ Βῖοὶ 
Ὡοοα αἰϑουθδίοῃ, 4]}] οὗὁἨ τσὶ ἀγα ὀρροβϑὰ ἰο ἐδ 
Υἱόν οὗ ΟὟὐ δυίθον. 

1. Τὴε Απσεὶ ἰλαὶ αὐάτεφεεα ζολη τσαϑ ἰλε Αησεῖ 
9. εδαρ. τε. ϑ. ΤἼμαὺ Ομγίϑὺ βρόκο ἰβγουρῃ 8 
Τοργοδοηϊδιῖνο ἱπ σον. 7, 18 δατηϊ θα ὉΥ 411; (μδὶ 
{πὶ8 γδ8 (16 Απροὶ οὗ χχὶ. 9 8 ἰδ ροϊηΐ ἰο Ὀ6 
Ῥτουθὰ. Τὸ καὶ εἶπέν μοι ΟΥ̓͂ γαῖ. θ βοῦν ἐδδὶ 
(8) ΒΡΘΔΙΚΟΣ ἰΠ6γ0 τηοηἰϊοηθά τυϑὲ αν Ὀδοη (86 
080 Βρθακίηρ ἱπ {86 ἱτηπιδάϊαίοὶγ ῥγϑοοάϊης 
γΟΓΒ68--ἰ!) 9 ῬΕΤΘΒΘΟΪΟΘῪ ζογἱὰβ ἐμὸ ἰάθα ἐμαὶ 
δηοῖ Β. Ὁ ΒΡΘΔΚΟΡ δὰ Ὀδοη ἰηἰγοαποοά. Τα καί 
οὗ τον. 7, ἰοφοίμον νεῖ (π9 ΔΌΒΘΏΟΘ οΥ̓͂ ΔΏΥ ἰῃίτο- 
ἀποίηρς οἰδυδο, γϑαυῦυΐγοβ (86 οοποϊαδίοη ἰπδὲ ἐῃ 9 
δϑῖὴθ βρθδῖοῦ οοῃἰϊπυρὰ πὶβ δάάτοβθβ: δπηά ἐδὶα 
σοβοϊ δῖοι ἰ8 οΘομῆγιηθα ὈΥ (89 τοῦ δεικνύντος οἵ 
ὙΟΥ. 8---ἰοδηϊοδίϊγ, (86 Απροὶ δὲ νι μοβο ὕδοὶ (86 
ἈΡοϑβί]6 0611 νγῶϑ ὑμ9 ὁπὸ Ὑῆο δὰ ὈθΘῺ δλοισίησ 
το {80 ἐπΐηρσθ ῬΓΘΥΪΟΟΔΙΥ ἀοθοσ δθὰ, Α ἀϊβὲ. 
ΘΌΪΥ ἴῃ γϑίθγθῃσϑ ἰο {818 Ἰπίοτργοίδι οι ΤΩΑῪ δβυκ- 
[δὶ 1ἰ80]7 (ο Βοπι6 πιϊη8, αν εἰ πρὶ ἴσου (89 ρθῃ6- 
ΚΔ}}γ τοσοϊγοα ορίηΐοη ἱμαὶ (μ6 Αὔρθὶ οὗἩἨ οἴ δρ. 
Χχὶ. 9 γγὙὲ8 (89 ὙὙ670 8}} (μ6 ΑὨρῈ}8 οὗ ἐμ Ὑ14]5) 
84 ϑυπιδοί; Ηἷβ Βγιῦο!ο σπδγδοίοῦ ΤΩΔΥ ὉΘ ΓΘ- 
τα οἀ 28 ἱποοπβίβίθπὶ σι (ἢ ἐδ ἰαπρῦδρο οὗ νου. 

9, 7 απὸ (ὴν ζεἰΐοιο δεγυατπιέ, δίοθ. ῬοΒΒΙὈΪΥ 6 τῦὰβ 
δτι Ζηηπιοάϊαίε ϑψηιδοί---ἶ, δ., 8. εἰπχϊασγιηι--Ο α 
681 Απροὶ; ῬΟΒΒ  ὈΪΥ, ΒΟΎΘΥΘΡ, Γ08] ΑὮ6}85 ἰοοὶς 
Ῥατσγὶ ἴῃ 8}} ἐμ9 βοθῃ8β ἀοβοτίδεα. Βαϊ ὨΟΤΘΥΟΣ 
ἘΠ }8 ΤΩΔῪ Βαγο Ὀ6ΘΏ,---δἀταϊ ἰὴ (π6 ἰσὰ ἢ οὗ (86 
Ὦχαὶ βυρροπὶ(ΐοη, ἐμ γθ γδβ δὶ ὑπο ὺ ᾿ρτορυϊοίυ 
ἘΟΣ ΠΟΟΙΘΤΌΪΟΥ ἴῃ Τοργϑδβοηίίης [89 φἰπεμϊαογεπι 
οὗ δῇ Απρϑὶ 88 υϑίηρ [86 Ἰδηρθδρο οὗ δὴ Αῃροϊ. 

2. 7ΤΆε δεεοπὰ εἴαιιδα οΓ τετ. θ ἐδ απ ἐχρίαπαίοτῳ 
σεοπαγᾷ ἱπίγσοαμοεά ὃν ὕοῖη. Τὶ Βϑοιηθ ἰο ἐμ τρίΐοὺ 
Δοσοοποοίνδο]ο, ἐπί, 1Χ 868 ἀφοϊαγδίίοη, Τε Ζοτὰ 
Θοά ςπ| ΗΠ Αησεὶ ἰο δλοιο, εἰο., δἃ ὈΘ6ΟΏ τηδὰο 

ἰο 186 Αγοβιί]θ, Βα ββουϊὰ ἱπιτηοαϊαίο}ν αὐἴου μανθ 
οονγοα ὈΓ1Υ1 9 ΒΟΒΟΥΒ  ο (μα. σγοαίμγο. Τὸ πδὶυς 
ΤΆ] ΒΥροιοβὶ8 βϑϑιηδ ἰο ὃὉθ ἐμαύ---(1} ἴῃ τον. 7, (}6 
ΑὨβ6], ἃ5 6 Τορτοβοῃίδίϊνο οὗ ὕθβαβ, ΒΡΟΚΘ ἰῃ 
896 ἄγϑί βόσϑοι, Μελοία, 1 σοηια φωϊολὶψ, διὰ Φοη 
δὺ Ο)00 ἀγΘῪ ἰμ6 οοΟὨοΙϊδίοῃ ὑπὲρ (0 ΒρΘΔΙΘΥ, 
ἱβοῦσ ἴῃ ἴλ6 ἴον οὗἨ 8 βοσυδῃῖ, τηυδὲ Ὀ6 Ϊ8 
μογά---ἃὦ παίαγαὶ ταϊβίοκο δηὰ οὔο ἰτητηθάξαίο}γ 
οογγθοίθα; δῃά (2) ἐμᾷ ἀροβϑίϊο ἰπ μἷὶθϑ πδὺ- 
ταῖϊϊλνο ἱπίιγοάυοοὰ μὸ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΥΥ οἶαυδο οἴ 
γο Ὁ. 6. : 

8. Τὴε αὐάνοιε οὗ υενγε. 18, 19, 20 (τε εἰαμδε), 
δ (λὲ αἱέεταποε 97 Ολτίδέ ἰλτγουσὴ Ηἰ Αηφεῖ, απ ποέ 
α ἀεοϊαταίίοη οΥ (λὲ Αροδίϊ. ΤὨ18, πὰ ἰμ6 πὰ κ- 
τιϑὺ οὗ 89 τ ΎοΓ, 18 ρἰδοθὰ Ὀογομα ἀουδὶ ὈὉΥ 8 
σοι ραγίβουῃ οὗ ἰμ6 ὥγϑβίὶ ψουὰβ΄ οὗ νον. 18 τ ἢ 
(οδ8ο οὔ γοσ. 30; ἰὴ9 ΟὯθ Ἧ8Ο ἐεείξε8 ἴ86 (ῃ 9 ΟὨΘ 
ὙΠῸ 8808, 1 ὁοπιδ φωϊεχίψ. 

Π. 7, ωίν οὗ διωυάνίμσ (λε Αροςαΐψρεο. 

ΤΠδὺ 10 18 (89 ἀυΐν οὗ ΘΥΘΡῪ Ονἰβιϊδη ἰο βίυα Υ 
18 Βοοὶς ΔΡροδγβ ἔγοπι {89 ζο] ον; ἀ6 618 Χ8.- 
ἰἸοὴ8 οὗὨ {μ0 Ερίϊοχυο :---1. ΤῊ ΑΡοσΘΔΙΥΡΒΘ 88 
εἴνοη ἴον ἰμ6 ἱπέογιμδίϊοη οὗἨ ἰἢ βαεαϊηϊθ, γοσβ. 6, 
16. 2. Τὶ νγὰβ ἀεϑβίρηοα ἰο Ὀο Γοδὰ ἰπ (86 Θου ΚΓ" 
ξϑϊϊομβ, τον. 18 (7 ἐεοίσῳ ὑπίο εὐετν οπὲ δαί Ἀδαγ- 
ΘἰΒ); 8580 8180 δοπιπιεπέ οὐ οἴ δΡ. ἱ. 8, Ρ. 90. 8. 
[19 υἱίεγδῆσοβ ΓΘ ποὺ δεαίεα, ἑ. 4., οἰοδοἃὰ ὋΡ 
ἴτουι ἱπαϊνϊ ἀυδὶ ΘΟ ρΡτ ἢ δῖοη (8660 70οί-ποία Ἔ, 
ἢτϑὺ δοϊαπῃη, Ρ. 198), γτθγ. 10. 4. Α Ὀ]οββίπρ ἰβ 
ἰο 0 Βεδίον ἢ ὍΡΟΙ ἰμο8θὸ ΨῆῸ ἀέορ ἐμ πογὰβ 
οὗ ἐμ9 ΡῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, γον. 7; τ 1οῖ ζεορὶπῦ τοαυΐ 68, 
οὗ ΘοΌΣΒΟ, ρτοσοάϊης δμάν. ὅ. Α νὸοθ 8841} ὃθ 
γἱ βίο ἃ ροῦ 4}} γᾷο δαά ἰο, οὐ αἰμπηϊηΐβὴ ἔγομι, 
86 τοτὰβ οὗὨἉ ἐμ Βοοῖς, γοσβ. 18, 19. 
16 Ερίϊορισ, ἰὼ ἱρ  γίπς (89 ἀπ γ οὗ βιυάγ, 

ἌστΤΟΟΝ τὶ (κλὸ Ῥγοϊοζαθ; 866 ΘὮΔΡ. ὶ. 8, δηὰ δ9 
ααἀὐάιιἑοπαξὶ σοπιπιεπί {6 τϑοῦ, Ρ. 90 

ΠΙ|. Απρεῖ ἩΡογελΐρ. 

Το Απὶ. Εά. οδηποὶ ἄρτοθ νι ἐμοβο τὙΐῸ 
Βο]ὰ ὑἐδδὲὶ πη (μ6 ἱποϊάδηί γοοοσάραά ἰῃ τον. 8, διὰ 
ἴπ (86 δἰ πιῖὶαν ἱποϊἀοπὶ τηοπίϊοηθὰ ἴῃ σἤΔΡ. χὶχ. 
10, {πη ΑΡοβίϊο νν88 συλ) ν οὗ δὰ δἰϊοτηρί ἰο γἯοτγ- 
8. 8 ογσϑϑίυσο, ἀποιοίης ἀΐπι ἰο δὲ δυοῆ----ἶ, 4., (δὲ 
9 88 σον οὗ ἑαοϊαίτψ. ΑἸίοτα, ἴῃ δὶδ8 δοτὰ- 
τθηῦ οὁἢ Οδδρ. χίχ. 10, ἰδ ῖζοβ ἐμαὶ ρμοδὶ(ΐοι, Κ6- 
τὴν κίης: ἦ“ἼΤμο ΑὨμροὶ.... Βοοῖη8 ἰ0 Βὶπὶ ΟΡΙΏΥ 
οὔ βοὴ οὗ ἱμαὶ γούογθῃοθ ὙΒΊοῖ ὈΘ]ο 38 ἰο αοα 
Ηϊπη86] 7. Τὸ σϑᾶβου κίσοη Ὀγ Ὀιβιοχάϊθοῖς, ἱπαὶ 
1 οὶ 6σ88685 Φ08π ἱπιδρὶ δα (69 Τογὰ Ηἰτ8ο] 
ἰο Ὀ8 Βρθαϊίης ἰο δἶπι, 18 Βυ δῇ οἰθη(}ν οοπίΣδαϊοιοα 
ὉΥ ἐμοὸ ρῥἱδίη βδϑϑουίοῦ, ΒΟΓΘ 1 οἶδΡ. χυϊὶ. 1, δὰ 
μβογὸ ἴῃ οἤδρΡ. χχὶϊ. 8 1ἰ8617, ἰμαὺ 10 τγὰ8 ποί ἃ 
Ὀινίηο Ῥόγβοη, Ὀὰὺ ΒΙΠΙΡΙΥ δὴ Αἢμο].᾽"" [Ιἢ δῃ- 
ΒΎΟΥ 1 ΤΩΔΥῪ Ὀ6Θ ἘΡυτ) 80 ἴΔΓ 85 σἤδ Ὁ. ΧΥΪϊ. 1 
8 ΘΟΠοοΥθ4, τηϑῃ ΓΘ }γ 10 18 (89 ΑΡΟΒ(16᾽ 8 οσπ 
ΥΟΙΔΓΚ, δη ἃ ΡΓΟΌΔΟΌΪ νγὰ8 οί ρΡοῃηθδά ὑπ} αὐ δῦ 
{6 ἱποϊἀθηὶ ἀοϑογὶ θα πῃ οὨΔΡ. χίχ. 10, ἡ 6.) ον 
89 δὰ γϑοοϊγϑὰ {Π ἰπίοτσταδίϊ οη ἐμαὶ (Π 6 ΘὩ6 τ ΒΟ 
ΒΡΟΚΘ ἰο Βὲτπι 88 8 π|78 ΑἸ 6]; δηῃηὰ (2) [ἢ τοΐοτ- 
θη668 ἴο ΟἾΔΡ. χχὶϊ. 8, {86ΧΣ6 ἰδ ποίη ἴῃ [86 Σ6- 
οογὰ ἰο ἡογ ἱὰ (ἢ 9 Ὠγροίθδβὶ8 ρτοϑϑηϊθὰ δῦονϑ ἐπ 
1. ιΒδὺ 1 8 δὴ ΧΡ ΔΠΔΙΟΣΥ οἴαυβο ἰηἰσοάἀυοσοὰ 
Ὀγ ἐμ9 Αγροβίϊο. [1 βϑϑιηδ υἱίοῦῖγ ᾿πσοῃοοῖνϑὮ]ο, 
ἢγϑι, ἐμαὶ Φοδη, οὐ ΠΥ 88 ἃ ο᾽εῖσ ΟΥ̓ 85 8ὴ “44»οϑί16 
οΓ Ολείεί, δου]ὰ ανὸ οὔογοἂ ψογυβῃὶΐρ ἰὸ ἃ ὁΥθ8" 
πγο, ἀποισὶησ ἤδη ἰο δέ «μοὶ; δηὰ, ἱπ ἐμο βοοομὰ 
Ρἶδοο, ὑἐμαῖ, 1ζ Βο δα ἀοπδ 80, 6 πουϊὰ ποὶ ἢδΥθ 

4 



400 ΤῊΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ 51, 5950ΗΝ. 

Ὀδοὼ ΒΕΔΥΡΙΥ τουυκοὰ ἔογ δὶβ ἰΔοἸδέσγ. ἴπ 
ὨδΙΓΠΟΡ 6886 ἀοο5 (6 Ἰαπαυᾶρο οὗ (9 Απρο] π6- 
ςΟ δαὶ ἐπ ρῚΥ τοῦυκο; ἴῃ ΘΔΟὮ 6.86 ἰΐ ΤΑΥ͂ 6 
ἰπίογρτοίοα, δπὰ τιοϑὲ ποίυγα! ἢ Υ ἱπιογργοίθα, 88 
να Ὑδτηΐης δρδϊηδὶ ΟΥΤΟΡ ἰῃ σοηάμποῖ, δηὰ ἃ τοϑοίϊ- 
βοαιίου οἵ (δ τιϊδία Κὸ ὙΒΘΏ6Θ6 [80 ΘΓΤΟΥ ἯἨ825 δου 
ἰο ργοσθθάᾷ. [ὑτρδῦ 8180 Ὁθ τοι ικο {μδΐ, ἈΠ]688 
189 ΑΡοβίϊ]α δὰ θθθῃ ροβί (γὴν ἱπίογιμ θα ἰο (89 
ΘΟΠίΓΔΓΥ, 86 τασδὶ πδίυ τ ἢν Βδγο ΒαρροΒβοα ἐδπδὶ 
086 οὗ 189 Αἰ κζο}8 οὗ (86 [415 νγ8β Φδὺ5 ΗΪπι- 
801]. [1,εἱὲ ἰἴὰ Ὀ6 οὐδογυοαὰ ἐμαί, ἀυτίηρ {86 ρουγ- 
πᾷ ουὔὐ οὔ 186 γ᾽ α18, {86 τογὰβ οὗ 6808, Βολοίά, 
7 εοπιθ αἋ α (λίοί, δὰ Ὀδο υἱἱογοά---Ὀ. Ἡβοαιὶ νγ9 
ΚΟΥ ποῖ, δυὲ (6 σοπίοχί ποι]ὰ Ἰοδὰ 8 ἴο Βῦ- 
Ῥοβο ἐμαὶ {60 ῬδγΘ Βροϊθῃ ἴγοτι διηοηρδὶ (ἢ 9 
βονοῃ Αηκοΐβ (ΟΠ ΔΡ. χυὶ. 16). ΤΙ ΐβ τοὶ σὺ παίὰ- 
ΤΑΙ δον οχοϊιοὰ (ἰμ9 δβυδρίοΐου ἐμΒδὶ 688 ν 85 
{βογο. δου ἰδ Απμοὶ ψιο ὅγϑί οδαῖηθ (0 ἷπι 
ὑϑοὰ {86 δχργοδβίου, 7:26 ατὲ (ἦς ἰγμδ τοοτάς ο7 
Θοά (οθαρ. χὶχσ. 10), ἰς βου]ά οοοδϑίοη ἰἰ{19 
Βυγρτῖβα ἐμαὶ 70 π δυρροβεὰ πΐπι ἰο Ὀθ λιἷ8 οτὰ, 
Απὰ νβθῃ δηοῖδον οἵ (μ6 ϑουθῃ, Τορτοβοηίἷηρ 
Ζεδβυβ, δἀορίοἀ ἰμ6 Ἰδῆρυδρο οὗ 92 65υ5, Βελοία, 1 
οοπια φωϊεκὶψ (οὮΔΡ. χχὶϊ. 7), σδὰ Ἧὸ ΟΠ 6Ρ (δ δι 
189 Αροβίὶο Ἰεδροὰ ἰο 186 σοποϊυδίου ἰμαὲ 7 65ι.8 
ἴῃ Ῥογβοῦ νὰ υἱἱ Εἰπὶ 

1ι 18 ΒΟΔΓΟΘ ὨΘΟΘΒΒΔΥΥ ἰ0 ΤΟΥ ἰμαὶ, ν ἢδί- 
ΟΥΟΡ ΒΥΡΟΙ 6818 γΠᾺ ΠΙΔΥ͂ Δαορὶ 88 ἰ0 ἴδμο βι}60- 
ἐἶνο οοπάϊιΐοη οὗἩ Φοδη, (86 νοτὰβ οὗ (89 Αἴ- 
κεἷδ ΘΟΠΥΘΥ πιοϑὺ Ῥοδί(γο οοπάἀοιηηδίίϊοι οὗ 8]] 
ογοδίυσγο Ὑσβῃΐρ. 

ΙΥ-. Τλε Τεαολίησ 97 Ολτίεί αε ἰο Πὼ Τιοογοϊα Ναίωτε. 

ΤῊο ἱποίοϊὰ παίυτο οΥ̓ 768ὺ8 ἷβ τηοδίὶ οἰ θα υϊυ 
δβοὶ ἕοσἭ. Ηἰἷδβ λωπιαπίίν ἴῃ 1.6 τογάβ, “1 δὶ... 
λ6 οὔερτίπς τ γένος--εγαοε, δίοοϊ, ἀδεοεηί) οἵ 9)Α- 
γἱὰ" (τον. 1 ἢ; Ηἰϑ 2 υἱπίίψ, ποὶ 1088 ΟἸΘΑΥΥ, ἴῃ 
γοτδ. 12, 18, 16 (86 τοοί). 

Ψ. Τλε Τῆπιε 97 ἰλ6 ϑεεοπάᾶ Αἀυεηί. 

Αἱ ὅτει ρίδησο, ἰ89ὸ ποσὰβ οὗ 2 6δυ8, 7 οοπιε 
φωϊοκὶν (τον. 7), βϑθῖι ἰο 6 ἱποοπδίβίθηΐ τὶ ἢ {16 
ἰάοα μαὶ ἐβα Αἀγεηὶ λυ Ῥγοιἰβοα ἴα δ(}}} ἔυ- 
ἰατο. ῬΓΟΌΔΟΌΪ ὑμπὶδ ἀροϊαγαίΐοη, τηοτθ ἔπη 
δυχδὶ οἶδο, "88 ἰυἀποοα ἰμ6 ορίηΐοῃ, διλορϑὶ 
(8ο89 τδο δοϊὰ ἰἰ, (αὶ (6 Αἀγνοῃὶ ἰδ ραβδί. 

Τὶ ἰμ6 Οὐπείπσ ὐδπἰϊοποὰ ἴῃ τσ. ἦ 8 μι θῶ 
ἴοτοιοἹ ὰ οδδρ. ἱ. 7 (δὰ 8180 ὕδῃ, υἱὶ, 18; Μαις. 
τον 21, 80; χχνΐ. 64; Ματγὶς χῖν. 62; Ασοίϑ ἡ. 9, 

ν ἐίς.), ΒΟΘΙΩΒ ἰὼ ὯΘ οὐ ἀθηΐ ὈΡΟῚ ΘΟ ΡΦΙΥΣΞΟΏ : 
δηὰ ἰμαὶ ἐμαὶ Αἀγοπὲ 88 ποὶ Ἰκεξα ῬΙδος δϑαῖῃβ 
8150 ἰο ὍΘ ογάθηῃΐ ὩροΩ δὴ Ἵχαιϊϊηδίϊοῃ οὗὨ {δ 
Ῥδββαζοβ τοίογγϑα ἰο, ἰοζεῖί θεν τι ΓΒ οἷν δοῦ- 
ἰεχίβ,--τἰ μοῦ 885 Ὀδθα ποιμίηρ ἰπ Εἰ δίοΥΥ ἐμαί 
δαι883.68 (86 ἀοδογὶ ρίἴοπ οὗ οΥθα8 δοσοιορδ γί 
(89 Αἄάγνθηί. Ἧ τουδὶ Ἰοοῖκς 70. 8η Ἔχ ρίδινδίΐοα 
ΟΥ̓ (86 φωΐῤοξὶψ (ταχύ) πα (68 ἀφδοϊδιαίοαβ οὗ 23 
Ῥοῖ, 1. 18 διὰ 1, Κὸ χυϊϊἱ. 7, 8.1. 85.606 δἷδο 70οέ- 
ποίδ Ἐ (ὃτβι οο]υταῃ), Ρ. 89. 

ΥἹΙ. 7λε Σῖπαὶ Ἡαγπίησ. 
ΑἸΤΟῈΡ δοτϊηπιθιίβ ΟἹ ΥοΓγ8. 18, 19 85 70] πὸ: 

“ΤὯ8ο δαάϊηρ δπὰ ἰδκίῃρ δΝΑΥ δ8Γ6 ἰπ 16 ΔΡΡΗ- 
σαἰΐομ δὰ χοοορίϊου ἴῃ (ἢ Βραγέ; δηὰ 80 ἰὲ ἰδ 
ποὺ ΔΊΠΟΣΘ ἴογμδὶ ἰβσεαΐ ἰο ἴῃ οορῖοτ οὗ (δὸ 
Βοοϊκ. .. .. ΑἹ] πυυϑδί ὃὉο τεοοϊνοὰ δηᾷὰ χϑαϊϊσεᾶ. 
ΤᾺΪ8 18 αἱ Ἰοαϑὲ 8ὺ ΔΤ Ἡδγηΐηρ Ὀοΐἢ ἴο ἐΒοβο 
ἨὮΐΟ ἀοδρίβο δηὰ πορὶϑοὶ {π18 Βοοῖς, δὰ ἰο ἐβοδο 
ὙΠ δὰὰ ἰο ἰΐ ὉΥ ἰγγοϊονδαπὶ διὰ (σι δίων ἰπίοσ.- 
Ῥγοίδιὶ ἢ 8.᾿" 

ΥΙΙ. 7Τὴε Σὲ παὶ Ῥγαψον. 

ΤῈ {μ0 ῬΓΑΥΘΡ, ““Απιδη; εοππε, Ποτα 7έτι,᾽" (τοῦ. 
20), (86 ΑΡοβι]θ βοῦσβ ἴογίν {86 Ἰουρίης οὗ δὶς 
ἰηϑίγαοίοα ᾿οατὶ [ὉΣ ἰδ τοαϊϊσαϊΐοη οὐ “παῖ 
ὈΪεβϑοά δορθ᾽" οὗ ἰμ6 Οδυγοῖ.--- “186 φ]οτίους 
ΑΡρεδγίῃς οὔ ἴδο ατοδὶ Οοα δῃὰ οὺσ ϑανυΐϊοιιγ) πο 
Ομ γ δι᾽ (ΤΊΣ 11, 18). [Ιπ (μἷᾳ Ῥτδγοῦ 15 ευτοπιοὰ 
ὌΡ 8}} ἰμαΐϊ (9 Ομ τἰδιϊδῃ μοδτὶ οδὴ ἀδβῖτο---ἰῃ 
ἀοδίγαοίΐου οὗὁὨ ὑπὸ ροτγοῦ οὗ βδίβει : ἰδ ἀεϊΐτοτ.- 
Δη06 οὗ ἰδθ οτοδίιτο ἔγοῃ ἰ86 Ὀοπάδρε οὗ οοτ.-. 
τυρίΐου ; ἔι9 ὈδῺἰΒΗταθηΐ οΥ̓͂ δίῃ! δ ἃ ΞΟΥΤῸΝ ἔγοιυ) 
(86 ἱπαϊν ἀπδὶ Βεδτὶ δηὰ ἴγοια ἐδ6 πνοστ]ὰ : {86 το. 
βίογδαίϊ οη οὗ δὶϊ (Ἰπϊῆρβ; (9 Θδὲδ Ὁ Ἰβῃπιθηί οὗ ἰδ 
Κιηράομ οὗ τἰχμιθουδηθβδ; {μ9 ὈδΒο]ἀϊπρ ὃΥ 
δοβυδ ἰὴ {0110688 οὗ (Π6 ἰζδυδὶὶ οὐ Ηἷβ βου], (λ8 
δεριονεθοΐ ὑροὴ Ηϊΐπ ἴῃ σοτωρ]οίθηοαϑ οὗ Ηἰἱἰε 
Ῥτοιδοὰ γοναγά. 

1,εἰ ἐδοῖ τοιοῦ οὔζμο ΟΠ ΟΣ τα ἰδ, τποῦτΒ- 
ἴῃ (89 δῦβοσιοο οὕ βοῦς Ηεδά, πὶ οσβεογοὰ Ὀγ ἰδ 
Ρτοαιΐβα ἐμαὶ Ηθ π|}} οοτὴθ δρβΐπ, υπὶΐθ τὶ το 
Αροβίΐο ἴπ {μ9 Ἰοπρίηρ οὕ) --ΔΜαχ; Οοκε, [9δν 
κ8ῦ9.--Ε. Β.6.] 
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ΒΟΟΝὮ ΟΚὶ ΘΟΟΤ ΕΙΝΟ-.- ΤΉΙΟΑΛΙ, ΑΝ ΠΟΜΠΕΤΊΙΟΑΙ, 
ὈΙΥΙΝΙΟΝ "ἢ 

ῬΡΒΕΕΙΙΜΙΝΑΒῪ ΒΕΜΑΤΚΑΗ͂, 

ϑΐπσοο (86 ὅτβί (δι ἰο ὍΘ 6580] 186. ἴῃ 8 
ἄθηογοὶ ψΟΥΚ οὐ (ἢ 6 ΑΡΟΟΘΙΥΡΒΘ, 18 (Π6 ΕΧΕΟΕ- 
τισαῖ, ροϊηί οὗ νἱον πὰ ὙΠΟ τ)γὁὸ Ββιουϊὰ τοχαγὰ 
16 Βοοῖκ, ἰΐ 18 86]}-οὐἱάθηϊ μὲ ἐμ ΒΟΟΊΒΙΝΑΣ, 
ΔΡΡτοι θϑίου δπὰ ἰὴ ΗΟΜΙΨΚΤΙΟΑΙ, ΒΡΡΙ ᾿σαίϊοη 
οΥὗὨἍ 0 βδοτγίρίυτα ἴῃ αποϑίϊοη τὸ οοπάιἸοπρά 
ὌΡΟΣ [88 Βεσυτα 6980} δι πιοηὺ οὗἨ [80 Εχοροίϊο 8] 
Τοδυϊ. ΑΒ (ἢΐθβ τοϑ}]ῖ 18 80}}}, οψονοῦ, ἰο 8 
Ἀἰκὰ ἀοζτοο, ἃ πιοοίοα αποϑίΐοη ἴῃ ΤΒοοϊοσΥ, [9 
ἀοοίτγὶ δὶ Ἡτῖιον σαπηοί, ννἱν βίτωρθ δου βάθῃ606, 
ἴαἶκο .εἷ8 δίδπὶ ἀροὺ βαοιϊπαιίπρ στγτουπὰ; οΥ, ἴ0 
δίαϊο (6 6886 ΠΙ0Γ6 (6 δ 1617, Β6 σδπηοὶ ἰδ (88 
Τουπάδιϊομβ οὗ ἃ βίσυσίατγο ὕρου δοὶ] ἐμδὺ 18 Θου- 
δίδηιν τδυογίηρ ; δηὰ {Π8 Το δ Υς ΔΡΡῚΪ68 πὰ 
δι1}} στοδῖοῦς ἤογοθ ἰο (88 Ποπιὶ] δῦ. ᾿ 

1ι 18, ἴῸΣ ἰπείδῃσθ, δὴ ὉπαςποϑίλοηδῸ]9 ἵδοί ἰπδὶ 
ἐπ πιοάθγ, ΟϑιΘΏΒΙΟΪΥ οἰ 041, ΒΥ ΠΟ ΒΡΟΏΟ- 18- 
τοῦς 8] δρργομβθηῃβίοη οὗ [ῃ6 Βοοὶς [88, ἰῃ στθδὶ 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ, πουϊγα]σοὰ δηα, 80 (0 δΡΘδΙΚ, ΘοΡτο- 
τϊδοὰ ἰἰ5 ἀοοιγίὶηαὶ 8146: ἰδ ΒΟ] οἰ ΟΥΙΏΔΟΒΟΥ, 
ο ἤοιί(α, εἰ αἷ.9 Αβϑίσῃη 8 ΥΟΥῪ τροάθγαίθ γ8]}80 
ἰο 1819 Βενίρίυνγο. Τΐβ τον ἰθανοθ Ὀυΐ 86 [6 
ἰδοϊδίεὰ ραϑϑαζθθ ούδῃ ἰὁο Βοπιὶ θέῖο5; δηα οὐδ 
1λοβὸ ραβϑϑδζθϑ δδῃ Ὀ6 τη846 ..890 οὗἨ ΟἿΪΥ τΠῈ 8 
σοχίδὶ πη ̓ ἸὩσΟὨ ΒΒ ΘΏΟΥ͂, (86 σϑηοηὶοδὶ ολαυϑοίοσ οὗ 
{μ8ὸ Βοοῖς Ὀεΐπς ᾳυθϑιϊοποά. 

ΤΠ6 βουνῖϊο δά μβογθηίβ οὗ 80 οΥἰβΒΟάΟΧΥ οὗ (9 
δουδθηϊθοῦι ἢ ΟΟΏἑΟΡΥ ΟΟΟΘΌΡΥ 8. δἰγΐ δ τοδί οἢ 
ἐονναγὰ (6 Βοοῖς. Αοοοχάϊηρς ἰοὸ ὑμοῖτ δϑβυτωρ- 
εἴοπϑ, ἰμ6 1Ιάθ8 οἵδ ἰσδῃδιιοη-ογὶοά ᾿ηἰοτυθηΐης 
Ὀοίτοοη ἰδ6 ῥγοδοηΐξ δηὰ (86 ζυϊυγο δοοη, οὗ 8 
ἔσχπο Μ|ΙΙΠΘηηΐυα,, πὰ οὗ 8 βρθϑοΐδ] ὮΟΡ6 0 [89 
τοίογη οὗ {Π6 ῬΟΟΡΪΘ οὗὨ ἴβσδϑὶ, 18 αὐ ουγ ουἱ οἵ 
{Π6 αὐρϑιϊοὴ. ΤῸ ἰα8ϑὲ ἀδὺ τηιθέ ὯΘ οπό δίησίὶθ 

Ιη {815 βἴηρίο ἀδγ, (6 νι ὰο]9 του] ταδὶ 
Ὅ6 υἱἱονὶν ἀρθίσογοα δυὰ γορ᾽ δορά ὈΥ̓͂ Δ Θπ ἰΓοὶν 
δον ποτὶ. Α Μ|ΠΠοπηΐϊατα 8 τορατ θὰ δὲ σου- 
Βιοιίηρς πὶ ιΠ0 ΧΥ͂ΤΙ. Ατιϊοῖο οὔ 86 Αὐρφδῦυτρ 
Οοηΐοβδίοη. Οομθηηβ, ἐΐ ἰδ τιαϊπίαἰ θα, οοἰη- 
οἱἀ65 σῖϊἢ ἐμ 0 τοᾶὶπὶ οὗ (9 ἀοϑδὰ, δηὰ 18 δηϊ γοὶν 
οοιρϊεοίο δηα ΓΘΒΑΥ͂ [ὉΓΡ ἱππιδίθϑ ἰὰ (ἢ 6 τηϊά δὲ οὗ 
Τίπιθ. ΝΟῊ πῆ θῃ ἰἰ ἰΒ Βοθὴ μα (680 δηὰ ἐΐἢ6 
Ἐκὸ δϑϑιυπρίϊ 08 8γθ, σοηἰγαδιθὰ 1 ἃ νἱ(δὶ 
οοποορίϊου οὗ Ηοἷγ ϑοτγὶρίαγο, δὰ ΘΒ ρθο4}}} οὗ 
ἐΒῸ Αροσδῖγρδο, σοπίγδοιοα 4688 οὗ ἃ ΒΟΡΥΪ]6 Ἰο(- 
ἰοτ- δι ἢ, ΟΥ δὴ οχοχοίΐοσαὶ ἰγϑάϊιϊοη- 4}, (ἢ 9 
ΘΟΠΘΘαΌΘΠ6Ο 18 8δοἰ-οὐἱάθῃὶ: ποὶ Ἰησοῖ ΒΘΘΌΤΘ 
Ετουπα ἰ5 ἸΘΗ͂ 'ἰπ (6 ΑΡοσδΙΊγΡ86 ἴον ἀοοίτγ! α] 
διβρυπιοηίθ δη ἃ μοι! ]οισαὶ ἀοιηοηῃβίσχαιουθ. [, 
ἘΘΥΘΥΓΒ6]688, 8 ἀοιαἰ]οὰ ΔρρΙΙοαἰΐίοη οὗ (6 Αρο- 
δδῖγρδο ὃΘ τηϑᾶ6 ἴγοιῃ τ} }8 δἰδηἀ-ροΐηϊ, (π 6 ταβυ]ώ 
ὙΠ ὕῦ0 ἃ ἀοοίσϊηα) δϑὰ δου ]οίϊο4] οοπβίσί οἰ ο ἢ 

Φ᾽ 860 Ρ.. 87. “8 

οὗ ὑμῖ8 ϑοτὶ ρίυτο, βίαν ἰῃ ἄοστοο, μοῦσα ποῖ 
ἴῃ Κὶπά, ἰο 186 τοοκίηςς δπὰ βίγοίοπὶηρς οὗἨ ἐμ9 
ΟΙὰ Τοδιδιροπὶ ἴῃ ογάθσ ἰὸ πιᾶκθ ἰθὺ ΘΧρ ΘΙ ἸΥ 
ἀοοϊαταῖώνο οὗ ὑμ9 ψ8οΪ]6 οὗ [6 Νεον Τοβιδιηθηΐ 
δὰ 8]} (δ ὸ ἑοδοβῖη 8 οὗ 86 Ομ υ ΓΟ. 

ΤΠ, ἀρδαΐὶῃ, τὸ δομϑίαον ὑπδὺ Ἰογ6 τηράϊαίθ ἰθῃ- 
ἄθῃον Ὑΐο 168 νἱονγοα ἐπ Αροσδὶ γρίϊο Βοοὶς 
ἴγοιυ τοῦτο ἸΙΌΘΓαὶ βίδηα-Ροϊμίβ οὗ ρῥἱείγ δὰ 
Ῥτγδοίϊοθ, δηὰ μ88 Τουπὰ ἴῃ 10 (πη 9 ΒΟΡΘ οὗἨ ὈοιοΡ 
ἰἰπι685, δη οὐ (86 Μ||ΠοπηΐΔ] Εἰηράοπι, τ 9 
888}} δπὰ (μδὺ ουὐθὴπ ΒθγΘ ὑπ γ6 88 πού Ὅθθῃ 
ταῦ σἢ ἀοσίτῖη8)ὶ δηὰ οἰ ]68] σγουπὰ ψόοῦ, ἰ(δθ 
οτὶεἶοβ οἵ (ἷ8 δο68οοὶ Βαυΐηρ ρσγοοθοθάθα Ὁροὰ (ἰι6 
Ρ]διΐογπι ἐμδὺ ἐμβ6 ΑΡΟΟΔΊΥΡ86 ΘΟ η 8188 οἵ ργϑαϊο- 
(ἰοπβ οὗἩἁ Ομ ἢ ἈἰΒΙΟΥΥ Τ0]] οί, λον ΟΥΠΟΡ ἴῃ 
ΘΒ τοποϊοχίθαὶ δαυοέοθβδβίοη. Νουογίμθῖοβθ, {18 
βἰαπα-ροϊηὺ 18, ὈΥ γϑᾶδβοι οὗ {9 δὶ πϑηΐ γο] σίου 
δρρεοοϊαίϊοη οὗ 180 Βοος ψλ1οἷν 1ϊ, ἴῃ σοπιρατὶ- 
Βοὴ ὙΠῈ 86 οὐ οάοχίβιὶδ δὰ πδοοσγί(ἰσαὶ 60}- 
σορτϊοΏ8 οὗ ἰΐ, τηδηϊθβιβ, οὐἩἨ ἔδυ ργοδίοσς ποσί 
ἐμδη (ΠΟΥ. 

Ετσοὴ (δαὶ βυβίοπι οὗὨ ἰπίοσρσοίδιϊ οι τσ ὑτο- 
ἴθθβοβθ ἰο τορᾶτὰ πῃ86ὸ ΑΡΟΟΘΙΥΡΒΘ 88 βιιδάονϊης 
ἕογτί ἢ (86 ΒἰδίοτΥ οὗ {86 Κιίηράοιιῃ οὗὨἨ αο(, ΒΡ 8 
ἴὰ {π9 ἱπβϑοῦν Υ οὗἩ 6 ἰογουρ ἀοοίγ 8) δηὰ 
Βοπιὶ]οὶἱς81 ΔρΡΙ]Ισαιίοη οὗ {18 βοτὶρίατο, 6806- 
οἶδ! Ὀοοαυδθ ἰὑ 88 ποὶ δοπϑι βίην πηδάθ {86 
δϑοουί δἰ πτηθηΐ οἴ ἃ βυϑίϑῃ οὗ ἤτγιῃ ΒΙ1Ό]160-Δροοα- 
Ἰγρίϊο ΒυπιὈο] Ή18πὶ 1.18 Ροϊηΐ οὗ ἀδραγίυγο. 

Ιυ 18 ον Ὀ6᾽ 16 ἐμαὶ τὸ δνο ἰασοτοὰ ἰονατὰβ 
(86 αὐἰἰαἰπηγοηί οὗἉ {μ18 ροϊηῖ οὗὁὨ νἱονν, δῃηἃ νγγὸ αἷβὸ 
(δῖ κ {ΜΠ 6ι, τ ρου ἐπ στδοο οὔ Θοἀ, ΟἿΣ ἸΑΌοτΒ 
ἢδγο Ὀ6Θη Ὀ]6586α τ (ἢ 5ΟΙ.6 ΤΩΘΘΒΌΓΘ Οὗ διι66 688. 
Βυϊ (Π6 γο80}18 νοὶ ἴῃ (680 Ρδᾶρ6Ὲ8 νὰ ΟΥ̓ΘΡ 
ἰ0 ΟΡ Υθδάϑγβ δ.6 [ὉΣ (}6 Ῥτοβοηΐ (6 5 76οἱ οὗ 
(Βοοϊοσὶςα] ἀϊβουδββϑίοη. [Ιΐ ψ}}}, ἸΒοσοογθ, ὈΘ 
γοαυϊεῖίο ἐπ ἀοοιτηδὶ δη ἃ Βοταϊ οἰ 6 41} ΘΟ (8, 
ἰο οὔβοτνο οδαίΐοι ἴῃ πιακίηρ ἃ σοηβάσαῃι ι36 οἵ 
Οὐ Β6 ἢ Ῥοΐηίβ 88 ΤΩΔΥ ΒαΥΘ ὈΘ6Π Τοσοριιζοᾶ 
δηα φῬγογνϑὰ ἴο ὃὉΘ γα. 

ἯΟο, ἱμογοίοσα, ἀο ποὲ σοῃβί δῦ οὔγΒοῖνο 5 δἱ 
ἸΙΌΘΤΙΥ ἰο υῃάογίαδκο ἰ0 ΒΟΘΟΙΏΡΘΗΩΥ (86 τ 8016 
ΘΟΥΥΒΟ οὗ ΟΟΥΓ ΟΧορο 518 ψ 1 ἢ ἀοοσιγϊηδὶ δα Ποιηΐ- 
Ἰουϊδο- Ῥυδοί! σα] δρρὶϊδαιϊοηβ: δηὰ τῷὋὸ 816 ἰδ89 
το γῸ ΜΓ 6] ὰ ἤγοιῃ ἐδ π8 ἀοΐηρ ὈΥ͂ (6 ἐγ ΠΟΡ 
οοηδί ἀοτγαιοη, ἰΠδὲ (ἢ6 οὐ͵]οοὶ οὗ ΡῬυΐηθ ἐπιροῦ- 
ἰδη06 αἱ (18 ἐἶδιθ 6. {1:6 ἱποι(ϑτηθηῦ οὗὁὨ ουῦ 60ῃ- 
[ΘΠ ΡΟΡΑΓΘΒ ἴο 8} ΘΧΡΟΒ Ἶοπ οὗἩ ἰῃ6 ΑΡΟΟΘΊΥΡ50 
ἩΠΟὮ Β8Α4}1 ὍΘ 58.1}} δ΄ ΤΡΙΒΣ δηὰ τότ ἤγΥ 
«τουπαοὰ προ ΒΒ ]16 41 βυ αι 0} 8πὶ «8. ΒΏΥ͂ 
μὲ δαγτθ γοῖ βρροδτοὰ. Ἔἴο 5388}} ΥεὶΥ ὌΡΟΩ 
ἔτγϑα οἰξαιο5 ἔγουῃ δυΐμουβ ὙΠῸ δαάτϊὶ [86 4}16- 
οτὶοαὶ ομδυδοίου οὗ {88 Βοοῖς, ἰ0 ΟΒΡΥΓΥ, 18 ΟΥ̓Κ 
189 {28}. 
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Βιυὶ πον δίδηάϊηρς 411 ἰπαὶ πὸ δυο βαϊά, 
{Πογ6 18 8{Π} 8βὸο ῃῦσἢ ἰο ὍΘ ουπὰ οἢ 86 ρ]δί- 
1Ὃογπὶ οὗ βιπαρὶθ Ὀο]ὶοΥΓ ἰπ ἰῃ6 ΒιΌΪ6, 80 πιυσὰ 
νοὶ Ββυοὶ Ὀ6Ι1οΥ, ἴῃ ἰἰβ γαγὶοῦβ τηοαϊ σαϊἑ 018, 
ΘΔ δοσορὺ 88 80ΓΧΘ, 88 Θοιῃη)0ῃ (ο 8]}} βίδηά- 
οἰηίβ8, δηὰ 88 Ῥτοοίουβ, ὈοΪῺ ἕον ἀοοίγίηθ δηάὰ 

ἴτγο, (αὶ, τῖ(8 δὶ] (86 τοϑιγιοί θη ψΠοδ Μ᾽ 6 
βδνο ᾿ροβϑοὰ ὑροὰ ΟὈΓΒΟΙΥοδ, Ἠὸ ΒΟρΘ 5{1}} ἰοὸ 
ΑΥΠΟΥ 8 τοι δαγυοδί οὗ ἀοοίχἧ 8] δπὰ μοι ἐ]οι - 
68] ἰγυΐδ. ᾿ 

ΤῺ6 τοοϑὲ οοηγθηΐϊθηΐ βδγυδηροιθθηὶ οὐ (δ 
ἰγοδθυγθ νν}}} 6 ϑοουγοὰ ὉΥ ἰμ6 αἰνϊβίου οὗ οἷς 
ΤΟΙΏΘΓΚΒ ἰηΐο ἃ ἰδηοσδὶ δηὰ 8. ϑρεςϊδὶ Ῥασγί. 
Τῆς ἀθῶθγΆ] Ῥασί νὑ}} σοῃί αὶ ΓΕΟΙΠΑΣ Κα ὩρΡΟΒ 
Ιοδαϊηρς Ῥοϊαίβ οὗ νΥἱοὸν : (6 ϑρεοϊαὶ Ῥασχίὶ σὴ} 
οοηίδῖῃ ΤΟΙΏΘΓΚΒ ὌΡΟΣ (86 ᾿οδαϊηρ βεοιϊΐομβ οἵ 
(ῃ60 Αροσαῖυρβθ. θοσίτῖημδὶ βδηὰ Εικῃϊοαϊ, δηᾶ 
Ηοιυλ Ἴθι 1981] δηὰ Ῥγϑοίΐσδὶ οὈβασυϑίϊοηβ Ὑ]}} 
ΘΥ̓ΘΥΥΒΘΓΘ Ὀ0 ργοβοηιθὰ ὑπὰθν ἃ ΘοσσηοΣ ΟΔΡ- 
ἰ1οῃ. 

ΡΑΒΤ ΕἸΒΗ͂Τ. 

ΘΟΕΝΈΕΒΑΙ, ὈΟΟΤΕΙΝΟ- ΕΤΉΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ἘΕΜΑΒΚΗ͂ ΡΟΝ ΤῊΞ ΑΡΟΟΛΘΑΙΎΥΡΞΕ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΕἸΒΒτ. 

Φοείγίπαΐ απὰ ΕἸλίσαὶ Εἰεπιεηίς 977 (λὲ Αροοαΐψρεε. 
ἴει νῶϑ {Π6 ρῥγοὐυάϊοοὰ ορίπίοι οὗ [89 οἱάθτ 

ογιβοάοχίδιϊα δοῦοοὶ (δὶ 186 ΑΡΟΟΔΊΥΡΒΟ πιυδί, 
ἴῃ τεβρϑοὶ οἵ (8 ἀοοίγὶηα)] απὰ δι μἴοδὶ οἰ θη, 
δ τοὐἀπσρά ἰο ἰι βίαρο οὗ ἀονθὶορπιοεί οοσυρὶοα 
ὈΥ τ)86 ΘαΥ] Αροβίο]ο Του, οὐ ἰδδὶ ἰΐ 
δὲ ΘΥθ ὃ οογγεοίεα (0 διεὶξ (.ὰὶ δίθρᾳο. Α 
Ῥδγδ}}6ὶ ροβί(ἷοπ ἰ8 οοσυρίοα ὈΥ̓͂ τωοάοτη ρῥτεἦα- 
ἀϊο6, δβ ἀδνοϊοροὰ ἴῃ ἀϊβιϊῃηοὶ Ὀγθσμοθ. Τ86 
ΒοΒοοὶ οὗ Βδυγ, οὐ ἴ:6 οὔθ μδηά, σορδγὰβ {86 
Βοοῖκ 88 8 εηυὶηθ στη οὗἩἨ (6 ΑΡοβι]9 ΨΦοΒὴ, 
δὰ οὐ ἰδμδὺ ὙΟΥΥ͂ Δοσουπῖ 8]80 μοὶ ᾽ἐ ἰο ὯΘ ἰδ8 
Ρτοάιποὶ οἵ Δῃ ΘΧΟΘΘ ΪΠΔῚΥ σοπίτδσοίοα δηὰ ἰαγοίὰ 
“υΔο-ΟὨτ βιἰδηῖν ς Ἡ Β118ὲ (86 Βομοοὶ οὗ βο!] 616 Ὁ- 
μιΒΟ 6Γ, οὐ πὸ οὐμον δδηὰ, τοδ εἰδὴ ἐπαὶ [86 
ῬΟΥΟΥΙΥ οὗ (μὸ ϑογίρίαγο ἰδ δοοῃπῃθοιθὰ νἱτἢ ἴ(8 
οτἰ κί ἔγουι (0 ΡῬθὴ οὗ βοῖδθ Βοῃ- Αροβίοϊϊ ο 7 ὁ}. 
ΤῈ Βοοῖς ἰ8 τον ἢ 016, Ὀοσδυδο ἰξ 18 ὈΥ 180 
ΑΡροβιϊο Φομη---ἰμὸ οὔθ 61488 δϑϑϑσίβ. Τῇο Βοοῖς 
8 Οὗ γΥῪ ᾿{1{190 σαῖυθ, Ὀδοδῦβο 10 18 πού ὈῪ (6 
Αροϑίϊο Φοβη---ἶβ (6 ἀφοϊαγαίο οὗ (Π6 οἴΟΥ 
οἾ458β. Τμοθθ γα δϑβαὶ πλθηὶβ οἵ 18 ἀϊχηῖ ἴῃ 
Υ Ὠοἢ γοΟΪΚιμδΡ ρογιϊ ἰ6ἀ μἰ 86} (9 ἰπάυϊζο, 
[ΟἹ] ονσίης {19 ἰοπάθΠΟΥ οὗ (ἢ9 δαβοοὶ οὗ Βδυγ, 
ογΟ ρῥγοοοάοα ὈΥ (80 [ο]ονγίηςς {γτἰνοίουϑ, γοὶ 
πδαῖνο, ἀοἰϊίτογποοῦ οὗ θ)ὸ ἤει : ".Α Ὀοοῖϊς, ν᾽ Βοἷθ 
ΟἸΡΙΘΓΒ οὗ ψῃϊοῃ τ τδί, δὕ ΟΡ ργοηδίηρ οὐἱ ἃ 
ἴον ἀτορβ οὗ )υῖδα, σαβὶ δϑὶἀθ 88 ΘΙΌΡΙΥ δε Ὠ8, 
588, δα ᾿ἰϑαβῖ, οὶ 86 οβδγδοίθρς οὗ 8 Ῥορυϊδὺ 
Ὀοοϊκ.᾽" (ἠπιγοάμείϊοπ, Ῥ. θ.) 

Ομ (μ9 οὐδοῦ πιδπά, δοίηθ γμἱουϊδίο- ΟὨἐ]ἰαβίϊο 
δά {πδοβορμὶσ βοιοοῦΐθ μαῦθ τοδὶ ηἰδὶ πο ὑδ6 
οχίἰϑίθησα οὗὅ, ἱῃ ΤὨΏΔῺΥ ΓΟϑρΘΟίβ, 8 δΠίϊ ΓΟΙΥ ΓΘ 
δηὰ δοραγαῖὶο ΤΒΘΟΪΟΘΥῪ ἴῃ ἰπ0 ΑΡοσλΊγρβθ; οἵ 
δΒυιοῖ ἃ ΒΟΠΟΟἱ ΒΥΕΡΕΝΒΟΒΟ Μ)͵)ϑ δ6 ΤΟ 6 Γ. 

Ιῃ ΣΟΡΙΥ ἰο 841} (11.686 τηϊβγοργοβοηίδίϊ οηβ οὗ (ἢ 9 
ἔγυο βίδιο οὗ ἰΐὸ 6889, ἰξ τὴῦϑὲ ὍΘ πηδὶηἰδἰηθά: 
1. Ταῦ (Π9 ΑΡοΟΟΑΙΎΡ80 σουίαΐηβ (6 δδῖη06 ἀοο6- 
ἰγΐῃο οὗ Οδ τ βυ ΉὙ αΒ 4}} (86 ταοϑὶ οἵ (μ9 Νον 
Τοβιαιηθηί, δηὰ τηογθονον ἰπδί ἰΐ οοπίαδϊηβ ἰὶ ἰα 
(186 Φομδῆηθαη ἰγρο: 2. Τ8δι ἴ ἴθ ἴο Ὀ6 ΓΘΟοΟξ- 
πἰζοὰ 88 (88 τηοϑὺ ἀσγνοϊοροὰ ρῇδβ8θ οὗ {86 Νεν 
Ἰοδβίαπιοηῦ ἀοοίτγίμθ ὈδδΥΪΩΣ ὕρορ ἐϊ8. ὑμ6πι0--- 
186 Βορ6 οὔ (μὸ Κιηράοῃι οὗ αἀοἀ, δηά ἰδ δα νηί 
οὔἰδμαὶ Κἰηχάοιι ἱπίο 89 ποτ] ---ι βοῦς ἐὺ 8 

οουοπιοὰ ἴῃ ΒΙὈ]1οο-τίλθιῖο, ΔΙ]οχοτῖοαὶ δηὰ ἐγα- 
Ρο] 168] ἔοτπιβ. 

ΤΠοτΘ ΔΓ6 ἃ ᾳΤεϑδί πυῦον οὗὅὨ ὀρρουθδίβ οἵ 
Ἐβοβδίοϊορί ο] Ἰδορκαιδιίοβ τὸ γοῖ οΪδίτα δαί 
ΠΟΥ ϑίδπα ὑροὴ (9 Ὀδϑὶβ οὗ ἅτιη δηὰ βδαβυτγοὰ 
Ῥυγϊησὶρ]θ8 οὐ ἕδιι. Ῥμοὶν - ΟὈ)εοϊΐοιβ αἰχζαῖπει 
6ϑο δι οἰοκίοαὶ ἀορβαια8 την δ διυττηεα ἘΡ ἴδ τὲ 
ΓΟ] ον ρειδαπίίοα : 1. Νὸ ἀοζπιδα οδπ ὃὲ 
ἄταν ἔγοπι ἢσυτγοιϊνο, δι] οζονῖοα] οτ, πὶ σεβετσαὶ, 
Ῥοοίὶος γοργοβθηίδίϊοηβ. 2. 78.6 ἀεὶίνογδποε οἵ 
Ομ νι βιίδῃ πορὸ σδπηοὶ ὃς ἐἱυτποαὰ ο ἀορτηδιῖς 
δοοουοῖ. 8. Το ἔδυ ον τοτηουθὰ [868 Βἰβιοτίοδὶ 
οἰοιλθηίβ οὗ ΟΡ δὲ ΔἸ Υ ΔΙΘ ἔγοτα ἐμ Ηἰδίοσὶς 668- 
ἰγὸ οὔ {190 Ἰϊ6 οὗ 9 θβθι8, {8:0 ἸΏΟΣ 6 Ῥχο]οσηδίϊεδὶ 
ἀο μον Ὀδοοπιθ. 

Βο ἔδυ ἃ5 {(Π6 ἅτϑι οὈ͵]οοίΐοη αιὐαϊησί ΟἸ τ ϑιΐδη 
ἘΒΟΒΔΙΟΪΟΩΥ 15 οοποογησά, ἰὰ ἰ8 Ὀαϑοα προῦ ἴσὸ 
ἴαϊδα Ὠγροίβοβθοβ. Ὅμο ἢτϑι οὗἩ ἰλεβο ἐς ἐμδὶ εἷ- 
Ἰοζογίοαὶ οὐ βυιθο}168} ΤΟρΡΓοβϑηϊδίϊομϑ οαδποί 
ὍΘ τοὐἀμπορὰ ἰο 8 ἀἰάδοιϊο οΥ ἀϊπιϊηοὶ ἀοοϊσιιδὶ 
ἰάεδἬ. Τμ6 βεσοπὰ ἔ4180 Ὠγροί μαβὶβ 18 {μδὲ {πόσο 
ἷθ ἱπ. ἰο ΒίοϊΪο 86 τοχίοῃ οὗ δυοβίγσδαοὶς αἰάδει!ο 
ἴον, ἴγοῦι τ ῖο ἢ ἐΐ 8 ῬΟΒΒΙ Ὁ]6 (0 τυδτῖς οἱ ἰδ 
γορίου οἵ δρυγαῖϊνο ἔοσοβ. [1 18 8 δίῃ συϊασ ἔδεὲ 
μαὺ 1μ689 δβϑῖὴθ οὈὐθοίογΒ ΔΓΘ Τ͵ΓΘΟΌ ΘΠ Υ ῥτΤΌΒα 
ἴο ἄγαν {ποὶν δίδι οἴηθῃίβ γον ἴο (86 ἀοειγῖπε8 
οὗ ἐμ6 ΟἹ]ὰ Τεδβιδίαθης σδοησθγηΐηρ [86 οἱδεῦ 
ψ ΟΣ], ἤγοιῃ ροοίϊοο- ραϊ ποϊορίοαὶ ὀχργεαβίοῖβ ἴῃ 
86 οοῖκ οἵ Φοῦ οὐ ἰΒὸ Ῥεδὶ πα. 

Αμκδίη, ἰῃ ΤΟΡΙΥ ἰο {μ9 δἰἰοιηρὲ ἰο σΣῸΒ ἐδ 
(γα 8 οὗ ΟἸ γί βι δὴ λορὲ οὗ ἱγῃρ ἀοοίτιπδὶ ετὶ- 
ἄθησα, γγὸ νψουϊὰ βίδίθ τμδὶ ΒΌΓΟΙΥ ΟΥ̓ΟΣῪ 088 
Βιουϊὰ ἱηον---ἰδδι, ἢ 8 ῬΙΔΟΣΙ δβοῦβο, 88 
ψο19 Οδ τ βείδη διὰ Β68 ἐδ 6 σα τδοῖον οὗ δόμα 
(ΗςὉ. χὶ. 1); (δὲ ζαῖ, ορ6 δπὰ ἰονε κυῦϑιαββ- 
εἰ }}ν δοϊποὶθ τὶι οδοὶ οἶμον (1 (στ. χἱϊὶ.); δβά 
08ὲ ψιἰίμουὶ ἀοοσίγῖπο8 οὗ Ομ γι ϑιίδη μορο, ουεῖ ἴὰ 
{86 ὨΒΥΓΟΊΥΟΣ 5686 Οὗ ἰδ ἰογπι, ἰμοΓὸ οου]ὰ ὃθ 
ὯῸΟ ἀοοσίτ 68 δἱ 8]}. 

ΕἸΏΔΙΙγ, ἤθη δὰ ἰάἀ δα] διΐσ ΟΥ δρὶ γἰ ἐυ 8] 1510 
ἕως δρέγι μα ίδτπια δελαἤδίε} Οὐ τι θέ Ι ΟΣΥῪ δϑοσθεθ 
8.8 πιρογτίδοοο ἰο ἴἰπ6 ἀοοσίτίηο οὗὨ ΘΟ γτίϑι᾽ 5 Βε- 
ϑιιγγθοίϊοη ἰθδα ἴο {πδί οὗἨ Ηἰδ Ηἰδιοτίο 1 ἱα δϑὰ 
γοἀοιιριΐνο Ὀραῖμ, ἰὺ ἰδ βδῖδ ἴο ἱίευ ἐδδὲ 8698 
ταηϑουπὰ ἱπάϊνιαπα)] ροΐπίβ οὗ ὈεϊἸοῦ δῷ ὑδϊ (Β6 
Βυροτγβίγιοίανο νι ΐοῦ 8 οτοοιθὰ ὕροὸὴ δὴ υ8- 
βουῃὰ ρῥτἰποὶρίαὶ Τουπάαιΐοη ; δυο ἢ δῷ πποουβὰ 
ἴοαπάδιίοι ἰ8 ἀἰβοούθσδῦ]ο ἸΏ σ689 οὗ ϑοβμ]λοίαγ- 
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ΠὩΔΟ ΟΡ, ἰπ μἷβ ἀοΐδοι το γϑοορηϊ ἰοῦ οὗ ἢ 8 Ῥ6Γ- 
ΒΟΠΑΙ ἑν οὗ (86 ϑανίουυ. ἮΒΟΓΟ ἱΠπ6Γ ἰβ ἃ ἀοίϑοί 
ἴπ ἰὴ 1468 οὗ (Π6 ὈΓΙ ΤΠ 6 ΡΟΥΒΟΠ ΔΙ Υ, οα ἐδ. 6 ΟὨΘ 
Βδηά, δῃὰ ἴη ἰμαὶ οΥ̓͂ (9 δυϊιθῃ ῬΘΓΒΟΠΔΙ ἐγ, οἢ 
(86 οἴ ΟΡ, 10 18 ἱπῃροβδὶ Ὁ]6 ὑπᾶὺ 186 ἰάεα οὗ {86 
Θοα-Μδη ββουϊὰ δβυθδὶβε ἰὰ 18 00}}, ἰϑίογὶςο 
ἰωροτί. 

ῬΟΓΒΟῚ5 ὙΠῸ δοσοΓά 8 [688 Ὀΐαβοὰ δρρυβοϊδίϊου 
ἰο ἰ(6 ἀοοίγ 8) δἰ χη ἤοδπησοθ οΥ͂ {(}} 09 ΑΡΟΘΔΙΥΡΒ6, 
οδηποὶ ἴΔ1} ἰο ρογοοῖτο τυ δὲ ἰἢ!6 Βοοῖ ἰῃ ᾳυοϑίΐοῃ 
8.28 ποῖ οὈὐβουγοὰ (6 Ομ γί βιϊδη ἀοοίγη68 οὗ 186 
Ῥτοοοάϊηρ Νοὸνν Τοδίδπιθηϊ δον ρίυτοβ, Ὀαΐ, οἡ 
(89 ΘσοπΠίΓΑΥΥ, μὲ ἰς ᾿88 οἰυσϊἀαιοὰ ἰπθ6λ. δηὰ 
Γυτἰβοα ῥῬγοοίβ ἴῃ {μοῦ δυρροτί---Ὠδύ, ὑπαὶ ἰϊ8 
ΤὨΘΟΪΟΜΥ͂ ΠΙΔΥ͂ Ὁ0 Τοραγἀ θα 88 8 τηραϊδίουῦυ ΤΠθο- 
Ἰοχῦ ἴῃ τ) 6 Ὀδδὶ βϑῆβ8ο οὔ (6 ἰθση. ΤὨἷβ 8 ὑγιο, 
ἴὰ τἴ6 ὅτϑι ρ]δοο, οὗ (86 οδοδβδιοϊορίοδὶ ἀοοϊγὶ ῃ68: 
--ἰᾷὸ ἀοοίγίηθ8 σΘοπαθγηΐης ἀοδίῃ, (6 ᾿πίοστη θα ]- 
δὶθ βίδίβ, ἰμ6 Κίηράοιω οἴ αοά, [μΒο Οδυτγοὶ Ττία- 
Ῥθδηῖ, Αι τί διϊδηΐγ. (ἢ 6 οβομδίοϊοσ σὰ] ἱπι- 
Ροτὶ οὗὨ ἴβγβδοὶ, ἰμ6 Ῥαγουϑίβ οὐὔ Ομ τίβι, (6 Β6- 
ϑυττοοίίου, (π0 [1.881 ὈΔΥ, ἰδ Κίπράοιῃ οὗ κᾳΙοτΥ, 
861} διὰ Ηφανυϑθῃ. ἴη 11:9 βοοοῃὰ ρΪ866, ἰ()9 (ο6- 
ἰγίποθ8 δουσογπΐηρ αοἀ, ἰμ6 οτοδίΐοη, Ομ τῖβὲ δηὰ 
Ηΐ8 τοἀοιηριΐτο πους, (6 ΟὨ τ βιϊαθ 1176 ἴῃ ΓΘ- 
δρεοὶ οΥ̓͂ [8 το] κἴουβ δῃὰ τηογὰ]ὶ Ὡδίυγοθ, δπὰ, 
ΒΔ, ΒΙΌΙΟΙΟΥ, δγο ϑυάυθὰ πῃ ποῦν αἷ8- 
(ποίη 688. ἀν 

[οὶ 8 ὅγεί οχδιηΐῃο {μ6 ὅγαί 11π9 οὗ ἀορτη88--- 
(86 ΘβομδίοϊοχίἊδὶ οὔ θβ. 
86 ἀοσίγίηθ δοποοτπΐηρ αἀεαίδ 'ἰΒβ, ΘΒΘΌΓΤΘΑΙΥ, 

ποὶ οὈὐδουζοά, Ὀαΐ, τοῖον, οηϊ χιοηθὰ ὉΥ ἰδ9 
δοὶ (παν {πὸ Αροσαῖγρβϑο ρυΐβ ἔογί (9 ἰάθ8 οἵ 
80 ἑξεεοπά ἀεαίΛ. Το ἄγθὶ ἀδαὶμ 8 ἐπ ΟΓΘΌΥ, ἴῃ 
ΤΩΘΑΒΌΤΟ, ἀορτδαθα ἰο 8 ΒΟΥ ἰὰ (8 τοϊδιΐοι (0 
Ὀ6] 1 6 76Γ5---ἃ 8 18 {Π6 6486, ᾿ἰΚοινΐδβο, ἰὰ 9 Φο,8ῃ- 
ὨδδΔὴ ἀαἀοβροὶ. Ηοτο, ΟἸτίβδε 085 (ῃ6 ΚαΥβ οὗ 
εἀεδί, (89 800}]5 οὔ (π ἀορατίϑα οοπίϊηυο (ο ᾿ΪΥ9, 
δηὰ Ὀ]οΘ86ὰ δ (6 ἀοδὰ τῶο ἀϊΐο ἰα {π6 [μοτά. 
ΤΌετο ἰδ ἸΕΓΘ 8 ΠΟΥ αἰδίϊποὶ βιυπάοτγίηρς οἴ 
Ἡαάεϑ, οὐ ἴ6 τϑβϑ] οὗ ἰθ6 ἀδαά, δηὰ λεὶΐ, οὐ (ἢ 8 
ἤυτηδοο οὗ ὅτο, (δὴ ἰδ ἰο ὃο ἔουπὰ ἰπ ΔΩΥ͂ ΟἰΒοῦ 
δοτγίρίαγθ. [π σοϑροοὶ οὗὨ (6 Ὀ]οββοὰ ἀθδά, (89 
Ὀτγίσει ἀθρασχίποοϊ οὗ Ηδάο68 8 8βοὶ ἔτ" 88 8 80- 
ὁουγηΐηρς υἱὰ (89 ᾿οτὰ ἴῃ Ηοδτνοη; ἰμ6 ρμῖδ6ο 
οἵ ἰογταιοηί υἱὶἐΐ Ηλάἀ68 δ8 δββιυυπιϑιὶ {116 ΤῸΓΠὶ 
οὗ (μ9 αὖγει, διὰ (πο ἰπίογιηθϊειθ γορίοη--ὐ 19 
Σοδλί) οὗ ἴμθ ἀοδὰ, ἰὰ ἰ6 ὨΒΥΓΟΘΤ 860}86---ἰβ 
ἐνοὰ αἰπιϊηρυ ϊδιο ὉΥ 51}}} δῃοῖμοῦ βΒεραγαΐθ 
δρθογο ἔγοασι ἰδ ἰάθα οὐὗὁἩ Οελεππα, νὩϊοὶι ἰ8 ποὶ 
γεοὶ γοδ  ἰσοὰ. [ἢ 180 τορτοβοηίδιίίοη οὗ (8:6 δουὲδ 
ο (λὲ πιατίψτγε 88 ὠπάετ (δε αἰίαν δι ἃ ογγῖπς ἰο Οοά 
07 τεσοπίρεπδε, το ΘΧΡΓΘΒΒΘα 109 ἴδοιβ (πδὶ {Π 0 
δδυθ ἃ σὶρ, δηὰ 6 ᾽υ8ὲ ᾿πηρι}86, (ὁ δηί οἰ ραῖθ 
ἐμεῖν ας γὸ Ῥογίοοι γϑοιἱαἰΐοη, οΥ 1ἴπ0 5αιἰ8ἴβο- 
(Ἰοἢ οὗ }υδιΐοο οὐ {μοὶν ὈΘΔΊῦ; (Παὲ (ποἷν ᾿ἰ6. ἴῃ 
δοοοτάδποο τ ἢ ἰη6 Ὠιτνίηθ ἄθοσθο, 88 Ὀδ66Ώ, 88 
ἰΐ οσο, βου βοοὰ οη (0 δ''δν, δηὰ ἐμαὶ (ΠΥ, 88 
[Ὁ] νου δ οὐ Οπτὶβὶ, ἀγοὸ οὐ (δ ᾿δυγα τοδὰ ἔγοϊη 
ἀεδί τὸ αὶ αἰογίουβ σοδυγτοοίΐοη. Βαυγίμον, ἴῃ 
Τουροοὶ οἵ (μοὶ τοβυγγοοίΐοη, ἰδ 9 Ὀσβίον Δ) οὗὮ 
τοὐϊε τοδές ὍΡΟΣ [ἢ πὶ 8 ΒΌΓΡΘΙΥ ποὶ ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ 
βξυγο οὗ (ἰποῖν ᾿υδιϊβοδιίΐου Ὀοίογε αοἀ δηὰ ι}16 
ποτὶ, Ὀὰΐ 18 880 Ὄσργοβδῖτνο οὗ ἰδ ἱγαϊὰ {πὶ 
(ΌΟΥ τ ἀθνοϊορίης ἰοσαγὰ ἐδ 6 ταδὶ χοβυγγθοίίοη 
(1 ον. χυ.; 2 Οον. υ.). 
Το ἐπα οΓ ἰδε τον οὐ [6 Ζαεί αν ΔΡΡΟΔΤΕ, 

ἴῃ υ]τα- δα ρον τ] διἰο ἀορτααίο85--- τοχατἀ οα 
Ὁγ ον ποϊάεγβ 88 ογίβοάοσχ φραγ ἐχἊείϊξηςο.----ἰτ- 
ἀερεπάθδι, ὧϑ 18 88 Ῥοβδϑί Ὁ]6, οὗ ἱπβι αιθη( δ) ἐγ, 

ΟΥ, δὶ Ἰθαβί, 88 ουπίηρ ΟὨἿγ δαὶ οΥ̓͂ πιϊδοίοηβ δῃὰ 
δΔίογ ρα δἰ ἶσδὶ οοῃμαϊτίομδ: ἴῃ ΒΑΓΙΠΟΩΥ τὶ (ἢ (0 
ΒΌΟΥΘ, (9 οπὰ οὗ [86 νυν] ὰ ἰβ ἰἰ8 ΔΌδοϊαίθ ἀ6- 
βιτυσίΐοη, δηὰ (860 1,δ8ὲ ΠΔΥ ἰ5 Γοδ Ϊν (89 1Δ8ὲ οὗ 
(6 ἀδΥνβ ἴῃ ἐἶιθ δϑιγοῃοιίοδὶ βθη86 οὗ 8 ἀδυ. 
Ηον του δἢ τηογὸ 116 δηὰ ογρβδηΐβηι δηὰ ἰηβίσυ- 
τὴ θη Δ᾽} 18 αἀἰϑρίαγοὰ ἰῃ 6 Αγροσαϊ]γρίϊα ῥγσο- 
Βοηίδίοη, σοηπροίθα, Δ8 1 ἰ8, ψ τι 1658 ἀογοϊοροὰ 
ἰηυἸπλϑίϊοη5 ἰπγουρῆουϊ ἰμῃ6 ϑαογεὰ τσὶ ιἸη 8. 
ἤσγο ἐμ6 ρῥἱοίυτο οὗ (9 αροδίαδῃ, ἰπίοα αἱ ὈΥ 
Ογῖβὶ ΗΪπι86} 7, δηὰ πογὸ ἀοβηϊ ον ργθαϊοίθα ὉῪ 
8ι. Ῥδυ], ἰ8 σοι] ίοΙ ἀητοὶ θὰ; ἰ86 δΔροβίβϑυΥ 
8 αὐυΔ, ρα 88 τἱροηοὰ Ἅηἰἷολγίδίαπίψ, τ 0890 
ἴΏΔΙη ἤρατο ἰ8 ἃ ἀοπιοηΐο Ὀδδιϊδὶ Τογπιδίϊοη οὗ 
ΟΝ γι ϑιϊδη παίϊομαὶ Ἰ᾿ἰΐθ, δὰ σθοϑα βϑοοπάδνΥ 
ἄρυτο, ἴὰ ἰμ6 ἔογι οὗ ἱμὸ ΕΔ]806 Ῥσορδοεί, 89 
δροβίδίθ, ἰϑϑθ8 ἔγοῃ ἰπ 6 ̓ πϑοογδίϊ σο- Βα ΓΟΒ]Υ͂ 
ϑυϑίθιη, 80 (μαύ (ἢ Ἰδίίον 186 17 ὈδοοΙ.68 δ ΡΒ60- 
ἀο-Ομ εν βίλδη ΟἸαγοῖ, 6 Ομ το οὗὁὨἨ βἀροβίδεγ. 
ΗᾺ {Βὲ8 τἱρθηΐϊης οὗὨ Απε ον δι ὩΣ ΤῸ (ἢ 9 

μιατγυεβί, (86 τ ροπίηρ οὔἨ Ομ τι ϑιϊδηϊ ἰθ ᾿πρ]16ὰ, 
δἰ μοι ἢ ἐπ6 πηδίυτγίης οὗὐὁἨ ἰδ Ομυτοῖ ἰηΐο (89 
Βν ἀθ---αὐδυσοὰ, ἱπάθοι, ὉῚ ἐμὸ 144,000 βοαϊοὰ 
ΟὨΘΒ, 8ηἀ ἰΠ}ιιϑίγαϊ ἃ Ὀγ {πὸ 144,000 ἐγ απρδηὶ 
0η688---Δ] ηοϑὲ τϑηΐθ 65 ὈΘηἰπὰ ἰδ6 δοθη6, ὈοΒἰαὰ 
(86 τηϑηϊΐοδὲ Αὐτὶου τι τοτὶά. ΤῈ ΟΒυτοῖ, 
Ὀγ τοϑϑοὴ οὔ (δΒο ἐγ θυ]δίϊ ἢ 5 τὰ Εἰ οἢ ἰΐ τηυδί ποοὰβ 
απάογρο, ὈΘΟΟμ.68 δἰ πιοδὺ δὴ δχοϊυδίνυοὶ ἰηνἰβὶ- 
16 Ουγοι. ΦΖιυϑὺ (μῖ8 ἀπμοατὰ οὐ ἀἰϊβίγϑ ον 
Ὠθοά, ΠΟΤΘΥΘΡ, 8 [86 τοϑβοῦ οὗ 9 Δρρθδγϑῃσθ 
οὗ ΟἈγῖϑί (πιϑαϊαίθαὰ ὈΥ 186 πηδίατὶΥ οὗ ποοὰ 885 
Ὑ06}} 28 οἵ 6}}}} ἴῃ ἰΐϊ8 σοπάτοιιδ δηὰ βυδάθῃ 
Ρβαβθ. Απὰ πϑδὶί 8 ψ } ἢ} οὗ πιϑαϊδίογυ ἰπϑίρα- 
Ὠ]Θη (41.168 18 ΠΟῪ Ῥγοδοηίοὰ ἰο οὔῦ υἱον  ΤῸΘ 
αδί ὥὸαν ἰἰ8ε6} 15 ὀχ! ἱιοἀὰ 88 ὁ Ὀϊνὶπο ἀν οὔβ 
ἐβουβδηά γϑᾶγβ (8. χὰ.). Τὰ γέδωγγέοίιοη 
(λὲ ἀεαά ἰβ Ἔχ ἰὈιἰ6α 88 8 Υἱ8] Ῥγοδϑβδβ, πογκίης 
ἔγοιῃα τἱτῖη ουἱτννατάβ, ἐμπτουρὶ δἢ Θπ ἶγῸ ἐθ0ῃ, 
ἔγοπι (80 ἢτϑί ρογίουβ ὈΪ]οββοπιβ οἴ (8 6 ΓΘΒΌΣΓΟΟ- 
το ἰο ἐμ ἰαϑὺ ρθῆθγα) τοδυγγοοίΐοη : ἰΐ 18 {8 
ῬΟΒΒ10]6 0γ 10 ἰο Ὀ6 δΔοδσοι ]18}16ἀ ἴῃ (Π6 ΤΌΤ πὶ οὗ 
ἃ ἰγδηβίογιηδίζοῃ (ἰπ δοσογάδηοο πὶ 5. δαὶ, 
1. ον. χυ. 28, 24 [61]. Τ1μὸ ἡκάσηιεπέ ἰ8 βοΐ 
ἴον ἢ 88 ἃ ἀἰβιϊποὶ βουὶϑβ οὗ ἠυάριηοηίδ, Γοδοδὶπς 
ἴγτοια {Π6 ψδῦ- )υάριμθοηὶ δὖὺ ὑπ τοίατῃ οὗ Ο τὶ βί, 
(του ρῃ ἰδ6 ρΡοδοοϑ-λυάριαμοηΐ οὗ ἰδ6 ἰπουδαηὰ 
ΥΘΔΥΒ, ἰο 86 ἰυάριημοπὶ οὗ ἀδπιηδίϊοη δὶ (88 
αἶοϑο οὗ {Π|080 γοαῦβ. 186 ᾿ἶϊο 18 ἴγυθ οἵ 1[}}6 ἐπα 
οὔτἢθ δοβιἶοδὶ τοογϊά. 186 ογίβοάοχ βοῃοο)-  ἀθϑ 
οἵ δὴ δοίυα] ἀδειγαυοίίοη οὗ ἐμ 6 οἷὰ νου] δπὰ δῇ 
ΔΌΒΟΙ]υϊο οτγοδίΐοη οὗὨ 86 ὩΘῊ δοΟΥΤΟϑροῦ 5 1 ἢ 
(86 βοίογϊ οἱοχὶοαὶ ἰάθα ὑπαὶ 86 ποῦν τηδὴ ἰβ (89 
Ῥτοαυοί οὗἩ Δ δὈδβοΪαί 6 βρ᾽ τὶ ῖ8] οὐαί ὁπ, δπα 88 
Βι.0 ἢ ἰ8|.κ68 (80 ᾿ἷλοο οὗὨ {86 παίζεγαΐ δηὰ ὙΒΟΪΥ 
ἀοδαὰ πηλῃ, τ ὶοὶ ἰαἰίον ἴα ἰάθη οα τὶς (6 οἱά 
ΠΠΆΠ; ἴῃ οἶον πψοτάβ, (Π) 6 ΤΌΓΙΔΟΥ ἰάθδ 8 β᾽ ΠΙΡῚῪ 
[86 ζ41868 δοῃβραιθποο οὗὨ {ἢ 6 4180 ῬτηΟ610}0 ἴπ- 
τνοϊνοα ἴῃ {ἶπ 6 ̓Ἰδι6Ὁ σοῃδορίϊοῦ. ᾿ 
ΤῈ ἀοοίτίπο οὗ ϑαίαη 18 ποΐ ΟὨἿΥ σοπβϑ ἀΘΥΒΌΪΥ 

ἀςνοϊοροὰ ἱη (8 ΑΡΟΟΘΑΙΥΡ56---Οδροοίδ}} 88 Γθ- 
ξιτάβ {80 οοποορίΐου οὗὨ πἰπιὶ 88 (Π6 “44 σουδετ----Ὀαὶ 
8 δἰ8ο δϑὶ  ὉὈΠ18ο ἃ οἢ ἃ ΡΙΏΟΓ 8890, ἱπαβυιυσἢ 88 
ϑείδη δηΐοτγβ ἰπίο (6 οἷγοὶθ οὗ το] χίουϑ Ἔχρθ- 
τίοποθ ἰπ (ἷ8 Ῥγοβοπὶ του] ὉΥ ἰπο Τουηἀδιὶοῃ 
οὗ Απιϊοἢ τὶ βιϊ δ ίγ. 
Το οηὰ οἵ τ6 τψοτϊά, 1κὸ ἰδ Ταγοιδία οὗ 

Ομ τῖϑί, 15 βου οχ ἰ Ὀϊοὰ 'ἱπ {16 Ἰἰχῃὶ οὗὨ ἃ πιογδὶ 
ὨΘΟΟΒΒΙΥ, Θηδιι κα, 88 ἰὰ ἀοθ68, ἱπ οτάογ ἰο (9 
οτυδβεΐηρ οὗ (ἢ Ἰ48ὲ τηυἱί που ΤοΥοὶὶ οὗ Ἰπϊαυ Ὁ 
δῃδίηδί ἰμ6 Οδυτοῖ οὗ αἀοἂ οη φαγί, ὙΠΘ σοῦλο 
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υδ[ οἵ Ἐτνίϊ, ἀρ ραγϑϑίὶγ Ἰοῃ αὶ βίθοο ἀεαίσογεὰ δὰ 
8ΔΌο δ οἀ οἢ δασγίἢ, 18 (ΒΟΓΟΌΖΒΙΥ ὁμαγδοίογί βίο 

οἵ ἰ(5 ἰουχὶ βογρεοϊ-παίυτο. Τηο ΒῃΑ] βισί ρρίῃκς 
οὗ ἰπία 77 οΥ̓ Δ}} ἰἀεα]ϊδίΐο Εἰ] δ᾽ οηβ, δυο 88 
δἰάἀεοὰ ἰ16 ορογδιίου δί (9 {ἴπ|9 οὐ Απιϊσδ γί βιϊδῃ- 
ἰϊγ, 16 Ἔχ ἢ δὲ 16 ἃ ἐπ 115 πιδη εδίϑίΐου ᾿ῃ {μ6 παι 

ΘΟπδρίγβου οἵ (μ9 ϑαίδηϊο δρί γὶϊ ψὶὰ Βαπιδῃ 
Τυαάοηοθα δηὰ ὑγυίδ)ίγ. Ταὶν ᾿υάκιηοηΐ ὕρο 
{86 Ἰαϑὲ τονοῖϊ ἰ5 [8:6 ἱποΣ [ὉΓ [86 ΖΘ ΏΘΓΔ] Ἰυἀρ- 

τηοηΐ, δηὰ δοποθ, αἷδο, 70. (0.09 ΚδίοΓΑΙ ΤΟΒΌΓ- 

Τοοσιϊίου. 
ΥΩ οὗ ποὶς ἰ5 ἐπὶ οἰ σο- Βοος σ 4] οτ- 

ἀον δοοοτάϊηρς ἴο νΒὶοῦ (Π6 Βοαβι, οσ Απιϊσῃτὶδί, 
δά ιἰι6 Βδ]βο Ῥγορμοί δ΄ σδϑὶ δ ἱβοιιβδὴὰἀ γ6 8.8 
δδυ ον ἰδ βεαίδη ἰπίο {8 ΠΟΙ͂ ΓΟΔΑΥῪ ΘΠ ΘΠΏΏΔ, 

οΥ ἴδΐκε οὔ ὅτο. Τΐθ ογάδν 18 ἰῃ ΒΔΥΙΠΟΠΥ͂ ΠῚ} 
86 ἰάο66 οὗ ᾿ἰΐο.Ό. Τηὸ Βοαδβϑί δῃὰ ἰδθ Ἐδ]89 ῥτο- 
Ῥμοὶ ᾿δΥθ γοδοι δὰ (Π9 επὰ οἴ ἱμοὶτ Ἰΐνθβ, 80 ἴδγ 

85 ἰμεὶγ ροΟΟΥδ δὰ δ.ΐ8 δγὸ σοποογῃοι, δὶ [86 

Ῥατουβία; ϑβεαίδη ἀοϑβ ποῖ δἰϊδίῃ ἴη6 δηὰ οἵ ἢΪ8 

Ἰϊἴοτ-ἴ στὰ ὑδ1}} (86 σοτρίοἰΐοι οὗ ἰδ6 ἱπουϑδηὰ 

γοατβ. [ἰ ταῖσμὶ ὈΘ βϑϊὰ ὑμδὲ ἰά θα! δι ϊο 6υ}] 158 

Ἰυάχεά 6 ἰμουβαηὰ ΥΘΔΓΒ ΒΟΟΠΘΡ ἴμδη Ὀτγαϊα) 
ΟΥ̓]; 8. 85 86 Κογηπεοὶ οὗ Βυπιϑ ΠΥ 88 Θχ  ϑί θη 

δὶ ἰη6 Ῥατουβίϑ ᾿ἰ6. Ἰῃηδηϊ οἷν ἔατγίμον ἀοδνοϊορεὰ 
{8 (8 τη858 οὗἁ πιδοκίπά. 

8δο ἴδ δ5 ἰῦὺ 8 δα ηγἱββ ὉΓ6 (0 βροδῖς οὔ δῃ 
ἑπίογπιεάϊαίε εἰαίε Ὀοϊπ αΘΏ (6 ᾿αϑὲ Ἰυάσπιοηὶ δηὰ 
[89 ἰάφα! μοι] οὗ αἱ] {δῖ 8, δι σἢ ἃ βίδί 6 ππδηΪὶ- 
Γαδ ἸΥ ΔΡΡΟδΥβ ἰο Ὀ6 [ὉΓ ἴμ6 Μὶιοκοά 8 βογῖθβ οὗ 
8005 ἰὸ νηὶ ἢ (6 ΟΥγ0 σϑῃ αἰ ΒΟ6ΟΥ͂ΘΡ ΠῸ [ἰἰπϊΐ. 
ὙΜΙΊΙ ΟΡ [86 Ττἶτοῦ οὗ Ῥαγδαΐβο ΚῸ65 ἃ ἰΐ 078 
οαἱ οὗἩ {Ἀ ΟἿ(Υ οΥ͂ αοά, 18 ποί ἀεοϊατοά. ΤΒ6 

τοοάϊοοναὶ οοησορίϊου οὗ {86 6ῃ41655 ἰοτπηθηὶ οἵ 
8}} πθδο δαγτο ἀϊοά ουἱ οὗ ἰΒο ΟΒατοῖ ἰπίγί 68 οἢ 
{πὸ ἸἰΌΘΓίγ οΥ̓ αοἀ ; (μ6 δγβίθπιβ οὗ {Π6 δΌβοϊυίθ 
γαβίογαιί ου οὗ δ]} πιοὴ ἰηΐγίησο οὐ {86 ΠΙΌΘΤΙΥ οὗ 
τοϑῶ ; Ὀοίδ ΟΟΘΌΡΥ ἴοο ροπίἐϊνο ἃ ροβί[ἱοη ἴῃ Γὸ- 

Ἰαϊΐοη ἰο ἴ6 διά ἀοθῃ βθοτοίβ οὐ ἰδ βεοηβ, Ὀθὰ πα 

με ὶσἢ 1Π6 τηοαπίδίη8 οὗ δοβοϊυίθ ΕΙΘΡΕΙΥ͂ βιδηὰ, 
τδὐϊδηϊ τὶ τι (86 ρἼοτΥ οὗ σοά. 

ΤῈῸ ΑΡοσαϊγρβο, ἀοβρὶϊθ ἰι8 ἄρυγταί το Ῥγοβθη- 
ἐδίΐομ, ἔτονβ ἰκς ὑροὶ 6 ψ᾿ 016 τλ888 ΟΥ̓ {}}6 
ἀοοίτίηθ8 οὗὁὨ οὖν δι. ΤὯ8ο ἀοςίτίηςβ οὗ 189 
ΤΥΪΏ οὗἩ ἀαοὰ ἀπά οὗ {πο τοϊδιίοα οὗ αοἀ ἰο 
Ομ τίϑί, δα 6 υπτἰϑί δ ΚΔ ὈΪΥ Γαϊθθὰ δΌουο 8]Ϊ 
ΤΩΟΠΟΡγΒ (Ἶ8πι, Ατἰδηΐβαι, δηὰ ἱπηον -ΤὙἸἰΔΥΥ 
ϑαθοταϊπαϊίοη. 186 ογοδίϊοη ογα ΔΡΡΘΔΥΒ, ἴῃ 
Π6 τοβοχ ᾿ἰχεΐ οὗὨ (86 πον Ῥαγδάϊΐβθ, 48 1:6 οτὶ- 
κἰπαὶ ρίδη οἴ ἃ νουϊὰ οὗὨ οἱοσπδὶ βρὶ γι -ἰ. ὙΠῸ 
Βαϊηδη ΤϑΟΘ ἴδ τοργοβοηίθὰ ὉΥ “ἃ βοϊθοίϊοῃ οἵ 
ο]οοί οη68, ποὺ ἴῃ (ἢ 1θα8ὶ Ῥτγοδαϊϊοίϊης [86 χΓοδί 
ΤΩ 8.5568 ΟΥ̓ Τη8ηκἰηἀ, Ὀὰϊ Τοττηΐης {μ6 σοηΐτο, {86 
ΕἸΟΤΥ δηὰ γοϊδυῖϊνο βυρροτί οὔ {Π686, 08 85. Ο τἰδί 
8 ἐλεὶγ ΔὈΒοϊαἴο σΘηίΓΘ, ΠἸΟΤΥ δά βιρροτὶ. Ηον 
ΤᾺ, ΤΟΥ ΒΟΓΠπΊοσο, δγὸ ἰἢ9 Γπηἀδπηοπίαὶ ἐγαὶὶβ 
οὗ Βοἀριηριΐίοη, Βοοοποὶ]ϊαἰΐοη πὰ ϑαϊνδίϊοι 
Ῥοτίγαγοα, ἴῃ οοηίΓγαϑὶ ἴο (ἢ6 φἸΟΟΤΩΥ͂ αἰεί - δἰ ἀ6 
οἵ πυπιδη 118 δῃὰ ροσγαϊο  Ηρτγα (δ Βαρίϊδπι 
οὗ {πὸ ΟΒτοῦ 5 τοβοοϊοα ἴῃ ἃ Βαριΐμαι οὔ ὈὨϊοοά : 
ἐῃ6 ϑρΡροΥ οὗ ("6 Ομυγο ἰ8 γοβοοίοα ἐπ ἰδ 9 
βαρρεν οὗ {πὸ ϑρίγίι ; Ἰοζαὶ ὀχοοπιτηαπἱοαιΐοι 18 
Τοβοοίοα ἰπ ἀγηδιηΐσαὶ Θχοοπιπιπίοδίίοη : (ἢ 6 
τἰ σι οου8η 688 οὔ ἔδὶ ἢ ἰβ τοβοοίοα ἴῃ τἱειθουβ- 
Ὧ688 οὔ 6. Ηοῦν γἱϑμὶγ (μ6 αἰ δογοηὶ Ρῃ8868 οὗ 
86 ΟΒυγο ἢ Δ ΓΘ ἀἰβρ᾽αγθά,---ἰ 6 στουπα-οτη οὗ 
{ῃ6 ἐπί γ 8] δηἀ οχίϑγπηδὶ ΒἰβίοΥ οὔἵμα ΟΠ ΓΟ, 
(6 Κἰηχάοιμ οὗἩ αοἱ,, ἀπά {μ9 σον] ἀ----ἰῦ 8. ἡδοά- 
1688 ρδυι συ αν] ἰο ἀοτηοηδίγδίο, δ} Ὁ δὴ δαγηδδὶ 
θουδἰἀθγαιΐοη οὗ {86 Βογο]δίϊοι. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΒΕΟΟΝΌ. 

Ἡονεϊϊοιίς Αρρίϊεαίίον οΓ ἰλὲ Αροεαζγρεε. 
Τι τυυβὶ, ἅτεί οὗ 411, δ6 Ῥτεσηϊδοά (μδὲ (Ὡς ΑΡο- 

σΔΊΥΡ56 8 ηοί ἰο Ὀθ0 ἰδϊὰ δ5ϊὰθ 85. ἃ δεαϊε Βοοκ, 
Ὀὰυι ἐμαὶ ἰΐ ἰβΒ ἰο 6 ἰγοδίϑα 88 δὴ ορέξε Βοοῖϊ, δι 
8 ἴ0 0 Ιη846 180 οὗ [ὉΓ ἰδς εοαἀϊδοκίϊοι ΟοΥ̓͂ ἰΒε 
ΟὨτὶ δια σΠυΥΟ 65 (866 δὮ, ἱ. 1--4, ἱϊ.---ἣἰν., χχῖϊ. 
10, 16; δὰ {δμ6 ἰῃηὶουϑρογβοα ρδγεβ 6568). 

ἴῃ {86 ᾽86 οὔ ἰΠ6 Αροσδῖυρβο, μον οσ, ἴδα 
ὙΠ|1 οὗ (6 ρἰοτὶ δοὰ Γοτὰ βδθουϊὰ Ὀ6 οὐπκοσυ θα, δ 
τηϑηϊΐοαίοα ἰη Ηἰβ οουδαϊΐηρς οὗ (6 Αροςσδῖτριίς 
ἰΓΟΔΘΌΓΥ ὈΥΓΪΙΔΥΙ ἰο (86 δεγσαπίε οὗ ἰὩ6 ,οτά-: 
(8686 παυτίηρ ὁ σοτητηπηΐςδίθ ἱὶ ἴο (86 ΟΠ ὩΣ. Β--- 
οὶ, ἱπαφοά, ἰἢ δ ἰυἱοτὶηρ, ΒΊΟΥ στο ὶς βρῖσις, Ὀμΐ 
ἴῃ Ρδϑβδίοτγδὶ τϊβαομ, τ ον] εάζε βη τὐπος- 
δβίδηάϊης. Τμοτγείοτα 8 [ἢ 6 ΑΡοσαΪγΡ5ὸ οἵ τπίοὰ 
ἴο (8 ΒΕΡΎΔΗΒ (ΠΡ. ἱ. 1; σοΙορ. ΟΒδ}. χτῖϊ. 
6, 16θ). 
ἥσβοο Αἶβο {86 ὅδοὺῦ 9065 ποὶ τίς ἀϊγθςῖῖγ ἴο 

(86 σλυτοδοα, Ὀυΐ το ἰπ 6 σησεί ἢ οὗὁἨ 1ὴ6 στ οα. 
ΤῊ ΓΟΒΡΟΏ 510 16 παίυτγα οὗ (18 σουιτηὶ ΘΕ ΘΟ 15 

ονἱἀοηΐ ἤγοπι 6 πογὰβ οὗ οἷ. χχὶϊ. 18, 9. 
Το οὶ (655 οὗἩ (656 Ῥδτηϊης ροτὴ 5 5 18- 

δἰδησοὰ ὃὈγ {86 ἱνο-ζοϊὰ ἔδοι {παὶ, ἀθερίεο ἐμοὶ 
ΒίοΥΠ ΓΘ ηδ66, ἴδηδί οἷ 5 τὶ Ὠὶη (86 ΟΒυΣ Ὁ, δὰ 
(86 δι υκϊαβιϊο δρὶσιὶ οὗ δηι τὸ βοοῖδ, ἔγοτα ἐδ 
Μοιίδηϊδίβ ἀονῃ ἰο ἴπΠ6 “[ἰδίϊν Αγ ϑϊπία,᾽᾽ 
δδγο οὈβουτοὶ (Π6 ρυγο σοπίοηίβ οὗ μα Ἐ ονοΐα.- 
ἰἰοῃ ὉΥ δαάϊιΐομβ, ταδὶ εἰ ουρσοιδιϊοηβ δηὰ ς8Β}]}}- 
δίς αἰδίογοηΒ, οα ἐμ οπο δὰ: πρὶ ὶϊπί, σα 
(88 οἶμον αῃά, βρὶ ἐδ] δ [Ξξ8 βρὶ τὰ} ϊσίης 
ἱπιουργοίϑι 06} 88 [ῸΓ 8368 ρϑί ποὶ οὐἱΪυ ἀϊ- 
τὴ πἰβῃ α {86 εἴξοοι οὗ (6 Βενοϊαιίοη, ᾿ΠΤΟΌ ΧΕ δὲ 
116 δπὰ βἱανίδῃ ἤἴθλν οὗ σδὶ δαὶ, Ὀὰϊ 65 τοι, 
ἰὴ ΠΙΆΠΥ͂ ἯΔΥΒ, ῬΆΓΑΪΥΣΟα 115 Ορογϑιϊοῦδ, ΒΞ 
Ἰ Πρ Ομ τί δεῖδη παϊοπιηθ δὰ Ομ τι ϑιῖδη τἰφὶ. 
Ἰδῆσθ ἰηΐο βατῦοτ, δηὰ δηοὈ] σ (6 δβοδαδῖο- 
Ἰοχίσαὶ δἹθιηθηῖβ οὗἨἩ αὐϑὰ (1:6 Θοβρεῖὶδ δὰ ἐπε 
Αροβίο]ϊο Ερὶδι168. 

ἴι πιδὺ ὈΘ Ἰαϊὰ ΟΝ 85 ἃ ΖΟΏΘΤΑΙ Ῥτϊποὶρὶς, 
{δι (16 τηοϑϑῦγο οἵ ἀοοσί τ παὶ δηὰ οἰ 8] ἴδαιῖ- 
ΤΩΟΔΥ͂ Γγη 586 ἃ ΌΥ [Π6 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΟ 15 ἰδ ἱπάοσ 
ἴο 15 Βοπ ]οἰἶο ΔΡΡῚ ΔὈ ΠΥ. 

[ω ραυιϊουδν, 8 βοϊὰ ἴον μοπ}]οϑι 65 15 αἴδοτὰ οὐ 
ὉΥ ῬάΆδδδοβ ὙΠΟΒῈ ΦἸΟΤΥ (806 }8 8} Ἔχοροίδο 
ΒΟΤΌΡΙΘΒ; υἱΖ., ἴ80 ἀοχοϊορίοδ, βοῦψβ οὗἨ Ῥσαῖϑο, 
δὴ Βολυ θη -ῬΙΟἰ ΌΓΘΒ ἢ βΘΠΟΓΡΑΙ ; (πε ΟΠ τβι ο]ορὶ- 
68] ἰίδπιβ: (6 δβοίογϊοἱοσίοϑὶ ἀϊδαοὶϊο ραββαρει; 
186 οι ρῃδϑίΐο Αἰαγ-ογὶθ8Β δηὰ οδοπιίοτγιϊηνς 6δεξὺ- 
ΤΆΠΟΘΒ; δηά, δβροοία ἑν, ὑπ6 ϑόνοα ΒΡ ϑεῖδ, 
σϊοὮ ἤδγο ΔΙΤΟΔαΥ ῥτουθαὰ δυο [ὈΣῚ110 8οὶ} ΚῸΣ 
{86 Βοιι δὲ (866 Ρ. ὅ4). 

1Πϊεταίωγα Ποϊαίυισ ἰο ἰλε Αρρἐεαίίοπ οΓ ἐλ4 Αρο.-. 
οαΐψρΡεε. 

Τηπι. Ν σοι, ζεδεν ἀρη Κιγελίέελοη ἩΡΕΡῚΆ υπὰ 

Θεὐταμελ ἀετν Αροεαΐυρεε, ΙΗ ΌοΣΕ, 1892. 

Ησοββο, 2 εν τεολίε διαπάρωπλί ἀν δΒείταολίεππρφ εἶεν 

Οβεηϑδατωησ Ψοὶ. (οπαιδεολτῦι ζῶν ἀΐε εν. Αἰ ττελε 
ἀν Πλεϊηρτουίηζ πὰ Ἡεείζαίεπε, 121} ἈΠ ΠΌΒΙ 56- 
τίοβ. Νο. 7, 1868). ΟἨ τὶ βιϊαπὶ (ἀ Θρ6ΓᾺ)] ϑαρεοτγίδ- 
ἰοπάφηϊ οὗἉ 1ἱνοπῖα), δεπεεγζυησεη τὺν Απείοοιηφ 
εν Αροξ., πιὶξ δεδοπάετεν ελείολί σα ἀϊε ελεδαε- 
{πολε ἔγαφεο, Εἶᾳε, Βδοιηθίδιοσ. Α. Ε. ϑεδβιαῖῆι 

(Ργθθθμάθυυ ἀοδοοῦ ἴῃ διαί κατ), ὺν Ῥοίπα 

ς [ΤῊἷ6 που]ὰ δρϑῖὰ ἴὸ ἔδυ ἴ89 Ἰάρα, τοϊροϊοὰ μὲ Τδδκα, 
ταὶ τ “ δηφεὶδ᾽" ὅτε [80 σϑϑὸ ος μωδίοτθ οὗ ἴ86 οι αγοῖεα. 
«-κ.] 
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ὥδενγ αἷς λονεϊϊοιἐδοῖλο Βελαπάϊιησ ἅρν Αροζαΐψρϑ6ε, 
Βιαιίᾳ., 1867. 8. Ῥδης, σηίοετνεαὶ- Ἡότίεγδμοὴ, Ρ. δ4. 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΤῊΙΒΌ. 

Βίιαντ κοῖς Βὶδεῖι ον. 

Ἧο ὀδῃηοὶ ἤθγο ἰῃ Β᾽[θη00 688 ὉΥ͂ 8 8 ἰδῖ6- 
Ψψοτῆ σπἰιϊοῖ, ἰὼ (6 οοπἰϊηθουβ ἰηδυθησο ἐδ ἱἱ 
.)28 οχογίοα, ἱπρ6 119 υ8 ἰο 86 ρΡτγεραγαίΐοη οἵ 
ΟἿΓ οὕνη ; 8]0Που ἢ τγ1ὸ τυϑὲ, Οἢ δοσουῃί οὗὨ {1190 
δΔτοδάγ ποῖοι Ἰ᾿᾽πλ)}18 δπὰ {86 δίἰοιηΐδβιὶο Ὠδίατο οὔ 
(6 τοῦ ἰῃ ααυσδίϊοῃ, τοϑίγιο ΟΌΤΘΟΙΥΟΒ ἰὸ 8 
Ὀγΐο ποίΐςα ΟΥ̓ΣΙ. 
6 ἥπά ποιπίης ἰπ (89 7πέγοαμοίίοη οὗ ἃ ἰδ 60- 

ἀταιϊο Ὀοαγίηρ ΒρΘΟΙΔΙΥ ΨΟΡΙΠΥ οὗ τηρηίίοη. 
Βιαυκοϑ ροβίιΐοη, ἴῃ τηαϊπίδἰηΐηρ ἰπαΐ (6 ΑΡο- 
οδῖγρϑο 15 (Π9 τηοϑὶ ἱπροτίδπί ΒοΟΚ οὔ (μ0 ϑοτὶρ- 
ἰυγο8, 8. Θα.ΔΙΪΥ οὨθ-δἰἀοα υννἱῖἱἱ ἰμαὶ οὗἁ οἷον 
Γαςότδ ἱποοϊοχίδηβ, 0 Τορδγα ἰΐ ἃ8 ἃ ἀοὰυ- 
(ἐτο-σδποιίοαδὶ Βοοῖς, οὐ ἐπα οὗ πηοάδϑτνῃ οΥἱ᾿Ἰοΐβηι, 
ὙΠΟ ἸΟΟΚΒ τὕὉροὸη ἰΐ 88 δὴ δἸμηοθὺ τνουί 688 
Ῥβου ο-γορδοιΐο δοιίοη. Οὐ ἰδ οἶον δδηί, 
πὶ δὶ ΙΏΔῪ Ὀ6 ΘΔ] ἃ 8, ῬΓΔΙ ΒΟ ΜΟΡΙΠΥ γοβὶρ- 
Ὠδιΐοπ, ϑϑίαγκο δἱπιοδί ᾿πΥδΡΙΪΔΌΪΥ ῥτοδοηίβ {Ὁὑ 0 
οοπαίγυςιοπδβ οὗ ἴῃ0 Βοοῖκ, βι γ] ῆρ ὁη6 “180 8γ5- 
ἐπὶ οὗ (μο86 ὙΠο οχρίαΐῃ ἰύ 88 ἴον (0) ὃ πιοϑί Ῥαγί 
μι εα,᾽᾽ δὰ (6 οἴ “19 δγβίθιῃ οὗ (1080 
0 οχραὶπ ἴϊ 88 ΤὉΓ {ἢ} τπηοβῖ ραγί (ὁ ὁθ γμὶΠἰἰεἀ.᾽" 
ἴῃ ΠιΔΏΥ βϑοϊ 8 6 86ἰ8 ἔογί ἃ (19 δ} 1:} 6818 ΟΥ̓́ 
(6890 ἀἰογοηῖ νἱονδ πιιπουῦ οομμπιθοῦ οὐ [5 
ΟὟ ρατί. 

Ἧαο οἰϊο Β6ΓῸ βοῦηθ ΟὈὐβογυδίϊοηβ οὗ βίασκο οἱ 
16 φυηλοίϊσαὶ ἱπιρογίθηοθ οὐὗὁἩ (9 ΑΡΟΘΑΙΥΡΒΘ. 
“{Τη}5 Βοοῖς, τι δου τ ἾΥ αὐἀογϑίοοα δηὰ [αἰ ἢ- 
ἴᾺ}}γ δῃρ θά, 18 ργοβίδοϊ]θ (1) ἴογ {()ὸ δοπᾶγιηιδ- 
ἐΐοη οὗἩὨ οἂν ἔδινα ἴα (Π6 ἀοοιγίηο οὗ ἐΐΐθ Ῥδγβοῃ, 
Βαίυγοβ, οδίαί 68 δῃὰ οἹἕδο8 οὗ Οἢτὶβί, δηὰ η {}1}9 
ἀοοίτίποβ οὗἨὨ ᾿υδιϊδοιίἑοη, βαδηοίὶ βοαῖὶ ἢ δηᾶ (Π6 
Ὠϊτνίπο ἰηϑρίταιου οὗἩ (6 Ηοὶν ϑονγίρίυτοθ; (2) 
ἴος νδνοΐϊηρ διζαϊηδί (16 ρύοαὶ δηὰ πρϑαηϊίο!ὶ ἃ 
οὔοηος πὰϊοῖὶ βυ 888 ἰθ Ομτδιίθπάοια, δἰ ἄθη 
ΠΟΥ δ0Ὸ ΤΙΒῺΥ αἰϊδίγοββοϑ, ἢθγοϑῖοθ δηα οἵ ον 
ἰηδται 195 οὗ (8 9 ΥγΘΆΒΟ0Π, ΟΥ ὈΥ (6 ἀοΥ]} οονογοᾶ 
ἘΡ τὶν} 5Βο8η 44}9 δα 8608, 80 (δὶ τηϑῃ βίη Ὁ] 
δέεοίηβε ἰΐ, ΟΥ Ρᾶ88 ἴδ]86 λυ ριηθοηΐ, δηά (Ἰιι.8 1059 
ἔα ἢ ἴα ἐμαὶ ἀτίἰ οἷο οὗ [80 ΟΒ γἰ δι δἢ ογοοαά νι οἷ 
ἀφοΐϊασοβ: 1 Ὀοϊϊονα ἴῃ οὴθ ον Ομ τὶ βιΐδη Οδαυγοῖ : 
8) ἴον [πὸ ρονογίιυ} δγουδίηρ οὗ (Π:0 βοϊαἴθῦ οἵ 
γίδὶ ἕο (ἢ ζαϊ πα] πηαϊ αἰθθδησδο οἴ (6 Θοηῇὶοί 

διραϊπεὶ βίη δὰ (8ὸ Κίηριοιι οὗ ἀδνκηθεθ τι πΐῃ 
δὰ αγουπά δμἷπι, δηὰ ἴο (80 Ῥτοβδοαίίοη οὗ (18 
δοσῆϊοι ἀπ1}} (ἢ 6 νἱοίοτγγ 8 ργαϊηθὰ ;---δὸ οὔϊθη 18 
19 διπιοηϊΐοη αἰτοη: 2714 ἰλαίέ λαίὴ τατα, ἴεῖ 
λιπι ἀδαν ὡλαί ἰλε ϑρίγι( δαὶ ἰο (λ6 εὐμτγοΐοα; 80 
οἴϊθῃῃ ἀο νὸ τηϑθϑὲ ψἱ ἢ} (06 ψογάδβ: 271ὲ ἐλαΐ δοη- 
φμετειίἃ, ἧς ἰλαί οοπφμοτεί, εἰς. ; (4) ἴοτ 60η50]8- 
ἰοῦ ἰη βυδογίη, Θβρϑοία ν {πὶ τ] οῖ Θοϊη 68 
ἕτοιυ τϊίπουΐ, ὑπαὶ ψπὶσ (μδ6 Ομ Υἰϑι δ ὑπ 6 γ- 
ξοθ8 πῃ δὰ ἔγοιῃ (8 νὶοςθὰ που], ἴου (86 Β8 Κθ 
ΟΥ̓ 18 Ὡϑῖῶὼθ δηά {δ ζο]]οσίης οὗ Ομ γί, ΟΥ̓ 
1815 δο; ΒΟ] Π παῖυγο ΔΓΘ, ΘβρΘοΐ}}Υ, ἴθ 086 τηοϑὶ 
Ῥτγθοΐϊουβ Ῥγοιηΐθοβ ὙΒΙοἢ δ’ οοπίαϊποα ἴῃ ἰδ 6 
βονοη Ερίκι]οβ, δηὰ νψΐοῖ τοϊαΐὶθ 0 {π6 ργοδί 
διὰ κἰοσγίουβ σον αγὰ λοι οἱ κυδοϊουβὶν [015 

οαἱὐ ἐο ἐμ [αἰ Γα] ἰπ ὑγὶ θαϊαιΐοη ; (5) ἴον δβοτά- 
ἴῃς 84 ργοβροοὶ οὗἩ ἰγου]οὺδ ἐἶπλθ8 80}}} ἴῃ (86 
ἔαίυτο, ἴῃ οΥοΡ ἰο 86 σοΙΡοΟΒοα αὐνδὶιΐηρ οἵ 
ἔβα ἰῃ ἴ86 βίγϑηριὰ οὗ αοα, δηἀ ἰο θησουγαρο- 
θηΐ ἴῃ τνἱον οὔ ἴΠ0 ργοαὶ ἀδοδάθποο οὗ ἰδ6 
σΒυτοὶ---ἶη ἴδ6θ οὗὨ τῇ οι {86 ἱπαϊνἰ ἀπια] ὈΘ᾽ ἸΟΥΟΓ 
ΤΥ 766] αἰ πι86 17 ὉΡ}}04 δηα δυρροτγίοἀ ὈΥ (9 
᾿ἰτοῖγ ἢορο οὗ ἰμ6 ἱπππιϊηθῦ ΓΘ 8] ὀχοβάηρο οἵ 
ἀδν 658 ἴον ᾿ἰσεΐ, ψ ῖοἢ ἰβ 0 8π|8}} ὑδίηρ ἰο 
ἸΟγ8] βογυδηίβ δηὰ οδιϊάγθη οὗ 6οα; (6) ἔοτ [80 
οἰυοϊἀδιΐοη οὗ (π9 Ῥτγορ ιοίΐο ϑονὶρίατοβ οὗὨἨ ὑδμθ 
ΩἹὰ Τοαίδιιθηξ: ΓῸΣΥ 48 9 Ῥγορ ιοίβ αἴδογτὰ 8 
(89 Ὀθϑὺ ΚΟΥ ἰο {60 Βονοϊαϊίοη οὗἨ Φοϊη, 80 ἐμ9 
Ἰαιίον, υνἱενοὰ ἰὼ (9 γἱχὰϊ ᾿ἰχαί, δθοτὰ 8 {πὸ Ὀδϑὲ 
ΚΟΥ ἴο 8 ἔγυθ υπάογϑίδπαίΐηρ οὗ (9 ΡῬγΣορδοίβ.᾽" 

ΒΕΟΤΙΟΝ ἘΟΌΆΤΗ. 

1ειοναπινα ὁπ ἰλδ Ποείτίπαὶ απα ΕἸλιίοραϊ ἀπά, 6896" 
εἰαίίψ, ἰλ6 Ἡοπιϊἰοιἰσαὶ δἰάς οΥΓ λ6 Αροεσαίψρεέ. 

Βοϑίάοβ ἐμο 1δὶ8 Δἰγοδὰ σίτου ἰῃ (ἷἰ6 Οοι- 
ΤηΘὨΪΑΡΥ (ΡΡ. 72 8αᾳ.}, δῃὰ ἴῃ ἐδοὸ Οοιπ). οἢ 
Φοιιη (Ρ. 47 [ἅπι|. Εἀ.}}, {8ογὸ 8 ποϊθὰ ἴῃ 
Βιανκοβ Διδείωεγτκ αἱ ἰἴἰνὸ οἴοβα οὗ Βαογοϊαιίοη, 
ὑπάὰςν (πὸ οϑρίΐϊου : Οοηπεπεαίοη οΓ ἰλε ἱἐϊεί οΓ᾽ 
ἐχεσείϊσαὲ τυογζς δέσμη ἐπὶ (λὲ ἤγεί ρατί 0077 ἰλὶς δοοῖ, 
ἃ δοῃβ᾽ ἀγα ῦϊο πα δον οὗ ττὶ(ἰηκ8 οα (ἢ 6 Αροοσδ- 
Ιγηβο; πιοϑὲ οὗ (8686, ΒΟΊΘΥΟΥ, 8.ΓΘ Βοιηθ δ 
δὶ υκίει,. 

Οὐ τϑοϑηΐ ψόουκ8 ἀοημδπάϊηρ τος ο ΠΟΓΟ, 88 
Ὀοδγίης ὕροη Αροσαϊγρίιο ἀορπιδίϊο8. δηὰ Βοπιΐ- 
εις 8, 88 νγ6}} 88 ρογίαἰηΐης 0 (6 ζΘΏΘΓΑΙ ᾿ἰτ0Γ- 
δίαγο οὴ (80 ΑΡΟσΑΙΥΡθθ, γ͵ἰὶ πδῖηθ ἰἰ6 70]] 0 7- 
ἴῃς: Μυπομιηογοτν, Μβιδείδι πάσα δεν αἷς ΟΠεπὸ. 
“οῖ., Ἡδῃονον, 1862. 2 αε παε ἀεν Ζεϊίεη, Ῥογ- 
ἰγᾶσα ὥδον αἷς ΟΠεπδ. ἀε4 ἢ. ὕολ., ὉΥ Εα1] Βιίοεῖς- 
ἴδπῃ, Βογὶϊη, 1810. Κίοηϊοη, Οοπιπιομ αῖτε ᾿ϊδίο- 
τίφμα εἰ ογὶφε6 δὼγ ΑΡ. 4(ε ὕεαη, Ῥανῖβ, 1870 
(5Υποῦγοηο- βίογ σα], Ὀὼῖ Ορροβοϑά ἰο Υ᾽ οἱ Κπι8 0). 
Ο᾽ δα να (Βοοίοτ οὗ ΚΙΠγπ8}), 7ΤῪε Αροδίωεν 
»τοαϊοιεά ὃν δι. Ῥαωΐ, Ὀυθ]ϊη, οπάοη, 1842 
(Ἰϑασηϑὰ, ἱπροηπίουϑ, οὐϑδηροὶο, δι -ραρίβιϊο : 
οὐ ἰδ Αροπίηδϑυ 88 8οὶ ἔογι αὶ 2 Τμ688. 11.). 
ΤΕοῦδ5 Νονίου (ΒιΒῆορ οὗ Βτίβιο]), 2 5βεγίαίιοπα 
οπ ἐδλε Ῥγορλεοίος ιολϊοῖ, λαῦε δὲέεη τεπιατ καὐΐψ Μεξ- 
ιϊοά, απά αἱ ἐλὶα {ἐπι6 ατὸ ζω{πἰισ ἔπ ἐλ6 Ἡγυτίά. 
ον ϑοὰ Ὀγ Ὠοΐβοη, ἵοπάοι (4 νοῦ οὗ ἱπίοτγοδί, 
ονἱἀοποίὶπρ ἀθορ χοδάϊῃρς οὐ ἰδ ρατὺ οὐ ἰἰ 
δυί ον, ψγ|1ὸ οσσαρῖθα 8 νου] δὰ Οματγοῖ -ἰδίο- 
τοδὶ βίδα-ροΐῃι). Ὗααγτγαίϊ, Οὐπιπιοπίατῳ ὁπ (ἢδ 
Κευοϊαίίοη 9.) 8ι. «“᾽ολη, οοπεδιαεγοαὰ αα (ἦε δὶ οἷπδ 
Βοοΐῖ 9} Ηϊδίονν, ἱπ ιολίοἢ ΟαΟοὐ λας ἀεἰϊπεαίεά τοὐαί 
ἐδ ποὺ ραδί, ρ»τέδεηί απα (ὁ οοπιὸ απὰ ἀεοϊαεα δοίοτο- 
λαπά, μοπάου, 1866 (Οσδατο - βίον σαὶ δπαὰ οτὶ- 
εἶπα]. Βυ ἰδ ἥχυτο οὗ (8ο Βεδϑί, 6 δυΐθοῦ 
πη ἀογβίδηβ ἃ οουπηοὶ!, 80}}} ἕαίατο (ἴη 1866), οὗ 
ὑμ6 ππὶίοά ΟΥῖθηί δὰ Οοοϊάοηι). 

ΤΏΟΤΟ 8 ἃ ὙΘΡΥ͂ ΟΧΙΘΗΒΙΥΘ ΤΠ ΑΡοοαΪγρίϊο 
Ἰογαίασο ἴῃ Εηρίαηᾶ, οὐϑη δρροαγίηρ ἴῃ (Ὠ9 
ἔοττῃ οἵ ροτίοάϊσαὶ ρῬαροτβ. Τὴθ ϑβσβϑίοϊορί αὶ 
δη(ἰ οἱ ρα, οη8 οὗ (δὶ ρῥγασίΐσϑὶ πδίϊΐοῃ μανθ, ἴῃ 
ΤΩΔΏΥ Ο1805, 8. βΒίτοῃρβ, ΟὨἰἸϑιἴο Βανουΐ, 88 18 
ουἱἀθησοῖ ὈγῪ ΘεαγΌγίδϑη, [γυϊηρίϑια δηὰ δἰ τα ]8 
ῬΒδμοπιθΏδ. 
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ῬΑΒῚ ΒΕΟΟΝΆ. 

ΒΡΕΚΊΑΙ, ὉΟΟΤΕΙΝΟ- ΕΤΗΙΟΑΙ, ΑΝ ἨΗΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΈΞ. 

Ἀ 

ΒΒΟΤΙΟΝ ΕἾΤ. 

᾿ Ῥγηοίοσμε (Ολαρ. ἰ. 1--8). 

Οἐεηετναὶ.---ΟΥ αοἀ.---ΟΥἮ Βογνοϊδίίοη.---ΟΥ̓ νὶϊ- 
Ὧ688 [(ατίψτίμηι].---ΟΥ νυἱϑ᾽ ο; β.---ΟὗὁἨ ιν πο βοτ- 
Υἱοθ.--ΟΥἨ ι(μὸ Οἰιυγον.--ΟΥἁ Ἀ ἐπο Τνὶηϊίγ.--Οἵἁ 
δαϊνδί' οη.---ΟΥὗἨ 1)6 ἀοϑιϊηαίοη οὗ ΟἘ Γ᾽ 8.188. ---- 
Οὗ ι8ο Οοιιΐης οὗ Ομ γίβί, ἰὴ ογὰθρ ἴὸ ἐμὸ δοπι- 
εἰ τονοϊδίϊοη οὐ αοά. 

ϑρεεϊαί.---Γ ον. 1.1 Βονοϊαιΐοη 88 ἐ9 Αροοᾶ- 
γρ96, (Π0ὸ δηἀ δηὰ ογονσῇ οὗ γουϑ᾽ αἰ] 08 -- - 
θὰ δΔηἀ οτονη οἴ ἴΠ6 ΒΙ΄Ό]104] ΒοοΙκ4.---Τ 6 οπὰ 
δὰ ογονῇ οὗ (ΪἸ6 ἀοοσί τ ῖηθ8 οὗ {π6 ΟΒΥἸδίΐδη ἔλὶι ἢ. 
--Το θη δη8} ογον οΥ͂ ῬΔΓΒΘΠ 6898. 

[Ὁ ον. 2.] Το ΑΡροβι]68 88 ἢ ρτγοδὲ ΣΔΥΥΥΒ 
ΟΥ̓ ἩΪΓΓΠ65568 οὗ ΟὨγΙ8.:--Οὐ Ηἰ5 ραβὶ, ργοβοηί, 
ζαΐϊυγο ΠΡΟ ΘΙ ΠΕ] πε θη, ἴῃ Γαδρϑοί ἰο ἰδ προτὶ 
ἴῃ ἃ ἀοοίτγϊ πα] πὰ αὶ Βοιῃὶ]οίΐσα] ροϊηΐ οὗ νἱονν.---- 
Φοῦπ 859 {6 ὅ6ογ οὗ βρ᾽γὶὶ ἰῃ ΓΘ 8}}168 ((Π 8 6 0606]) 
δηὰ οἵἁὨ γο8}}1165 ἴῃ δρίὶ γ᾿ (186 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒ6).-- 9 
Υἱϑοῦ 45 ἃ δβίζη οἵ ἰὸ ἀϑρίἢ οὗ 8:6 ἴπῆοῦ πὴ 
1176, δά (6 οὶ οὗ ἰῃ6 τ ροηδὰ Οσ τ βιϊδα 118. 
-͵ννον. »} ΒΙΘΒ5Θ ἢ 688 οὔ [6 Ομ τί βιΐδῃ ἴῃ δηιϊὶ- 
οἱραιίοη οὗ {Π9 Οοαϊηρ οὗ ΟὨγἰϑί.---Τ 8 Δ] ΤΑ 5 
οογίδϊ ἃ ὨΘΘΓΉ6598 οὗἩ (Π0 ͵δϑί (πὸ ἴῃ (η9 Ταρὶὰ 
Θουγθ9 δηἀ οὔδηρθ οὔ Ο γί ϑιΐδη (ἰπι|68.---1}}0 
σους οὗ Ομγὶϑὲ ἴῃ οὐ ΟὨνίδιϊδη αρ9.--- 
Ομγὶβιϊδῃ ουβἱρ ἴῃ (86 δἰ ρὶο σγουπά-ἤοσι οὗ 
ΤΟδ ὁΓ8 δΔη ΠΟΔΥΟΓΒ.---ΟΟπ λοι ὈϊΘΘϑΘάἀῃ 685 οὗ 89 
Ἰοδάϊης δὰ [19 1οἀ ἰπ ἃ ἰγσὰβ ου]ίι.5.---ἰ  ὁγϑ. 4, 
δ. Α8 (9 4]}-οπιυγβοίηρ ἰάἸσοΟΣΘΩΥ οὗ Ομ γίδι ἰδ 
ἀϊν 6 δηὰ τοβοοιοά ἰὰ (ἢ 9 ΑΡοβι]68, 8ο {6 ἰάϊο- 
ογδδὶοϑ οὗ (89 Αροβϑί] 95 δῦὸ αἰνι ἀϑὰ δηὰὲ γοδοοίοθά 
ἴπ (086 οὗ (86 Οδτοῖι, --Ἴ 9 δυο ΟΠ ΌτΟἢ 68 πῃ 
(86 ἀδερεϑι σϑα! ν Οηο ΟΠυΓΟἢ.---Τ 6 ΤΛῚ ΠΥ οἵ 
Θοά ἴῃ 16 ρίοτΥ οὗ ἰἰ8 γον διίοη : 189 ΕΔΙὮΟΥ, 
88 (116 Ῥεΐπλα) ὅοιιγοθ οὗ ᾳγ800 δηὰ μ6866--Ὑ7.0 
ὧδ, ο νδβ, δηὰὰ 0 οδομοί; ΤῊΘ ΗοΟἿγ ΟΒοκὶ 
ἴῃ {Π16 πηληϊοβί δι οι 5 οὗ ἴῃ ϑουδη ρὶ τ [8 ὈΘΌΓΘ 
ἐη6 ΤΠ τοῦ οὗὨ (})}0ὸ Ὀϊνπο Βυ1]6: Τ6 βοη οὗ Θοά, 
88 ἴ'ἰῃ9 Βαϊ εἴ] Ἡ 6085, (86 ΕἸΓδί- ΟΡ ἤγοιμν (ἢ 6 
ἀοαά ; 58 [0 Ῥυγίηοο οὗ (86 Κίηκζβ οὗ (80 δατίἢ ; 
85 Ης ἮΠδπο δὶ! Ἰοτθὰ υ8 δηὰ ψδϑδρδα ιτ1.8 ὕγουλ 
ΟΌΥΓ 85 ἰῃ Ηΐδ ὈΪοοά.--Ἴ 9 σγαοθ ὙΔΙσὮ 18 
ὡροη ΟὨν δι 8, δπα (88 »έαοσα ἩΓϊσὮ 18 ἐῃ (ἢ 6 π), 
8ὴ ΘἰΘΓΏΔΙΥ ΠΟῪ Ὀοποαϊοιϊνο στοοῖϊηρ ὕσγοτῃ 
ἐμ6 Ττίαπο ἀοά.---ἰ6ν. 6.1 Το δῖ ιν οδ] πη ρ οἵ 
ΟΒνϑιΐδηβ, ὉΓΥ͂ σι (ΠΥ ἀτθ΄ 89 8 Κίηχάοιι 
οὔ ρῥγίϑϑίβ; ον (μἷ8 ΟΘἸΙ Ως; ἐδ ΓΘα ἢ Σοα )0γ {Π 66, 
δηὰ ἴον ἰἰ δεσοπιοδ γ98]126 ἃ ἐπ {8 6 ῃ.--- Κη χΒ δηὰ 
τὶ οϑί8 σοῃβί ἀγα ἰῃ σοβρϑοί οὗἉ {᾿ϑῖν δΘοπη οί ΐ 00 : 
. Κιίηρβ δηὰ ρυϊοβδίβ, ἱπ (86 βθη86 οὗ (οἷν ἀδζο- 

ὩΘΥΔΟΥ͂, ΔΙΓΘΥΠΑΙΘΙΥ ΔΙ 8δηἀ σοηδρίσο διζαϊηϑί 
οδοὶϊ οἶμον : 2. Κίηρβ δῃᾷὰ ρυϊοβίβ, ἰῃ {0 9 Βθῆ 89 
οὗ (86 νον] αν ΤΟΥ ον οὗἉ ἐπίῃ β, πα 8 }}} ὈΔΊΆη66 
δηά Ἰἰπιϊξέ δδοῖὶ οἱμβοὸῦ; 8. Κίῃξβ δπὰ ρῥτίθβίβ, 88 
Βουυδηΐβ οὐὁ Οαοἄ, ἰῃ [Π86 86η86 οὗ (89 βρίτγι (αἱ 
11, Δ΄ οὔθ, δηαὰ χηυίζυδὴν οοπάϊἰοη Θδοἢ 
ΟἸΒΘΓ.---Α δὴ ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ζίησ, ἰῃ [Π9 ΒοΣΥυΐο6 οὗ 

6οά, οηἷγ νη ὮΘ σοπ ΠΑ ἢῪ βδοῦὶ 668 ΟΥ̓ ΒΌΣΤΟΙ- 
ἄογβ 8]} ἰδίῃ χβ ἰο Ηΐτ ἔῃ ΡυγΓθ 86] Ὡ ΒΟΙ δεῖ οδ, 
88 ἃ ρτγίιεεί. ---ὄ Α γαϑὴ ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ψγίεεί οὗ 6 Ε΄ον- 
ὉΔ] βρισὶε ΟἿἿΥ ὙθΘη δ6 6δῃ δτηϊπ βίου ζιπσίὶψ 
Ῥοββθβϑβίουβ ἰπ ἀίησὶν ἴγοοάοια.---Τ 6 ἔτει ἀοχο- 
Ἰογ: 1. ΑΟἸΟΡΥ : 2. θοπιπίοη; 8. ΒοΙδ ἰο ςου- 
ἰἰῆυθ ἰπῖο [ἢ 0 590}5.---ἩΠΠΘΥΘΌΥ ὁδὴ 1 μεγεεῖτο 
(αι αοἀ ἷ8 αἸογίἥορὰ οὐ ϑαγτι ῇξ 1.  Βοπ πὸ 
ΘΑΥΓΌΙΥ ΠΟΥ ΟὈδβοιΓο5, ἰΚ ὁ οἱοπὰ, (8185 Βο6- 
τοὶ ὅυη. 2. πο Ηΐδ σΊΟΥΥ 15 ΔΟῪ βδοοῦ δηὰ 
ΔρΡγοοϊδίοὰ ἴῃ (89 τεβοοίοα Ἰυϑίγο οὗ 54}} {δι 18 
ΒΟΙΥ 8ηὰ ρον οὔ οὔ δδτσγί].---ἴη Θ0α᾽5 Κιηχάοια, 
Ηἰ5 ἀοιπϊπίοη 18 Ὀαϑεὰ Ὡροῦ Ηἰ8 φἸΟΥΥ͂, 89 1 Ηἰβ 
ΕἴΟΥΥ ὕὑροη ΗΪΐ8 ἀοτιϊῃϊοῦ .--- δὶ 18 [86 τη δ ϊη 
ΟΥ̓͂ εἰεγηϊίϊεα [ϑου 8 {(μὸ 6. Υ͂. Βαϑ: σου Εισισκεῖ 
σι, Ἐπισκεϊπεεΐγοτα οἰθγεῖ τ ἰο οἰοσηῖΥ}} [1π8- 
πἰΐθ γαυθϊδίΐοη οὗ (ὁ Ὀινίηθ ἔββϑοῃοθ. ἴηδπ1ῖ8 
υητοϊἀΐηρς οὗὨ δ Ὀϊεϑϑοὰ 1|}6. [Ιυδηϊι6 ἀοτοῖορ- 
τηθηὶ δπα υπυοὶ]ηηθηΐ οὗΥ̓͂ (η6 νεοτ]ὰ.-- Ὡ ΒΙῸἢ- 
68] Ανιεῆ: Τὴ ρμοτίοοίοα Ῥεογβοθα}ῖϊν οὗ Ομ τῖξις; 
Ῥογίθοιοα ρῖι880 οὗ ὑπ6 Κιηράοῃ ; Ῥογίοοί(εα οοΥ- 
(49 οὗ Ργτδγοῦ.-- -ὕον. 7.1] Το Τιιθῖο οὗ 86 
Βοος: 176 εοπιείἢ.-- Αὕ1ῖ80 186 ἰδοῖηθ οὗὨ νεοσ] 7 
Εἰ ΒΙΟΥΥ ; οὗἨὨ τοϊϊ ζίουβ ρΡγοβθη  ἱτηθη 8; οὗἁ εοἰδῆσθ 
δοιὰ οἵὈ εκσί.-- πλ τὲ οἱἰομᾶε. ΑΒ ἰσἢ δαὶ ἔγοα 
88 δΓΘ 6 οἴου 8 85 (ΠΟΥ οθοτῶο ἰο Υῇου οαἱ οὗ 
(86 ἀδρί 8 οὗὁἨ δρδαγνθη; 88 βάθη δηὰ 88 τπδιὶ- 
ἴεϑὶ 88 {86 ᾿ς πη ἰπ {πο οἱουὰ; 85 εοἱοναὶ οὲ 
δΌοτο (86 οδτίἢ, δηἀ 85 ΒΟΥ ἀοδιϊπϑαὰ ἴοὸσ ἐδ 
ΘΑΓ]Ι.--Αηα εὐετν ἐὐς ελαϊὲ ἐεεε πα. Οὐθ ἀξ Υ 
{689 6Υγ68 οὗὁὨ ΟὐΓΒ 888}} ΒΟΥ ἰο ὁδοὶ διονὰ 3}} οὗ 
08 (η6 [ογὰ.---ον (8 δῃπουησθοιηοηΐ ὅπἀκ ᾿ἴ5 
ἱποϊρὶοπὶ 018) } θη ἴῃ ΘΥΘΣΥῪ δοί οὗ ΟΣ ΒΡ ἐμαὶ 
6 ΡΟΥίογ: [6 Ἰοοῖς ρ ἰἴο ἢΐω. ἯὯε ρῬεγοοῖν 
ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ ἰο ὈΘ Κα Υ ἴῃ τοϑροοὶ οὗ (86 ογοδβ οὗ 
Ομγίβι. Ἧο οοἰοῦταείθ Ηΐδ Ῥαβδϑῖοπ δηὰ Ηὶ 
θόδιἢ τ βαογοὰ Ἰδιηθηἰϊδιϊουδβ ἔοτ' (6 Ὠεϑὶὶ ---- 
ΤῊ Ϊθ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 888]} ὁ0η6 ἀδΥ Ὀθοολπ6 ἃ δοπιρ]εἰοα 
ΓΘ] γ.-- ἢ Ομ τὶδι᾿ 8 Οουλίης δαηύδγ οοπ68: 
ἰγὰθ δλῃὰ υποϑδβίηρ ΟΥ̓ΑῚ ΘΟΙΏ68; ἐμο Ἡογὰ οὗὮ 
τουο᾽δίΐοη σοῖηθ8 ὈΡΟπ ἰδ 9 Ἧ80]6 ΘΑΤΊ.-- Εν 
Ηΐδ δ θμδοδ πεδέ 806 Ηἶπι; τοῦδὲ ΤΟΟΟΒΏΪΣΟ {μεῖς 
ευὶϊὶὶ πῃ σοβροοί οὗ Ηἰΐπ ἰῃ ἰδεῖν συΐ! ἢ τοβροςὲ 
οἵ ἐμοὶ ἱππιοϑί ΘΟ ΊΎΘ8Β; τυδί οἷ, ἢ ὁ 6 ὙΔΥ ΟΣ 
διυοίδον, ἴῃ (ἰδ Ἰδδὶ ᾿Ἰδιηδπίιΐοῃ οΥὐοσ Ἡϊτ.--- 
[ὕεγ. 8.1 [πὰ 186 Οοταίηρ 'οἦ Ομ τῖδι, Θοὰ δὲ} 
Ῥονίθοι τοδηϊοοὶ ἩΪπιβοὶ δ ει ον, ἴμ6 Οο- 
γοηϑδηῦ Οοά:---ἰδὶ πα] τὸ ΗΪπι8611----ζαῖ [ἢ ἴο 
Ηΐβ ρθορ]9---δἰ 7} ἰοὸ Ηἰθ 75.106 ἰονα τα 81)].---- 
Αἰρλα απὰ Οπιέσα; ΟΡ ἰμ6 πιοϑὲ Ῥγοίουβα 1ὼ65 
οἰ οπι ΔΕΙ͂ 1Ἰυδιταίοα, Α6 {86 πδοὶθ Ἔχρσοδ- 
βίου ΘΙ ΌΤΔΟΟΒ 86 ΘὨἰΓΟ Βρὶ τὶ - που], βο ἐμ9 βρῖ- 
γὶι οὗ ΘΟοὰ σοιρτθ θη ἰμ6 Ὀορὶ οΐηκ. {86 ποῖά -. 
αἴθ, δηὰ π6 οηα οὗ (μΐηρ8.---ροτὶ οὗ ἰδ ἴωςξ 
δῖ αοἀ τνν!}] ποὺ Ρουθ Υ πιδοϊΐοαί ΗἸπλβο 08 - 
{|| {π 6 Θῃμὰ οὗὁὨ(88 οοἾΓ89 οὗ (δ νογ]ὰ : (δαὶ Ηοὲβ 
αὐἱονὶγ αἰδιϊηοὺ ἤγοτι (1) ἰδὲς, (2) ἀοθδροιΐβπι, (8) 
ΔΥΌ ΓΑΥ 688, (4) ΘΟ. 8Π69.---ΟἹ [0 Μέαγί γτα. 
Ὀϊνίηθ ϑογυΐοθ.-- Οἱ (86 Εοδοὶ οὗ Τείηῖγ.---Οἱὲ 
Οοπδτηδίίοῃ, 
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Οοπιρ. ἔχ. χὶχ.; 188. υἱ.; σοὶ, ἰ.; Ῥδῃ. υἱϊ.; 
ἤρα. χὶϊ.: Μαιί. χχὶν. 80, ἐεἐ αἱ. 
5ΤΑΒΚΕ: ΑἹ] τουθίδιϊοῃβ οὐ Θοα δομηθ ἰο 8 

ἰδτουκὰ ΟΠ νὶδί.---Ἴο ποδί οταϊηθηΐ Ταποϊΐοι οὗ 
δὴ Αροβι]θ οὐ Το ῖ Γ 18 ἰ0 6801 οὗὨ ΟἸινὶβί.---- 
ϑυοὶ ἃ τοδάϊηρς δηὰ δϑαγΐηρ οἵὔ ἢοὶν ϑοντὶρίιτο 
85 5 ρ]οαβίυρ ἰο αοὐ, οοπίογβ Ὁ]68864}638.---7.}6 
αἰ: [1] Τὸ υἱΐοτον οὗἁὨ ἐμ ν]δὶι; [3 Τηθ 
οὈ͵εςί5 οἵ [9 πίϑῃ; [8] ΤῊΘ βυδ]εοὶ οὗἉ 189 πὶβὰ ; 
ΠῚ] Τα Ομθ ἴο  βοιλ {δ6 τ ῖβῃ 18 δ ἀγεβθϑα. -- 
ΒΑΜΕΕ: ΤῈ σοπαϊ(ίοη οὗὨἩ ϑ 8 Οἰ ιν βίη ἃ. ΠΟὉΪ6 

οοηῃάϊι!οΠ, --- Ναὶ, ἀμὴν ἐδέ σεπιῖπα οοπήτπιαίϊο, ὦπα 
φτεοα, αἰίεγα ἀεδταίοσα. 

ΒΑΝΌΕΒ (“ Ῥεγδμο εἶπον Εγχίἄγωπσ, 1829, 
Β060 Ρ. 73): [{ ἐμὸ Βογοεϊδιΐίοη οὗ Φοδ Ὀ0 δοπι- 
Ῥδτοά υἐτ (ἢ ταδί οὔ 9 Βδογοὰ  ΥἸΠ]ηρσΒ, 68ρ6- 
αἰδιγ ἰμοδο οὗ (ὴ9 Ῥγοροίβ, ἰὰ γν1}} θ9 Τουηὰ (αὶ 
ΨΦοιη 1865 Βοᾶγο6 ΔΥ ἰπηδρὸ ὑπαὶ 18 ποὺ δΘοῃίδἰῃοὰ 
ἰπ {1680 δπὰ δὲ ταῖσι ποὶ Ὀ9 οχρ]αἰηθα {ΒΟ ἢ 
16πι. ΟὐμΡδΓο ΒΟΥ. ἱ. δὰ ΕΣρ]ο. ἱ. 26; [8λ. 
γἱ., εἰς. (Μογϑονυθυ, (89 Βοπιοροπθουβη688 οὗ (}}0 
ἔπηδεθ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴα Βοιμορο! ΘΟ. ΒΏ688 Οὗ {116 
ἵδοιβ.) ΟπΪΥ ἴῃ ΨΔοῖιη᾿ 8 τευ ἱτἰη ρ8 4}1} ἐμ 056 ἐπίῃ 8 
ὙΠῚ6 ἢ ἴῃ ἰὴ οἶΠ" ῬΓΟΡΙΘΙΒ 8ΓΘ ΠΟΤ βοαίἰογοά, 
δἴο σοησθοηίταιίοα : ἢ6 σδίοἢ 68, 88 ἱὲ γα, ἰῃ ἰδ 9 
Ζοσὰβ οὔ 6 Ὀυτγπίηρ-Π᾽498 8Δ}} (86 τὰ2γϑ οὗἩ ᾿μάϊν]- 
ἄυδ] Ῥτγορμοίβ, 80 ἰϊπαΐ ἰ 8 ποί ἰο Ὀ0 νοπάογοα 
δὶ {μὲ {π9 ὈγΙ Βίμ688 {Ἰθη06 Ταβι]ιδηὺ ἀ4822168 
ἸΆΔΏΥ. ᾿ 
ὙΑΕΘΉΤΙΞΕ (860 Ρ. 74): Α Κηομ]οαρο οὗ (89 

Ἀονοϊαιΐοη οὗ δι. Φοπη 18 ΒΙΚΌΪΥ ἐρογίδηϊ Ὁ 
81} ΟἸιγ δια π8 (Β6γ. ;. 1--8ὃ). --Ή Ἴτδοθ δηὰ ρϑδςθ 
ἴγοα αοα, ἐδοὸ ᾿μαχδδυβιῖ Ὁ ]9 Εουπίαϊ οὗ 8]] 
ϑοιηἴοτὶ (6. ἱ. 4-6). 
ΒόΉΧΕΒ (866 Ρ. Π: Ιῃ ἐμὸ Ομγιβιΐδη οτοοῦ, 

(80 Ηογ αμοβὲ ἰβ ρἰδοδὰ αὖ [89 ΕδιμοΓ δηά 
(Π6 βοη, 88 Ῥτοσοοάϊηρ ἴγουλ ΤΉ θαι ὈοΪΒ. Φοδη, 
ΒονΟΥΟΡ, 8 τη, ποί 8 ϑγϑίοηι οὗἉ αἰνὶηΐυ, 
δυϊ ἃ δδογοὰ πἰβίογυ, ἴῃ ὙΠΟ ἢ 8.6 ζοηθταὶ ροΐηι 
οἵ ἀεορατίυτο 18 (Π6 4]1-δονθυοῖη οἰογηδ) αοά; 
ποχὶ δγὸ γουϑδ] οα (Π9 ῬΟΤΘΥΒ ἩΠῚΘὮ ῬΓΘΡΘΓΘ (ἢ 9 
ὝΔΥ ἴον ἐμ Τ]8]]Πηθηὶ οὗ ΗΪ8 δου ηϑ6] οὗὨ βαῖνα- 
(ΐοη, δηὰ 1δβ8ὲ δουθ5 Ομ γὶδὶ Ηἰ8ο]ζ---γϑί, 88 (ἢ 9 
ἴσυο δπὰ δἰχιοδὲ Ῥσγορδοῖ, ἐὸ ““ ζαϊ ὰ] Ὑ1- 
1688,᾿ ἐδθη 88 (89 ““ΕἸγβί-Ὀοση οὗ {μ6 ἀδδ,᾿ 
δὰ πΔ}}γ δ ἰμὸ ““ Ργΐηοθ οὗἉ (δ Κίπρβ οὗ ὑμ6 
φαγί ἢ." 

[ΒΑΒΝΕδ: ον. 7. Απα εὐονν ἐνε ελαὶξ εεε Μτηι. 
ἘγΘΥΥ ΟὯΘ 88 {8 ἱπ οογίδίη Ῥτοβροϑοί, (δὶ ἢ 9 
88|4}} 860 ἰμ0 βοη οὗἨ ἧ Μδῃ σδοιηΐηρβ 89 ἃ ψυ1χ6.] 
θα ἰδὸ ᾿Ποταίαγο (866 ΔΌΟΥΘ, Ρ. 74). ΠΙΜΙΕΝ- 

ἘπΑΙ,, Βιδί, Ατολϊυατίμα, Ὁ. 808.--- Ν2, ν᾿. ὅ7 διὰ 
ϑυρρίεηπιεηί, Ὁ. 8. 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΞΈΘΟΝΡ. 

ἔνε γιείοπ. Ἡδεαυσεη-»ίοίωτο 97 ἐλ6 δεσοη ΟΛωγολεε 
ΟἿ. ἰ. 9-20). 

Θεπεταΐ.----ὸ Ῥδβίοσαὶ δ 6 1 } 7 οὐὗὨ τῇϑῃ Β0ΓΘ 
ἌΡΡΟΑΥΓΒ ἰῃ Ὑϑοΐρσοοαὶ δοίΐοα τὶτ {86 ρΡαδίογαὶ] 
ΒάοΙ ΠΥ οΥ̓ ἀοά. ΦοΒη οἢ Ῥαίχηοβ ἐπ᾿ η]κ8 οὐἨ 18 
ΒοΥθη ΘΕΌΓΟΝΟΒ ἰπ {Π6 δρὶ γὶΐ οὐ ρτάγοσ. Βιί (80 
[ιοτὰ, ᾿Βτουσὰ 86 ϑρἰγὶ οὗ γονοϊδιΐου, σμδη 68 
8 φσίδῃθο δἱ {89 βϑύϑῃ σμυγΟΙ 68 ἰηΐο ἃ υἱβίοη 
οὗ 86 τ ῆοῖθ ζαίῃγο οὗ ἰῃ9 ΟΒυΓΟἢ.--- ΘΕΥΘΗΪΥ 
Ὁ] αβϑάηθδδ ἰπ (ἢ 6 τά δὲ οὗὁὨ ΘαΥ ΒΥ τπατίγγάοηι. 
“- ΤῊ 6 ῬτορἈο(ἴο Υἱδί ΟΏ8 88 ἴΠ6 ἱμοοογδίϊο δἰ Κ ΟΣ 
ΤΟΑΊΥ οὗ 9 Ρ] ἰοπὶο ἰά6 88, (μ6 ἸΟΥ͂Υ τγϑίδγουΒ 
Βουγοο-Ροΐπὶα οὗ 4}1 πα δαιθηί) βρίτὶϊαδ[ ουν- 
ΣΘΩ(8, οΥὗ οὗ (86 βίσϑδϑιῃ οὗ θδ υδίϊοπ ἰῃ (9 δἰ ΘΙΟΥ͂ 

᾿ἰοαγἢ8 ἰο Κπον Οοαἀ ἢ8 

οὗ {86 νου]. --- σοὶ ἰτΠΑΥῪ οοπα το 55 οὗἩὨ ῬτοΡΒ6- 
ΟΥ̓ -οΧίοθγη Δ] δῇ οίϊοι, ἱμίθυ δὶ ϑοϊθιμη 00, 1006- 
᾿δ6β8, ῬΥΑΥ ΘΓ. --- ΕὈΤΏΒ ΟΥ̓ ΤΟΥ ΘΟ] Δί  0Ώ.--- ον 610 0- 
τηθῃὶϊ οὗ γαγοϊδιΐοη ἔγοτῃ 89 δυγίσαϊαν ἰο (ἢ 6 οοσυ- 
'ὰΣ νοπάθγ.--ΑρΡρθδτγδηοο οὐ Ομ τὶϑὺ ἴῃ Ηΐ8 σοῦ ἢ 
ἴῃ γοϑροοὺ οΥ̓͂ (5 πη ἀδιμθηίδ] Γθαίατοβ. ΟἈγὶβί, 
{Π9 δου οἵ Θοά, 4180 ϑί θυ 8}}ὺ ἐμ φ᾽οτ δα βοι 
οὗ Μαδη.--Τὰο Βῃοοῖς ὀχρογὶ θησθαᾶ ὈΓ ἔδο ὅ66ὺ δἱ 
(9 ΔΡῬΡΘΔΡδΠοΘ οὗ ἰδ ογὰ ἰπ ΗΪ8 τονυο]δίϊοη, 8, 
δροοΐθβ οὗ ἀραίἢ, δηὰ ᾿ἰθῆσθ 8. ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ͂ ΠΟΥ, 
Βα 116. Ηον ἰμῖ8 ΒΒοοῖκ--τα. ἴῃ [8 οτἰ κί α6] 
ἔογι τη {πσουσ ὑΠ6. ὨἰΒίοΟΥΥ οὗ ἰμ0 Ῥχορβείΐο 
64]}[Ἐ{ΠΠ 58 (Εχ. 11]. 6; ἰν. 24; χχχῖν. 80.3δ.: [88. 
Υἱ. ὅ; Ζογ. ἱ. ὃ; Ἐζοῖὶ. 111. 14,16; Ὅλη. χ.) ; ὅ. 
[8 τοβοοϊοα ἴῃ Φον θα ἰγδαϊιίοη (7. χιϊὶ. 22) 
δηὰ ἴἰη ατοοὶς τηδηἰϊοΐϑη, ἴῃ τΔϊσ ἐἢ 6 Ιη8ΔῈ- 
(ἰοἰϑέ ΗΒ] γτοργοϑθηὶβ ἀθαί, ψῖ]8δὲ (89 
Ῥγΐοδὺ ἢ ΘχΡου πἀϑ δΪ8 ΟΓ86]6 8 ΓΟρΡΥθϑοη(α ἴγ9 
οὔ πον Ἰἰΐδ ; ο. [8 βΒιδάαονοὰ ἴῃ ἐμ6 ἰβίογυ οἵὗἉ 
δροδβίαίθ Ῥγορ οἰβ, θβρϑοῖγ ἴῃ ἱμδΐ οὗἩἨ Βαϊβδηι 
(Ναπι. χχὶν. 4); ἀ. 15 ΟΥ̓ 8.8}}[ξϑὰ ἰὴ (86 διη ἀλη - 
ἰ4] [οτ8 οὐ γοροηθγδίϊοι ; Γοροῃίβῃ66 δηἀ 0411}}---ο 
ἀδδι οἵ ἰδμο οἹά, τϑβϑιιγγθοιΐίοῃ οὗ {86 πο, "88. 
-- οοίγῖηθ οὗ τη 6 Κἰηχάοιῃ οὗ ἐπ ἀρὰ, 5πὰ οὗ 
ἀθαι}.---Παάοθ ἰ8 ἰο Ὀ9 ἀϊδιϊη χυϊδοα ἔγοια (16- 
ΒθπηΆ.---Τ 8 ΔΡΡΘΑΓΒΠ66 οὗὨ Ομ γίβί, ἀθδα!γ [ὉΓ 
(86 τηοϊποηῖ, δοηΐουγίης ᾿ἰ6 0. 6υογ.---ϑαοσγοά 
Ἰογϑίασο (γθΣ89 19).--- ον οὗ βυπιθο] βιὰ (ΥΌ ΓΒ 

ϑρεεὶαϊ.---Γ οτ. 9.1 ΖοΒη, δ οχἱϊο οὰ δατίῃ, δὲ 
Βοῃθ ἴῃ Ηραγοη.---Τ}Ὲ9 στοαὶ Ῥχορ]ιοί, ἃ ὀγοίλον 
δηὰ οοπιραπίοη ΠΟΥ ΒΔΡΕΡΕΙ οὔ δὶ! Ομ ν᾽ βιϊδῃβ, 
(Ι) ἴῃ ἰγ  θυϊ]δίλοη, (2) ἰὼ [89 χίονυυ οὗ 6 Κίηρ- 
οι, (8) ἴῃ (9 ΘηἀΓΔΠ09 οὗὨ 688. ---  αίπιοδ, ΒΟ 

ῬΟΟΥ ἴῃ ψΟΟΘΥΔΡΆΥ, 80 ρἱονυϊδοὰ ἴῃ ἴῃς ΤΒθοο- 
ΤΔΟΥ͂, ᾿|κὸ Βοι Β] θαι δὰ Ναζαγοίῃ. Το Κα 18 
ἔγι 6 οὗ Ρα] δβίϊηθ δηὰ {πὸ δαστί 8617. πε 10.] 
ϑδυπάσν ἴῃ 1.8 Δροβίο]ϊο σδάΐδῃησα: 186 ἀδγ οἔ (119 
ΒΡΪΤΙ .. οἔὗἩὨ ἰγδηϑροτσί ; οὗ οοιηρί οἷο γον δι 0Ώ.---α 
βδυπάδν αὐἱοὶ, ΔΟβογρίϊοι οὗ 1119 ἴῃ 115 ῥσοίουπα- 
εϑὺ ἀθρι}β, δηὰἀ {ΠΥ ΘΌΥ, δὲ (ἢ 6 8δ8πὴ0 {ἴτη6, ἴῃ 189 
τἱομοϑὶ γοισοβροοὶ, δὰ {Π6 οἰοαγεβὶ [ογθονΐονν.--ς 
ΤΌΘ βδογθα νυοΐξεθ.-- [7.11.1 ΤῊΘ βδοτθὰ βοοζ. 
--Τὴο ΒΙΌ1]6 τοροβὶπρς ὕὑροὰ ὨὈϊνι πο υοΐσοβ δηὰ 
ἰγατηροίβ.---Τ 8) Ο τἰϑιϊδη πο, ἑδγουσὴ ἄθορ 
δΔυβογρίίΐοη οὗ βρίγιι, βπὰβ ὑ})6 {δ τϑο {ἰπηθ8 [116 
Ῥϑϑί, ργοβθηὺ δῃὰ ΠΣ ΕῚ ἷπ {86 ργοδβθηΐ, ἰΒΟυ ΘΟ ΌΥ͂ 

α ἯΠο ἰ8, ἯδΠο 88 δὰ 
Ὕο δοπηοίἢ..---ΤῊ 9 βού σὨ ΤΟ Ἶ 68 οὕ Γοργοβθηία- 
εἶνο8 οὗἁὨ 411 σα ἢ 68-- ΡΥ ὐ π  ΥἾΥ, οὗ 4}} {8056 ἴῃ 
Αϑδὶα Μίηον-- τοῦ ἴἢ 9 ομ6 ΟΒΌΓΟΩΙ ἴῃ 118 βου θη-ἴο] ἃ 
ἕοττῃ.--- Τὴ βαδογοὰ βϑρίθῃδγυ οὗ (0:6 ομ υγΓΟ 68, 
ἰουπἀοὰ ὕροη ἰδ8 Βορίθμ ΥΥ οὗ ἐπ ϑρὶγὶ (8. οὗ 
αοα, δπὰ ουὐὸρ σϑουγγίη ἰῃὰ ἰμ6 βιιθβοαιθπί 
ΒΘΥΘΏΒ.--- τ. 13,18. ΟΠ τἶϑὶ ᾽β, ἐμ θυ ἴοτθ, ᾿6 ΓΘ 
ἴῃ ἰδθ τηϊάδϑὺ οὗἨὨ {86 σδηκ]οϑίὶοῖζβ, 88 τν 6}} 88 ἢ 
{89 οἰ ν νου] ὰ, Τῇ βϑδὴθ δἰ ΘΓ γο 91: Ἡ ἢ ἰ 6 ἢ 
Βυπάογϑ ἀοοσίγίηθ δηᾷ Ἰἰΐο, Ὁ] 6 δηὰ τηοτα]ρ, 
ΟἸΟΓΑῪ δπὰ ἰαδὶίγ, βρίγὶ δηὰ παίωυσγο, δι! δηὰ 
σαϊίανο, Ὀοαγ δηὰ δβουΐ, αἶϑο ἴϑθδυβ δαγί δηὰ 
Ηοδᾶνθα δρατὶ. Α8 ἰμ9 ἀοἶδϑί δοηῆηο8 οὐ ἰο {δ 9 
οἶμον ψοτὶὰ, βο 86 ΠΠΊΘΓΑΥΘΉΥ ὈΔηΪΒΠ 65 (μ6 Ποτὰ 
Φεϑυβ Ομ γίδε {8108 8}.---Οτῖδὶ 18 1Ππ6 ᾿ἰνίπρ ἀ γ 
οὗἙὩ {μ9 βούϑη ἱπάϊν ἀπ] χοϊ θη σδη ] 6βιΐ οἶδ, δηὰ 
(Ὠγρουρ ἀν ἷ8. Ὁ ΔἸοηθ 8 (ῃ6 ἰγῇρΘθ οὗ ἐμ 056 
ΒΟΥΘη.Ὀταπομοάὰ σαπα]οβίϊοῖςς ΤΩἸΑΠ]οὰ (Εχ. χχν. 
81-37).---Γγβ. 14.10.1 ΤῊ ἤογαι οὗ ΟἸ γἶϑὶ, σο- 
βοτὰ ἰὼ γορατὰ ἴο (8 δἰἰγἱ υῖ65.; οὗ 116 αἰ 86 Υ- 
Θησ6 Ὀδίνγοου ἰπεοογϑίΐο Βυπθο 8 ἀηὰ ᾿υπη8η- 
ἰϑιΐϊο ἐδ Ἀθι108.---[Υ78χ. 17.1 δεατ ποί, ἃ στουπά- 
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ποτὰ οὗὁἨ ΟὨγΥ εἰ ἰδηῖϊ γ ἔγοια Ὀαρὶπηΐης ἰο οπὰ 
(0 Κ 11. 10; Μδιξ. χχυῖ. ὃ ; 866 [6 Οὐπεοτά- 
αἀπεες, Τιι.]6, αν ποί).--- 6 ΒΙΒΙΟΥΥ δηὰ ορετὰ- 
εἰοῃ οὕ τ ὕδδιὴ δηὰ Βαοβυγγεοιίου οὗ (Βτῖδ ΠΝ 

ΡῬΓΘΟΙΒΟΙΥ οδογτοδβροῃὰ ἰοὸ {δὲ δευθῇ ἴδῖϑρβ οἢ ἐδ8 
δούθη -Ὀγδοσδοὰ σδηα]οδίϊοκ ᾿ἢ (μὲ ΠΟΥ Ρίδοθ 
οὔιδς Τδϑετηθϑοϊο. Το ηἀορεπάδηιϊ 680] 6 δ 18, 
παν ἜΔο} ΟὨΘ ͵ἰ(8 ΟΝΏ δίἰδηάδτγά, ἀστοῖς ἰδ8 

8}1 ἔεδσγ ἤγουι δ᾽} ὈΘ] 1 ΘΎοΓα.-- -[Υ̓ τ. 18. ΟἈγὶβὶ, ᾿ στοδίεν ρογίεοίου οὔἰμο Νὸν Τοδβίδαεηι ΟΒατοβ; 
ἴδε Ζιιυὶπφ Οπε, (1) ἴὰ τεβροοὶ οὗ Ηἰβ δβρίγϊϊαδὶ [γί Βογπιοσο, 86 οτὰ πᾶῖκα ἴθ ἴ86 τηϊάδι οἵ 
δββϑεπος δηκὶ τ ϊβϑῖ05. (186 ΕἸγδί, (6 1,8δὲ, (8 (δεῖ, νιον ποῦ ὰ 6 ἱπὶ ροΒΘ 1 Ὁ]α, 80 ἴδτ δ (8 
μιίδ οἵ Ἰ6); (2) ἰδ τεβρεοὶ οἵ Ηΐϑ ἰβίουυ  ἤβυγο ἰα δοποεγηδα, ἴῃ ἰδ “856 οὗ [Μ)6 ΟὨδ δε δῆ- 
(ΕΥ̓ ΠΕ Ὀδροη ἀεφδὰ, δὰ διανίηςς Ὀεσοῦια δΐϊτα 
ὈΓΟΥ͂ΣΓ) ; (3:1 ἴῃ Τοδρεεὶ οὗ Ηϊΐδ8 ροτον (πϑυϊηρς 

Ὀγδοςοβοά οδηα]οδίίοῖς (τίμιον, {818 ἴδοι 15 ἀεοὶδ- 
ΤΘΙΟΣΥ (δαὶ ἰμοσὸ 88:4}} Ὀς, πὰ ἰδ Νὲνν Οονοδδεί, 

ἐβὸ Κογβ οὔ Ὠεδίῃ διὰ Ηλι οδ) --- ον. 19.] ΠΟ δσίθσῃδὶ υἱβὶ Ὁ] 9 δίθγαγοθο ὉΠ οἵ (δὲ 
“ἥτις πδοὶ (μου δοαϑί.᾽) ΑἸ δεῦρο ἃ 
ΦΟΡΥ͂ οΥ̓͂ υἱϊνίης το] γ.---ζγ7ετς. 206.] ΤΠα ΚΟΥ 
οὗ δγτη 0] 1} “πὶ τη8ὶ ἕοτγι ἰδ δίδγίἰρ- Ροϊηϊ [ὉΓ 
(86 ἀϊδείοθυτγε οὗἨὨ Δ}]} Αροςδὶ γρίῖϊο τ γδίογ  68.-- 
ΤῊΣ Αὐχοὶ5 οὗὐἠἨ [Π6 σδυτγοῦοπ, ὨοῖΠ6 Γ ῬτγοβΌγίο- 
ΤΊοΒ, ΟῚ ὈΪΝΏΟΡ4, ΠΟΥ ῥγοδοῦογα, Ὀυϊ (Π6 δρί τὶϊ 
οὗ τἢς σδιγοιθ5 ἴῃ κΥΎτ Ὁ01}16 ΡΟΥΒΟΙΪ οδιϊ 00---ἰ ἢ 6 
δρὶγὶ( ψ}}}.}}, που ὈΓ 6] γ, δλουξα δὲ τοργοϑοοιοά 
ΌΥ τ0)9 Βειάα οἴ 186 σμΌΡΟΒ 65, Ὀθϊ πο 8 ΥΟΥῪ 
ἔτει θη} ποί τοργοβοηϊοα ὉΥ ἰΒε. Τδὶ8 δρί- 
τι τεργοβοπῖβ (Ποῖ ἰαΙΟΟΤΒΥ. ἰδοὶν Ἰάοαὶ, (06 
δ} οΥ̓͂ (Ποῖν δρί γί] Ἰἰἴο, δηὰ 15 (86 ᾿Ἰοσαὶ 
ἑνὶ αἰ ὉΪ6 σπα γο ἢ. -Τ 9 σΒΌΓΟΒ 65 88 σα] δι 168. 
«-ΟοἸοθτγαιοη οἴ Βα 44γ.--- ΒΙΌ]6 ἔδβιϊ να β.-- -Οὁ- 
Ἰεθτδιίοη οὗ λαιοῦ, -- δ διϊνὶ οὗ (ἢ ἀο84.---Ο6- 
Ἰουτδιϊοη οὐ συγ σου βοογδίίοη (ΟΥ ΘΟ ϑοΟΥϑίΪ ἢ 
οὔ ι86 δηροὶ οὗ ἃ σμ ΓΟ ).--ςἰ ε]γδίίοη οἵ (86 
τοϊηΐκι τυ. ---ὅδο (86 βιισοοβαίοῦ οὗ ἰἰ 6 τὶ βίη 8, σἂ. 
ἦν. 2 (πανί αἱ ἰδ π|4) σπΔΡ. χΥΪ!. 8 (Ἰπἀ ἐν] Δ] 
116 }8).-- ῬΑ ΓΆ}} 618: Αοἱϑ χ. 106α4.: χχ. 7: Ζεςβ. 
ἦν. 2. Ὦδη. νἱὶ.; δι. σχ.; ἴδδ. χὶ! 10; χἱυ !. 12, 
Με]. ἰϊ. 7.5 

ἥΤΑΒΚΕ: Α τῆϑῇ ἰδ {89 ϑρίγιε (1) ογάϊπα- 
Τὶ], πο ἢ 6 ρογπηϊ 8 δἰ 86] Γ (0 Ὀ6 ρογτεγηρὰ ὈΥ 
186 ϑρίγιι οὗὐἠἨ ἀαἀοἀὐ (οι. γἱϊ. 9; 64]. νυ. δ); 
(23) οσιγδου ΠΑ ΓΙΥ, ΌὉΥ ἱγαηδροτὶ δηὰ αὶ δίν᾽ῃϑ 
τουοϊδιίοη οὗ (πἰηᾷο ἰο σοῦ!θ (Μαιὶ. χχῖϊ. 43).-- 
ΟὨγίδε ἰβ δἰ γδυ ῥγεβϑοης τ) Ηἰα Οδυτγοῖ, ἴὸ 
δ] σι δα, δ Π ΓΠῪ δηὰ ἀοίεπὰά ἰξ (Ερ. ν. 20) -- 
ΗΘ δι85, ᾿μογοίογθ, πὸ πορά οὗ δηὴΥῪ Υἱσδγ.--- Τὰ 
ΟΒΌτο 85 (ὉΓ ἰ18 Γουπι δι οἱ ΠΡ (ἢ 6 ᾿πνϊηοὶ- 
16 ΡΟΥΘΥ δηὰ βίγοηρι οὗ Ομ νὶϑί.-- - Ομ γί βι 8 86 Ὁ- 
Ὑδηῖϑ δῖὸ ἰπ Ηἷ8 μδηά, Ὠοῃογοὰ Ὁγ Ηἰΐπι διηὰ 
δεδυσοὰ οἵ Ηἰ8 Β6]ρ. 

ΚΙΟΉΤΕΚ (566 Ῥ. 18) : [ἢ τοῦϑ. 17 δηὰ 18, 5 6885 
ἀδοΐδτος, ἰὰ ἀϊθογοηῖ ποτάβ, ἴΠ6 βδαῦϊο ἐδίης (ἢ δὲ 
ἐδ εχρτοιαβδοὰ ἰῷ Μαίὶ. χσχνὶ. 18, .,4Α1} ρονοῦ 
ΓκῈ Π6}} 5 αἰτοῦ ππίο Μοὸ ἰη Ἠδανοθη δηά οὴ 
δατι ἢ," διιὶ τὴ) βδδιῃ!θ {πᾶ ἰβ Ἐσργοδβοὰ ἴῃ ἐδαὶ 
οἰδῦ εαγίης οὗ Ηϊ5, “1 δηὰ (δ δι δεν δ ὁ δ᾽" 
ἤμου χ. 8)0],. Αἴοῦ ἐὯ9 ἴδρϑὸ οὗ πεαγὶγ ἱτὸ 

. Ἰπουβαηὰ τοαγβ, τὸ Βηὰ ΟὈΓΒοῖνοβ ἰῃ ἃ αἰ οσγοηῖ 
Ῥοϑθίιυγα ἰοναρὰ [818 ΒΑΥΪΏρ--τδὸ ἵδ 88 Ὀεϊϊεῦ ἴῃ 
ἰι ἰ6. σοποοτηοι---ίγοαι ἰδδὶ οσουρίοὰ ὉγΥ (86 
Οδυτοῖὶ ἴῃ ΦοΟΒ ἢ 8 8. Ηδθ ἰβοσα ποῖ Ὀθθη ἃ 
οοηδί ἀγδῸΪ 6 ρτόορτοβδ ἢ [Π6 δοίἰ ἢ Κὰρ οὐ ΟἸ τ 8.5 
Κιηκάο 3 (Ἰἰ ἰθ8 ἰγσὰθ ἰμδὶ νὸ πισδὶ ποὶ ουθυϊοοῖκ 
{6 ἔδοι ἰμδὶ, ἰοζοῖμον τϊτ [86 ΤΥ ΠΟΥ οοδ οὗ 
ζλὶι ἀυτίηρ (089 ὁΘΟΌΓΘΘΟ. οὗ {80 οΘοηῃίυτὶοδ, {8 6 ΓῸ 
825 Ὀδοὴ ἃ οοῃβδίδηξς ὨΘῊ ἰογιδίΐοῃ οὗ δρραγεδί 
δἰπάτδηοϑβ.) 

ἘΠΕ Ὸ ΣΤ} 1598 Ρ. 78): ὙΠ ἰῃς ἐσυμρεί βουπὰ 
οὔ (80 τοὶο9 οὗ Ογἷδι, (86 Βονοϊδίοὴ δ ορθηϑὰ 
ἴον 6 δδ. :-- 8 (9 δουϑὰ οδη δι ϊοῖκβ, ᾿ξ τ 8 
οροῃϑὰ ἴον (μ6 6γ6.--ΤΒεδο δοθῇ οδῃ ]θϑι 1 8 

ΦΙ[ΤΌο Ο. Υ. ποτὸ τοδθ “ Ἔκ ΔΕκοὶ, ἰμοιεοὰ οὗ (δ 
“ἰ τηοοδοοῦκοῦ ᾿" οἵ ἴο ΚΕ. Υ.--Τὰ. 
ἡ [10 ἃ. Ὦ Βοτοὸ τοϑάδ “" ἐπὸ “ων (80 Βρι γί, ἰμδιεοῦ 

οὗ “τἀγουφὰ ἴθ δρίτιι,," δδ ἴ)ο Κ. Υ.- -Τὰ) 

σΒΌΤΟΙο8). Ἧαιὶ 18 ἰβ6Γα ἸΟΓο Ὀοδυϊ αἱ δπὲ 
ΙΆΟΓΟ σδοονίης ἰμδῃ δ Ὀγκαὶ ᾿ἰσὰϊ ὑροῦ 8 ἐδῆ- 
ἀἸοβυὶοκ ἰὰ ὁ ἀδγκ δηὰ μ᾽ οου εἶμι! 80 (9 
Οδατοι ἴδ ἃ ᾿ἰχῆς ἴθ 186 ἀδυκηοβ8 οἵ (δῖ8 μου], 
Εις ἱπίο (86 φίοοαι δηἃ ΟὐΒΟΌΤΙΥ υἵ πι88- 
Κιπά. ΒΘΡΟ πόσο 15 ἃ σΒΌγος ἰμδὶ 848 186 
Ρῦτε ποτὰ οὗ Οοα δηὰ δοίδ ἰῃ δοοογάδῃοο ἰδεγε- 
ἘΠΕ, (Πότ 5 ἃ σοϊάθῃ οδηα]οβδίϊεῖς ; δὶ 80 (9 
αὶ μία] ΟΒατοῖν πῃ [δγϑοὶ γγ88 ἃ ᾿ἰξθι [ὁ (δὲ 668» 
{1168 (Βτουσδους [86 ψὙΠ0]6 οἵ {δε ΟἸἹὰ Τεβίδιηεηὶ 
εἶθ. Τὴ βούθῃ σδῃ ] δι 16 Κ5 δτο ᾿ἰπἀϊοδιϊτο οἵ ὃ 
Ρεγίεοι σμυτοῖ, ἰοϊο νι ϊοῖῦ (Ὡς Ηοἷγ ϑρίγὶι ἴσο 
αοὐ δ πον πνοχϊὰ βίγεδιηβ βδουθη-ἰο]ἀ (βεγεῦ- 
ἔο!α, δηὰ γεῖ δἰ ρὶγ, ᾿βγου σὰ ΟὨτὶδι). 

Βοπακ (Υεγ. 17): Ακπα τῦεπ 7 δα-Ὁ ἢ, 
7 αἱ Ηὶε 7εεἰ αὁ ἀεαα. Ο δἴππονυ, Ἰεδγη ἰο ΚΠΟΥ͂ 
(6 ΟἸγῖϑὶ ὩΟῪ 88 ἰμ6 αν] ου τ, ὁΓ6 ἰδ ἀξ γ εἵ- 
Γῖτοβ ΤΟΣ γοῦ 88}8}} Β66 Ηΐϊτὰ 88 ἰδ δυάκε! 
Ηἰἶδ ἴονς του]ὰ βᾶνὸ γοῦ ΠΟῪ; ΗἹ 5 πιδ) εβὶγ πὶ} 
ΟΥΓΌΔΕ γοῦ (δ86ῃ.] 

βχοτιον ΤΉΓΕΒΡ. 

Ἐατιλ-ριρίωγε ο7 (λ6 ϑεθεη Ολωγεῖλοι. Ζ7λε ὅδε 
Ἐρώμϊε. (Οὐδ. ἐἰ., ἐϊ.) 

Θεπεταὶ.--- 6 ϑουθὴ ΟΠ υΤΟἢ 68 88 ΓΕΔ] ρΟΥ( ταὶ 8 
δηὰ δἰ {80 δδηιθ {ἰὴ 88 ἰγρίὶςδὶ ρὶείυτεϑ οἵ (δ 
80]. ΟΒΌτΤΟΙ, 88 σορβατὰβ (1) 1068] εχίεμεϊοῦ 
δηὰ (2) ΘΕ ΓΟΒΟΙ κ᾽ 681 ἀθτο]ορ ποι .---Τ 6 βετεῦ 
ΟΒΌτοδοΒ 85 (80 σοῃ γα οὗ (6 δουϑὴ Ἰοοβεὰ 8ε8|5 
οὗ ἀπγοϊ]εὰ που] ἢν ὨἸΒΙΟΥΥ ; 88 (ἢ οοοδϑίου [0 
(89 δουδῇ Ῥϑῃϊ οι 8) Ττγυτοροίθ ἴον (06 ποτὰ ἴῃ 
(86 ΟΒυτοῖ δὰ 86 ΟΕ ΤΟ ἴῃ ἰδ ποτά; 85 
16 οτρδῖῦ οὗ 186 δϑυύθὴ Τῆι 678 οὗ δΉΔΚΟΠΙηΣ 
δηὰ τεΐοτιηδιίΐϊου ; 85 86 οὈἦεοί οὗὨ {μα Θϑτΐιν οἵ 
{π6 Κἰηχάοαι οὗἨ ἀδτνκηοδβ ἰῃ (ἢ δούθ Ηροδς οἵ 
ΔοισὨτῖδὶ ; Ρανὶ δοὰ δὰ βαυεὰ ὮὉγ {8:6 μβαγάεοϊπες 
λυάγσιποηίδ οὗ {86 βουθῶ Ὑ14}5 οὔ ΑἸ ζοῦν Ἐπ ΒΙΟΒ δ 
Ρουτεὰ ουὖξ ὕροὴ ἐπὸ Απιϊομγιδίδη ποιὶὰ, [8 
οτάεν (ο (80 τπηοαϊαιϊηρ οΥ̓ Ομ τῖϑι᾽β δρρεδγῃᾷ 
δῃὰ Η!ϊ5 υπίοῃ τἱτ (86 Βεῖάο, πῃ ἐπὶ οὔ ϑΡ1Πι 
ἴῃ ἩΒοιι 6 βοτθ ϑρὶγὶβ δῖὸ υπϊϊεὰ.---1ὲ9 
βού Ερίβι]68 δ (μ9 δἷϊ- 5 ἀϑὰ βπι οὗ 8]} 1860. 
δδβεβ οὐ ἰδ0 Παδυθηγ Ἠεδά-ΒΒορμοτὰ ἰοὸ (80 
ΒΡ μογὰδ δὰ οουατοβαίίοη8 οὗ ἐμὸ Οδυτοὶ ; 88 
η 86 84}1-ὁ ἀοὰ δηβδιιρὶθ οὐ ῬαδίογαἹ τοὶ Πἰ ΙΓ 08 
(6 Ῥασί οὗ ἰὴ ββορβογάβ: δηὰ, δὲ ἰδς 888 
{ἶπι|6, 88 ρτορδοίϊο δδγιω γοΐοθϑ ὕσοτῃ ἰδὲς ϑρὶτὶ 
οὗ {86 Οδυτγοῖῦ ἰοὸ 89 ἤοοϊκβ {μϑπλδβοῖτεβ.--- [89 
Φομδηποδη ΤΒΘοΪοαΥ.--Ἴ μὲ Φομδπησθδη Οδυτοδ. 
“-Ἰιβ δἰ αἰοτίο σοπιϊπυαδηοθ πὶιϊΐη Ομυτοῖ Ηἰ9- 
1οΣΥ.---Ἴἰ8. δϑϊάϊης Τιπάδιημοηίαὶ [θδίυγεϑ. --ἱδ 
ζυίυγα. 
Το βουθὴ ΟΒΌΤΟΒ 68 88 ἰμ6 δονθπ οδηἀ] δὲ εκ 

οὔ ἐμ δδγίἢ :--- Αβ8 ροτίγαὶ 8 οὔ [86 πιδῃ το] οθη- 
Βαατείίοπα οὔ Ομτιβιϊδεΐιγ.--- ῬΑ 8}}6}5 δὰ δοῦ- 
(ἢεβθ8: Ἐρθδβὰβ διὰ ϑδηγτοα. ΘΙΠΥΤΠΔ 8 
Ῥεγβαπιθ8. Ῥογβδῖθυς δηὰ ΤὨγλίϊγα (Βαϊ 
διὰ Ψεσοῦεῖ). Ταγαιίγα δὰ βαχάϊβ. ῬμΠδαεὶν 
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Ῥμὶδ απ ὰ [,δοά!6θ8,---ἰχῃ β δηὰ Βμδάονβ: 1. ΤΘ 
Μεοίτοροῖ β: ατοσίης σι ΓΟὨ ἢ π658, ἀθογοαϑίης 
ΟΠ τι βι! ἴθοβ8. [Ιπογοαβοὰ Χίου] σΟΥΚ8 δὲ ἰδ 6 
δχρϑῆβο οὔ ἱηνδγάῃοβθ--ἰη6 ἄτι ἴοσο. 2. 
βιώγτιδ, (Π6 Μίαν γγ- Οπυγοῖ, ἰὼ σοπῆϊοί τὶ 8 
ψΦυάδαεαϊΣσίηρ, οτιπομοχίϑιϊο ἰθηάθηογ. 8. Ῥεῦρα- 
ἴθ, (μα σοηΐοαϑίηρ ΟὨυΓοὮ, ἰὰχ ἱπ ὑμ6 οχθυοὶθθ 
οὗ οαδυγοῖ αἰβεϊρ᾽ ηθ ἰονατὰθ δηιοπΐδη δια. 
4. ΤὨγαίΐτα, (6 οηἰμυδϑί βίο Ομτοὶ, βροιίοὰ 
τ τ πότνα] [Δα 1615. ὅ. Βαγάϊ5, (ἢ 6 ΟΠ τ οἢ 
ἢ ἃ Βθονν οὗ οἰ ΌΓΟΥ 116, καὶ βρ γι Α}}Ὺ 
ἀεοδά. 6. μι] ρἷδ, 8π|8}} δὰ ρὰγθ---ἤθησο 
8ἷ5ο 8, τυϊδοίΐοη Οδυγοῖι. 7. [,δοάϊοσο8, ἴΠ6 ἰυκ6- 
8 Γ..--- ον (Π6 [γα Β (γοδίβ δηἀ ρυοι 865 
ο [89 βούϑῃ σῃυτοθ 8 πᾶτο ὈΘοὴ ἴιυ 8]] 64. [115- 
ἰοσῖο ΕΠ} 6- Ρ᾽ οἰ Υ68.---Ἴ 6 τη 1014 ἔοτιηβ οὗ Οἰ τ δέ 
ἦπι τοϊδίϊοπ ἴο (10 βουθὰ Ομ νοι 68. ΑΓ ἀρτοοὶησ 
ὑσί (ἢ ᾿παϊν δὶ ἰχαϊ8 οὐ Ηΐ5 ἰοἰδὶ Δρρϑδγϑῃσθ 
οἢ. 1.). 
ί Ἐν Λαεης δυοϊὰ τοροιϊοη, τὸ ὮΘΣΘ ΒΙΠΡΙΥ 
Σοΐον ἰο ἰδ6 ὀχοροίϊσα)] ἀορδγίμλοηί. 

1. ἔὥρλεσιβ. Τῆς Ἠοίλοεν- Ολωτοὶ ἐχίεγηαϊἷἧῃ απα ἴε- 
ψαϊν 1ςαἰλίεϊ, δμέ φαίλετίηρ ἱπισαγτά απά εριτί- 
ἐμαΐ ἀατζηεϑ. 

ον Ομτὶβὲ ργοβθηίβ Ηϊπιβοϊΐ ἴο ἐμὲβ Ομ αγοῖι, 
ἘΠ ὸ τηριγοροὶβ, ἰὰ δοοογσάϑηοο νῖκ 18 ποοὰ 
(νεσ. 1). Οοπιηπρηάαδίίοη οὗ (ἰ ΟΠ υΓΟἢ : [8 
ΤΩΘΔῺΥ Υἱγί 68 (Υ6 78. 2, 8). ἴα σοπίτγαβί ἰο {8656, 
πὸ οπο στοαὶ, {πγοδιθηϊηρ δῦ (τοῦ. 4). ΟοΥ- 
ΣΘΒροπάϊηρ, δαπιοπίϊοη, γηϊηρσ, ἰμγοαὶ (γον. 
δ). Α Βοροῖα!] βίφῃ, ᾿ϊπιϊ ἰὴ ς (μ6 σοηϑατο οὐ τί βί. 
Τὴ (86 Ομυτοἢ 5 μαϊγοὰ οἵ Νὶοοϊαἰδηΐδα ἢ 6 ΓΘ 
ΤΘΙΩΔίΏ8 8 (γα 66 οὗ (86 ἤγϑβί ἴουϑ (γ6σ. 6). ΑἸδγαηι 
ΟΥΥ δηἋ οἰ] 68}} 7 σοπα  ἰοπμοα ῬΓΟαιΐβθ, ἴῃ ΒΆΓ- 
ΣΠΟΠΥ Μ10} (16 ΟἸ ΤΟ Ἶ 8 βἰδηἀ-ροὶϊπί. ᾿ ἘρΒΘΒυ8 
πὸ πιρίγοροϊβ, δηὰ τηρϑίγοροὶϊβοθ ἴθ ΟΠ ατοὶὰ 
Η ἸθίΟΥΥ (Ψψογυβαϊθα, Βόοπιθ, Οὐοπμδιδηίπορ]ο, 
ΑἸοσδηατγία, εἰς.). 

2. ϑίπψτηα. Τῆὴε Ἡατίψτ- Ολωγοὶ ρετδοομίοα ὃν “- 
ααΐἴξηι. 

Ῥίιοέατο οΥ̓͂ ΟΠ τ ἶδί, ἴῃ ΘΟΠΙΟΥΤΩΣΥ ἰο ἐδ6 προοάβ 
οἴ (5 Οδυτοὺ (τον. 8). Ῥγαΐβθ οὐ (9 ΟἸ ΣΟ ἢ 
(τον. 9). [1(9 ἰγϊ θυ ϊδίοα ἴῃ (6 ῥγοβθηΐ δπὰ ἴῃ 
ἔδο Γπίατο, ἀπά ἰμ6 Τοτ 8 ποτὰ οὗ Θῃησουτγᾶχο- 
τηοπὲ (τότ. 9,͵70). Τρ ρστοδί Ῥτοπΐβο (Υ6ν. 10). 
ΤΠ δἰδυπι ΟΥΥ δηὰ ἰδ9 ρσ᾽οτίουϑ ροδὶ, ἴῃ ΒΆΓ- 
ΣΩΟῺΥ τἱιἢ 6. οοπβὶοὶ οὗ ὑπὸ ΘΒ τοι (νοτ. 11). 
ϑγτγπα δηα οἰπον τηλγ ΓΟ ΓΟ 68. ἴῃ σοπῆϊοὶ 
ψὶϊτ ἢ {16 ναυίουβ ἔοτηιβ οὗ Δυάδῖϑαλ δῃὰ οτίἶο- 
ἀοχίπιι {τὶν [86 4180 δηὰ ἴθ σγοδὺ θ8}). Τ89 
δυπδζορτο οὗ ϑεαίβῃ. 

83. Ῥεγσαπιι. Τὴ Ματίυνν- Ολωγοΐ ρεγεεοιεα ὃν 
Ἡεαιλεπῖδπι. 

Ῥχοοϊαιπδεΐοη : ΟἸ ἰδὲ 85 (ἢ 6 ῬΟΒΒΟΒΒῸΡ οὗἉ ἰἢ9 
ἐπο-οὐσοὰ βνογὰ (γον. 12). Ῥγαΐβο οὗ τηατίγτ 
7ζαϊ. ὨΡ] 6868 ἴῃ ὀχίοσπδὶ σοπῆϊοὶ (γον. 18). Οθη- 
ΒΌΓΟΘ οὔ 4180 οη ἀυτϑηοθ τ Θη 60 ΝἮΆΒ 8. 08]] (0 
δρ᾽ γἰϊ.4] οοηϑθίοι (γτοῦβ. 14, 16). Αἀαπιοπί(ΐοη ἴἰο 
Σοροπίδησο δηὰ ἰπγοδὶ οὗ ὑμ9 ὑπάϊο14] ἰηίον- 
Ζογθησο οὗὨ Ομ γτίβέ (τον. 16). Ῥϑουϊίδν Ῥτοῦλΐδθ, 
Τοίοντίηνς ἰο (86 τοϊα 08 οὗ ἰδ ἱπηθν, βρὶ γ 0.8] 
119 (τον. 17). Ῥογῴϑιπυϑ, οὐ ἴμ6 Πἰογίΐης ΟΠ ατοῖι, 
ἀοζεοιϊνο ἴῃ ἐπ ΟΌΒοσυϑηοο οὗὁἨ σπατοῖ- αἴ 86 1}}}}9 
το παν ΝΙσοϊαἰίδη8 απ Βαϊδδΐίοθ. ΒΔ] ΆτΩ, 

ἐμ ἰγρο οὗἩ [86 [8180 Ῥτορῇῃεί ΟΥ̓ ΔροβίδβΥυ. ΤὴῸ 
διϑὶ ΟἹὰ Τεβίδιηθοὶ Ψ 0465 ((0] ον οὰ ὈΥῚ ΑδΙΐΒο- 

ΡΔ6] δπὰ οἱ 68), ἃ Ῥτοϊιἀθ οἵ ἰδ 148ὲ 5488, 
186 ἔδ]80 ῥσορδοί (Βογ. χι!.). 

4, Τλγαίϊγα. Τὴ οχοϊεαὦ Ολωγοῖ δἰαἱπεα τοὶ απ» 
ποριϊϑιῖς δρὶγιίμαὶ 7απαίοΐδηι. ᾿ 

Αππουποορπιοδὲ οὗ ὑμ6 βθαγο ον οἵ Βδατὶβ δηὰ 
Τοίη8 'ῃ ΗΪβ ΒΟΙΥ͂ τηοιϊΐοη (γ6γ. 18). Οομμπιθῆ- 
ἀδύίοι οὗ ὑμ6 ΟΒυ γον Β :Σθ4] (γον. 19). Οφηβυγθ 
οὗ ἰι8 ἰοϊογδίίοη οὗ Φοζθῦοὶ δὰ ἢ δης τ δέ 
οχίσδυηρϑησοβ οὗ ΜΟΙ 8}0 8 {μ6 ἰηβιϊ Καί" 
(τον. 20, 21). ΤοΡγὈΪΥ θάνῃ δὶ ἰμγοαὶ οὗ ρυπ- 
ἰϑδτηθηῖ, ἰῃ ρογίδοι ΒΔΥΏΟΩΥ τὶ ἢ 6 βἷη δο)- 
τι 64 (νογΒ. 22, 28). [1ιἱιἱδιίοη οὗἩἨ {86 ἰπτοϑαὶ 
Ὁ. 8 ῥσοϊῃηἶβο ἰο βρᾶγθ {6 σι }}1}685 (το γβ. 28- 25). 
Ῥρνοιῃΐβθ οἵ 180 βρί τὶ οὗ Βοὶγ ἀἰδοὶ! π6 δὰ οὗ 
ἰγὰθ ῬΓΟΖΓΟΒΒ ἴῃ δη( 6518 (0 8 8180 δάἀνιαηοο- 
ἴῃ ΒΑΓΠΙΟΩΥ͂ Μιὰ (16 δἰἰυδιΐοα οὗἩ ἰ86 ΟΠ υΣΟἢ 
(τονβ. 2ύ- 28). Τῆιθ δίδυπι ΟΥΥ̓ σοΙΏ68 δἰ {0 δηά, 
ἰηϑίοδα οὗἨ ρῬγϑοθάϊηρς [16 ῥΓομἶδβο0, 88 Βαγοι οἴογθ. 
Τ86 βδῆιθ σδηρα οὗἨ ροβί('οὴ Ὀοίνϑοη {8.6 σοπάϊ- 
ἰΐοηδὶ ρτγοιῃΐῖθθ δηὰ {80 Δα τ ΟΥῪ ΟὈἰΘὶηΒ ἴῃ (86 
[οἱιονίηρς ΕΡίβι165. ΤὴῸ δυιοϊιοοίοηϊο ἀἰδιϊπο- 
(ἰοὰ θη09 ατίϑίης Ὀσίνθοη {6 ὅτβϑὶ ἴπτοο δηὰ 
16 Ἰαϑὺ ον Ο ΓΟ 68 ΣΩΑΥ δἱ {πὸ δδῆγα ἰἰπι6 ὯὈΘ 
βιιςιζοϑιΐγο οὗ ὑμ9 δῃ 1116 818 οὗ {Β εἷ Γ ΖΘΟΖΓΆΡὨἾ68] 
Ῥοϑιιοη. ὅϑιαγτὴδ δηὰ Ῥογζδηιιβ 16 ἴο ἢ 6 ΠΟΙ Ὦ 
οὗ Βρθοθυβ; Ταγαίϊτα, βασῖ8, ΡΒ] Δ ΘΙ ρἶα δαὰ 
[,δοἀΐοθα, ἰο {86 δΒοιι}) οὗ Ῥογζατ8.--- ἢ 868 οὗ 
Φ 626 06] ἰῇ ΟμΌσγοΒ Ηἰβίουυ, οὐ 86 τηϑηϊοϊὰ 
ΓΟ. ΡΡοδγδΏοΘ οὗ ἔδηπαι σαὶ δηὰ ἰττοταὶ δοοίβ 
δηα βοι!οοΐθΒ. Οογγυρίϊηρς ποιμθη ἴῃ διιοϊοηὐ δά 
πιοάογη Ομυγο ΒΙΒίΟΥΥ, σοπίταβίοὰ πὶ (Π9 
ἰἰπ9 οὗἩ ρίουβ νοπιθῃ. 

δ. ϑαγαϊδ. Τε Ολωτοῖ 7ον (λ6 πιοδί ρατί ερὶτἱμαὶν 
αεαα, 

Ομ τλδὶ δα άγοββοβ Ηϊ δοὶ ἢ ἐο ἐμῖ8 ΟὨυτ ἢ ---ἰη 
νοὶ {[Π6Γ6 18 8 ἰδοὶς οὗ {86 ϑριγὶι---ἶα Η 8. ψ Π0]9 
οΏΘΓΑΙ ΒΟΥΟΓΟΙ ΧΏΥ ΟΥ̓ΟΥ (86 ομιγο Οδυτοῖ ἀπά 
ἴῃ ἰμθ Τ70}}1Π688 οἵ Ηἰ8 ϑρίγσιι. Ηθ Ὀορὶπβ ὈΥ͂ 
Ὀτγϊηρίης διραϊηϑὺ ἰὺ (μ0 ΒΘΑΥΥ σἤδΓχο οἵ αἀεαά- 
π688---ἀοὐ Ὁ ἃ οὐἶπλθ, δίῃσο ἰὺ Ὧδ8 (6 παπι οἶ 
ἐϊοίπφ (οἷν. 111,1). ΑἸαγῆλ ΟΥΥ, ἴῃ χοΐοσοησθ ἴἰ0 
{6 8.1}} οχίδηί σϑιυπϑηίβ οἵ 116 (το 8. 2, 8). 
Βεοοχηϊίοι οὗὨ ἰδ 6 ἔδνν ἱπποσθηΐ ὁ568, σοποϊποι 
αἰϊ ἢ ἃ ῬΤΟΙΆΪ86 ΘΟΥΤΟΒρΡοπαΐηρς ἰο (δ6 ἔδοι [δΒδὶ 
{Π6Υ δύ πού ἀοδ] δα ὑμὶν φαγί ϑηίβ (νυ 618. 4, δ). 
ΑἸΑΓαι ΟΥΥ̓(ΥοΓ. θ).-απβδλα ᾿μβίδηοθβϑ οἵ ἀθδὰ οὗ 
αγίηρ ΘΟ ρΓοκδίϊ 8, δηἃ οὐ ἢ 8016 ΟΠ ΌΓΟἢ 68. 

6. Ῥλιασείρλῖα. Τἧδθ ρεατὶ αἀπιοὴσ ἰδὲ Ολμτγολεδ. 

συ ἶϑὶ ἴῃ (89 δοϊθτηη δβροοὶ οὗ ἰμ 6 Δάπιὶ πἰβίγβ- 
(οΥ οὗὁ {8ὸ ΚαΥ8 οὗ θανὶά, ἑἐ. 6. γιὰ σοι ηΐοῃ 
{νογν. 7). ἀγθδὶ χοοοχηϊ οι οὐ ἰμθ Ομαγο 8 
ἔα Ὁ] 688, δηα ρσύθαῦ ΡῬΓΟΙἾ86 --- ΘΓ} 1 ἸΙΨΘΙΥ͂ 
Δἰιογπαιίου (γ6γ8. 8-10). Ἐπσουγαροιοηὶ δὰ 
ΟΧΙΓΔΟΡΟΙΠΑΤΥ π8] Ῥγοπιῖβο (Υσβ. 1], 12). 
ΑἸδυῶ ΟΥΥ̓ (Τοῦ. 18).--ΟἈἨδΑγδοίογιβιὶς οὗ Ἰἰνὶηρς 
Ομνἰβιίδη Ομ το 68 δη σοιῃμιη 168: 4π ορέῃ 
ἄοου. Οροὰ ουϊνδγαϊγ ΤῸΣ τηϊββίομυβ; ΟΡΘἢ 
ἰΝΑΥΪΥ [ῸΓ Θομπ ]Ϊ0Ώ. 

Ἴ. 1αοὐαΐεεα. Τ7Τε ἰωζεισαγπι Ολωγοῖ----πὶσὶ ωπίο 
γερτοδαίϊϊοη. 

Τι|ι6 τίον ψ ῆΐο ΒΒ τὸ ἰδ κα οὗ [,δοάΐοορδ---ἱΖ., 
ἰδαὺ ἰδ [188 ζ4]16 ἰηῖο ΚΟΥ ΑΥΙ 699 ἴῃ σΟ0η86- 
αυθῃοθ οὗὨ ἰΐβ βρί᾽ γἰἰ8}18110 [δρίγ μα ἰδίϊδελ} ἰθ8ῃ- 
ἄδῃοΥ --οἶῖβ δαρρογίθὰ ὈΥ {86 οἰαγδοίογίϑιιο 8ῃ- 
πουποειηθῃὶ οἵ Ομγίδί. Ηθ Δρρθαγβ Βθσθ θη Χο }Υ 
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8Δδ ἰἴιο εἰδίοντίο ΟὨνίδβὲ, δηὰ ομαγδσοίογὶ ο8 Ηἰπιϑοϊ 
η 118 ΥΟΥΥ͂ δου] Υ γ 848 ἰάθη! οὶ πὶϊ (89 
468] ρυγίμαὶ ρυϊποὶ ρὶθ οὔ (89 ογθαιίοη (του. 14). 
ΤῈ σοηϑυγα οὔ (6 ΟΒυτοΙ᾽Β ἸυΪτο ΑΓ 655 18 
ἰπηποα αι 6} σοηὐοϊποαὰ πὶ (δ6 ἐμ τοδὶ οὐὨ {16 
λαϊκοὶ οΥὁἁ τερτγοθδίίοη (τόσ. 16, 160)0.0. ΤΒ6 
Ϊοτὰ ἰὴ ἀΐϊβοουθιβ (ἢ 6 ΒουΓοο οὔ ἐδ 9 01 Δ τπ- 
Ὧ688 οὗ ἰΠ6 Ομ αγοῖ 9 Ὀθ, Ῥγίάο ἴῃ ἰἴ8 βυρροβοὰ 
Βρίγἰἰυδὶ τίσμοδ, ἢ δὲ ἰΐ ἰδ. ἰῃ Γϑϑ]γ, πὶ 8 
δἰαίο οἵ ἱποχργοββϑί ὉΪ6 δρὶ γΙ [8] ΠΘΟΘΒΒΙΥ (Υ6 ΓΒ. 
16, 17). ΥἼ (πἴ8 σοπα ἴοι, δογγοϑροπὰ ΟὈ γὶϑι 5 
Βοδγοίης οουαϑοὶ (Υ6Γ. 18), (86 οχργοβϑβίοη οἴ 
Ηΐο Ἰονθ διὰ σοπιρδβϑϑίοη ἴῃ ἴδ 9 δϑηβυτο ν᾽ εἰς ἢ 
Ηδ παἀπιϊαἰϑίοτϑ: (τοῦ, 19), δά Ηἴΐβ ρϑουϊίην 
δαιηοπϊἷοπ 9 τορϑηΐδηοο (τοῦ. 20). ΤῈ οἱ ἷ- 
σΔ}}ν σοηάϊιϊοποὰ ῥγοηλὶϑο ἰ8 οὗ 88 σοπογοῖθ 8 
ΟὨδγβοίοῦ 88 ([)6 86] -ργοβϑηιδίϊο οὔ Οἰιτὶ 5ὶ δ 
(Π6 Ὀορίποηϊαζ, ἰα ρογίδος δοσογάδησο τῖ1ἢ (ἢ 6 
Πθε 4 οὗἩ 8 οπυτολ αἰπβοϊγοά ἱπ βρὶ .418Πὲ 
([ϑριγμαϊπι4}, γὸτϑ. 20, 21). Ὑδὸ οἹοδβίῃρ 
Ῥδᾶταργαρὶι οοποῖι 1698 ὈοΪ (9 δϑυεηῖ Ερ βι}6 
δά 81} (μ6 ογοχοίπρ ΕΡ δι165 (γον. 22).- -οϑρίτι- 
τ Δ] 1 5{10 [ρ γί ἐμαἐἐ πολ} Ὀδοϊς- στοαπά οὔ [86 Ἰυκο- 
τδτπὶ Οπαγοῦ. 4ι(ῃ0 ἰάἀθα)] δια ἀτοδι- 6 85 υ06- 
Ἰίοῦ ἴθ 189 Ηἰμίογῖο ρόῦγον οἵ ἰάθα8, ΟΥ, Σαίμον, ἰῃ 
186 [ησυτηδιίΐοη οἴ ἰδ οτά. 

ὕροη ρἱαποίϊηᾷ οΥὐοῦ (89 Θη(|Γγ0 ρτοῦρ, 6 
Ὀ6Βο]ὶ ἴῃ τπαοϑὶ οὗὨ (6 ΟἸ το 69 ἃ ῥιχίδροβι(ἴοη 
οὔ Ἰκινὶ απ βηδάο---γοὶ ἰπ τ ΥῪ αἰδογοηϊ ῥτο- 
Ῥοτγιϊοηφ; ΟἿΪΥ βοάϊσοδ ἱμοῦγδ Ὀΐδπμ6 δΙοῃΘ, 
δὰ οἷν ΡΒ ϊα ἀ6] Ρ κιἰ8 18 ΘεἾΓῸ]Ὺ ἔγϑο ἔγοῖῃ δθῃ- 
Βυᾳτο. Τ|}νῖβ δοηίγαβί 18 δσρ᾽ αἱ ποὰ ὈΥ {ἢ} βρὶ γἰ 1.8] 
Ῥτίο οὔ {Π)6 οηθ, δὰ {μ6 Ἀυ πὶ} ΠΥ Δ ἃ ἸμοαοδΥ 
οὔ ιοὸ οἴου. Οδτίοδι ἰ8 αἰ δβδογοηϊ δηὰ γοὶ (86 
δδίηθ ἰηὴ Ηἰβ8 ροβίυγο ἰονψαγὰ δδοὰ ἱπάϊνι 4] 
ΟΒυτοῖ.---Τ 9 σοὶ δι Δ} ρΡοτγίδοι βΒθορμοσὰ οὗ 
{16 Ποοϊς πὰ ῬὨγβίοίδη οὗ [Π6 δου]. 
Το ψ ΘΙ οὐ ἰιουι] 1168] τοῦ κα Ὄροη ἴἢ9 

βονθη Ερίβι}] 68 18 80 τη θ η80, πὰ (ἢ 6 νου 8 ἴῃ 
ᾳυθϑιΐοη δῇθ 80 ΔΟοσΘββίΌὉ]6, (δι, ἱῃδίοδα οΥ δί- 
ἰϑπιρίϊς ἴο δυρηηθηῦ (μἷ8 ἰΓΘΆΒι ΓΘ, ν)18 8[14}} τοῖον 
ἰο τ δαὶ 15 αἰ γον οχίδηί, ΕΤΘΩ ἴῃ Π0Γ6 δηοσϊοαί 
ἐἰο8 86 ϑούθὴ Ερίβϑι] 68. δ αδογεθὰ ᾿ἱπάιϊιοθ- 
τηθηὶ ἰο τπιδηϊζοϊ ἃ ἀἰδβοτίαι ἰοη 8 οὐ {ὑπ θπη, ΔΒ 18 
ουἱάἀοηὶ, 6. σ., ἔγοπι 6 118ἱ οΥ͂ Ῥγοάιιοϊοη85 γα8- 
ἐἶἰνο ἰο {ἰθπὶ ἰῃ 1,116 η 84} 8 διδίολεν Ατολισαγίως, 
ῬΡ. 811-819. Ψ ΠΑΥΘ οἰϊοὰ οα Ῥ. 74 οἵ ἰδθ 
7ηϊγοαιεοίίοη (6 βρϑοὶδὶ ποῦ οὗἨ ΜΈΕΙΒΤΚΕ, 
ισηειηαυ, ΗκΌΒΝΕΒ, ΖΟΆΝ, ΤΑΝ ΟΟΕΤΕΒΣΡΕ. 
Ἧ ὁ δανθ 8{}}} ἰο τηϑῃίΐοα, δυηοπρ οἰ 6 γ8, 18Κο, 
Ολτιβιεπερίοσοὶ, Βειγαολίωπσεη ὥδεν αἱό φίεδεπ δεπά- 
εολγοίδοη ἀἐγ Οἤεπὸ. ὕοῖλ., Βον]ίη, 1887.---ο {1Π6 
ΔΌΟΥΘ ΙΔΏΔΥῪ Ὅν αἰ οὰ (Π6 παπιογουδ Βοιὶ]ο 64] 
ΟΓ ΔΟΠΘΓΑΪΙΥ οαἰγίηρς ψΟσΚα ὍΡΟΝ (86 016 
ΑΡΟΘΑΙΥΡ86 (866 ἐἶ9 7πη|.}, ΘδρΘΟΙ ΔΙ ἰμο80 οἵ 
Βουκοεὶ, ἤδη. δοα 1658, Βοοβ, Ἦ ἀοδ ] ν, δέ αἰ. 
Τ|.οὸ δεγπιοης οὔ Ἡ ΟΒΟΙ 85 τηδὰθ δΟπ δ ἀΘΥΔΌΪΘ 
ἐπωργοβοίοα ἴῃ ἰποὶν {ἴπ|;:; Ἦ ΒΟΒ ΟΣ 8 ϑέγποπα 
ΔΘ οπογρίτοὰ ΌΥ βίυγ, δρὶγὶὶ δῃὰ ἴδγυου; 
9 ϑεγηιοπϑ οὔ ὕδη Ὁοϑίευσοθ ἃγ0 ΘΒρθ ΟἿ 8}}Κ (ἀ15- 
εἰηχυϊδιοὰ ὉὈΥ 8 μ]εοηϊίιάθ οΥ̓͂ δρὶγὶὶΣ δῃά 8 
ἐτιλπα ΡὈΪΔΥ͂ οἵ ΟΥ̓ΔΙΟΤΥ. 

Βταπκε: 180 {{{|6 οὗὨἩ ΟἸνὶδὶ δἱ (86 ορϑηΐπρ οἴ 
ΘΥ̓ΟΡΥ͂ ἸοΓΊΟΥ ἰ8 ἰΔΙκθη ἤγοιῃ (88 τί δίοη δηὰ ἀοϑογὶρ- 
ἐΐοη οὗ ΟἸγῖοὶ ἴῃ οἷ. ἱ. 11-18.; ἐξ ἷθ, ΒΟΊΝΘΥΘΓ, 
ποὶ ΔΙ νδΥΒ (ἢ 6 8δ8πι0, Ὀιι  γδῦΐθ8, Οὔ {π ΘΟ ΓΑΤΥ͂, 
ἷπ ὁδοὶ ορίβί)ο, σογγοβροπαΐῃρς ἴῃ ῬΌΓΡΟΒΟ δηὰ 
ΔΡΡΌΘΑΤΔΏΟΘ Ὑ]1ἢ (ἢ. 6 σΟὨ ΘΟ 9 οὗἩὨ {89 ορί81}]6 δὰ 
86 δίἰδίο οὗ ἰ8ο Ομυτοῖι δά ἀγοϑδοὰ, ὯΠ6 Ῥγοπιΐδο 

ἩΓΪσὮ ἰΏ ΘΥΘΡῪ ΘΟρ 5.16 15 σίνοῃ ἰο 86 δοπα ΘΡῸΡ 
6 δἀαρίοά ἰο (μ6 σοπαϊίΐομ οὔ ὁδὸν σβαγοὺ!};: δὰ 
ἰο ἐμ οΥἱ] ἐμαί πιυδὲ Ὀθ ογδγοοπιο.--- 79 Αγεί ἴουε. 
Το ΟΧΡΥΘδϑΙοΟΣ 18 ἀγαη ἔγοπι (86 ἔτβι ἴονο οὗ 
ΤΩΔΥΥΪΘ ΡΟΓΒΟΏΒ, τσ ἢ 18 νου ἰο Ὀ6 Ρυτο δηοὰ 
ἤογυϊα, 96. 11. 2. (Τ5 3,γεὶ ἰουϑ ἴθ, (μεγοΐοσο, 
{π6 Ρᾶυγο Ὀγ᾽ δ] ρίι880 οὗ γο]σίουβ δοπβοϊοβθθϑ 
-οὶ ὁ. 19 τϑοορὶῖγγ, ΡΟΣ [ἰὰ [86 δε οὗ 
Ὀοϊος πιίδουῖ δά πϊχίαγε οὗ Τοτγοὶχα οσΣ οομέδευΣ- 
παίϊηρ οἰθιθη15], ἔγεθάοαι,, πᾶ δηὰ εἶονο- 
ἰἰοα ; πῃ οὔθ ποσὰ, σοηυΐϊηθ οασγηοδίηοϑ δυὰ 
ἀοριὰ [τοαλγλαλιὶφα 7ππὶσκεῖς εἰπὰ 1ππετί οὶ Καί ]}). 
--ϑ οοϊβίθοη ἰγΓδὶ (8 οὗ (μοὸ Ο]ά Τοδίδιρδηι Βα] δ οτα 
δηά (Β6 Νον Τοβίδπιθηὶ ΝΙοοϊ δ᾽ 5 ΤΩΔῪ ὍΘ 
τηρηϊΠοπρὰ: 1. Βοδϑδίϊοκ; 2. Οοτοιοιυδβῆθαα :- 8. 
Βοαμποίίου (0 ἀροδίαϑυ ; 4, Βτνϊηρίης πάος πκᾳ- 
τηθηΐ.--- Ἡΐατπι οΥ οοἰἱά. Ῥδταϊὰ 185 γμοπέτινεῖγ 
τ ϊϑ)6α ἴογ ; οΟἸ 658 ἰβ ἀδδῖγϑὰ ΟἿ παι ιοὰ 
85 1ὑ 18 Δοσοιο ρϑηΐϊοα ὈΥ 1658 ἀδηξοῦ δοὰ σ᾿ π- 
81 }Π|1 07 (π88 ᾿ς γδυτηῃ6885.---(ϑ! δγῖκο 5] οσοσῖποα 
(886 Ὡδῃ1685 οὗ 8}} ἐμθ6 βούϑθῃ Οὔυτο68----ἃ ᾿σγοδο- 
ἄυτο ἰο ψ ῖοἢ {Π|0 ϑηθ οὗὨ μ᾿] εἰρῖδ πῖχιι 
οἵου βρϑοΐαὶ μα πσειηθηίϑ.) 

ΠΑΥΑΤΕΒ: ὑέδι8 Μεδεῖας, οὐδγ αἷε Ζωκζιαισε δα 
Ἡπεττη παεοὰλ ἀεν Οβεπὸ. Ψολ. (ἃ Ῥοοιϊσαὶ σοσκ). 
5ΜΥΒΝΑ: ὕπα σεν Πογτὶϊοδλο το ταῖσ : ἀπρν 
ἄεπι Ἐπρεῖ π᾿ δ'πιντηα: Αἴδο ἀδν Εγείε, εν Ζιείσία, 
ον ἰὁ4ὲ τὰν ὠπὰ εεσισίϊολ ἰεδεί: 1ελ τπεοὶρε ἀἴρεμδ 
γεγο, εἰς. [ΓΑπὰ (π6 αἰοτίουϑ Οπ6 οτἰεὰ πηίο 
τη0: Ἰγίίθ (ὁ 188 δΔῃροὶϊ ἰὰ βγτηδ: ΤΗὰΒ (Ξαἰτ}} 
{πὸ ΕἾτϑιὶ δηὰ [βδϑὶ, Ἧδμο νδϑ ἀθδὰ δηὰ διε σι} γ 
᾿ἰνσοίΒ. [ΚΟΥ [Ὦγ ψοτἕϑ, δίς. 
ΤῊ Ἀπεύξειττε ([Κπί κι οὗἩἍ δ Οστοβ8] Υ σα 

Μογον, δολίώφεοἰ σιν Οὔεπὸ. δέ. Ψολ.; βεε ὑ. 18). 
“«Βὸ ἔδι ἴὰ1 απο ἀοαϊὰ δὰ 1 π||}} σῖνο θὸ τ89 
ογονῃ οὗ 110. Ἔγοδι ΟΥ σσόση, ᾿ξ 5 81} τδ6α 
881η6---ΟΧοορὺ (πὶ 86 ΘΓΟΤΏΒ οὗ γΥἱοίοτβ ὑγεσ 
οὐ ἰο ὃδ6 πδιἰὶὸ οὗ ᾿ἰνίης ζοϊϊκχο. Τὸ Ἰοτγὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ ἀοδί ἢ δηᾷ }}{ὁ Βοῦθ ἀδιηδη 8 οἵ Ηἶα 201] - 
ΘΓΒ Βυσὶι ΓΔ 11 [Ὁ] 688 δα βιοδιϊζηδι 688 85 δ Ὁ 8}} 
ξο πὶ {Π 6} ΘΥ̓θῃ ἰο ἃ Υἱοϊεηὶ ἀθαίθ. Ηος Ηἰπ- 
βοὶ ἡ "δ8 σσοῦ ἰὴ τοδί οὗ Υἱοίουτυ δηὰ ἐδς ΒῖψΒ- 
οϑὺ σγοῦγῃ οὗ δἰθγῃ] ἰἰΐε, δηὰ Πὶβ ἢσβίὶ Ἰπασίστσ, 
ϑίορθ οι (ἡ. 6. γι, ΟΥΟ ἢ), ἴδ ἐμ πδιθα ἐμαὶ 
δ 6 ὈΘδΓΒ, ΘΟΧ Βἰ 18, δῷ ἐΐ ψαγθ, ἰοὸ 81} ᾿“πιασίγγὭ 
μοῖν ὨΘΑΥΡΏΪΥ γοπδγὰ. 

ΥΑΝ ΟΟΒΤΒΕΣΕΕ: [9ὲ 8, ἔποπη, οοπίετηρ]δίθ 
19 Βογοϊδίϊου οὗ ἐμ αἸοσ οα ΟὨσὶδὲ ον Ῥαίσηοα: 
85, ἴον 9οἴπ, Ὥθτον ἴ0 ὃ6 ἵοτγροιίίοη---[Ὁ}} οὗ εἰς- 
ὨἰβοδΏσΘ ἴον δὶ] (9 σϑθῃηίαγῖθδ οὗ (ἢ 9 {ἴσο Το]ϊονν- 
ἴῃς ἰὑ-τῖσὰ ἡη Ἰπδισυοίΐου ἴον ὁδο ἢ οπ6 οὗ τι3.--- 
Ομγίδὶ δίδπἀβ Ὀοΐογθ γοῦ δ ἴδ 9 τπηᾶρὸ οὗ ἐμὰ 
ἰην δἰ Ὁ1]9 αἀ οὐ, (0 6 ρῥτίοϑιν Κίηρ οὗ (86 Κἰορσάοσα 
οὔ 6οά, ἐδ δὶ αὶ Εγιομαὰ οὗ Ηΐ8 βοσυδὩὶβ, ἐμ 
Κογὰ δῃὰ Δυάκο οὗ ἰπ6 ἔυΐϊατο.-- ὅ'πινγα: ὥοον 
ΒΤ ἐπγιολεά; εοαἰωπιπιαίεα Βταγτοδ ἀοποτσεᾶ; 
ἑλτεαιςπεῦ ϑτλγττθ επδωτοά; τε απέ Βπιγττδ 
7Ζαϊλίμὶ; ἐγϊωπιρλαπί Βιογτῆδ, ἐγοιοηδά. 

δι μεναίωγε: ΤΒΕΝΟΗ, ΟὈπεπ. οἡ (ἦς Ἐρὲ ἐῶ ἐδῶ 
ϑευεη Ολυτεὴεε ἐπ Αεἴα, 1807 [Νὸν ὕοτκ, 1873]. 

[ἔτοτι Μ. Ηκνβευ: ΟἿ. ἰϊ. 1. 727εὲ ἰλαὶ λοέάδεὰ 
ἐλε ξευεη εἰστε η με τίσλὶ Ἀαμά. ΤὮθ χηϊοϊβέοσα 
οὗ Οῃγῖβὶ δ ππάοϑν ΗΪ8 βρϑοΐαὶ οδγὸ δὰ ρῥτοίθο- 
ιἱοῃ.---116 τοαἰκειὴὰ ἐπ δε πιϊάεί ὁ7) 1λ6 δεθει φοζάεα 
καπαϊἰοοίίεῖδ. ΟἾὨτὶΒε 18 ἱῃ δὴ ᾿πίτηδίθ ἸΩΔΏΤ ΟΣ 
Ῥτοβθὺϊ δῃηὰ σουγνοσβδηὺ τὶ} Ηΐβ ΘΒΌΤΟΝ Ια, απὰ 
Κηοτβ (δ δίλιθ οὗ δδοὴ ὁῃ9 οὗ {δθ8).--- εν. 2. 7 
ζηοι ἐὰν 'όογῖε απα ἰδψ ἰαδον. Ἰθοβο δαὶ ὃἃχϑ 
δίδτβ ἴῃ ΟὨ γῖϑι 8 Ββδηὰ δδὰ ῃϑεᾶ (ο Ὀ6 δα σαγϑ ἴ-π 
τλοίΐοι, ἀϊδροηβίης καὶ ἴο 81} δοουὶ (Π6.Ὲ.--- Τὰν 
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Ῥαίΐεπεο. Τὶ ἴδ ποὶ δηουσῃ ὑπαὶ νὸ Ὧὃθ αἰ) κοηί, 
δυὺ ψο τη Ὀ9 ραίϊθηί, κα ϑηάαγο μαγάμθ88 88 
ξοοά κοϊάϊοτγβ οἵ Ομ σίβι. --- Του; οαπδὶ ποί δεαν ἰλεπι 
ἐδαὲ αγὸ ουἱί, [ ΘοὨ 8᾽5.8 ὙΘΥΣΥ ΜΠΛῸῚ] ψὶ ἢ ΟὨ τ βι δὴ 
Ῥδιΐοποθ, ποὺ ἰο αἴβρθηϑὸ πὶ βἷῃ, τσ} 1688 
ΔΊον ἰι.---ἰ ον. 4. Λ᾽ευεγίλοϊεει, 1 λαυά δοηιεισλαΐ 
αφαϊπδέ (ὲ6. Τλλοθ6 ἐἰἰϊδὶ Βανθ τουσἢ ποοά ἰῃ 
{πθι, ΤΏΔΥῪ ΠΑΥ͂Θ ΒοΙη ΘΒ] Πρ τυ] 6 ἢ} 8.Πλΐ58 1 {ΘΙ ; 
δὰ οὔν [,οτὰ «6808, 48 δὴ ἱτωραγίϊαὶ Μαϑίονυ δηὰ 
δυάκο, ἰδ κ65 ποίΐοο οΥ̓ ὈΟ ἢ. ---Τλομ λαδὶ ἰεε ἰὼν 
ἥτε ἰουθ. Οὗϑοτνο, (1) ΤῊ ἤτϑι δοοιϊοηϑ οὗ 
ἴθ ἰογητγὰ ΟὨγὶδί, δηὰ ΒΟ] 685, πὰ ᾿ϑηώγθῃ, 
ΔΓΘ 8.6} ΠΥΘΟΙ͂ δα νᾶγα. (2) ΤΊ 656 ᾿ἰΥΘΙΥ 
δοοιίίοη5 ν0}} δὈαϊθ δηὰ οοοϊ, 1ζ σγϑϑδὺ δᾶτο Ὀθ 
οὶ θη, δηὰ αἰ] ζοηοθ 86, ἰ0 ῬΤΘΒΘΥΥΘ ὑἢ 6 1 
ἴα οσοηϑίδηϊ οχογοῖδο. (8) Ομ γὶϑὺ 18 στ ονοὰ δηὰ 
ἀἰδρ]οαϑοὰ τῖιὰ Ηΐβ Ῥθορὶ]9 νίιθῃ Εἰ 8665 (ἰχθτὰ 
ἤτον τοι 88 δηά δο]ὰ ἰονατὰ Ηϊΐα, δηὰ Ηο ν]]}} 
ΟὯΘ ὝΔΥ ΟΥ̓ ΟΥΘΡ τιλΐζθ ἰλοπὶ ΒΟ ΒΙὈΪ6 αὶ Η9 
ἀοε58 ποί ἰδῖο ἰΐ ποῖ! ἔγοταη {ἢ 6Π|.--οἾὟ ον. δ. 16- 
φισεδεν (λέγοίοτα ὕγοπι ἰρλέποϑ λοι αγί 7}αϊΐεπ, απάᾶ 
γόρεπί, ἀπά αο (δὲ ἢγεί τοογχϑ. ΟὌΒΟΥΥΟ, Ἰ. ΤΊ 1080 
δαὶ Ἰιανθ Ἰοϑὺ ὑμὶν ὅγβί Ἰουθ πϑί ὑϑΙ ΘΙ ΘΓ 
ἔτοτα σβθηο9 ΠΟΥ͂ Δ Γο ἴ]] 6 ; (Π6Υ ταυδὲ σοι ραΓΘ 
ἰδοῖν ργοβϑηὶ σι (Ποῖ ἔονγιον βίδίθ, δὰ δοη- 
δἰάονῦ δον πιο Ὀθδίϊον ἢ νγὰ8 σὶλὰ ἰμθπὶ ἐδ θη 
ἰβδὴ πον. 2. ΤΟΥ πυϑὺ σορϑηΐ; (ΠΟΥ͂ τηϊαὺ ὈΘ 
ἵππεγαϊν στίονοι ἀπὰ δϑιδιμθὰ ἴοτ (μοὶγ δἰ η [Ὁ] 
ἀϑοϊηΐπς, απ σὰ π) ὈΪῪ σοηΐδ88 ἐὺ ἴῃ (89 δἰ χῃύ οἵ 
αοὰ, 8. ΤΟΥ πιυδί σοΐϊυτη δηὰ 40 ἐποὶν ἢτϑί 
ὙΟΡΪΚΒ; ΠΟΥ τηιδὲ, 88 ἰὑ ὝΟΥΟ, Ὀοχΐὶη δρζαΐη, χ0 
ὉΔΟΙΚ βί8ρ ὉΥ͂ δίορ, {1}1] (6 σοίὰθ ἰὸ (6 Ρ͵869 
ὙΠΟΓΘ Π6Υ ἰοοὶς (9 ἤἄτβέ [8180 δίϑρῃ: (6 Υ πιιδὶ 
Θηάεανονῦ ἰ0 ΤΟΥΪΥΘ Δηα ΓΘΟΟΥ͂ΟΣ ἐποῖν γβὺ σϑϑὶ, 
ἐθῃἀοΓΏ988, δηἀ ΒΟΥΪΟΌΒΙΘΒΒ, δηἃ τηυδὶ ῬΤΑΥ͂ 49 
Θαγηθϑίϊγ, δπὰ ὑγαίοἢ 88 αἰ ζοη Υ, 88. ὑπὸ ἀἱὰ 
ψ θη (ἢ ΡΥ ἢτϑί βοΐ ουὔἱν ἰπ (ἢ9 τυ οὔ Θοΐ.--ΟΥ 
εἶδα 7 ιοἱἱέ σοπι8 ὠπίο ἰδλεα φιιοκῖψ, οί(6. 1 τ. 6 ρΡγϑ- 
Βθ069 οὗ ΟἾ γ᾽5.᾽ 8 σγδοο δηὰ ϑρίσίιε Ὀθ β] χη θα, νν8 
ἸΏΑΥ οχροϑοῖ (80 ῥγϑβθῆοθ οὗ Ηἶΐβ αἱϑρ᾽θαΒυγο. ---- 
γον. 7. 172: ἰλαί λαίλ απ εατν, ἰεὲ λΐπι ἦδαν ὧδλαΐ ἰδ6 
ϑρίσίς εαἰ ἢ ὠπίο ἰλ6 ολωγοῖε. ΟὌΒογνο, 1. [αὶ 
Ϊ4 πτὶιοη ἐπ ἐμθ δον ρίατοϑ 'β8 βροόοίκϑη ὉΥ 9 
βρίγτιὶ οὗ Θοἁ, 2. ΤΒαι ἰ8 βαϊὰ ἐο οὔθ οβυτοὶ, 
ΘΟΏΘΘΓΗΞ 4}1 (9 σῃυγοθο5, ἴῃ ΟΥ̓́ΘΓΥ ῥἷαοθ δηὰ 
δχο. 8. Ἧο σῇ ὨΘΥ͂ΘΡ. ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ον δοῦν οἴ 
δειγίης ὈδιίοΓ ἐδ ἴα ᾿ιοανϊκοηϊης ἰοὸ ἰἰὸ νοτνὰ 
οἴ Θο4. ---Τὸ ἀἰπιὶ ἐλαί σοηφωεγοείλ. Το ΟἸιεγἰβιίδη 
Ἰϊ{ὁ 18. 8 ὙΑΡΪΔΓΟ δραϊηϑι δίη, βαίδη, 189 που], 
δηὰ ἐι:ὸ Βεδ!. [Τὸ 8 ποὺ ϑηουχὰ (μαὲ τ θηζαρθ 
ἧη (μ]8 ψατγίδγο, Ὀυΐ τὸ πιυϑὲ Ῥύγβαο ἰΐ 0 ἐδ9 
θά; πνὸ πιυδί βρῃύ (9 ρσοοὰ ἢρ!ὶ (111 τ χαΐῃ 
ἐπ τἱοίοτυ; διὰ (89 νδιρίωσο δηι υἱοίουυ 88}8}} 
δαγθ ἃ αἱ οτίουβ ὑγίαπὰ ρ ἢ πὰ τοναγά.--- ΤΌ εαὶ οΥ 
ἐλε (γος ο ἰὐΐε, εἰς. ἸΤΈΘΥ 888}} δυο ἰμαὺ ρμοτγΐθο- 
εἶου οὗ δο]ϊ685, δα δαί οοπδγιηιδίΐοη ἐμογοΐη, 
Βα. Αἀδηι πουϊὰ αντὸ βαὰ. [Γ116 δὰ φχοῦθ νγ0]} 
ἐπνουκὰ (86 δουτδο οὗ 8 ἰγΐα], ἐμθ 89 πουϊά 
δδγθ ϑδίϑθῃ οὗ 6 ἰγϑθθ οὗ Ἰϊΐθ τ σὰ τα ἰὰ ἰδ9 
τοϊ δὲ οὗἩ ραγηἶθθ, ππὰ ἐμαὶ σου ὰ ἢατο Ὀ6θὰ ἰῃ9 
δαοτϑτηθηΐ οἵ οὐη ἤγπιδίΐοη ἰο Βἷαι ἰῃ ἷ8 ΒΟΙΥ δηὰ 
ΒΑΡΡΥ͂ δἰδίθ. ο 41} ψξΪκγῸὸ Ῥϑύβουθσο ἴῃ ἰδοῦ 
Ομγιϑιΐδῃ ἰγῖδὶ δηὰ πδτίδτο, 88}84}} ἀουῖτο ὕγοι 
Οδνῖδί, 88 (ῃ9 Τἴγθο οὗἉ 1[ϊἔθ, ρογοοιΐοη δηά σοῦ- 
δνιυιϑιίου ἵπ ΒΟ] 688 δηα ὨΘΡΡίΠ688 ἰῃ ἐπ 6 Ῥ8Γ8- 
ἀΐδο οὐ Θοὰ; ποῖ ἰπ ἐδθ ΘΑΡΓΪΥ Ῥδτδαΐβο, Ὁ 
ἀ)ο ΒΟΑΥΘΗΥ (οἢ. χχὶΐ. 1, 2).--- Ἄν. 8. Οτίβὲ 
φῳαε ἀεαά, Δ ἃ Ὁ ἀγίπᾷ Ῥυτγομαβθὰ βδϊγαϊΐοη (ὉΓ 
ὯΔ: Ηο ἐὲ αἰΐνδ, δηὰ Ὀγ Ηἰἶβ ᾿ἰἴδ ΔρΡ] 1608. (8 88}- 
γοϊΐου ἰ0 118.--τοχ. 9. 7 ποι (ἦν (τγιδιμαίίοπ. 
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ΤΏΘΥ Ὑδο ἘὙΠ}] Ὀ6 δι. ἐο ΟὨ τί, ταδί ὀσχρϑοὶ 
(ο χοὸ ἱμγουρσὶ ΠΙΔῺΥ ἰτἱυ]αϊίοηθ: Ὀυὲ Φθδυ8 
Οἰγῖϑὶ [Δ Κ68 ραγίϊοι δῦ Ὠοίΐ66 οὗ 4}} (οὶ ἰγου- 
Ὁ168.---͵ὴν »ουεγίν (μέ ἰλοι αγί τὶολ). Ῥόοοῦ ἴῃ 
ἰθ ΡΟΓ4]8, Ὀυΐ γἱοὰ ἰη βρὶ γὶἰ1.4159; ῬΟΟΥ ἴῃ βρ τὶ, 
δά γοί τἱοῖι ἰῃ ζγᾶσθ; {ΠΡ Βρὶ γ] τσ 08 ΦΓΘ 
βοὶ ΟΥ̓ ὉΥ (δμοῖν ουϊναγὰ ρμογνογίγ. ΜδηΥ πὸ 
ΓΘ Τὶοἢ πῃ ὑθιηρονῦα]θ, ΔΓῸ ῬΟΟΥ ἴῃ ϑ3ρί Σ]0.8}5. 
βοῦιθ Ὑ. 0 ΒΓΘ ῬΟΟΓ οὐ ΨΔΡΑΪΥ 8Γὸ ἱμγγαὶν Υἱοὶ. 
ϑριγιίαδὶ νυ οὮ 98 τὸ ἀϑύυ}}γ (86 τονδὶ οὗ ρσυθαὶ 
αἰ χοηοο; 189 αἰϊέχοηι δηὰ τηλίζθβ υἱοὶ. -- 
κηοιῖο ἐλα διαερλεην. Ηδ Κπονβ ἱμ6 Ὑ]ο 688 
Δα ζφἰβομοοί οΥ 186 ϑῃθηοϑ οὔ ἢΠΪ8 Ρθ0}]9.--- 
γον. 10. Ηο ἔοτοκεονδ ἔπ ο ζαΐαγο ὑγ18}8 οὗ ΗΠ 8 
ῬΘΟΡΪΘ, ἕογϑτγασγηβ ἰθθ) οὗ ἰδ θηι, δΔη ἃ [ΟΥΘΆΓΠιβ 
δαϑϊηϑί ἰΒο. ΕὈγθδτιηϑ μοι, 1. Βγ Ηἰς σου- 
806]. 2. ΒΥ βδονσίηρ ᾿θὴ ΠΟΥ μοὶ" Βυβονίηρθ 
σοῦ ]ὰ 0 δἰϊονϊαιθὰ δηὰ Ἰἰπιϊθὰ: (1) ΤΟΥ 
Βῃου]ὰ ποὺ ὃ6 ασῖϊγοτθαὶ; (2) ΤΟΥ Βῃουϊά ποὶ ὈΘ 
Ρογρϑίιδι; (8) ἴἰ ββουϊὰ ὃὈθ ἰο ἐγν ΒΘ, ποῖ (0 
ἀοϑίγου ἰἰθ, 8. ΒΥ ῥτοπιϊδίηζ 8 ρἱογίοιιϑ γὰ- 
ναγὰ ἰο εοὶν Βἀο!γ. Οὔβοσντνο, 1. Τὴ ΒυγΘη 6855 
ΟΥ̓ (818 τοναγὰ : 70εἰ σῖνα ἰλε6. 2. ΤῺο Βυϊ14- 
Ὀ]6Π6585 οὗἉ ἰΐ : (1) Α' σγοιοπ, ἴἰο τοναγὰ (μοἷὶν ρὸ- 
γοσίυ, δά! ἐγ δπα οομῆϊοῖ. (2) Α οτοιση ὁ {{{6, 
ἰο τονγδαγὰ ἰο80 τψᾶῶο ἂτὸ ,αἱλίμξ ἀνθ ὑπίο ἀφαιὴ, 
δγο ἔδὶ  Βύ] {111 ἔθ γ ἀΐο, δὰ πο ραγὶ νὶτ 1} 8 
1861, ἰὴ βαοιἑίγ ἰο ΟὈτὶϑι. τον. 11. 1714 ἰλαΐ 
ουσγοοπιίδ, δλαϊξ͵ ποὲ δα λιγέ 97 ἐλ ξεοοπα ἀεαίλ. 
Οὔὕϑοτγγτο, 1. Το 18 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ βγεί, Ὀαὶ ἃ δέ- 
ςοπαᾶ ἀθαί ; 4 ἀεαίὴ αὐἴοῦ 6 Ὀοὰγ 18 ἀοδά. 2, 
ΤῊ δεοοηα ἀεαίὶ ἴθ τ ΒΡΟΛΚΑΌΪΥ νοῦ (ἤδη (ἢ 9 
ἢγϑι ἀεαίδ, ὈΟῺ ἐπ Βζον δηὰ ἰῃ ἀυγδίἑοῃ ---ἰὐ 18 
εἰεγπαΐ ἀεαίλ, ἰο αἰο, δηὰ ἰο Ὀ6 ΔἸ νὰγ8 ἁγίορ. 8. 
Ετοῖὰ (18 Βυνγι αι], τ18 ἀοβιγυσιΐνα αἀεαίλ, (δ νὶδι 
ν0}}} βᾶγὸ 411 Ηἰβ ἔδίι}}} βουνυδηίβ. -ῦον, 18. 7 
ἄποιν ισλογε λοι αιοοϊϊεδί, οἶς. ΟἸιγὶδὺ ΔΚ 68 ηοίο60 
οὔ ἐδ ἐγὶ4185 δηὰ αἰ σου 169 ΗἾ8 Ῥ60Ρ0]9 ϑησουηῖογ. 
-- γον. 14. Οὔδβοσυο, 1. Οοτγαυρὶ ἀοσίγ! 68 κηὰ 8, 
ΘΟΥΡρΡὺ ΟΥΒΕΪΡ οἴίθη Ἰοδὰ ἰο σΘογγυρὶ δοηγουβδ- 
ἰἰοη. 2. 7ο οοπίΐπαθ ἴῃ δοπιμαηΐοῦ ἢ ἢ 6 Γ- 
800} οὗ δογγυρὺ ῥγϊποὶ]98 δα ῥγϑδοίϊοθϑ 8 ἀΪ8- 
νἰοαϑίης ἰο αἀοα, δηὰ ολι1865 ἰΠ080 σὰ ἰδ 8 ἀο 
ἰο Ὀθοοτιθ ραγέαξκεγε 9 οἰἦδ᾽ πιοπς “πη. ἸΤπουρἢ 
189 ΟΒυ τοῦ, 88 δυσὶ, 88 0 ΒΟΊΘΥ ἴ0 ρυπὶβα (ἰ9 
ῬΘΥΒΟΙΒ οὗ τηθῃ, οἰἰ πο γ [0 ὨΘΥΘΒΥ ΟΥ̓ ᾿ΠπΠ ΠΟΤᾺ] ΠΥ, 
[ἢ σΟΓΡΟΓΆΙΪ ΡΘΏΔ[ 0168, γοὶ ἐν 88 ρονοῦ ἰὼ 6ὁχ- 
οἰαἀθ θη ἔγοπι 1(8 ΠΟΙΥ σοϊιπηυπίοη ; δηὰ ἴ ἱξ 
ἀο οὶ 80, ΟἸγιθὶ ψι}}} Ὀ6 αἰ 8ρ]6 8504 τνυῖτ} 1. --Ἶ 
19. 10 δβῃουϊὰ Ὧθ (10 δα δἰ ἰἰοη δηι Θαγ ποδὶ ἀθδὶσγθ 
οὗ 411 Ομ τ ϑιθβ ὑπδὶ (μὲν 188 ΤΟΥ 8. ΤΩΔΥ ὉΘ 
ιποὶρΡ Ὀοθὲ νογκβ.- -ὕἴογ. 21. Οὔϑοττο, }). Ἀο- 
Ῥοηπίδποθ ͵'β ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ (0 ῬΤΟΥΘηὶ [9 Β'ΠΏΘΥ 8 
τυαῖὶη. 2. Βερεοηίδῃσο ΓΟαῦΪτΘα ἰἰηθ. 8.  ΠοΥΘ 
αοἀ κἰνοθ 5Ρ8690 [ὉΓ Γορθηΐϑηοθ, ἢθ ὀχρϑοίβ 2γυϊέ 
πιεοί γον τερεπίαποα. 4.  Έοτο ὑἢ6 ΒΡΔ66 ἴῸΓ τα- 
Ῥθηίδηοο ἰ8 Ἰοβὲ, 8)! ΒΟΥ ῬοΥ ΙΒ. 68 τ ῖ1}} α ἀου Ὁ]9 
ἀοδιγυοίίοη.--- ον. 28. Αἰ ἐλ6 οδωγοδεε δλαϊὶ κποῖο, 
εἴ. οὐ 5 Κπονῃ ὉΥ ἐλ6 )μασπιεηίς ἰλαὶ 176 ετ6- 
ομίζείλ. Νοίθ ἢθτο, }. Ηΐ8 ᾿ηΥἈ}}}0]0 Κπονὶθαρθ 
οὔ ἐδλε λδαγίε οὔταθῃ. 2. Ηἶδβ ᾿ ρλΓ 18] } 8.169. τα 
γον. 28. Ομ νίϑι ἰ8β ἐλ Μογηίηρ δίαν; Ἠδ Ὀτγίημϑ 
ἀλγ τὶ Ηἶπι ἱπιο (ἢ 9 δοὺ]; (86 Ἰ ρα} οὗ ργδοθ 
δα οἵἙ κΙοτγ.---ΟἿ. ἰἰϊ. 8. 7 εοὐϊδ οοπιδ ὡπίο ἰδέα α8 
α ἐλίε, εἰς. Οὔδοτγνο, 1. ὅπου ΟἸγὶθὶ Ἰθανοβ 8, 
ΡΘΟΡΪΘ 88 ἰο Ηἰβ ρστδοῖοιιϑ Ῥγοβθῆσθ, Ηθ οοῦι68 ἰ0 
(οι ἰὰ ἰυἀκιηθηῖ; δπὰ Πα Ἰυάϊοῖαὶ Ῥγθθθη 06 
ΨΥ ὍΘ ὙΘΡΥ ἀτοδαι] ἰο (0096 το πῆνο βἰποϑὰ 
ΔΉΔΥ Ηἰ8 πτδοίουβ ργϑϑθῆσθ. 2. ἢἰΐβ Ἰυάϊοἱδὶ 
ῬΥΘΒΘΠΟΘ ἰο 8 ἀοδβὰ ἀεφοϊἑηΐης; ΡΘΟΡΪ9 πὶ] Ὀ6 θὺ}- 
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Ῥυϊδίης; ἰδ οἷν ἀθδποββ ΜΠ11 Κϑὸρ ἰδία ἴα 566ὺ- 
ΤΥ, δηά, 65 1ΐ Ῥγοσιγο8 δὴ ΔΏΓΡΥ Τὶ δὶ ἔγοπι 
Ομιγιβὶ ἰο ἐμϑτω, ἰδ νι} ργουοπὶ {πο ὶν ἀϊδοθτοΐϊηρ 
ἦς διὰ ργορατίῃς ἴογ 0. 8. σι ἃ Υἱβὶϊ ἔγοιι 
Ομ γίβι νψν α}} Ὀ6 ἰο ἰμοὶς 1088: 7716 «εοἱϊὲ οοπια ας α 
ἐἠίφοί, ἰο βιγὶρ ἰθθῃ οὗ μοῖρ γοιῃδι ἰηςς ΘὨ70Υ- 
τιθηῖ8 δηὰ πηθγοΐο8, ποί Ὀγ ὕγδυά, Ὀυΐ ἰῃ Ἰιαπι16 ὁ 
δηὰ γχἱχιιθουϑηθ88, ἰδἰείηρ ἰἰ6 ἤογίθ γὸ ΠΟΥ 
Ἀδγτο 1846 οὗ 4}} ἰο Ηΐπι.---Ἶ ον. 4. αοἀ ἰδ)68 πο- 
ιἴσ9 οὔἨ {89 81)41168ὲ πυιῦθν οὐ πο89 Ἧ8Ὸ δΌΪἀθ 
τὶ Ηΐα ; αηὰ ίδο ἔοννον ὑπ 67 ἀγο, (6 ΠΟΥ Ῥτο- 
οἷουβ ἰὼ [{ἸΠπ8 εἰ σιὶ.--- εν δλαίξ τραἱξ υὐἱέλ Α͂ε ἐμ 
εοὐϊίο, 70γ ἐλεν ατγὸ ιοογίδγΥΚκ ἴπ ἢ δίοἷε, (9 εσλὲίε 
ΧΟΌο5 οὗἁ ͵υπιἰδοδίίοη, δπὰ δἀορίΐου, δηὰ σοπι- 
ἥοτι ; ΟΡ ἴῃ ἰἶἰὸ ὙΕἰΐ6 τοῦδ 8 οὗ ΒοθΟΡ δηὰ ρου, 
ἰη (88 οὐδοῦ νογ]ϊὰ. Τὶ 16 ΔῺ ΒΟΠΟΥ ῬΓΟΡΟΣ δηά 
δυϊίδὈ1Ϊ6 ἴο ἐδοὶν πίον Υ δαὰ βαο]ϊγ, δὰ ἢῸ 
ἯΔΥ υπροσοιίης Ομγὶϑὲ ἰο Θοηΐονῦ ὑροῃ {ἢ 6π|, 
δου ἰΐ 18 ποὺ δ ἰοζαὶ, Ὀὰΐ 8 ζο8Ρ61] που ἰ μ6 88 
ἐμαὶ ἰ8 δου θα ἰο ἰϑΘῃι: οὶ τηορὶΐ, Ὀὰὶ πιοοί- 
Ὧ655.- ον. ὕ. 2716 ἰλαὲ ουεγοοπιείὶ δὴαϊξ δὲ οἱοίλεά 
ἐπ υλίίε ταίπιοηί. Τὴδ ῬΌΓΙΥ οὗ ρστβοο [γϑ Ὁ. 4) 
888}} Ὀ06 τονδγάθὰ τὶ ὑμ6 ροτίθος Ῥυτ Υ οὗ 
ἸΟΥΥ.-ἢ οὐδ ποῖ δίοί δὶδ πώπια, εἰς. ΟὌΒοΣΥΘ, 1. 
᾿τὶϑὶ 88 Ηἷβ δοοῖ ὁ ἐΐΐε, ἃ τοχίβιοσ δηᾷ γοὶ] οὗἁ 

8}} νῦο 88} 8}} ἱπη τὶ οίογπαὶ 9: (1) ἐδέ δοοΐ οΥ̓ 
οἰθύηδ] οἱ οοιΐοη ; (32) ἐλε δοοῖ οἵ ΥϑιΘΙΌΣΔΏΟΘ οὗ 
81} νο βατο ᾿ἰνοὰ ἰο Οοὰ. 2. Ομ γίβι ιοἱὐξ ποί 
δίοὶ ἰλό παπιεε οὗ ἨΐβΒ οβοδθὺ δηὰ ζδί ἐπι} οὔ 68 οἱ 

“οὁὑ ἰλὶ δοοῖ οΓ ἰε. 8. ΟἸιγὶδι ψ.}} ρτοάπος (118 
δοοῖ ο7 ἰε, διὰ σοπ 88 ἰλε παπιό οὗ (6 αἰ πέαϊ 
ψ Π0 δίδηα ἰἢ6Γ6, ὀφίογε αΟοά, «πα αἰδ λα απγεΐδ; 
(18 Ηο ν|}} ἀο 88 ἐμοὶ θυ κζο, δηὰ 89 ἐμ εῖν (δρ- 
ἰαΐη δηὰ [1684.--- ον. 7. 114 ἰλαΐ ὦ λοὶψ, Ηδ ἰλαί 
ὦ ἰγωσ, Με ἰλαὶ λαιὴ ἰλε κὸν οΓ δαυϊά, Νοῖθ Βογθ 
ΟὨτίβι 8 ρουϑοῃδὶ, δῃὰ Ηἰ8 ροϊϊἷς 8] ομδγδοίθυ. --- 
Οὔθοτυθ ἰμ6 δοὶβ8 οὗ Ηἰβ8 ρογνογηπιοῆί : 1. 27. 
ορέπἪ---ῶ, ἀ0ὺγ οὗ Ορροσί πα  Υ ἰο Ηἰβ Ομ υγοἢ 65, Δ 
ἄοον οὗ υἱίοτδηοθ ἴἰο ἷβ τηϊηϊβίογθ, ἃ ἀοονῦ οὗ δῦ- 
ἔγβησο, ἐδ 6 δοασί, 8 ἀοοῦρ οὗ δἀπιϑϑίοῃ ἰηΐο ἐδ 9 
Υἱδί Ὁ] 9 ΟἸνοΙ, Ἰαγίης ἀοτα ἐμ ἰθγδ οἴ σοι- 
τηυηΐοη, δηὰ ἐμ ἄοον οὗ δάἀπιϊβείΐοη ἰηΐο [89 
ΟΒυτοΙ ἐγ απρδηί, δοσογαΐηρς (0 ἰδ ἰθγπ)8 οἵ 
δαϊγταϊΐοῃ ἄχοι ὉΥ Ηΐπ. 2. 21εὲ δῦμί ἴῃ ἀοοτ; 
πο Ηοθ ρῥ]οαβ68, 77ε ὁδί ἰμ):6 ἀοοῦ οὗ ορροτίι- 
πΐγ, δηὰ (89 ἀοον οὗ υἱίογϑῆοθ. δπὰ Ἰθαυθϑ Οὔδ1}- 
πδίο δἰ η0Γ8 δι υἱ ὰρ ἰῃ (λ6 λαγάπεδ 97 ἰλοῖγ δεατίδ; 
ΗἨς δλμί4 ἰῺ6 ἀοοῦ οἵὨ ομασοῖ- [Ὁ] ἸοΒ}Ρ δραϊηδί 
ὉΠθΟ] ον ΓΒ δηὰ ρῥγοΐδηθ Ῥογβοηθ, δὰ ,716 δἠμίξε 
{116 ἀοοῦ οὔ θδύϑῃ διζδὶ πβὺ (ἢ) ὁ 00} 18} τὶ χὶ 8 τ 80 
Μανο βἰορί διἸΎΔΥ ἰμαὶν ἀδὺ οὗ ρῦδοθ, δὰ δραϊηϑὶ 
6 πουῖκορ9 οὗ ἰπἰαυΐίγ, ον νΐη δῃὰ οοπβαθηὶ 
δοούου {ΠΘΥ͂ ΠΙᾺῪ "6.-α ον. 10, ΟΌβογτο, 1. Τὴ6 
20:06] οἵ Ογῖϑί ἰ8 186 ποτὰ οὗ Ηἰ5 ραίϊϑθῃοο ; ἰΐ 
ἐμ τἰι6 ἔγαϊ οὐὁὨἨ 6 Ῥαζίεποα οὗ Οοιὐ (ο ἃ βἰηἴαὶ 
αυτά, ἰὲ βοῖ8 ὈΘΙΟΓΘ 6 ἢ ἢ} ΘΧΘΟΙΏΡΙΑΓΥ͂ ραίϊθΏ09 
οἵ Οσὶδι ἴῃ 4}} Ηἰ5 βυβοντίη δ [ὉΓ πμοῃ, ἰΐ 681}8 
ἐπ ο80 το ΓσοῖΥο ἰἰ ἰο (6 Θχογοΐθο οὐὗἁὨ ρϑίϊθῃδθ 
ἔῃ σοηΐοτιὶΥ ἰο Οτῖϑι. 2. Τ|νῖβ σοβροὶ βῃοιϊὰ 
Ὀὸ σδτοίι!ϊγ ἰκορὶ ΌΥ 8}} ΒΟ ΠΟΥ ἰ(. 8. Αἴον 
8 ἀαγ οἵ ραϊΐομοθ ΤΟ τηῦδὺ ἐχρθοὶ δὰ δοῦν οἵ 
ἰϑτηρίδιίοη:; δ ἀΑΥ οὗὨ ζοβροὶ-Ῥθδοθ δηά ᾿ἰθονίυ 18 
8 ἀΔγ οἵ Θυἀ᾽ 5 ραἰΐθπος, διὰ ἰΐ ἰδ βοϊ ἀοῖῃ 80 νγῸ]] 
ἐπηρτγονυθὰ 88 ἰζ βουϊὰ Ὁ6, δπὰ {ποτ ίοτο 18 οἴϊθη 
ζο]] οσοὰ ὉΥ ἃ ἀδγ οὗἁὨ ἰτίδὶ δπὰ ἰθιηρίϑδιϊοη. 4. 
Βοιμοι πιο (ὃ ἰγΐδὶ 18 τοῦθ σΘΌΘΤΑΙ δηά' υπὶ- 
γοτϑδαῖ: ἰΐ δοπι98 ΡΟ 6] 16 νον]. ὅ. Τ ΠΟΥ 
πο ΚΡ (6 βοδροὶ ἴῃ ἃ ἰΐτηθ οὗὁἨ Ῥθ866 8}}}} Ὀθ 
Κορὶ ὉΥ ΘΟ τίβι ἰπ δῆ βοὺγ οὗ ἰϑιιρίδί! ου.---Ἴ ον. 
1δ. [ΚΘ ΤΔΣΙΔΏ688 ΟΥ Δα ΌΛΘΠΟΘ ἰῃ ΣΟΙ οι 18 

(86 σψογβὶ ἰθιροῦ ἰὼ {86 ποῦ] ὰ. [ἔ σοϊϊ σίου 08 
ΓΘ4] πίη, ἰτ 18 ἴῃ τηοβϑὶ ἐσχοθ] θεῖ ἰδίην, δηὰ 
ἐμεγοίου ὁ γγχὸ δμου)ὰ Ὅο 'π σοοὰ δαγησϑὶ ἴῃ ἰε; 
10 ὉΘ ποί ἃ τὰ] (πη, ἰἰ 18 186 Υἱ]οβὶ ἱππροδῖατο, 
δη4 πὸ διιου ἃ Ὀ6 θαγηθδβὶ διζαϊηβὶ ἰί(.---7 τοῦἱἱ ἐρε 
(τα οὗ οὕ πιῖν πιοιμλ. ΑΚ8 ᾿υκοναγη Ἡλίου ἰθ τ 
116 Βίοα!δος δὰ ργούοκοβ ἴοὸ 8, τοτηΐϊί, κοι σια 
ῬΓΟθββοσβ στη ἐμ ἢοατὶ οἵ Ομ τὶϑὶ αρζαϊπβὶ (μοξὰ. 
«ον ΤΟΣ 88.8}} Ὀ6 τοὐοοίθά, δηὰ ἤπιον τεὐοοίοὰ; 
ἴαν Ὀο 1ἰ ἤγοτι (6 ΒΟΙΪΥ Ψ9681:8 ἴο τοί τῃ ἰο ἰδμδὶ 
τ Βῖοἢ 88 ὈδΘὴ (Π05 γτοοοιοά. --Ψ εν. 17. Ηδτο 
οὔδβοῦτο ν]ιδὶ αὶ ἀ"Πἴοσθησθ ἱμόγο 88 Ὀεί νοι (89 
"που ρ δ ἐδδὲ ἰμ6 ζ8δοάϊοοαη8 μοὰ οὗὨ ἐδμεπιδεῖνε 
δη τ89 ἱπουρλίβ ἰπδὲ ΟὨτὶδί δὰ οὗ ἐβοιη.--- εν. 
19. βίπηθνθ οὐκὶ ἰο ἰδῖκα (6 γεῦυϊκοβ οὗ Θοὐ᾽ϑ 
ὙοΤὰ δηὰ γοὰ 885 ἰοκθηβ οὗ Ηἰ5 κοοᾶ- 7] }}} τὸ (Βεἱγ 
Βουΐβ, δηἃ ββουϊὰ δοσογάϊη ἷν τοροσὶ ἐπ κοοὰ 
᾿ΘΑΓΏΘΒι, δηὰ ἰυγη ἰο Ηϊαι ἐπδὲ δγϊξοθ {ἢ6ῃ}.--- 
γον. 20. Οὔβετγυο, 1. Ομ σὶϑὶ 18 χστδοΐου)γ ρ]εδεοὰ 
Όγ Ηἰ8 οτὰ δηὰ βρίὶτγὶ ἰο δσοια ἴο ἴδε ἀοοτν οἵ 
110 Βοδγί οὗ δίῃμπεογσθ, 2. Ης δηὰβ (Πῖβ ἀοον 5δαὲ 
δρζδϊηδὶ Ηΐ. 8. πιο δ δηάδ ἢ 6 ἀοοτν δβδυὶ, 
16 ἀοο8 ποί ἱπιτιηδαϊείεϊν πιιπάγαν, Ὀαὶ δ ναῖϊα 
ο Ὁθ στδοΐουβ, ὁυθὴ (1}} Ηἶδ μβοδὰ Ὀὰ δ]1]1εὰ πιὰ 
{119 ἀονν. 4. Ηθ υ898 81] ῬΓΟΡΟΥ πι 6888 ἴ0 δΉΤΒΚΟΣ 
ΒΙΏΠΘΓΒ, δηὰ ἴ0 οδῦδα ἔμεπὶ ἰο ορϑθῃ ἰο Ηίπι; δ 
68}19 ὉΥ ΗΒ ποσὰ, δηὰ Ηρ Κποςὶκβ ὮΥ μὲ ἐπ- 
ΡυΪδθ8 οὗ Ηἰβ ϑρίτιὶ ρου ἰδεῖς σοηποΐθποθ. ὅ. 
ΤΏΘΥ το Ορϑῇ ἰο Ηΐτ 58:8}} ΘΟΥ Η15 Ῥγϑβϑθποδ, 
ἰο ἐΒοὶν χγοδί οουῃιηΐογτὶ δηὰ δἀνυδηίερο; Ηος π|] 
ΒΌΡ ὙΠῚ| (ποτὰ, Ηδ νν]}}} δοσθρὶ οὗ νι 15 χοοὰ [8 
{Πποπι, Ηθ ὙΠ} Θαὶ Ηΐ8 ρ᾽θδδδηὶ ἔγαϊ,. δὰ ΗςἊ πὶ 
Ὀγίηςς 1Π0 Ἀεδέ ρασγὶ οὐ ἰ!6 δηϊοσίδϊ πεαοης σπῖῖἢ 
Ηΐτα; Ηθ ν]}} χσῖνο ἔγοβῃῃ δ] 65 οὔ σταςθβ δοὰ 
σοπιέοτίβ, δηὰ (ΠΟΓΘῸΥ ΒΕ ὉΡ ἔγοβ" δεῖϊϊηρ οἵ 
ἴαϊ ἢ, δὰ Ἰονθ, δηὰ ἀο6]  κιὶ.----Ἴο τ. 21. 1ἰ 15 Βοτο 
ἸΡ] θὰ ὑμ8ὲὶ πον]  ϑιδηάϊΐηρ ὑδ6 ἸυΚοίσασι δδὰ 
861{-οΘοδάοηΐ οπατγβδοίορ οὗἩ ἰδἰδ ΟδΒατον, ἐξ 'δϑ 
ῬΟΒΑΙΌΪ]9 ἰμδὲ ὈΥ (6 Τοργοοῖβ δηὰ δουηϑεἷβ οἵ 
Ομ γῖδὺ (ΠΒ6Υ τἰρθξ 6 ἱπϑρίτεὰ πεῖ Υγοϑι ξοαὶ] 
δηα Υἱζογ, δῃὰ δοπιὸ οὔ ΘΟ ΌΘΤΟΥΘ ἴπ {ΠΟ ῖν αρὶ- 
γί] παῦίδτο. 2. Τδδὶ ἱΓΊΠΟΥ ἀϊὰ δο, Δ}} [οσίωεσ 
[Δα] Βοι]ὰ ὃδ6 ζογτρίτθη, δηὰ {πῸγ δου ὰ ̓δνθ 
ἃ βτοδὶ τονδγα.---Τ Πο89 ὙΠδ0Ὸ δ΄ σοπίοτιοα ἰο 
ΟἸτὶδὲ ἰῃ Ηἰβ ἐγίαϊβ δηὰ υἱοίουὶθβ, 8841} θα δοῦ- 
ζογιοα ἰο Ηΐτ ἴῃ [116 φίοτγ. 

Ετορ ΤῊ ΟΟΧΡΕΕΗΕΝΕΙΥΕ ΟΟΜΜΈΕΝΤΛΔΕΥ: 
ΒΥ 8 ἴγοαυθης βουίρίυγο τροῖδροΓ ἃ ῬΟΓΒΟΌ, 
Ηἰνίπς ἴὰ (6 ἀοδ)οτηθηΐβ 7 (ἢ 98 νονϊά, δῃὰ πὸ- 
σἰοςοι} οὗὁἨ ργορδγαιίΐίοῃ ἴοῦ δποίβογ, 18 βδιὰ ἴο ὃθ 
“ ἀρϑὰ ψ8110 ἢ6 Ἰἰγοίιι,᾽ νὰ ϊϊ6 6 σα τηθοίϑ 
ἀφο ἴα (μ 6 ἀἰδοβαῦχε οἵ ἷ8 Ο τ δι θα ἀπίν, 8 
Ῥτοπουηορα “Ἰἰνίηρ (δουρὶ 6 αἰο,᾽ ΦοΒη χσὶ, 
ἢ, 26; 1 Τί. γν. 6; 1 Φοδὴ ἐἰ. 14: Ζυὰς 12. 
ΟΥΟΟΌΒΟΘΒΕΙ 

ΒΑΒΝΕΒ: ΟἾΔ᾿. ἱϊ. 10. γε ελαὶϊΐ λανε ἐγίδευ- 
ἰαἰϊοπ ἰεπ ἄανε. ΑἰἘὨΙοἰΐοι ἴῃ (ἰἷ5 1176, Βούσονοῦ 
ΒΟΥ͂ΘΥΘ, 685 ὃὉ0 Ὀαὶ Ὀτίοῦ; Βπά ἴῃ [8:0 Βορο [Βαϊ ἴξ 
Μ0}}} δοοῦ ϑηὰ ὙἘΥ ββουϊὰ γγὸ οὶ Ὀθδν ἰΐ πὶιδουὶ 
ταανιυτίπα οἵ τορίηἰηρῖ ... 486 ἐλου ͵7αϊιλιεὶ 
ὑπίο ἀφραίἦ, εἰς. ἴι ἴθ ἰγὺθ οὗ ΘΟΥ̓ΟΓΥ͂ 006 Ὑ80 158 

Ομ βιίδη, ἰ Ἡδίοθυοῦ ΠΙΔΏΘΟΥ ὧδ 18 ἰο ἀϊΐο, ἰμεὶ 
ἐδ ;Ὠ9 ἰ5 Τα 8 0] απο ἀϑαῖ, ἃ σον οὗὁὨ ᾿ἰΐς απ δὶ 
μῖπι.---ΟΣἹ. 111. 8. 10 8 δἰ νᾶγβ γγ76}} ἔου Ο γἰβιδὴϑ 
ἴο 64}} ἰο Τϑιμ ἸΌΓΑΏ66 (Π|6 “ἀλγ οὗἁ ὑποὶτ οβροῦ- 
8818," δηὰ ἰμοῖγ τίονδβ δηὰ ἔδοὶ ησβ τῆ δὴ {ΠΕ 

κλτο ὑποὶν Βοαγίβ ἰο (Π6 ϑαυίοαν, δῃὰ (0 δοῦιρδγθ 
ῃο80 νίοννϑ τὶ (πο ργοδδοϊ σοηάϊ Ποῦ, 68Ρ6- 
οἶδεν ἰἦ (ποῖσ σοηγογδίου Μγὰ8 τλγκεὰ ὈΥ͂ ΔΩ͂ 
ιπϊπρ υπι5842].---Τῆοιν ἐλαὶ! ποῖ ἀποιο ιολαί ἀοὰν ἷ 
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«οἱ! σοοπια μροη ἰδεε. ἘΨΟΥΥῪ τὰ 0 18 ατποα 
οὔ (πο οΥἱ] οὗὁἨ 818 σοῦγβθ, δῃαὰ τ Γοίμ865 ΟΥ Π6- 
εἰοοὶθ ἰο τορϑυΐ, Βὰ8 γϑϑβοι ἰο Ὀο]ΐογθ μοὶ αοἀ 
ὙΠ} σοῦιθ δυά 6 }}γ ἴῃ ἢ 8 γαῖ ἢ δηα ο04]1 ἢἷπὶ 
ἴο Ηἴ68 θατ. γον. χχῖὶχ. ].- -ὕετ. 1δ. 7 τοομἰά 
ἐλοι τρετί ἦοί ογ οοἰά. ΑἼΥ͂ ἰδίης Ὀοίίον (μη {1118 
οομαϊίου, τ μογθ ἸἰοΥθ 18 ργοΐοθββοά, Ὀὰὺ τ θοτο ἰἰ 
ἄοο5 ποῦ οχίβϑῦύ: ὙΠ γΘ ΥΟΥ͂Β ΒΑγΘ ὈΘΟΘῺ δΒϑιϊιπχοιὶ 
ψ ἢ 6ἢ 6το ποὺ 0] 8]]6ἀ.--- ον. 20. ΖΓ αην οπό ἠδαῦ 
Ἀν νοῖξε. ᾿ΔῺῊΥ͂ ο.6, ΟΥ̓́ ΔΩΥ 826, δῃηά ἴῃ ΔῺΥ ᾿ἰδληά, 
ὙΟυΪά Ὅ6 δυϊῃογίζοα ἰο ΔΡΡΙΥ {18 ἴἰο ιἰτη86], 
διά, υηάον ἐδΐο Ῥγοίοοίΐ οι οὗ (15 Ἰην  διΐϊοι, ἴο 
ΘοΙθθ ἰο ἰΠ6 ϑανίουν, δὰ ἰο ρ᾽θδὰ {818 ρυοῦιΐβθ 
85 ΟἿΘ ἰΠδἱ ΑΙ ΣῪ ἱποϊαάοα Ὠἰτη86].--- ΟΠ 08. 1]., 
Δϊ. Τμοικὰ 0 9 σὨ ΓΟ 168 ἰο0 τ ἱ σἢ {|1689 ΘΡῚ8.168 
ΓΟ Δ γοϑϑοα ΠΔΥ9 Ἰοπα βίῃ 0 ραΒβοά ΔΎΔΥ, γεὶ 
ἐπ ῥυΐμοῖ ρ]65 ἰδ ἃ ἀονγη ἰὰ ἴμοπὶ 80}}}] το, δηὰ 
ΠΟΥ͂ δτὸ 711 οἵ δἀϊτηομἰ οι ἰο ΟἸγΥ δι δὴ 8 ἰῃ 8]}} 
8563 δηὰ 4]} 18} 65.---Ετοῖὶ ΤΒΕΝΟΗ: ΟἿ, ἰΐ. 2: 7 
ἄπου ἰλν ιοτζε. ΤΊ.686 ἃγὸ σογὰ59 οὗ οοὔοτί δηα 
βιγοηρσίὶ ἴον 41} σῖο, δανϊὰ ᾿πἤη 6 ΘΑ 685, Δ ΓΘ 
γοὺ Δ ΌΪ]6 (0 ΒΔ Υ, ““ϑοδγοὶι τη9, Ο ̓ογὰ, πὰ Κποῖν 
ΤΩΥ͂ Ὠρατί ; ὑΥΥ͂ 160, δηὰ ΚΟΥ ΤΩΥ̓ ἰΠουρί8, πὰ 
860 ἰἦ ἴπογὸὺ ὍΘ ΔΩΥ Ν]οϊΘα ὙΑΥ̓ ἴῃ πιο (Ὀ 8. 
σχχσῖχ. 33, 24), οὐ ψ ἢ 85:1, 7269 η, “Μοτά, Τα 
Κηονοϑῦ 8}} (ἷησθ, Του Κηονοβὺ ἐμαὶ 1 1ονθ 
ΤΠθ0᾽ (9οδπ χχὶ. 17); αὶ πογὰβ οὗ ἴδασ [ἴὉΓ 
ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ0 Ὑπὸ ῬοΙΪὰ [αἱη ΚΘ 6 Ρ ὉδΔοΙΚς ΔῺΥ (ἰὴ ἴῃ 
ἢ18 οὔἱοῦ ΟΥ̓ 1Π26Ὁ ᾿ἰἴδ ἤγουν 86 Ποτά.---ΟἹ, 11}. 4. 
ΟὈδβογυο ἢ στϑοῖουϑιλθηη 6 ῦ ἴῃ τ ἃ ἰσἢ (Π9 ογὰ Γ6- 
δοχηΐϊξοϑ δα βοίβ ἢ 5 868] οὗ δ ἴοπδῃοθ ἰο (ἢ 9 σοοὰ 
ὙΠΟ ΔῺΥ ὙΠοσγο Ηο δηἋ8.--τοιῃ ΑΌΘΗΑΝ: 
ΟΙι. 11. 10. Ομ σῖϑὲ βαγ8 9 δ δἢ ΟἿ οὗ 05, 86 ἰλοιρ 
7) ,αεἰλίεϊ: 80 νὸ}}] (6 ἰαϊοοὶ ἐμαὶ 1 ἢδνθ ρίντϑη 
ἐμρθ; ἤοτροὶ ποὺ ἯΠο χαγνοὸ 1; ἴοτχοῖ ποὺ 0 
Ὑ1}1 ο4}1} ἴον δῇ ᾿δοσουηὶ οὗ ἰ(.---Ετοιλ ΒΟΝΑΚ; (ΟἿ. 
δι. 7: "7: ἰλαί καίὰ ἰλὲ ζεψ8 οΓ ϑαυϊά, ΤῺ Κογ (1) 
ΟΥ αν ἀ᾽ 8 ἢουβο, ἱ: ΟΥ θανὶἀ᾽ 8 σδϑδί!θ, (8) Οὐ 
αν 5 οἰίγ, (4) Οὐ θανὶ᾽ 8 ἐγβαϑαγθ- οῦβο, (δ) 
ΟΥ δαν 5 Ὀδηααοίϊαρ-Ἰου.86.---Ἴγ. 20, Νοῖο 
Βοτὸ (1) ἰ}9 ἐονά οὗ ΟἈτὶϑις ἴῃ ἐμ 9 πιοϑβᾶρθ ἃ8 
δαὐάτο9βοα ἰο ζαοάϊεεα, ἰλ 6 υπη]ονΐηρς δα υπϊονὰ- 
Ὅ]6; (2) 116 »αίέεποε οὗ Ομ τὶϑί : 7 δίαπαά αἱ {ἠὲ 
ἄοον; (3) {10 ἐεαγπεδίποβα οὗ (γὶβὲ ς 7 ἀποοῖ; (4) 
ἐμο αρρεαϊ οὔ Ομνίδβὺ: ΖΓ αὴν πιαρ εὐἱϊδ λδαῖ τὴν 
Ψφοΐοε απὰ ορεπ ἰλ6 ἄοοτ; (δ) ἢ »γχοπιῖδα οὗ ΟὨγὶβί : 
1 οἱὶ σοπιὸ ἐπ ἰο λἰπι απα ιοῖἱΐ σφ» οἱλ ἀΐπι, απα ἂὲ 
εσεϊὴ ΗΥε.--- ον. 21. ο Βατθ [ογο--ἰ. ΤΠ9 Ὀαδί- 
16; 11. Το υἱοΐοτυ ; 11. Το τοναγά, [ἷ. 7Τλε 
δαίιἰε: Τὸ ΟΒΥἸβιϊ π᾿ 116 ἴῃ (Πἷβ νου] ἃ ψατ- 
ἕατο: (1) πον νατίατο; (2) Ουΐδὺ ναγίατο; (8) 
θῖν πνατίασο; (4) Ῥαγίδτο ποὶ ἔου ρα τι 1ἢ ἢὰ- 
ΤΩΔῊ ἈΤΊΗΒ; (δ) ἜΑ ΪΑΓΟ πὶ ΒΊΟΒ ͵ὁ ΔΓΘ ΒΗΒΤΘΥΒ 
ψχεὶὶἢ ΟἸτὶϑῖ, 11. 7Ζ.λε υἱοίονῳ : τα πο. 88 
5 ἰῆ Ὀ4ι.|]|0. ὅ'ατοὸ ἰβτουρσὶ Ηἰπιὶ ἮΠο Ηϊ ΒΟ] 
οὐογοάῖηθ. [πάϊνίάυ]. ΠΠ1|. ΤΆ] τειναγάς (1) ἃ 
ἑδγοῦο; (2) Ομ τῖβι β ἱμγορθ.} 

ΒΕΟΤΊΟΝ ἘΌΤΒΤΗ. 

ϑεοοπᾶ Οταηπά Ῥιδίοη. Πεαυοση-ρίοίωτο Ο7 (λ6 ϑεαϊε. 
(ὦ. τυ., υ.} 

ΟΘεηπεναΐ.---τα. Τγραηδίαίίοη ὁ ἰλε δεεν ἰο Ἡδανεη. 
Α νυἱϑίοηῃ ἰὴ ἃ υἱβίοη, δὶ {ῃ9 βϑθ ἰϊπι ἀ6- 
ΠΟΙ ἃ ΠΙΟΙΩΘΏ(ΔΡΥ ἰγδη δ᾽ ἰΐοη ἱπίο {86 ᾿ς οὗ 
ἐπ σοῃϑυιτημηδίϊοῃ.---Τ 9 ̓ ροτὶ οὗἁὨ ἤεαυεη ἴῃ ἰδ 6 
Β0]9 οὗ ϑεαογοὰ τὶν, ἔσοπι θη. ἱ. 1 {Βτοῦρῃ- 
ουἱ, 15 δὶ ὁη60 δοδιρίοηϊ δηὰ δρὶ τὶ]. Ἡδάνθη 
ὧδ, 80 ἴο Βρθδΐς, (9 ῥ᾽ δϑίῖο βυιῦοὶ οὗὨ χοϊϊ σίου, 

δα Θ5ρδοΐδ}}Υ οὗἩ ΟΠ τ βιϊδαϊίγ. αοαβ Κἰηχάοτ, 
8, Κιησίοιῃ οὗ Ηδαγοῃ. 

ὁ. Τὰε ΤΆτοης, ἰλε Θὲ ἐδλέγεοη, απάὰ ΜΠ Οο- 
υὑεγπηεπί. Τὰ 6 ΤΏΓΟΠΘ ᾿η ἀοβου  ὈΔῸ106, Το ἥσυγθο 
οΥ̓͂ πὸ Επιμγοπμοὰ Οπ6 18--δοἋι’υά 5}}}-ῶοί ἀ6- 
Ρἱοίοά, Ὀὰΐ ΟΌΪΥ Βγ 0126, ἀρρτγοχὶιθδίοϊν, ὈῪ 
Ῥγθοΐουϑ βίοῃθϑ, βανῖος ἰμ6 ἢπ6 οὗ Ἰριιῦ πὰ Ἰἰίδ. 
--ἼΤο σαϊπον, οὐ (06 μΊΟΥΥ οὔ {86 ἀοἀμοδά, τνἱ- ἡ 
810]6, ἰη ἰμ6 οδγοιηδίΐο, βουθη-ζο] ἃ σδάϊΐϊδησο οἵ 
γεγο δίΐοη, ἰο {}10 5ρ᾽ εἰ ὑοῦ]. --- 9 ὑπϑηΐγ - Ὁ 
ΕἸάογα οὐ ἐδ ον ἐμγοηθ8, οὐ (86 οἷοοί ἴῃ ἰδ 1..5- 
(τὸ οὗ γῬοτγίδοι 6] ουϑὶρ ἢ Οαοα.---Τ 6 τ ιἱῖθ 
ΤΟΌΘ8 οὗ σοῃϑαυπιηδίϊ οη.--- 0 στουηἀ-ἴοΟγπ}5 οὗ 
Ὀίνϊηδ τουοϊδίίοη: Ὠἱρχιυ πίη χζβ, γοΐϊσοβ, ἰἸὰ π0Υ8; 
8600 ἔχεα. ΝΟΌΤΕΒ.--Ἴὴ6 βανθη ϑργ18 οὗ αοὰ, 
ὉΠΙΘΡ ἴπ6 ἔἤσατγο οὗὨ οἰθγΏΑΎ Ὀυγηΐηρ [Δ ρ9 
ΤΟΥΟΘἢ 6857, Βγτη 018 οὗὨ {0 οἴοτμδὶ ᾿ἰνίηρ αἰ οὗ 
ἱχιι, 16 δηὰ ἸΟΥ86.---Τὴ 9 αἼα55} 868 δπὰ (8 00 
11 06-ΠὈὙτὴ8; 8560 ΕΧΕα. ΝΟΤΈΒ.--- σα ρονουπδποθ 
ἀηάον ἐμ ἤσυτο οὗὁἩἨ ἐμ689 1ωϊ76- ΓΟΥΤΩ8.--Τ λὸ 86- 
σοπὰ ἀοχο]ορῦ (Υ6Γ. 11) ἃ ἀονοϊοριμθηὶ οὐ [89 
Βτγϑὶ (οθαρ. ᾿. θ)-τδὴ ἀχργθϑϑίοῃ οὗ ἰμ6 ΟΥ̓ Ρ 
ΓΟ σογοϊαἰΐοη οἵ αοά. 

6. 7λε δεαίεά δοοΐ οΥΓ ἰλα Οὐιτϑβ οὗ ἰδλε Ἡγοτϊά, 
1,απιεπίαίίοπ απα Οοηδοίαἰίοη. ΤῸΘ σουγβο οὗ (89 
ΟΣ Ϊα 88 ἃ οοπιρίεἰοἀ ὈοοΙΪς, ΟΓ (19 σοι 86] οὗ α6 ο΄. 
Α8 8 φεαϊοα ὈΟΟΚ, οὐ ἐδθ ποσίιγηδ) ρίοοπι οὗ 
ΟΥ Ϊγ ἰΒΙΟΥΥ. Α8.8 ἐεγγίδία Ὀοοῖ,, ἰὰ (6 ἃΡ- 
Ῥαγθηῦ ἐπ ροβ51 ὉΠ οὗ ἀπϑρα]ης ἐἰ. Α5 δ ὈοοΪς 
ἡεἱ ὁ τϑοπ εν ο7 δαϊυαίΐοη, ἀοϑιὶ 6 ἐο Ὀ6 οροοά 
ὈΥ {86 1 ἴοη οὗ δ δ ἴῃ ΗΪ8 τἱοίοσυ. Ογὶϑ 119 
Οτγαοὶβοά δηὰ Βἰβοὴ Οηθ, (6 Ορδηον, Εχρίαἶ πο Ρ 
κοὰ Ττηδηβῆρυγον [λίγον μη Ῥεγκχιαγοτ οὗ ὑῃ9 
θοΟΚ Ιὰ βουθη Β0418β.ἁὨ ΤῈ 868418 οὗ ρμυϊὶ 
ϑελωϊάτεεϊπ οἰ Θἀπη688 ἰο 7.811067, οὗἁ ἱταριι 8110 Ὲ 

οὔ χα!, οὗ Ἰυάρσηγηοαὶ, οὗἨ 116 δυγδο, οΥ̓͂ ἀδαίἢ, οὗ 
μ6 ἴδαν οὗ ἀθδί, δηᾶ οὗἉ ἀοϑραΐγ--- ον ΟΠ ιν ἰϑὶ 
Ἰοοϑθ8 ἰμ6πὶ δῃά σϑβοῖγοϑ ἐμ 6} 8]} ἱηΐο ἄο] νο γ- 
δ.Π66 8 ΤΠ ΘΓΟΥ͂, ἰὨτουρὶ ΗΒ γοἀθαριΐοη. νοι 
{16 α08ρ6} 8 ἰο (ῃ6 υποη] κί οποα ποτὶὰ αὶ ἀττὶς 
Ὀοοῖς οὗ ἔδίο, θὰ. ᾿Βτοῦρση {1|ὸ ΘΗ] ἰθητη απ 
τ ΒΙοἷ. ῬΤΟσΘΘ 8 ἔγοπι ΟΒτδὶ, ουθη (86 ἀατκ ἀ68- 
(ἸὩΥ οὕ 9 ψου]α 8}18}} 1.86] Ὀθσοῦιο ἃ ἀοβροὶ. 

ἄ. Τὴεά Ζοπ ας ἰδ Π᾿απιδ. ΤῸ ἀπΐὶγ οὗ 1,ἰοα 
δηὰ Γι, ΟΡ (86 ΔΌΒΟΙαἑο υἱοίουϊ οὰΒ ῬΟΥΤΟΥ οὗ 
Ῥογέεδοι Ἰοῦο δηι βυδονγίη. Ὀϊνίηθ οὐχ! ροίθηο 9 
δὰ Ὀινίηθ θη αγβῆσο ἴῃ (μον σΘΏΘΓΑ] ἈΠΪ(Υ͂ 89 
ΧΙ θΠ6α ἱῃ {86 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗἩὨ ἰἰὸ νου], δηὰ ἴῃ 
ἐμ ὶν οΘοποθηϊγαίθ ἃ ἸΏΪῪ 88 ὀχἰιιοὰ ἰὴ Ομτῖβί. 
ΤῊ ΓρΔπιΌ, ἐπ. ΘΘὨϊτο ΟΥ̓ Δ}}1 1ϊἴ8, (1) οὗὨ (119 
ΤΌγοΙΘ οἵ 6οά, (2) οὗἩὨ ἰδ ἔοαν στοαηα-ἔοττη8 οὗ 
ΠῚ 5 φονογῆδποο, (8) οὗ (86 σῇ οβθῃ ῬτΟΒΌΥ 6.8 οὗ 
{86 ΟἹὰ δαπὰ ἴμ6 Νὸν Οογδηδηί.-- - 0 ΒγγὈο] Ϊο 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗἉ [6 Ὁ, 860 ἔχεα. ΝΟΤΕΒ.- 8 
ἢ λαά δεεη δἰαΐῃ, οΥ {ν0 ἱπβηΐϊιο ἱπιροτί οὗ {86 }18- 
ἰογῖσ Ρ'δ80 οὗ Ὁ γῖϑὲ δηὰ Οηγὶβϑιϊδηϊγ. ΟὨνὶβὲ 
88 ἰδκϑὰ 6 οδῆοο οὔ βοϊνίηρ ἴΠ6 γ᾽ ἀἀ}9 οὗ 
ΟΣ ἢ γ ἰϑίοτΎ ἔγοαι (ἢ 9 δηὰ οἵ {16 ΕΔ 6Γ. 

ὁ. 7Τλε Ομ οΥΓἹ ἰλ6 ᾿απιδ. ΤἼ}ιο (Ὠἰγὰ ἀοχοῖο- 
ΕΥ, οὗ {ὸ Νοὸνν ϑοης: (πὰ ἰγρο οὗ ΟΠ "τἰϑίϊαῃ ου] - 
ἰᾳ.8. ΑὮ δηιρθοῦΥ Ὀοίνοοη (6 ὈθΘΔι 1 Πα Βυϊηδῃ 
νουϊὰ δηὰ (6 ΠΟΙ βηροὶ- γοῦν]; 8. ΒΥΠΙΡΠΟΙΥ 
οὗ 41} ξοοά βρίγ 8 δῃὰ 81} οσοαδίγθ5, ἴο ἰδ 6 ργαΐβθ 
οὔ τὰ ̓αιαῦ δπὰ ὑμ6 καἰογ  δοδιΐοι οὗ (μ6 811- τυ] ς 
σοά. 
δρεοϊαὶ.--- [Ὁ ἢ8. ἵν.-τ. Το τοδὶ νἱβίοη οὐ ἐμ 

Ργονϊάθῃοσο οἵ αοἀ.---[Οἤὰρ. ἱἰν. 2, 8.1 ΤΊι6 ,οισῦνῦ 
οὔ Ῥγονίάοποθ: ἀαοά ου [1{ἰ8 ΤΏτοηο ; [γ6 Ὁ. 4.} 
{16 αἷπι οἵ Ῥτγονίάσησο: σοπαυπιπιδίϊοη οὗ ἐδ9 
δριγῖο: νου], τορτγοϑοηι δὰ ὈΥ (Βα ἰπϑηίγ-ἴογ Ε]- 
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ἄετα; [νογ. δ.7 ορεγαίϊοπε οὗ Ῥτγονίάθηο6: τηϑηΐζ65- 
ἰδίϊοπ8 οἴ (116 ϑρ᾽ γἰἰ8 οὐ αοὰἀ ; [τογ. 6.7 {86 τοογζ 
οὔ Ῥχονϊάοηοθ: (08 φἼαΒ890 868, ἢ ὈΜΠΠΟΤΥ δηὰ 
γοῦ ἰγϑηβραγθηῖ δ βίου Οὔτ 9 Μου]ά ; "π᾿ θ.8.] 
ἐμ) ογσαπε οἵ Ῥγουϊάθποο: (86 ἕουΥν [,116- ΌΥΠι8, ΟΥ 
τουη-ἰοτιη8 οὗ (89 Ὠινίηθ σουθγηβησθ; [Υ6Γ8. 
8-11.} φίογίοιδπεε οἵ Ῥτονίάθῃοθ: 118 Τϑβυ]ῦ 8 
δοηζίπαοιι8 ἀοΧοΟΐΉο Υ ; [οδδρ. ἰν. 1] ἰάεα οὗ Ῥτονὶ- 
ἄεποθ: (6 868]6 ἃ Ὀοοὶς. [ὕ6γ3. 2, 8.7 Τέγτοτε πὰ 
οὐδοιτγίε4 οὔ (ἶἰι9 σουσεγηπιοηί οὔ Ὠϊνῖ πο Ργονί ἀθηοο. 
ΒΈΡΜ Ω, 4,1 ΤῸ υϑορίηρ ζοηΐα868 οὗ Βυπηδοϊγ. - 
[ὑγ. ὅ.] ἤγεορ ποί. ον τΔῸΥ ἰΐπ168 ἰ}1689 τ οτὰ 8 
ΔρΡΡοαῦ ἰη (μ9 Νον Τ' οϑἰδιηθηί, Π||κ9 γραν ποίΐ, οὐ ὁε οὗῦ 
φοοά εἰεετν, δῃ 4 βἰ τα δύ ἈΘΑΎΘΗΪΥ ποτὰ οὗἩ δποοιι- 
Τακοιοηί.--[Ἴ6γ8. δ, 6.1 ΤΙ ἐϊρλὲ ἀπά αἱ επἰ ἰγλ- 
ἐπὶπ7 ἐεπίγο οἵ Ῥτουϊάθησο: ΟἿ γἰβὶ 85 (6 Ὁ δὰ 
6 [ἰοη.-- Οἰγιδιἰαπιίψ, οὐ ἰἰι6 Θοδί δηὰ Κοβυν- 
γοοϊΐου οὗὨ Ομγὶδὶ ἐη ὑποὶν ἰηδηϊιο ορογδίίοη.--- 
ΤΟ Βοαεπιρί!οῦ πραγ 88 ἐμ Βοϊνϊης [δὅ- 
διιη 91 οἵὗὨ «4]] τ ἀϊθ8 οὗὐἠἨ ποῦ αν μἰδίοσυ, οὐἨ δυ- 
ΤΩΒΉΥ͂ πὰ οὔ) 6 νου]. ---Τ8 ΕἸ ΟΓΒ, Δρρϑδγίηρ, 
ἴη {μοὶν διἰτι Ὀα 1685, 85 δ 6 γ8 οὔ ρογίδοί δοτηπιυιηΐϊοι 
αἰτἢ Οοι, ΑΒ (μ6 ἰγαϑίοα τῦΐΠ65868 οὗ Ἦ Ϊ8 ΓυΪ6. --- 
Α το γίΟΥΥ οὔ οά: ΟΠτΙ βιοἱοχίοαὶ 468 οὗ πηδη 
νὶο ἅτ ἰη δηϊ Υ πὶ. ἢ οἰ, δπὰ το, ἰΒτουρὶ 
Οἰιεῖϑί, δτοοἱενδίθά ἰηΐο {186 ροβί ἴοι οὗ μοὶγϑ οἵ 
αοὰ ---ἰζἰΥτ8. 8-14.1 ΤῆΪϊτὰ δηὰ σοπιρ]οίο! Υ ἀ6- 
γοϊοροὰ ἀοχο]ομρΎ.---ΕΥΟΥΥ ἀεἰϊποαιίοη οὗ (116 
Ποη 8 ἔα ϊβο, τ ἰσῃ ἀο068 ποῖ, αἱ (6 βδ81ὴη6 {ἰπ|6, 
Ῥογἶ ἢ 9 δ Ὁ ἴο ὈΘ ΟἸΘΑΥΪΥ γοσοχοΐϊτοά. ΕΥ̓ΘΤΥ 
ἀοΙπϑαιίοη οὗ (ἢὴ9 [81:1Ὁ 15 ἔλ18α, Ὀθῃϊηα τὰ Ϊ ἢ 
{86 ᾿ΐου υδηΐϑοδ. ΟἿἿΪγΥ (Π9 ϑρὶ τὶ οὗ Οἢ γὶϑὺ σδη 
ζταϑρ (8ῖ8 στοαὶ σοηῃίγδϑὺ 88 ἃ ᾿ἱἰνίπρῷ υηἱΐγ. Α8 
80 Θη ΓΟΙΥ͂ 8. 8} 1 Υ, (μὲ (ἢ 9 ̓ίοπ 6ΓΘ πο τὶ(ἢ- 
ουὖὐ ἐμ6 [π|0᾽Β πδίυγο, ΟΥ (89 8610 τ οὰΐ (6 
Ποῦ 8 πϑίυγθ.--ΠΟΥ ΗΟΪΥ ϑοτίρίυγο 8 γοβοοιοα 
ἷὰ (6 ἰἄθ4] Βοοῖζα εβὶο ννὸ πιϑοὶ ψὶὶ ἴα (δ 6 
ΑΡροσαῖΐγρβο, Τθογθ 8ΓΘ ἔδυ οβϑϑη 81} σοί 008 
δὶ (.ὸ ὈΔβὶβ οὗὔ (86 ΒὶὉ1]9 νοῦ ἀο ποὺ ΠΟΘ δρ- 
Ῥοαγ ἴῃ τΠ6 ἕοτηι οὗ ΒΟοΟΪΚ8.--- Τὸ ΟἸ τἰϑίϊδη ου]ίυ5, 
Τοροβίηρ ἴῃ 18 ἔσαΐ ἀροῦ {Π|6 ΒΟΥ ΘΏΪΥ συ] 
οὗ 4}1 Ὀοΐηξϑ.--τ)͵οοτοὰ βοηρ8 δηἃ ΠΟ ΒΟΠζ3.--- 
ΑἸΊ βιοτοὰ βοηβδ δῦο ουΐιι8}105 οὔ ἰδ 6 οπθ σοἶθ8- 
εἰ} Νὸνν βοηκ.---Τὸ (ἢ 9 Βοης; Οὔ Ῥτδῖβθ οὐ ογθηιίοη 
δη4 ρῥγονίάδπαορ (οἷ. ἱν. 11) ἰ8 δα ἀφα {μο βοηρ οὗ 
Ῥταΐβϑθ οὗ γοάἀοιηρίΐοι (οἷ. Υ. 9).---Τιθ ρστουηά- 
ἴοτιι οὗ ψογϑΐρ δὴ ΔΓ ΡΙΟΏΥ, πη οἷ Βρ τ (8 
οσουργίης ἀἰδογοηΐ δίαπἀ-ροϊη 8 χοῦδηρο ὑπ οἷν 
Ὁ] 580ι] ν᾽ ΟὙὙ8.---Τὴθ Απηθη ἷἰπ 89 Βγπδροζιθ δηὰ 
ἱη Ομ γι ϑιΐδη ψουϑΐρ. 

ΚτΤΑΒΚΕ: ΟὐΈΒΝΕΙ: ΟὯθ9 ὙΠΠῸ Ῥουϊὰ Κηον (δ6 
Του βίον οὗ ΠΠολγοη, τηιιϑὲ Ὀ6 ἔγοθ ὕγοιῃ αν ἢ. --- 
Τὰς Εἰάώογα: Το ἄρυγο ΠΟΙΟ, 85 ἰπ (6 ψΠοΪο οἵ 
ἐμὶβ νυἱβίοη, ἰ8Β ἰακθη ἤγοαιλ 6 ΤΟΠΡ]6 δὲ Ψ ογιιβα- 
Ἰοὰ, αν βανίης ἱπβιϊαἱοὰ ἱποηϊν- Ὁ ΟΥ̓ ΟΥΒ 
οὔ ρῥυίδβίβ: ὑμ686 μοϊά {πδὶν σοῦ 6118 'ὰ {πὸ οΟαϊ6 Υ 
οουγὶ οὗ (6 Τοιηρ]9, (μὸ Ηἰρ Ῥυγίοϑὺ βἰἰἰπρ ἴῃ 
ἐδὸ πυϊἀβὺ ρΡΟῺ 5 βαεδαί, δῃὰ ἰῃ9 ἴουν δῃὰά ΘΌ 
ΕΠΈΙΣ ΟΥ̓ οἰά6Υ8 δἰ((ΐπς ἰῃ 6 δ] -οἶτοῖθ δροι πὰ 

ἱπιὶ δηα Ὀοίογο εἷπὶ οπ ἰδεῖν δοαίβ. (Τπ6 ὅ'66 Ὁ 
848 δἰ πη86]7, οΟἈ. χχί., βιγχχοβίοά, 838 (89 ἱπιροτγί 
οὗ {86 ΕἸάανβ, (ἢ ἐνγοῖνο Βολὰβ οὗ {Ππ ΤΥΪΌο8 οὗὨ 
Ἰεταοὶ δηἀ (86 ἔνγεῖνο Αροβιΐϊοϑ; ([)}6 δρροίηϊπιοπὶ 
οὔ (πὸ ΟΥογβ [ογ σου 868] οὗἉ ῥγίβϑίϑ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ, 18 
ἐιβο ] Υ σοππροίοα σις {6 οΥἰ αἰ πα] ἀποάοθηδυυ.) 
--Τ ο οδοο οὗ ἔπ Ἐ]Δ6ΥΒ-- ΠΥ, οὗὨ 811 ὈΘ]ΊΟΥΘΓΒ 
--ὶ θ ἰο σοπίονε ἰδ τηουτηΐης ἔγοῃ αοὐ᾽β οτά 
δηὰ ποί ἰο ᾿θατθ ἰμθλ τὶς που! οποουτγαροιηοηί 
([8. χὶ. 1). ἢο νδο νουϊά φρμδ σα }}Υ οοηΐονιὶ 

ΔηΟίΒαγ, πλυδὲ ὮαΥΘ δυβῆήοϊοπὶ στουπάβ ζὸ᾽ δεῖ9 
σουδβοϊαἰΐοη ἴ0 τϑϑὲ ἀροῦὺ (δ χυῖΐ. 88). 

ΤΒΟΜΑᾺΒ ΝΕΎΤΟΝ, δι δεεγίαιίἰοπ8 οη ἰΐλε Ῥτγορλδεῖες, 
οπάου, θοτο (ρΡ. δ28) : λῆοθι οὗὨἨ 186 Ὀ6ϑι δθῃ- 
Ιηθηϊδίοτδ αἰγὶ ὰθ (ἢ) 6 ΑΡΟσδΙΥρ86 οὐ Βονοϊαι σα 
ἴηίο ἔνο ρᾶγίβ8--ἰ 6 Ὀοοῖς, 8, βλέον, κοδ] δὰ πιιὰ 
ΒΟΥΘἢ 5649, δηά (6 1ἰτ|16 Ὀοοῖκ, βιβλαρίδιον͵ 88 
ἷι 18 6416 Βογθγαὶ ἰἰπθ8β. Βυΐ ἰξ Βδρρδηϑ, ὑ8- 
Ἰ.ΟΠγ, ὑπ δοσοτάϊης ἰο (μοὶν αἰνί βίου τ. 6 1655 Ὲ Ὁ 
ΌὉΟΟΚ 18 πιϑὰθ ίο Θοπίδϊὶη 88 ΤΩ ἢ 8.8, ΟΥΊΩΟΓΟ ἰΒδῃ, 
86 Ἰαῦζοῦ; τβογοαβ, ἰῃ ἰγατἢ, ἐλ 6 11{{16 Βοοῖ ἰ8 
ποί ἷπῷ πλογθ (δὴ ἃ Ῥϑτί οὗ {πὸ βθα]ϑὰ θοοκ, δπὰ 
18 δά ἀοἰ 88 8, οΘοάϊο 1] οὐ δρροπαϊχ ἰο ἱἰ. 

ὈΒ Βουσβμοχσ, ὑα Κέυσδίαξίοπ (866 Ῥ. 78): 14 
ἐγόπο δίαΐξ ἐπυϊγσοπηδ α᾽ τῇ ατο-εἐπ-οἰεὶ, φεὶ αταϊί ἕἰά 
εουζεμῦ ἀἐ ἢ ἔπιξγαμο. 7 ατο-επ-εὶεὶ εεἰ ἰε εἰσπε ὦ 
ἐ αἰϊίαποε ὁ ζίδιε αὐεὸ ζ᾿ λωπιαπείξ ἐοτε ἐπιϊῶτε, ἕτερ 
ας Νοξ, εἰ 2 ἀπποποε ἰεὶ σμδ ἰε8 τἝοξίσίἱοηΣ ταδεξ- 
φιεπέεβ αἰτοηΐί ῬΟῺΓ οὐ)εὶ ἢ λίδίοἶσγε ζμίατε ὧδε πα- 
ἐϊοπϑ. 7 ἐπιδγαμαδ ἐεὲ νετί6, εἰ 6 σετί ἐδί ἴα εουΐταν 
αἷς ἴ᾽᾿ εερέγαποε. 

Η. Ἢ. ΒΙΝΟΚ (866 Ρ. 18): 2ὲέε Ζεἰελεη ἀετ ἰεΐ. 
ἐεη Ζεὶῖί.----Απὰἃ 7 τοορὶ πιωμοὶ, εἰσ. Φοδη μιδὰ 8 
Ῥυϊοβ Υ μοαγί, μ9 γγὙὰὼ5 8 7610 -ρατίακαου ἰπ (δὲ 
Κιηράοπι οὗ ΟἈ ἰδὲ (οΒδρ. ἱ. 9); (ἴθ Κἰηράοι 
οὔ ἀοἂ νγἃϑ8 ἴ0ΓῸ ἴο δἷπι (ἤδη 18 11{6--- "17 [οτ- 
Βοὶ (μ66, ἰοῦ τὴν χἰχζαϊ βδπὰ 86 ζογζροίίθηῃ" (5. 
ΟχχχΥϊ, ὅ [(. Υ.}) νγὰβ (89 Κογυ-ποίθ οὐ 815 δουὶ 
Τλοτο ἔγυϊγ {μ8ῃ 11 5 (Πδὶ οὗὁ 116 ΒαΌγ]οπὶὰ 
σΔρ τ (γ ;-ὰὴλϑ Ἰοηχοὰ 0. (Π6 6588] 58 πηοπὶ οἵ 
ψ68υ8᾽ Κἰηράοτη οὐ φαγί τηοτο τ δὴ αἀἰὰ Ὀδαϊεὶ 
ἴοτ (ὴ9 Γ6. 68.818 πηοὴϊ οὗὨἁ 7 ΘΓ δΔ]οτὴ δηὰ [ςτεεὶ 
Ὀδη. 'χ.). βαοῖ Ὀοΐῃρ πὶ8 766] 18, γγϑ δ 08- 
εγϑίδηα [890 ὑθ878 ἐμαὶ ἢ6 ννορὶ θθοδυϑο ποπὲ 88 

ἔοιηὰ ΟΣΒΥ ἰο ορϑη ἰΐὸ Βοοῖς οὗ ἰμο Βαΐατα. 
Κιιοσαίατο. Βογεπάσκ, δολόρζμπρ μὰ τίθει 

παοὺλ Οεηδ. 4 ὠ. δ., Βατγπιοη, 1866. 
[τοὶ Μ. ΗΈΝΕΥ: Οἤδρ. ἱν. 1. ὙΒοθο πὸ 

νγ6}} ἰπρτοῦθ (88 ἀϊδοονοτῖοϑ (Π6Υ Παγνὸ Βδὰ οὗ 
(οἱ αἰγθβαῦ, δἂγ ὑτοραγοὰὶ {ΠΟΥ ΘΌΥ ΤῸΓ ΤΌσο δηά 
ἸΏΔΥ͂ Θχροσῦ ἐπ 6 Ὰ.--ἼἼἴἷ ογβ. 8, 9, Νοῖο ποσγα ἰδ οὕ» 
)οοὲ οὗ δΔἀογαξίοη : 1. Οηο ἀοἄ, ἐλὲ Ζοτὰ Οοά 4 
πιϊσλίν, ΔΘ ΔΗρΟΑΌΪ6 ἀπ ονουϊδϑίίης; 2. ΤΈΓο8 
Ἠοὶΐοθ πὰ (1.19 οὩθ 6οά, {6 ΗοΙΥ Βαίδον, ἰδ 
ΠΟΙ ὅοη, δηὰ ἰμ9 Ηοὶγ ϑρίεὶι.--- τα. 10, 1]. 
Οὕδβοσυο, 1. Τὴ ΟὈ]δεοὶ οὗἁὨ τννουβὴρ--- 6 Βδπ|ὸ 88 
ἴῃ ἰδ6 ῥγοθαϊηῃς γοῦβοθ. 2. Τὴο δοίβ οἵ δάοσβ- 
[ἴοι : (1.) Τῆεν 7εἰ} ἀοιση δοίοτε Η πι ἰλαὶ καὶ οκ τε 
Τάγοπθ; {ΠποῪ αἰβοογογοι. ὑμ6 χηοδβὲ ῥσοίουπα δα- 
ΤΩΪ ΠΥ, Τονόγοησο, δηὰ σον ἤοασυ. (2.) ΤΑ 
οαδϑὲ ἀοιῦη τἀεὶγ ογοισηδ, εἴς.; ἰἸΥ σαγο Οοά (δε 
ΕἸΟΤΥ οὗ (μ6 ποῖ 685 τ μβοτονὶ Ης μδὰ ογοπποὰ 
(οἷν βου} οὴ δαγί ἢ, βιὰ (1.90 Βοποῦ δηὰ Βδρρίποϑ 
νι εἰσι Π6 σγονη5 (μοι ἰπ ἤδαγνθῃ. (3.) Τι 
ψΟΓὰΒ οὗ δἀογαιΐοη: ΤΆοι ατί τροτίλῳ, εἰς.; 8 ἰΔεὶϊ 
δόοκποπ] οἰ ρσηθηῖ μαὶ αοιἱ τῦδβ8 οσχδϊ(οα [87 δΌΟΥε 
811 Ὀϊοδδίης δηὰ ργαΐβο; Ης ν͵β ψόσίῃγ (0 Τά- 
οαἷγθ αἴογυ, θὰ ΠΟΥ οΓα ηοΐ ῬΟΥΓΠΥ (0 ῥΓαὶξᾶ, 
πον 8Δ0]9 ἰο ἀο ἰΐ δοσογάϊΐϊης το Ηΐς ἱπβηϊίο ἐχοεὶ- 
Ἰθῆσο9. 4. ΤῊΟΘ σγουπὰ διὰ γϑδβοη οὕ (δεῖν δο- 
Ταϊΐοη, τ ΠΙοΒ 18 (ἢγο6-ο]ὰ : 4) Βε ἰ5 (89 
Οτγοδίου οὔ 411} ἐπίηχϑ, {86 γβι ὅβδυβο. (2.) Ηθ 
8 (6 ῬΥΘΒΟΓΥΘΡ οὗὨ 4}} ἐμ ρ5, δηἃ ΗΪ5 ργεϑοττδ- 
εἶσι ἰ8 ἃ οοπίΐπαδὶ ογεδίίοπ. (8.) Ηδ 18 (Ἀ6 πὶ 
Οδα8ο οἵ 411 (Βἴηρβ; ,οὼγ Τὰν ρίεαευτε (λεὺ ατέ απά 
τονε ογεαίεά.---ΟἸΑΡ. γ. ὅ, 6. Ομ τίδι 158. 8 1οπ, ἰο 
ΟΠ. βαίδῃ; 6 ζαπό, ἰο βδιϊ 87 {π6 ἡιδιϊος οἵ 
θοά.---Ηθ Δρρϑδαγβ πὶτ [ἢ 6 τὰν κ8 οὗ Η ἴδ εὐ ετ- 
ἴπᾷ8 ὑοῦ Ηΐτι, ἰο βιοῦν (μαὶ Πο ἰπίογοθάοϑ ἴα 
μοάνϑη ἰῃ [86 υἱγίαθ οὐ ΗΪ8, βαιλοίβοιϊ οῃ.---  οσϑ. 
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8-14. Τὸ 18 .8ὲ πυδίίον οὗἁ 07 ἴο 811 6 ποτ], ἰο 
866 μη: ἀοὐ ἀο068 ποὶ ἀ64)] νι ἢ πο ἱπ ἃ ἯΔΥ οὗ 
ΘΌΒοΟΙ]υϊΘ ρΟτῸΡ δηὰ βίγὶοὶ }ιϑι166, Ὀυὺ ἴῃ 8 ΔΥ 
οὗ στβοο δηά τη τοῦ (τοῦ 6 Βοάθεπιον. Ηθ 
ονυογῃβ ἴμ6 ποῦ], ποί ΤΏΘΓΘΙῪ ἃ8 8 ΟΥθδίοῦ δηά 
1ανρίνογ, αὶ 88 οὐῦ αοἀ δὰ ϑανίοιν.-- -ἤθτο 
οὔϑεοσγυο, 1. 789 οὈ͵οοὶ οὗἨ Μ νογβῃϊρ---ἰέ Ζαπιδ. 
115 (6 ἀοροϊατεα νν}}} οὔὗ αἀοἀ ἐδ 8}} πιθὴ δλομία 
λοπον (δε ϑυη αἍ λὲν ἀοπον ἰδὲ  αίλον; ἴοτ Π6 δδπα 
16 8ι1ὴη6 παίιγο. 2. Ῥοϑίιγο οἵ (9 νν ΟΥΒΒΙΡΡΟΥΒ 
--οὀἰῖεν {εἰ ἀοιση δείοτα πὶ; ζανυὸ 1ἰπὰ ποῖ δὴ ἰῃ- 
Τουῖοῦ ϑοτίὶ οὔ σψογϑῆϊρ, Ὀαΐ (86 τηοβὶ ὑτοϊουπὰ 
δαοταϊΐοη. 3. ΤῸ ἱπβίγυμηθηία υδοὰ ἴῃ ὑδμοὶν 
δαἀοταίϊοη--ἀαγρε απα υἱαῖϑ; ῬΥΑΥΘΙ δηα ὈΓΔ[80 
Βιουϊὰ ΑἸνγαγ8 ρὸ ἰοζοίμοτ. 4. ΤῊΘ τηδίον οὗ 
τοῖν βοῆς. (1.) ΤΏΟΥ δοκηον)θάρσο (ἢ ἰπδη 19 
διηθ88 δπὰ ψογι ἰη688 οὗ ἰμ6 1 οτὰ ΨΦ688 ἴῸΓ [ἢ 6 
ξτοαὶ ποῦς οὗἩ ορθηεΐηρ ἰδ ἄθοῦθ68 δη4 οχϑουί(ΐηρ 
1:9 σουη8ο] δηὰ ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὕ ἀοἀ; 7ῆοι αγὶ 
τρογίλν, εἰς ; ΘΥΘΥΥ͂ ὙΔΥ Βυϊείοηί ἴοΥῦ 19 τ ΟΥΚ 
4δηα ἀοβογγίης οὔ τὸ Βοπογ. (2.) ΤΟΥ τηοηιΐοη 
ἐπ στοιηάϑ απιὶ γθαβοὴβ οὗ {1115 ἼΤΟΓΙ ΒΙΏΘΒ5 --- 
Ὕοετν. 9. Ομ τὶϑὲ 88 γεαεδεηιεα Ηΐϊβ Ρ6οΡ]9 ἔγοπι (μ6 
θοπάαραο οἵἉ βἷῃ, Ζι}}}, δηα ϑδίδη ; σοι θοιηθὰ ἐπ θπὶ 
ἐο Θοά: 58εὶ ἰῃ6πὶ δὲ ἸἰὈογΓγ ἰο βοῦν Ηΐπὶ δηὰ ἰο 
ΘΌΪ]ΟΥ Η πὶ --- εν. 10. 19 85 ΒΙ ΠΥ ὁχαϊ ρα (ἢ οἴη. 
Ἴδη {86 οἰοοὺ οὔ αἀοα ψόγο πδὰρθ βαυοϑ ὉΥ͂ βίῃ 
δηὰ ϑαίδῃ, ἰῃ ΟΥΟΤΥ παιΐοι οὗἨ (6 ποῦ], ΟΠ τῖδβι 
ποὺ ΟΠἿΥ Ραυτοθαθθα ἱμποὶν ᾿ἰὈΟΤΙΥ ὅο ἔμ θτῃ, δαὶ 
(6 δἰ κοι ΠΟΠΟΡ δῃη4 ρῥτγοΐεγθηί, το κίπρ ἢ οπὶ 
ζίηζε, ἴο τοῖο οὐοῦ {ΠῸὲΡ ΟὟ 80 .1Ὁ115, δῃὰ (0 οὐέτν- 
εοπῖς ἰλε ισοτία απά ἰδ ευἱΐ οπό; δηὰ ρτίεἐδί5, αὶ τὶς 
ἰδ οῖπι 86660585 ἰο Ηϊπ86], δηά ἸΙΌοΓΙΥ ἰο οἵου ὉΡ 
δρί γίιυ8] βδουϊθοθθ. Ααπάὰ ἐλεγν δλαϊέ τεῖσπο οη (δ 
εαγίλ; 180} 5818}} σῖῖὰ Ηΐὰ ἡυάμο (16 ποτὶ ὰ δι 
1:6 στοαὶ ἀλν.-- το ΤῊΒ ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΒΙ͂ΨΕ 
Οομμενίταπυ: ΟἿ. ἷν. ΤΊ Τοτὰ 968ι018, “παυϊης 
ΟΥ̓ΘΤΟΟΠῚΘ 106 ΒΒΑΓΡΏΘΒΘ85 οὗ ἀοαίῃ, μαι ἢ ορεοποά 
16 Κίηρκάοιχ οὗ ἤεδΎθα ἴο 4]} Ὀ6] ΟΥ̓́ΘΙΒ ;" διὰ ἰῇ 
γὸ ἰοοῖς υαπἰο Ηἰπι ὈΥ ἔδίτ, δὰ οὐδ θη }Υ δὐ- 
ἐοηᾷ ἰο ΗΪ58 τοΐοϑ, τ ϊ8ὶ Ηδ 6418 υ8 ἴο “86 ΟΌΓ 

δοοιΐοηβ οὐ (δῖημ8 δΌΟΥΘ,᾽᾽ νὸ Β84}}, ὈΥ ἴῃ9 
ἐεαοκίης οἵ {π6 Ηοὶγ ϑρίτιι, ὈΘμ οἱ ἁ {ἢ ρσΊΟΥΥ οὗ 
οἿσ γοοοποὶϊοα αοα ου ΗΪ58 “ΤΠ ΓΟῊΘ οὗἁ σ,δοθ ;᾽᾿ ὈΘ 
δησοιγαροα Ὁ (μ6 οηραροιηθηίβ οἵ ΗΪ8 ουθγ]αϑί- 
ἦν οονεπδηί, δοά ἀγὰν πὶ ἰπ Βυιπὶ Ὁ}6 ΡΟ] ἀπ 688 
υνἱτἢ ΟἿΡ ἩΟΥΒΒΪΡ; πον  ϑιδηάίηρ {86 (ΟΓΤΟΥΒ 
οἵ Ηἰ5 )υϑι1ς 6. δὰ ἐμ ἀνγία] σα γβθα οὗ Η5 Ὀγόκεη 
αν. (βσοττ.)-- παρ. νυν. 9. Κοαοιιρίΐοη ὉΥ (6 
Ὀ]οοά οὗἉ Ομ τὶϑέ (τπᾶτῖκ Δ τπν6 11, Ο τὰ δοιὰ!) 158. 186 
ατουηπά- ποτ ΟΥ̓ τ᾽} πια͵αοϑίΐο, ἐγ απρ μα πὺ βοὴ 
ΟΥ̓ ῥγαΐδθ ἴῃ ἨΟΔΥΘα ; δπηὰ ἃ αἰϑροβί(ἱοη ἴο Ἰοΐη ἴῃ 
ὧι, οἷν ἙσὨΪοΥῖ, ΘΔΡΔΟΙΥ ἴον, δπὰ δοιαὶ] Ὠαρρί π 685 
ἴῃ, (ἴπι0 δηά οἰδτϊν. (Α0.Μ8.)--- σοι ) ΑΥΘΗ ΑΝ: 
ΟΒαδρ. ἷν. 9 την ἰθάτὰ βοποθ ἰδ γοϑ]ϊγ οὗ 8 
ΒοδυθΩΪΥ που], δηὰ οἵ 118 σοοοτη δηὰ σοηποοίί ἢ 
ψεῖτἢ {Π|18:---ἰἴδοίὶβ [}} οὗ σοηυβίοη δηὰ ἀἰδβαοοπι- 
διυτο ἰο (μ6 ΟΣ] δὰ βἴπποτδ, Ὀαὶ οὗ οοπιίοτε 
δειὰ δηοουχαροιηθηὺ ἰ0 {86 Ομ γἰδιλδῃ.] 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΕἸΣΤΗ. 

Ἑανιλ-ριοίωγε 0.) ἰλὲ ϑεῦθη δια. Τλεῖγ 
(ὦ. ἡ) . 

Οἐεπεναὶ.--- ὁ σοῦτδο οὗ ἰδ ψουἹὰ ἴπ 18 ἴἰο- 
.4}1γ---οοῃδί ἀοτοὰ νἱ{ἰϊ τε ἤθγθησο (ὁ (8 ῥτγοάομὶ- 
ὮΔΠΟΥ ΟΣίθγηδ] δηὰ ρῥγοάοιηϊπαηίἷγ ἱπίοτπαὶ 
288. ϑϑυθ]ϊτηο ρῥἱοίατο οΥ (6 ΕΌῸΡ ΕἰάοτΒϑ. 
80 ΟΤΥ͂, 88 νἱἢ ἃ τοΐοϑ οὗἩ (π Δ. Ὁ, ΟΌπιε ἀπά 

4εε, Οὐπι6 απάᾶ δὲὲ ἰμωαύ ΟὨγὶϑί, ἃροὰ ἰμ6 πδὶϊο 

ορεπῖπσ. 

Ἰοτβθ, ργθοθᾶθβ ἐμ ἔθγοο ἀντὶ γἱἄδτϑ, (δὲ Ηθ 
[88 ἀοτηξηΐοη ΟΥ̓́ΘΔΡ ἰδ, δηά ἰδὲ Η9 85 Ὀγουρὰαν 
(6 ἱπίο ΗΠΪ8 βογυῖσο, ἰηΐο ἰὴ βεγυίῖὶοθ οὗ ΗΪ5 
Κίηχάοπι. Οὗπιέ απ δέ6: ἰχ6 Ὀτὶ σοὶ πα διγοη 8] 
ἱπουρλὶ οὗ νον] ά-ἰβίουυ, 8ὸ ἀδυὶς ἰῃ τοβροοὶ οἴ 
15 Ργθαοτηΐηδῃϊ Υἱβ' Ὁ}]0 αβρθοί. 79 ἕο ἤογβοϑ, 
ΟΡ νοῦ ἀ “ἢ ἸΒΊΟΥΥ 8 σομγϑό, ἴῃ, ΘἰθΓΠ 8] οπ ΔΓ τη0- 
(ἴοῆ. Βδοἢ ΒΟΥΒΘ Ὠ88 108 χίἀογ, ἑ. 6., 18 ἰάθα; 8 
σοπάποὶ πὰ ἰοηάοπου, τοχυϊαίοα ὉΥ (μαι ἰάθα ; 
18 σοαὶ δηἃ ρυγροϑο, 786 πιαῖῃ ἰΘ ἀΘ ΠΟΥ͂ οὗ Α]], 
ΒΟΎΘΥ͂ΘΡ, ἰθ Γασυϊαίοὰ δηὰ ἀοῇποα Ὀγ [6 ἐσ ΠΟΥ 
οὗ Ονῖϑύ. Ὑπὸ σγοὺρ οὗ ἴουν ΒΪάοτΒ ΣΏΔῪ ὉΘ 
οἰδϑϑί θὰ ὑπᾶον ἔνγο μοϑάβ, υἱΖ., Ο τὶ ΟΥ Ῥ6᾽- 
8008] Ὑ]ΟΙΟΥΥ͂, σοπ Γαδιθαὰ τὶ ἢ ἐσ ρουβοηλὶ αν, 
(16 ἀεοβοϊαίοῦ οὔ Ῥοτβοῃ4] 11}ἴ6ὁ. ον δ8 Ομυῖβῖ 
οοπϑίϊ αἰ68 1π6 ἴγοο ἀκτὶς ΕἸ ἄοτα Ηἰδβ 701] Ονγ 6 8 
Δη4 ᾿τ65868 ἔμ οπὶ ἰπῖο Ηἰβ βουυΐσθ, 80 1} βοοοῃά 
ΚΔ ΠΙΑΥ τοραγὰ μ9 {πἰνὰ ἀπά ἤουτί ἢ 88. Ηἷθ 
ἐβαιγο9, ΩΡ Ὀοὶπηρ δἰἰϑηἀοῦ Ὀγ Ποαγίβ, ἴῃ (ἢ9 
ἔγβὶ ρἷασθ, δῃ βοοοπάϊν Ὁγ Ῥοδι]θησ66. 

1. Ἡμϑμίοτῳ οὗ ἰδ τροτα ἴπ {6 ῥγεαοπιϊπαπίϊν λὼ- 
γαὮ ἀδρεοί. Εἶγδὶ δε, ΟὨγνὶβί, 85 {10 1 οζζ05, 4180 
{π6 ἀγπαπιὶσ ΒΌτγοο, ἐπ Ταπἀδπηθηἐαὶ δηὰ ἰοαάϊης 
ῬονοΡ οὗ νου] ἀν ἰβίονγ - τ Ῥονν ον υἱοίογὶου ἰὰ 
μοὶν δυδοντίος. Τμο φγοαὶ Υἱοῖοτ ἴῃ 811} {8} 6 τυ 8 
οΥ̓͂ νοΥ] ἂϊγ ἩΡΑΕΣΞ Τ ΚΗΡ δΔ5 δΘοῃαυοτγοι, (2.) 
Ηδ ἐ8β σδοπᾳυοτίηρ, (δ) Ηο ν}}1 δοπαιον.--- δεοοηά 
δεαῖ. Ἠΐατγ. Τι8 ἀδνκ βἰάθ οὐ δομοστηϊίγ. [8 
᾿χμὶ βἰἀθ ἴῃ ἐδο ἰγαΐη οὐ Ομ τῖβὶ. Οορ. [Π6 δὰ- 
{ποτ᾽ Β Ῥδιιρη]οὺὶ: Ῥοπι Κτίεσ ὑπαὶ νοπι ϑίοσ.---- 
ΤΑὐϊγά διαὶ. Ζεατιῆ. Τοττοβιί ταὶ βιδοτίηρα. 80- 
οἶδ] βϑυδογίηρθ. ἩΘΔΙΙΒ δηὰ ρούογῖγ. ὕύϑυγγ δοᾶ 
Ῥαυρογίϑπι. Οδγό οὗ {π9 ροοσ. βοοϊα) διϊο ὑσο- 
6οι8. [Ιηβδηϊΐθ ἰπόγοαβο οὗ ραυρογίβιῃ ἱμτουσἢ 
(19 ἸΑΧΌΓΡΥ οὗ (Πο86 ἰπαΐ τὸ δ 6850; ἱηβηϊΐί ἀ6- 
ΟΥΟΔΒΟ οὗἉ ἰὑ [του ρ ἰδ 6 ΡΪαἰ πη 658 δηα δἰ τα] οἷ ἐγ 
οὗ Ονϊβϑιΐδη βοηιϊ οπὲ δηὰ οἸαβαὶοδὶ οὐ]ίυτο.--ς 
}οιγίὰ δεαὶ. Φεαίλ. Οἰτουϊηδίϑησ668 ΟΥ̓ πον} {γ.Ψ 
1.81] 6 ῆ608, Ῥοΐίϑομ8, 14 Ὀθαβίβ. δ ϊοϊο8. 
1ιυδὺ δηὰ οτυοὶν ἱπ {πεῖν γϑοϊργοοαὶ δοίΐοη, 
θεὰ οὗ ομ!Π]άγεη. Οβογίηρθ ἰο λίοϊοοΒ, ἈΜ4- 
στοῦ οἱΐϊαο σουηίεγ- δ οποὶοβ.---2, Ἡδίοτψ ὁ λό 
τοοτίἃ ἐπ ἐἰ8 ργεαοπηηωπεν δριχιμαὶ ἀδροο. ΣΕΙΔὰ 
δια. Τὴθ ΜΓ Υ-ἰβίουυ οὐ ὑμ9 Κίησι]οπι, 88 
{19 Κορη.] οὗ {(Π9 ὨἰϑίΟΥΥ οὗ (9 τοῦ ; [06 Βαΐς- 
ἰετῖηρς Ομγίθί. ΤΠ6 ταδυίγυβ, Ὀορί πη τῖ} Β 
ΑὈοὶ. [Ιῃ τϑβρδοΐ οὔ Βυηδῃ ἡ] οἰκο ἀπ 685, δα ἢ οἢ 
(8 δεοῖϊά οΥ̓ (6 ουτηο, πίιμοαὶὺ (Π6 Βαογοά σὩ ΠΡ, 
ου ἴδ 6 ΡΊδοο οὔ 8 5Κι}}; ἴῃ ροβρϑοὶ οὔ 186 Ὀίνῖπηθ 
δου 586], ΒαοΣΙ σοι οἡ οὐ 5 δ᾽ίδν, Ὀυγιοὰ Βοη ρα ἢ 
{6 αἸίατ, Οοπηθοίίοη οὗ 81} τηατί τ -ϑ0 τί πη κ8 
πὶτ ἢ 11}0 ΠΟΙΥῪ ϑδογι ἔσθ δηὰ Ἵχρίδι ΟΥΥ βυ οτῖ ΚΒ 
οὔ ΟἸιγῖϑι ἰπ ἴιο δϑθηίγθ. ΑἹ] πιεῖ: ϑυβογίηρθ 
ἴον (86 δακὸ οὗἩ αοὰ 8 ἤἥδοταά (οΥ ἴον {9 Β8 18 οὗ 
ἰρυΐῃς, 'π [89 Βοδίμθῃ ποῦ] ά), οἸΘΔΏΒ6α ὕγοπι βίῃ, 
Ῥηνβοα δηὰ ρογ[οαϊοα ἐπτουρὰ 9 Βα δογὶ ρ 8 οὗἁ 
Ομνῖου, Ὑ8ὸ Ὀ]οοά οὔ ἐν Βοαυθ]Υ-τοϊπ 64, δ 64 
Ὀγ (89 ΘΔ. (}}γ-πιϊπὰ 66, δηϊτοαιοὰ ὈΥ ὑπὸ βρὶγὶΐ 
οἴ ἱπιογοοϑβίοῃ, δπὰ γοῖ 8 σϑαὶ Ὠἰβίουὶο ἱτηρι}}86 
ΔΙΟΡ ιδι16ο, ἀδιηαπάϊηβ' Τοοοιροηδο. ΟΪὰ Τ98- 
[τυ οηὺ τη γγοϊορίοβ (Μαῖίί. χα .). Αροβίο!ο 
τηλτιγτοϊοσίοθ. ΟὈΟἸά-Οδι}}ο]] 5 τοατίγγοϊορὶθϑ. 
ΔΙ οήΐανα Ῥτνοίοβδίηπὶ πιατίγτοϊορσί 5. Ἐνδηροὶσ 
τηϑΥ γτοϊορῖοδ. ΤΊ6 αγδηὰ δἰ βίογυ οὗ δρίγίτυδὶ 
τηατίγτάοιηβΒ. Εἔνοη 90 π δηά 4}1 1ϊἸκ6- τοϊη θὰ 
(ἢ εἶτα, ἐμοῦ σ᾽ (ΠΟΥ ἀἰοὰ αὶ πλίαγδὶ ἀθαί, ἃτθ 
ἔγιθ δΥΐγγ8. Ττὺθ τηδτγίγτάομι. δ: }}} Ὁ] 688 ἴἢ 
δοηΐοββίοη, οπάυτίηᾳ, Ὁπηίο ἀοαίῃ. ὙΠ Ώ6 88 88 
οοηΐεδδίοη. Τθογθ ΓΘ ΠΟΏΘ δᾶ 76 »εγεομίεα ΘΟὩ - 
[65810}8---ΠὩ0 ρογδεσμίπῦ Ομ68. ΟὨ γι δι ἰδηϊ ἰὺ 
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δε] δ οοηΐοδϑδίοῦ. Οοῃβοϊδιϊ ἢ σου Ρηΐ πῃ 8]} 
ΤΩΔΡΙΥΤ δυογίης, δηα ρῥδοϊβοδιϊου οὗὨ 411] πηδῖ- 
ἴγτ8. Ῥαοϊβοδιίοῃ ἰπ τνίονν οὗ ἰδ ψο]6 τωϑί- 
(Ὁ: α. Τα γστοδί δΟΠΡΔΩΥ οὗ δυβογογθ; ὁ. 
ΤῸ Ὀίνϊ δ σουπδοὶ σουσογηϊη (86 δοιμρ]οίἑοη 
οὗ (δεῖν πυῦοῦ ; 6. Βαοδὶ ἰη ρδϑιΐθῆ09 δῃὰ ἴῃ {ἢ 
Προ οὔ ροσγίοοί γοϊγὶ θαϊίου: ἃ. Το νεῖ τοῦ ο8 Ὀ6- 
γοπὰ {μὲ5 1178, αἰ Ἰδίο πίη Ζ ΘΥΟΡ Οἴσδον ἴῃ ὨἰθίοΥὶο 
Ἰυϑίτο ουϑῃ ἰη ἰδ ἷ8 ργοβοηὶ νουῦὶϊά. ΤῈ ΤΟ ΠΙΟΥΥ 
οὗ πῆϑγιυτ ἰ8 του ϊνοὰ θύῃ ἐμβτοῦυχὰ [6 οδηοηϊ- 
καϊϊοη οὗ μοῦ τὰυγάοτοῦβ. 7106 (ΟΥΤΟΥΒ οὗ (ἢ 6 
Ἰηφᾳυϊβιιοη 8το, ὕγοιῃ {86 ἰδοὺ οὗ (οἷν Ὀεσοης 
τοῦτα Ἀπιΐ πποτὸ δὴ οΟὈ͵οοῦ οἵ ἀοιθδβίδιΐοη 0 χηδη- 
Ἰκίηι, 41:0 ἃ ῬΓΘΟΌΓΒΟΓΥ͂ ΓΘὨΔΌΪ ἰδίϊοη Οὗ 5ἰαΐη. 
-Δἰχιὴ δοαί. Τῆς (γἱϊιρλαπί Οὐγδί. βυτιθο]]ο 
Ῥτόβηροϑ οὗ ἰὴ6 Οοιίης οὗ Ομτῖβί, βρί εἰ] δὰ 
δοϑῃ σαὶ: (Π9 χγοδὶ οδυί μαυ 89. δγκοπίης οὗ 
109 ϑὺη πηά πιυοη (Μίαι(. χχὶν). Τῃα βαρ οὔ 
{Ἰι6 δρί γἰτΆ] "19 γε} }5 {861 1 ὈΪΆΟΪ ; {16 πιοοη 
οὔ (ἢ 8 ΠΑΙΓΌΓΑΙ ἢ} ὈΘΟΟΙΏ68 85 Γοά 88 ὈΪοοὰ. 7}ι6 
δἴπγβ8 οὗ ΠΠραυθὴ [41], ἐ. 6., Οὐγ οἱ ά δοβπι}08] δ08- 
ἴαπι ἰ5 ἀἰ-Βοϊγοὰ, πο οἱὰ Ηρανθῃ δηά (6 οἱὰ 
Φαγί ἢ -Ῥ ἢ 849 (πιοιιηϊδίηδ, 1818} 8) τδῃ δ} ἔπ (6 
Ῥτγοςο84 οὔ πηρίδιηογρ οβϑἷ8. Ὦ 830] ἰϊοη οὗ ἐδ9 
οἷά μοοΐαὶ ογάον οὗ ἰΐημκθ: 116 Κίημδ, δίς., 8ΓΘ 
αἴτγαϊὰ (νοῦ. 10). Το Οοπιϊης οὗ (9 Μοτνὰ ἴἰο 
λυ ῥιιοπί; 6 σοπΐπς ἰο {πο ἰοτῦτοῦ οὔ 6δἷϊ [ἢ 6 
δαυ  Ε]γ-ιιϊηὐρὰ (τὰς. 16). ΤῊΘ στοαὶ ΠΑΥ οἵ 
ται (409 Ζορἢ.). [8 σοανυϊϑίης οἴἶοοὶ. Τ6 
ύοαὶ Πὰν οὗἉ Υ̓γαι 8150, ποινονον, {89 στοαὶ δ δῪ 
οἵ δηκεὶ οαοπιριίοη. 776 δευεπιὴ δεαί, γεοῖ ἴο ὃὈ6 
οροποά, {}6 ΘΉΎ Θ]0Ρ6 οὗ 8]} (1|ο86 Ττυπιρεῖδβ 08}}- 
ἱῃᾳς ἰο σοπῆϊσι δηὰ χοροπίδῃσθ τοῦ, ἃ8 ἦι ᾳ- 
τηθη8 οὗ ἀοἀ, οοπιρίομομΐ δηᾶα ἐγδηδγιρὺ 116 
δοῦγβθ οὗ (ἰ6 ΨοΥ]ὶ. 
δρεοίαὶ, το τ. 2.1] Αἰἰτϊθαίοθ οὗ ὑπ 6 ΕἸτβί 

Εἰάον, οὐ ἴπο ἱπάϊ νι 8] ἰγαῖ 8 ἴῃ ΠῚ8 δρροδῦ- 
Δῃς66.--ἰ γεν. 4.7 γι θο]ο ἐγ! 5 οὔ (86 Βοσοπᾶ 
ΕΙάον; ᾿ὰὰ ὁ τ ύϑι (μϊνὰ; [γνϑγ. 87 (86 ἔσυγιΒ. 
--ἰ ἐν. 4]1.-. Ἠΐαν 888 Ὀϊγτἴθ ογ ἀπ ῃ66 ; [0 }ιἿπὶ 
ἦι ννᾶ8 σίυσπ ἰο ἴδ.6 Ρ6860 ἔγοιῃ! (86 οαγί}!. Το 
δἷπι 8 χγϑδὶ βυγογἃ ΜᾺΒ σίσδη.--- 8 Γ. δ. Ζαπιῖπε 
οὐ Ζοατγιἁ οὐ φαντί, ἃ ἀἰπίγοβϑίι δία πὶ ἢ τ 16 ἢ 
{ἰ19 σα] ει} 9Π68 8Γ6 δοαυδὶπἰοα (γον. 6), σ ἰςσἢ 
{ΠῈΥ το ἐγ, 1ἰπιΐν, δηὰ αἰ γοοί.---ἰ 7γ. 8. 7) εαιὰ 
85 8 Ἰυϊθριημοηῦ ; 88 8 υάρηχοηῖϊ ἐγδηδίοσπιθὰ ᾿ῃ10 
ἃ ὈϊΪοβϑίηας. Το θοδι} οὔ Ομγίὶβι, (πὸ ἀοδιΐ οὗἁ 
1) .---Ηλ 468 4130 ἰὼ (89 βογνὶοθ οἵ Ο γι ϑί.-- 
[Ὑἐγ8. 9-11.}7 Το 8ο0}85 οὗ 180 τηδγίγτδ: (Π6Υ 
8.6 ἃ]Ϊ ἴῃ οχὶβίθηοϑ 8ι}}}, δῃὰ υἱϑὶ ὉΪ 6 ἰο (86 6Υ9 
οὔ{μο ὅδ ον. --- ον ὑπ οἷν δὶ ( ὕα] 6885 (0 (6 οτά 
οὔ αοἄ δηὰ ἐμοὶν τίίπμο58 οὗ θβὺ8 γόγὸ ἱπηρυϊοά 
ἴο (θὰ ἃ8 ἃ οΥὐἶπηθ.--- 6 1. ΘΟ ποῦ ΘΠ ΔΡΘοΙθΡ.--- 
ΑΚ (86 δυοιρσοποηί οὗ Ὀ]οοά οοπίδίηβ 8 βοτὰ οὗ 
τὶ κὈϊοουβ σοι τ δα οι, 80 (π6 ̓ υδρπιοηὶ οὗ αοὰ ἰ8 
ἃ ατοαί δηϊὶ ᾿)0]ν δπαίορσαθ οὗὁἩ ὑπ 8 ον δυθησοηθηί 
οὗ Ὁ]οοα. --οὐ ἶ16 τοῦοϑ: ὁ ἴδυογιθ ἱππᾶχο οἴ 
Φοδα; 8 ἴαυον δἀοτηιηθηὶ οὗ (6 Ομυτοΐ.--- 
Ὑ δἷὶ ἃ {{{|6 ννἸν}}]6. β΄ δά 688 Δηα Ρ6806 ἰῃ (9 60ῃ- 
ΒοϊδίοσΥ δαβύγαηοο (πδὺ {Π 6 Βυ ΤΟΓΒ [0 ΟΠ τ 518 
ΒΆΚΟ σοπβίϊ 6 ἃ στοδύ ΘΟΙΠΡΆΠΥ.--- ΤῈ ΔΗΧΙΟΙΒ 
4ιυοϑίϊου οὗ (}}6 τυθακ Βυπιλη Πιοατί 88 ἰο δον αοα 
(6 ΑἸ]- α]ον, ἰπ Ηἰ5 Βοϊΐ π658 Ὑ ἰο μδίθ8 ΟΥΪ] 
δηὰ ἰπ Ηἰβ ἰγα ἢ τΒοΓΟΌΥ Ηοσ ἰ8 ἐΐο Οσονοηδηί- 

αοἀ οὔίδο ρίουβ, σδὴ βιδον Ηἰβ ομ ἄγθη, 86Γ- 
υϑηίΐβ, δῃαὰ τὶ Π65868 [0 ὃὉ0 8]δίη ὕΟγ ἢΠῚΒ ΘηΘηἶ68 
-τ-ραυθον ἰμολ ἰο 6 δἰαΐῃ ἴον Εἰ ὨΔΠι6᾽8 δδἶζθ, 
δὰ δυθὴ τ28Κ0 {ἰθπλ τναὶὶ 80 ἰοῃᾳ ἴο0᾽ Ηἰθ τοῖνὶ- 
Ὀυϊίοη.---Το ΠΟΔΥΘΏΪ ΔΗΒΊΝΟΓ ἴ0 (δὶ5 αποβίΐοῃ. 
“-νοχ. 171.}1 Το Ῥδγ οὗ  γαί, ἰὰ γϑ]διΐοι ἰὸ 

(δ ΔΡΡΘΟΔΤΔΙΟΟΒ ἴῃ (6 βονὶρίυγεβ (ΟΥ 85 ῥτο- 
ἀϊοίοιὰ) δά ἰπ (Π6 ἰδίου οὔ τπ6 υοτὶ ἃ (ΟΥ̓ ὃς 
Ρτϑβαροὰ).-- δὲ δ οὗ ται ἴῃ ἰ(8 εἴεςι. 

δταβκε: Το Εἰάογ οὐ (80 ΜΕ: ΒΟΙΒΟ ἰδ 
Ομ γίϑι ; 15 15 οΙΘα τ πδηϊζθϑὶ ἔγοι οἷ. χῖχ, 11- 
16. Α δι Βοτδθ Ῥῶϑ Βοὶὰ ἴῃ μῬαγίϊσυϊδν 68- 
ἰθεπὶ ὈΥ͂ (86 μοδίβεη τσ πϑ (Π6 Κίηρε οὗἩ Ῥογεὶδ 
δ οα ἴἰ0 Βδοῦῆσο ἰ0 ἐμ9 βυῃ, (6 οἰΐετεοα ὕρ 8 
ΜὨΪ9 ΠΟΙΒΘ ἰο ἐμαὶ Ἰαπιΐπαγγ. [ἰ γχανυα ῥσεβϑιὶζο 
ἰο ζθη9Γ8}5 ἴο γτἱὰθ Ὀείογε {ποὶτ δτιαΐοθ οὐ ΝΒ 
ἰοΓ568; Υἱοίοτϑ υϑοὰ Ὑ8|(6 ΒΟΓΒ6Β 'ἰπ οεἰ Ὀτδιίοζ 
{μοῖγ υτἰαπαρθ, δηὰ (Π0 Βοϊηδηβ δαὰ (δεῖν ἰτὶ- 
ἀραὶ οἰάχίοίδ ἀσαπτη ὉΥῚ πῆ ΐϊΐϊα ΒΟΓΙΒ6Β.--- Κεά 
3. ἃ δίψῃ οὗ σοῦ; Ὠθῆσ6 (ῃ6 Ῥογδίδηβ δηῃὰ [,366- 
ἀδαιοηδηδ ΨΌΓῸ ΓΕ σαγηθηί ΒΘ πη (ΠῸΥ πγϑπί ἴο 
6 .--ΤῸ ΘΟΙΟΡ οὔ (ῃ9 ΒοΙδΒ6 ἴῃ γυοῦ. ὅ 15 ἰπάϊο}- 
{ἶἰνὸ οὗ Βα ον, τ ΒΙΘὮ τὴ 68 Ρϑορὶθ Ἰοοῖκ Ὀϊκοὶκ 
8πα ρῥδγοϊ δὰ (1,8π|. 'γ. 2, 7, 8).--- ΑἹ δαΐαποε ἰη ἀμ 
λαπά. ὅϑαο}λ 845 βρίοθβ γεγο ποῖ οὰ νεῖ. [η- 
ἀϊοειΐνο οὗ νϑηΐ 8 ἐπα ἔδλοί πὶ Ῥχουϊβί οηδ δτὸ 
ποῖ πιρδϑιιγοὰ, 88 ὑδι.8], ὉΥῚ 186 Ὀκπδοὶ, δαί 
ψοϊριιο Ὀγ (80 δοαῖο (ἴον. χχυΐὶ. 26); ποὶ ἰδ 
τοαίοκί τγδηΐ δὰ ζδιηης 8.6 ἰηἀϊδσαϊοα, ΒΟ ΟΤΟΥ, 
ἴογ ὙΒΘΥΘ ἰὲ 8 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰὁ0 ὙΟΙΘῊ οὐἱ κτδίη, 
{π6γὸ ἰδ, ἰπάοοα, βεαγοϊίγ, Ὀὰϊ ποὶ γοῖ Γδιῖη6.-- 
Χλωρός, γα]ο, δΒδ᾽]ον, ὈΘΙοΚοδ ἐὴθ μαδὶθ γοῖϊον 
9 οὗ ἀγγ δὰ υἱοῦ ΒΟΤῸΒ δηὰ Ἰοδυθ οἵ 
ἴγ608 ; (8 Οοπδίδη(ἰυ8 νγ88 οδ δὰ (ἸΠ]οτγδ, οἃ 
δοσουηί οὗ μἷθ ρα θῆθδϑ. Βϑοδυβο δ θδί ἷπ εοι- 
ἹΛΟΌΏΪΥ οδ] θὰ ρε}]6, δῃἃ τηϑῖζοβ τθϑ οὗ ἃ οἴδγεῦ 
Βιο, γ68, (Γη5 (ποῖ [0 ΟἾΔΥ, 115 χΌτο οὗ ἃ ραΐε 
ἢΟΥΒ8Θ 18 γοϑύ δρργορυδίθ.-- τη ἴδ ΕΙΝᾺ ὅ8ὅεεὶ. 
ΟὔΕΒΝΕΙ, : ΤῊ βαϊη(8 ΡΓΆΥ ἴοτ ἰἢ 6 βδοοοπὰ Οοιίηξ 
οὔ σμγίδι ᾽ιδὲ 85 ρδιγίατοινββ δηὰ σἱχυίοουβ πιθοῦ 
οἵ οἰὰ δἰριοὰ ἔον Ηΐβ ὅτϑι σοιαΐησ (58. χὶν. 7: 
Μυϊο σ. 34).-- - Ὡ 6 οχρσθδϑίουβ σοϊδιῖτο ἰοὸ ἰδ 
ΟΘΘΌΡΓΘΙΘΘΟΒ ὑπ ον (δὲ8 Κἰχί 568] δτὸ ἰδῖκϑῃ ἔγοαι 
1584. ἰΐ. 19-21.. χιϊ. 9, 10; χχὶν. 28 : χχχῖν. 3, 
4. Ετοκ. χχυχὶϊ. 7, 8, 206] ἰϊ]. 16,16; Μαῖιί. χσὶν. 
29: [ὑκο χχὶ. 28. 

ΤΊιΘ οχροβί(ἴοη οὗ (86 856 418 8 ρ]δοοὰ ὃγ ϑίασκο 
οὔ 186 ΟΕ ΤΟ -ἢἰδίογί 8] ρ]ιίοταν, δὴ ἃ (ἢ 6 Δ]}} 6τ- 
ὨΔΕΠΥ͂Θ ἰ86 αἰδοιϊβοοὰ 865 ἴὸ ΠΟΘΙ ΠῸΡ (6 ἄτει ὥὅνο 
Β6.}]8 8΄6 δΙγοδαν 00]8]16, οὐ τ Βαί Βον 86 [υ]- 
δΔΙΙποηΐ οἴ 41} {16 8.6 415 15 βι}}} Γ[αατο. δίδυκο 
εἶνοβ 6 στουπαᾶβ ἴοὸσ (δά ἱπεγοΐογο, σοὶ δι εὶγ 
δρφλϊηβι) οδοὴλ ὈΥΡΟΙἢ οδἰ8. 

ΟΒΆΞΒΕΕ, Ῥεγσμο οἴμόν Αἰδιογιδοῖεη Ἐγκίασγυης, 
εἰς. (800 Ῥ. 78): Εἰγεὶ ὅ68)]. Α Ὑδϊῖο, βἱηὶος 
Βοτβθ, δῃὰ δὸ ("δὶ βαύ ὕὑροὺ ἱΐ δὰ α Ὀον, δοὰ 
ἰμογο τλ85 ραίνοῃ ὑπίο δὶπι Δ στον [Ἀΐγαησ-Ξ- 
ἀρέβαρα δὰ δο τννοηί ἔοσὶ ἃ σοῃαᾳυσυῖῃρ, δηὰ {δὲ 
λὸ αἰ χἂς (οΥ βίου ϊὰ) οοπᾳυοῦ. Τμὶβ ἄγϑβι ᾿σιδχὸ 
ΘΥΧἸΌΙ5 ἰο Οὐ Υ]ΘῪ ποὶ 8 Ράζβϑῃ, Ὀμϊ ἃ ΟὈ τ εἶδα 
ΨίοΙΟΥΥ -Οἰὖὐθπο (5 οθἶεοὶ 18. 86 βυρογεσονὶριϊοαῦ 
ψγἢἶσ ἢ γ͵ὁ τπυυϑίὶ σίτο ἰο (μἷ8 ρἰοείυτγο. Ὑθὸ ΒΊΔΕΓ 
8 ἰ πη86 17 ὅται ἀοβονὶ Ὀδ, δ] ἵμπὸπ ΪΒ ὙΟΓΚ ἰϑ 
δβοὶ ἤογ. Ηΐ8 ψουκ 5 υἱσίοσυ. Ηθσ πεηὶ ζοσίἢ 
δοπαπογίηρβ δηὰ (9 ΘΟΠΑΌΕΡΤ, ἡ. 6... 6 ὑοηϊ ἴγοῖς 
Ο1Θ ΨιοίΟΥΥ͂ ἴο δποίμοσ. Ηἱΐβ υἱοΐουυ νεδ8 8 {τἰ- 
ὈΠΙΡΙ δ] ργοδεββίου ἰβτοῦρῃ ἰθ 6 νοτ]ϊὰ. Ηον 4:- 
δ᾽Ι6 δά ἢον σοιηογί Ὁ] Ὲ 18 ἰς (πὶ (Π6 δγεὶ 
(δΐπς τϑυθαϊοά ἰο 8 σοποογεὶηρ ἴμ6 σογοτγηρεοῖ 
δηά ἀοαυιϊιϊπίοη οὗ Ομ γὶβὶ οἡ δδυίδ, ἱβ Ηΐδ8 ΥἹοίουγ. 
Η᾿8 ἢτϑι ῥρτοδοάιυγο 18 Υἱοίουυ, δπὰ Ης 5065 ἤτοι 
Οη6 ΥἹἱοίοΥΥ ἰο δηοίΒοῦ, δὰ δηὰδ πὶ νἱοίουυ 
Αοοοτάϊπρς ἴο ἰμἷδ8, 41} (πὶ Ηθ ἀοεβ ἴ8 υἱοίοσγ. 
Ηο σαποοί ἀο οἰον δ ἔπ δη ἰσαρ. Ἐοτίαῃθ 
οἰδηξοδ ποὺ πᾶν Ηΐ8 ρουθτη πη Ὡϊ. 85 ἰΐ ἀο68 ἴῃ 
(80 ψγδῖϑ οὔ δύ ἩῪ Κη 5, ΠΟ δ Ηϊΐ8 υἱοϊοτγὶ 68 
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Ρυτοϊιαβοὰ δὲ ρσγοδί ΘΧρθη86, 19 {8099 οΥ̓͂ ΘΑΤ ΒΥ 
ϑογθγοίρῃβ, Ὀα ΗΘ ΘΟΠαΌΘΥΒ δ᾿ να γ8---Δϑοϊ υἱοἷγ. 
Ὕο80 ἰπ ἢ 6856 ΔΓΒ Ὑ1}} ποὺ βυ 6 7 Εἰ πι86] ἴο ὈΘ 
ξαϊποά οὐοὸνρ ἰο Ομ γὶϑυ 8 8149 85 Ηἰΐβ ἔγϊθηα, 15 
Ἰυάροά «8 Ηΐθ8 ἴοθ. ΕΥΘΡΓΥ οὔθ 8 σοπαμοΓοά--- 
(8686 ἰο ΘΗΪΟΥ̓͂ ονανϊϑιΐης ἴθ] Ἰοὶίν, (Π 086 (0 88- 
ἴδγ [86 ῬΘΏΑΙΥ͂ οὗ θίθγἢ 8] ἀδηιηδίϊοη.---Τ  δοιο 
(Ρα. υἱῖ,. 12, 18). Ηο 18 διπιϑὰ, πού ψὶ (10 
ὅσον, Ὀὰὶ τ ἢ ἰη 9 ον, Ὀδσδυδο (8ὸ Βμοτί βοτὰ 
Ῥαϊθ (80 δοιηθαίθης ἴῃ τοδί ἀδηρονγ οὗ Ὀοΐης 
πουπάοά πἰπλθ6}}, 1 1δὺ (6 Ὀον,, οἡ (.:.6 ΟΥ̓ ΒΟΓΡ 
μδηὰ, 8ἐγῖῖκοβ ἴσο δίδύ. (μαι τοϊαϊϊοη ἀ068 
89 “ϑυπογὰ ἴῃ Ηἰἶβ τηουνῃ ᾿" Ὅθαν ἰο (ῃ9 ““ ΒΟῪ ἴῃ 
Ηἰ5 αηὰ Ῥ᾿ Τὰ βοτὰ ἴδ, δδϑυγοάϊγ, Ηΐ8 πογὰ ; 
(89 Ὀον,, ἀου.}655, 18 ὑμὸ ορογδίΐοη οὗ Ηἰβ δ ρὶ- 
τι, ἴῃ 15 διΎδθαΐη 88 ΜὙΠῚ1] 88 115 Ἰυάρίηρ 
Ῥοποτ.) ἡ 
Ῥονιοσκ, [76 Οἴὐωγεε οΥ Τίπιε]. 12εν Τα ον 

Ζεὶϊ, εἶπ Οεαϊολέ ὧι ζελη Οεδάησεπ, ὥδογϑοίζέ υοη 
Ἦν. Ἡδιῦυτρ, Ῥογίμοδ, 1880. Οἱ ἰδ9 5΄χι 
8981. Απ αδἰΐοιαρί ἰο ἀορίοί (880 δοδβιιῖοαὶ οΥ 1818. 
[““Μοδηεΐπιθ ἐμ9 ΘαΡμ ΓΑΥΘ δυμταρίοτηϑ οὗ δ6Τ 
ὁηᾶὰ; δηὰ 4]1 ἰὴ 9 ΒΟΘΏΘΥΥ͂ ΔΌΟΥΘ ρῥγνοοϊαὶ πιρα ἐμαί 
(80 στοιὶ 18 σαι δϑίσορῃ!θ γγ88 Ὡθᾶγ. ΤἈθΒὰη δἱ 
τἰβης βία σαοτοα απὰ [6]] Ὀδοῖς, εἰ6.}1 (Τ 6 ἰάθ8 
(δαὶ ἰῃ ἀοσαγίηνς οοϑηχίοαὶ πδίυτο οχίγοιθϑ 60ῃ- 
δίδΏ (ἸΥ ὈΘΟΟΙῚΘ ἸΟΤΘ ΒΒΔΓΡΙΥ Ῥτοπιϊηθηί, 18 διι- 
κεοϑίοά, Ὀὰϊ ηοὶ ποτἰκθαᾶ οαὧέ ῖιἢ βυαβηοϊο πὲ οἾὁ6 8 Υ- 
1688. ἀοοογάϊηρ ἰο δον ρία ΓΤ, τ οσθουον, (ἶ  Θο5Ππ|ὶΐ- 
68] ἀομ νυ ]βίοη ἰ8 ἢ γϑὶ ροτοϑρίὶ Ὁ19 ἱῃ Θατί Ἀ]Ὺ 118.} 
ΨΑΝ ΟΟΒΤΕΒΖΕΒ, 226 Οοτίοσεδοαδ (ἰἶν6 τη 6586}- 

ξεν οἵ παῦτ)ὴ: 7Τ άργεος ἐπ Αὐυσωδίμϑ 1810, ᾽5 Οτα- 
νεηλασό. Οἱ οἷι. νἱ. 1-8. Τὸ ἱμϑῃθ: 224 Οοτγίον 
ἐπ χίἧπε εἰϊεπάοπ, δοδολοιμιοά ἴθ ἀεέ ἰϊοἠξ ἀο᾽ οὐλγίδιε- 
ἐύχε Ηεϊορεπδαγίπσ. “"Ο» αἀἐ ἐιοεεδ υγαασ, υἷα 
λεπι δεξολικί, ἀεζεη τιιφίυετδίοογα!ῦ, απίισοογαξ 0Π28 
ἐεχεί υεοἰδείεεκεπεηά, ἀαὲ ἀέπὶ 6626 ππαολὲ ἐδ σοσοευεη. 
θα ἰμ6 βϑύϑῃ 36815, δηὰ ραγιϊοααΥἹ (16 ΓΟᾺΡ 

ΒΙᾺΟΓΘ, ἰμθτο 8 ἃ ταγίοιυ οὗ βρϑοΐαὶ ᾿ἰξογαίαυθ. 
860 ΠΙΥΠΙΕΝΤΗΛΙ, Αἰτολίοατίια, Ὁ. 822, 8.66 75- 
ἱτοάμεοίζοπ, Ὁ. 71.----Ἰ,.. Ηογάσκε, ζεδεν ἀκα8 ιρεῖδϑέ 
Ῥμνά, εἰς. Ταδίηρθοη, 1880.---ΟὙΝΝΊΝΟαΗΑΜ, 22.8- 
δεγίαίίοπ οπ (δὲ 86αΐδ, 6οἰ56. Ἰιομάοῃ. 

[ἔτοιῃ Μ. ΗΈΝΚΥ: ον. 16. 746 ωταίλ οΓ ἰδδ 
]απὸδ. Ὑδουρὰ ΟἸτῖϑὺ 6 ἃ Ζαπιὸ, γοῦ Ηθ ᾿σδῃ 
0 ΔΏΖΤΡΥ, δγϑη ἰ0 τσϑί, δηὰ ἐδ τὐγαίλ 97 ἰλδ 
απ 1ῖ86 οχοροάϊηρς ἀτγοδάΐι!; ἴὸν ἢ τὰ9 Β6- 
ἀθϑθον, παι ΔΡΡΟῶΒ605 ἐλὲ ισγαίὰ ο,7ΧἸ Θοά, ΗϊτΒ0] 
δ6 ΟὟ τγδίδΒία] ΘΆΘΏΥ, (“ ΓΒγου ἢ οὐγ Γο)θοίΐ ἢ 
οὔ Ἠΐβ δἰοποιιθηὶ,᾽}) ψΏΘΓΘ 884}} σγὸ Βᾶὰγθ 8 
Ἅτίοπα ἰο μἱοδὰ (Ὁῦ υϑ8' 7΄λεν μογίβῃ σἱϊποαυϊ 
τοπιθᾶγ, νγῖο ρογίδα ὈΥῪ {6 τγτϑῦ οὐὗὁἨ 10 Βοάθε- 
ΤΩ6}.--- ον. 17. Α58 τϑῃ δᾶγο (μοΐν ἀΔΥ οὗ Ορροῦ- 
ἰππὶίν, δὰ ὑπο" Βο80ῃ8 οὗ ρζγδοθ, 8ὸ αἀοἀ δὰ8 
Ηϊ8 ἀλλ οὗ νἱζῃίθουβ ψγαὶῃ; δηὰ σῇθη ἰδμαὶ 
ὧσν εοπιεδ, (06 τηοϑί βἰοι(-οατίοα β' "6.8 ΥὙ]]] 
ποὶ δὲ αδἰία ίο δἰαπά Ὀδίοτο Ηΐῃι.--- του Βο- 
ΛΕ: Μοῦ. 10. Ποῖ ἰοησῦ Τῆθθθ τοτάβ οο- 
ΟΌΡ ἔγθαυθῃι Υ ἰὼ βογίρίυτο, δῃὰ τὸ ϑρόκϑῃη 
πῃ ΥΤαγίοιιϑ ὙΔΥΒ: 1. ΑΒ ἔγοτη πηλὴ ἰὸ ΠΙΔΏ Ὶ 
2. Α5 ἵἴτοιῃ τῶ ἰο ἀοἀ - 8. Α9 ἔγτοπι Θοἀ ἰο 
8. Ῥαθβίπρ ὈΥ ὑπ ἤγϑὶ τηοάϑθ οὗ ὑποὶνρ υὑ8ᾶσθ 
--οοτρ. 9οὉ νἱϊ!. 2; χίχ. 2; Ῥᾳ. ἷν. 2; ᾿ἰχὶ ζ. 8.--- 
ἯΘ 6016 ἴο ἰδ ΟἰδοΡ ἔτγο. 1, 7Ὺλὲ Ἡξοτάς αε 7γοπι 
ῬαΉ (ὁ Οοα; ΘοΏΡ. Ῥα. τἱ. 8 ; χίϊὶ. 1. χχχν. 17; 
Ιχχῖν, 10; Ἰχσχὶχ. ὅ : ἰχχχίχ. 46: σο. 18: χοΐγ, 
8,4; ἨδΔΌ. ]. 2; Βογ. τνἱ. 10. [π ἐ1|680 Ρηββδβ68 
ἘΠῸΥ δῖο ὑ8ὸ ἰδηρύδρο, (1) Οὗ εοοπιρίαϊπί. Νοὶ 
ΤΌΣΙΩΟΥΪΏΚ ΟΥἩ Γγοϊἰηκ, ὈὰΓ τ ηδὲ ἔῃ Ῥβαϊπἶδί 
68116 ““ σοχηρ δἰῃίηρ,᾽᾿ δὴ ὀχ ργοβδίοῃ οὔ νγθαῦὶῃ 688 

21 

ὉΠΔΟΥ Ὀυτάθηβ, (2.) ϑεὀυηιίδοίοη. (8.) Ζηιφμίνψ. 
(4.) ΤῬϑαρεοίαίίοη. 2. Τὰς τοογὰάξ αΔ ὕγοπι Θοὐ ἰο 
πιαῆ; σοΙΡ. ἔχ. Σ. ὃ; χυὶ. 28᾽; “4ο9.). χυὶὶ. ὃ; 1 
Κίηρξβε χνὶιϊ. 21; Ῥϑ. Ἰχχχὶϊ. 2; Ῥγονυ. 1. 232, γἱ. 
9; Φογ. ἰν. 14. Τακίης ὉΡ [680 νογὰ5 οἵὨ αοὐ 
ἃ9 Βροΐίζθῃ ἰο ἀϊδονγθηῦ οἰ8565, νγνο νοι] ἀνν6}} οἢ 
(λ9 70] ον ς ρΡοϊηίβ: (1). ζοησ-διεγίπ). Ιὺ 18 
(ῖ8 ὑπαὶ 18 Θχρυθβϑβϑα ἴῃ ἴῃ 8 Ῥαβϑαρο ἰη τοι ϊδἢ. 
(2.) Τχροείωίαιοη. Ἡον Ἰοης δ] γ9 Ὀοίνγοοη 
ἔσο ορϊηἰοηβ ἢ (8.) δηίγεαίψ. Αοα Ὀεβοθοἢ 68 
ταδῃ. (4.) αγπεδίπεδδ. ἴδ.) ϑογτοιν. (θ.) ζδνεναϊα- 
ἱπσ. (7.) Ἰατηῖπσ. 

ΞΒΕΟΤΙΟΝ ΞΊΧΤΗ. 
ὃ ἣ 

71ἀεαΐ λδαυεηὶν Ἡρονι4-»ἱοίμτε οὗ ἐλ6 δευοη Τεπὶί6- 
(αἰ Τγυπερείδ. (ΟἿ. υἱΐ.) 

ΟΘεπεγαὶ.---Τ 9 Γην 8019 ΟΒ τοὶ ποτΘ ἀπά Ὁ6- 
γοηά; Β6Γ6, ἐ.) 9 δεαἐ64:---τΑὶ] ἸἰΔηϊ δοπμαῦ δ γοσϑ; Ὀ6- 
γοπά, Ὀϊο58θα σδοηαυθῦοῦθ. 186 θαι ἰης, δπὰ 118 
ἀοοίΓϊ πα] ἱπιροτὶ (δοκιμῇ οδαγδοίογ ζοὰ Ὁ ΨΦ4πι69 
88 δικαιοῦν ; οῦι. Υ. 4 ; ΦἈπ|68 ἱΐ. 231). ΤῊΘ ἢ6- 
εἶοοὶ οὗ 89 αἰδϑιϊποιίΐοη Ὀοίνγοοη }.5ι1θοαιίοη δηὰ 
ΒΟΔΙ Ως 88 Τοϑυ θα ἴῃ ἃ Βαἃ οὈδαιιταιίοη οὗὨ 89 
οὐδηροὶὶο ἐυὰηἀδιηθηία! ἀοασίτϊ 6 οὗὨ }ι15ι1 δ οαιίοι, 
Θϑρϑοΐδ᾽ Υ, ἰὼ ἰγοο σγοαὶ ἐμοοϊοχίοαὶ Ββοϊιοοϊ-οἱ ῥα 
οἶθ8. Ασοσογαΐϊηρ ἰο ἰμ6 ἰάθα οὐἩ ἰδ Αροβίΐϑθ 
ΦΑΠι05, ΑὈΤμ πὶ 8 7μδἰεά, ὅοη. χγ., διὰ 
δεαϊεά, αθῃ. χχὶΐ. Ξ΄ἴηοο 1.8.1 σδίϊοη 8] ΤᾺ Υ8 [8.608 
Ῥἶδοθ ἴῃ ἃ ἕογυπι οὗ }ιιϑίϊοθ, δῃηἃ δϑῖησθ (ἢ 6 γ0 8Υ9 
αἰ δογθιῦ βοτὶβ οὗ ότι τ8 (πε (9 Ατί. ὃν ΤῈΒ8- 
ΤΕΕΟΕΝ ἰῃ Ηογσορ᾿ 8 πονκιοραἰε), Φἀτὰ 68 οουϊὰ 
ΒΡΘΔΚ οἵ ᾿υϑιἱδοιιΐίοι αϑ απ ἐπιρμίαίοπ οΥὙ 7}α ἢ, 
48 τίσλίεουιϑπεδ8, διὰ ΔΡΡΙΥ͂ 89 ἰθγηι οὗ δικαιοῦν 
ἰο 808]. [Ιἢ {86 οὴθ 0886, ἴῃ οοαγί οὗ δ6οῃ- 
Βοΐθῃησθ 788 ἰηἰοηᾶοα, ἴῃ {6 οἶον (9 ἔογαλ οὗ 
(16 ΟΠ υΤΟἈ τγὰ8 οΘοηἰ οι ρ ἰθα (“ 8ηἀ ἢ τγ89 οα]] 6 
8 γί θη οὗ αοἀ᾽᾽). 866186 δηρθ Οὐπι, οἢ  δἴμθθ 
ἰϊ. [δὰ οῃ Βοπι. Υ.].--- 6 β'ϑα ἢ ρ ΒᾺΒ ΥΘίο ΘΠ 69 
πού δοϊοἷγ ἰο ἐπ 148. (ἴπη6, Ὀὰί, ὑπ γου ἢ (η6 τ ο]9 
ΒΘΟΘΒΒΙ0. Οὗ ἐ86 Νοῦν Τοδβίδιπχθηϊ {πη (ὉΥ ΒΙΘ ἢ 8, 
ἰπάθοά, πῃ 8 οθογ] 8686 ἀδηῃοϊηϊηδίοα [ἢ 48. 
ι1π|6}, ἰο {110 ΔΒΒγΠ69 οὗ βδἰπὶβ ἰὰ ἔδοθ οὐ (89 
ἰοτιρίδιϊο!δ οὔ (ἰιἰ8 ψοτὶα. Τδὶ 18, {μ6 βιοα]ηρ πα 
6Ὦ. Υἱ!, τοὶδίϑϑ ἰο 9 Τυυμροίβ ἴῃ οἷν. Υἱ}}. Τα. 
τ Ὠἰσἢ ἐπθ ἴον ΑἸ Ζ618 ἅτ βίδίϊομθα οἢ (86 ἔοιιν 
ΘΟΥΓΏΘΓΡΒ οὗ 89 ον ἰο ΔΟΘΟΙ}118}---ὩΔ ΟἸ Υ, ἰὸ 
Ἰοοδβο ἐδ ἤουν πϊη 8 οὗ (6 οαγί, (6 ϑρ᾽ εἱί οὗ {ἢ 
του] ὰ ἴῃ 8]1} 118 σγουῃ ἀ ἤοστηβ, ἃροὴ ἐπ θα ἢ δᾶ 
{10 868, ἰο ἰἦα ΓΘ ὑπ θῶν: ἃροὰ {119 ἐμοοοτδίῖο Ὀϊν᾽η9 
ἰηβεϊαιίοη, οὐ ἰδ 6 ΟἸιαγοῦ, δηὰ ὑροὰ πϑίϊοηδ) 
116, ἰο Ρύυγρο μοι πγοῦσι στοδὲ ἐθταρίϑο 018 ---- 
τ ἶϑ, τὸ σοροϑὺ, 18 ἔ0] 8 9 ἴῃ ὑμ9 λυ ρπιθηίβ οἵ 
(86 Τραροίθ. [ἢ γοίθγθμοο, ΒΟΥΘΥΘΣ, ἰο 8.689 
ἰοαιρίδιϊοηδ, τ αἰ οἢ δ ΚΘ δηὰ ἱπὰρον}} (Π6 τὶ δὶ Ὁ]6 
ΟΒαυγοῦ, (86 ἰμν 1019 ΟΠΌΤΟΙΝ 18 σοργοβοηϊοα 88 
Αβϑυγοα---ϑϑαγοά, ρϑνὶὶγ ὑἐμτου σὴ 6 Βο 8] ἰὴ ς οἵς- 
Γδοϊοὰ Βογ δηὰ ρδυΥ ἐδγουρῇ [10 ΘΕΙΓΥ οὗ (89 
Ὀ]οββοὰ ἱπίο ἐῆ6 ΟἸμυτοι Τοϊαπρμαηΐ Ὀογοπά. 
ὝΒΘα ἰΐ 18 ἀδοϊαγοά (Πα ἢ 9 ΑἸ ρ 618 ὨΙΑΥ͂ ποὗ 0059 
19 π|ῖὶηἀ5 οἵ ἰοππρέδιϊοη ὑπ{1] (μ 6 868] 18 60η- 
δατηπιδίοα, ἰη (δ) ῬΥΪΟΥΙΓΥ͂ οὗ (89 τἴτ6 οὗὨ 019 868]- 
ἰὴ [89 Ῥυΐουειν οὗ βίγοηρί ἰῃ ἐμ δβϑαϊοὰ 18 ὁχ- 
Ῥτοβϑβθά. ΤΈΘΥ ἃτο οβἰδὈΪ δ 6 ἃ ἰΒγοῦρΡὮ ἰμ9 αἸΗ͂, 
οὔ 86 χτο6 οὗ βιολαΐαδίηθβθ. Ι͂ἢ οἴδρ. σὶν. γγϑ 
Ἰοατὴ ἐμαὶ μον ΔΡΡτΟΥΙ νεᾶ8 οοπάϊιοηθὰ ὈΥ͂ 
ἀρνὶ σμίηθβϑ, ρυτὶ ἐγ, δὰ (6 δγοϊάβδησο οὗ ζα}86- 
Ἠοοά, Ὀυΐ τὸ ταιιβὲ ὅτϑιὶ πον (μδὺ {π6}} 808] πη 
8 Θῃη ἰΓοἷΥ ἃ ποῦ οὗ στ800.---Οὐ ἐδ6 ἱπιροτὶ οἵ 
180 7οὼγ τοὶπάς ἔτοιι [1.9 ΤΟῸΣ ΘΟΥΏΘΕΒ οὗ [λ6 ΘΑΓΙΒ, 
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186 εαγίλ ἰἰ86]7, {86 4εα, {πΠ8 ἔγχεον, (6 γί δίησ ο77 (λό 
δυη, 86 ἐπγωγίπο, 89 πυῦον 144.000, 866 (6 
Εχεα. ΝΟΤΕΒ. 

γ͵ἘῪΘῸ μᾶνϑ δ᾽ γοδὰν ἀδπιοπδίγαί οἀ ἰδ δὶ (ἢ ᾿ἰ 6 Γ᾽] 
ἑπἰογργοίδιίοη οὗ (ὃ ἵτεῖνα ΤτὶΌ68 οὗ ἴϑτδ6ὶ 85 
μβανίμς Γείογοησο ἰο (86 618} πδίϊου ἴῃ ἴΠ6 ἰδ5ὶ 
εἰπιο, 18 ΓΙΘΡΙΥ υπιθη80]06θ. Τ86 Βυιθο]ϊο ἀοπὶς- 
Ὡδίίΐοη οἵ {ἢ σλοβθα βογγδηίβ οὗ ἀοἀ Ὁγ τ᾿ 6 πΠϑδῃ1θ0 
οὗ (6 δρὶγίίυδὶ ἴβγϑοὶ, 8, ὨΟΎΤΟΥΘΡ, βυδοϊοης 
Ευλγϑηῖϊγ ἴον (86 ἔαοί (μὲ 86 Αροϑιΐθ 8 ἴῃ 
σον [6 σΟΠΘΓΔΙ ΠΟΡρΟ οΥἁ ἃ χοϑίογδαιίοῃ οἵ ἴβγϑϑὶ 
δὶ τὰ 88π}6 {πη0 (δὲΆ ΒΘ σοπίθι ᾽ Δί 68 ἃ ΠΠΟΓΟ ΟΧΣ- 
ἐπα 6ὲ ο᾽489 οὗ οἰθοί Ῥϑύβοῦϑ. ΕῸΓ 845 [89 ΒΥ Πι- 
ὈοΪῖ6 ἢδπι6 οὔ ἴδτγϑοὶ ἐἰσοβ ποὶ ὀχοϊαἀθ Ὀδ᾽ ᾽ν ΘΒ 
ἔτοαὶ [6 Οδηι 168, οί ἴον ἀοθδ ἰἰ δυΐ οὐυὐὐ ὃ6- 
Ἰονυίης δοννδ, ΟΥ 1Π0 ΒοΟΡΘ ἐμαὶ ϑγϑοὶ, 885 ἃ Ρ6ο- 
Ῥὶς, ν}} γοὶ Ἔσχογοῖβο ἔδι ἢ ἴῃ (Ποὶν ἰοὴρς πορθοιοά 
Μοβαία. Τὸ νι 6}}-Κηον Φυάαίβιϊσ δρργθβθη- 
βίου οἵ (8 ϑεα)ἑης---αἀἰβου θὰ ὈΥ ἃ5 ἰη ἴΠ9 Εχθ- 
ἐοιϊο 8] Ὀ  νἰβὶοη---Ὅθα γα ρου ἰΐ ποὶ ΟὨῪ ἴΠ86 6Χο- 
οιῖο8] διδὶη οὐ ζγοββ ᾿Ἰτογ] 655. Ὀὰ1 6180 ἰδ 6 
Ὀϊοὶ οὗ ἀοζιῃμδι}04} ΘΥΓΟΥ, ἰπ πιαϊπί δἰ πἰπρ ἰπδὺ ᾽ῃ 
6 θϑηὰ οὗ ἐδμ6 ἐἰπη66 [8γ86] σου]ὰ δζηὶῃ Ρ088655 
Ὠδ 1 0Π8] ρΡγογοζαῖγοβ ἴῃ ἰδ6 Κἰηχάοπι οἵ Ὅἀοὐ, 
ὙὙὮΘη ἰΐ νγᾺ8 ργθοίβοὶ Υ οὐ δοσοιυηί οΥ̓͂ ἰἰ8 Ὀτοίο- 
ΒΙΟΠΒ (ὁ διιο ργογοχζαίίνοθ ἰῃ {μ6 τηϊάδϑὶ οὗ (μ9 
8569 (δαὶ ἰΠ6 πδίϊοη ἱπουγγοά γο)οοιίοπ. 

Ευτιμοτπιοτο, (9 δοίἰδοἰοηΐςΒ 84 ΒΥ ΟἰΓΥ͂ 
οΥ̓͂ ((νὸ 110]6 οὗ 189 Βοα] δα μ᾽ οδὰ [00 1.8 ΒΥ πιο }168] 
ΘΠδυδοίοσ, Τ{πθ βρθοΐὶαὶ ἀπο οοθηδτυ, τυπηΐης 
(του 6 βαπογαὶ ἀπο ΘΟΘΏΔΡΓΥ δηὰ τ} 0116 
᾿ηγΑΥΙ Δ ΌΪΥ ὈΥῪ (Π6 ἐδοηΐϊο δυο 1000, ἰ6 {86 ΘΥ̓́ΟΓ 
ΤΟΟΌΡΓΙΠΩ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ οὗὨ δοοσγοὰ [Ὧ|1|π685, δδογοὰ 
δοιμρ] οί ο88. Αμαΐη, {86 ἴγθο δγυταηροιηθηῦ δηὰ 
χη ο(} βολιίοη οὗἉ ὑπο Ἰ18. οὗ (89 ἐνγοῖνο Τγίθ68 (866 
Εχεα. ΝΟΤΕΒ) 4τὸ ἴῃ ἔδτον οὐἩ {18 δυο] αὶ 
οἰμαγδοίου ; δηά ἰξ 8 πο ᾿ἰθὴβ βιιρρογίοὰ ὈΥ 19 
Ῥοτγίθοι οοὐύγαϊπαίΐου οὗὨ ἱπάϊνί ἀυαὶ ΤαυϊΌσ68 1 Το- 
δρεοὶ οΥ̓͂ [9 πιθοῦ βοϊοθοίει ἔγοιαῃ οθαο. 9 
ταδὶ Π6 ΓΘ χορϑδί (Π9 δβίβιθιηθηΐ σου ϊου θ᾽ Υ δ 0 
ΘΒ ΓΘ, ΠΑΙΩΘΙΥ͂, (μαῦ (μ9 Βοϊθοίΐοα ἀοθ8 ποί 
Θχοϊιθ ἔμγι! ον οἶτοὶοθ οὗ ὈΪΘββοὰ οποβ. Τ8θ 
Β61η6 ᾿} 674] ὀσχοχοβϑὶβ Ἡδίο ἢ, οὐ (86 ὁη6 Βαηά, 80 
Θχοθρυϊ Αγ ἔλγοσβ Δυάαΐδη,, πνοιϊὰ, οα [89 
οἰἰοῦ μδηά, ἰηῆϊοὶ πηοϑὲ βογίοιιϑ ἀδίγ θη ὌΡΟΠ 
δι 10 ἴἰ ἡ γθ Ῥτγοροβθα (ὁ δρργοβϑηὰ (ἢ9 ἰεχί 88 
ἀοοϊαγίης ἰδαὺ ΠΥ 26 »}.85 διοιιϊά, ἰὼ (86 ]δϑὲ 
(πιο 5, Ὀθσοπιθ Ὀοϊΐονοτα, Ὀυΐ ἐμαὶ (Βοὶν πα ῦογ, 
ἢόονγανοῦ, ΒΒου]ὰ ποὶ ὀχοθοὰ 144.000. ΤἘ9 δοαϊοὰ 
8τθ (ρ ἰγτὰθ βίδη -Βοϊ 6 γ8 οὗὨ τ ᾿ἰνίηρς Ομ ἢ 
(Βτουρδου ιἢ 6 ἂγ;ρ8 οὗἩ τ6 ΟΒαγοῆ, (6 ΡῚ Δ ΓΒ, 
δέφιϊηθὺ σὰ ΠΩΔΗΩΥ͂ ἯΒΟ 8.6 τνϑαὶς ἰθδὴ ζογ 
διρροσί. 

Τιιῖ8 ἐγα Ὦ ͵ 5. ἰαιπηοάϊαίοἶγ οχρτυοββοὰ Ὀγ (ἢ 
βδοοπὰ ρατὶ οὔ (ῃ6 νἱβίδῃ, (9 νἱϑίοη οὔ (ἢ ἱππα- 
ΤΩΘΓΔῸΪΘ (τοῦς οὗ ὈϊΪοββοὰ οὔθβ. Τῇ 686 δΓΘ ὁἢῆ- 
γδοίογζοὰ ὃν (80 ζοϊ] ον ρς ἰλοβ: 1, ΤΉ ΘΥ ἔοτγπι 
8 ΘΟΌΏΓ(Ἶ655 ἰὨΓΟΠ: ἴπ ΔΗ ΠΠ 6518 ἰο9 ἀοοίτ! αὶ 
Ῥαγι συ] τ θη, 2. ὙΠΟΥ δγὸ ἤγουν ἃ} πϑι 08 δηὰ 
(τὶ 068 ἀπὰ ρϑορὶθϑ απά ἰοπραθβ; ἰπ δη |16818 ἰ0 
οὀχοροίΐοα! ρδυιϊ συ ]ανί δῆς, τ εἰσι βίδτιαη 8 ἴπ6 Αρο- 
ΘσαΪΎΡ86 Μ 10} ἃ δ ἀαϊβιῖο ἰοηάοποΥ. 8. ΤΠΟΥ ΑΓθ 
Ῥοτγίβοιβα : {πον βίαπα Ὀοίοσο ἴῃ. ΤΏτγοπο οὗ Θοά 
αηὰ (6 [(διὉ, οἱοίμοά ἰῃὰ ψῃϊίθ τοῦ68---ἰῃ 6 
Δἀογηπθης οὗ πο] π688---2δηὰ Ρ4]η18---8ὁ8. [06 }8 
οὗ νἱοίοσυ, βῬΡθδοθ δῃἋ [6βἰϊν8]---ἰη (Ποῖν Βαπάβ; 
ἰῃὰ δηι 6815 ἰο Βἰοτδγο να ρατὶουϊαγίβιῃ, τ 16 ἢ 
ἰγοδίβ οὗ δβῃ ἱτπηπιοάϊδί 6 ΘΓ ἱπίο ὈϊΪοβϑθ 685 ἴῃ 
σοποντα  Υ̓ τε ἢ τα ἀἴεθνα] 1άθ85 (σου παρ. ἰδ9 
Ῥυϊνιϊοχο (09 τοϑυίυτβ, ἸΟΌ ΚΒ, Ῥτιθβίβ, δϑοοίϊοδ 

“ 

ΤΠῈ ΒΕΨΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. Χ90ΗΝ. 

ΜὯῸ αγτθ ὈΠῚΪ ὉΡ 6 Βοϊηοϑα οὗἨ ὑσκβ, δοά 
σΔ]οηάδν βαϊηἰθ). 4. Τμεὶγ ΟΥΥ: Τ86 88] νδιὶοδ 
ἷα τὶς οὖν Θοά, εἰς. ;--ἰ ΒοΥΟΌ ΕΥ̓ Θυϑηοὶο; 
ἰς 15. ονθῇ ἃ Ῥγοίεδὶ δζδϊ ηϑὲ 41} γἰᾳιθοῦπηοβ οἵ 
ΜΟΥ δηἀ ἀοοίγτίηθ. ΠΗ οὐ ἀοὐ δηὰ (δος 
[ατηῦ : ἴῃ δηιὶ μ6 818 Ὀοϊἃ (0 γμἱει 5: 1ο-αχοϊπεῖτε 
δηὰ ἀοϊβϑιἰσ-Ἔχοϊαδῖίνο ἔοταβ οὐ Ὀεϊϊεῖ. ὅ. ΤΈο 
Αἰὰθῃ δη4 (μ0 δβοηρ οὗ ρῥγαΐϑθ οὗ {μ8 σ8ο]ς δηχεῖ 
ΟΥ βρίγιὶ που]ά. 
Το κτοδίὶ ΗἨδανθη-ρἰοίασο οὗ ἐμ μογίοδοίοὰ ἰς 

δοοοιηρθηϊοα ὈΥ ΒΕΔΥΘΏΪΥ ἰπδίσγυοιΐο8 ΘΟΠΟΟΓΏ»- 
ἴπς (86 ογἱρίη οὗ [80 ὈΪ 58οά, ἐμοῖσ ἐπ ά 1685 ἐγαὶα, 
{μοἷν σμδγδοίον δηὰ ἀοϑίϊηγ. Ετθη 186 ἔδιι οἵ 
8 Φόοδη ζαϊ]οαὰ (0 σγαβϑρ ἐδ οτἱ σίῃῃ οὗὨ {}1686. ᾿Ἰδυ- 
ΠΠΘΓΔΌΪ6 ἐμ τοῦ 5 οὗὨ Ὀϊεβϑοά ομοα δηὰ {86 Βεῖραὶ 
αἱ ψὨΙΟΝ (ΠΟΥ δὰ αὐτίτοὰ. Βυΐϊ οὔς οἴ [88 
ΕἸάοτβ, ἰο τσβοαι 6 ἀορί}8 οὗἩ ἐπ Ὠϊϑίογυ οἵ (δὲ 
Κιηράοπι δῦ πὸ βοογοί, τουσμβδίος Ηἶπὶ δὴ ἐσ- 
Ρἰδηδίίοη: Ηθ εἐχρίδίπβ (1) τρλέπεε ὑμοῪ δδᾶτὲ 
Θοπ|6---οἶἱΖ, οὐμξ 9. στεαί ἐγχιδιζαίζοπν. ΑἹ οὐ 
ἔγοτι ὑπποόνγη ἀορί8 οὗ βυβδετίηρ, οὗ δοπδίει--- 
πού Β᾽ΠΙΡῚῪ ἴγοπι υἱβὶ Ὁ1]0 τρϑυί γτ- πε ἢ 55 (568 
Κοαι. Υἱ.). ΤΟΥ͂ δυο δ}}] υδϑιοὰ {ἢ εἶσ τοῦς, 
δά τηδάϑ ἔθπὶι τ 116 ἴῃ (π6 ὈϊΪοοὰ οὗἩ ἐμὲ 1,Ἀτοῦ. 
1 τ 9 ἀδρίὰ οὗ ἐμεῖν ἐσροσίθηςο οὗἁ δβυΐϊοτίθε, 
ΘΟΥΤΟΒΡΟ 8 (μΠ6 ἀδριὰ οἵ (μοὶσ δχροσίθηςε οἵ 
Βαϊ υαιἴοη : ἰμ8 γ 8}} τοοοχπῖίσα δηὰ δοιΐδαϑ ἰδ 
τ οΥ] -τοσομ οὐ πᾷ Αἰοποπιθηί, Βαὶί, διραΐπ, πὶ 
{μ689 ἀορί 8, δογγοϑροπὰβ (86 Βοῖρηῃςι οἵ ἰδεῖν 
οι]. Τμὰ8 γὸ Βαῦθ (2) δὴ δσρ᾽δηδίϊοι 85 ἰὸ 
τολίλον (ἸΟῪ δ γθ διε γϑά--ὐἱξΖ. δοζοτα ἐλε ΤΏΜονε 
οΥΓ Οοά, ἴο ἃ Ὀϊεββοὰ ῥυ δεν βοσυΐοθ, δὕιου [88 
ἰγρ9 οὗ 19 ἴῃ 86 ΤΠ ρΙο; ἴο {π6 Ῥοτγίοος δε115- 
δοιΐοη οὗὨ ΦΥ̓́ΟΡΥ ἸοηρὶπΩ, πὰ ἰο ἔσγοοάου ἴτγοει 
δῖ Βοδί, δὕιον (8ὴ9 ἱπδρο οὗ ἃ ᾿ἰἴὸ οἵ Ὀυκίπεκε, 
(οἱ! διὰ νδπάογίηρ (8. χχὶλὶ.): ἴο ἐμ ζ0}1 διὰ 
σουηξογ 8 Ὁ]6 αἰ ΒΟΟΥΟΥΥ͂ οὗ (86 Ἰογῖα] Βαγνεὶ οἵ 
{86 8ϑ66ἃ οὗὨ ἰεῶγβ, γϑϑ, ἰο ἰμθ αἰβοοτετυ οὗὨ 89 
ΒΘΑΥΘΏΪΥ͂ ΡΘΑΥ] (0 ψ ἰς ἢ ΟΥΟΣΥ ἰξδὺ 885 ἑατηεά 
(3ε6 ἔχεα. ΝΟΤΕΒ). 

ϑρεεϊαὶ.---ΓΥ̓́ ἐν. 1.1 Ὑατνϊοῦ ἤοττοβ οὐ (86 σρὶ τις 
οὗ (86 που]ά δαὰ 18 ἰετηρί δι! 18. ----Τοτηρίδιϊοῦβ 
85 ίγνίηθ ἀϊερεηβαίῖοπ8.---Πἰτπϊ οὰ 89 ἴἰὸ {ἶτος, 
ΡΙαο6 δῃὰ ἀορτοο.---Ὑ ποεῖν ἀοβῖρτι.---Γ ἐτα. 3. 8.] 
Ὀιογοηϊ τηοπιθη δ ἱπ (μη0 ἀονοϊοριηδθπς οὗ Ξεῖτα- 
(10}--οΒΡ οἷ }}}7 Φεαξίησ. ---- ΤΏ6 δυεδκοηθὰ τολῦ 
41}: Ὀμ. ἐ 15. (6 αἰδιϊποϊΐοα οὗ (8 δεαζοῦ με 
(ΠΟΥ͂ ΒΑΘ τηΔὰθ ροοὰ (δεῖν ἔδίτ ἢ ἴῃ ἐδ Ὀ4ι116 οἵ 
116, Ρδγιϊ συ αΥἹῪ ἴῃ Ἰηοπ 6 15 οὗ τοδὶ πδοτίᾶσε. 
--΄ θὰ ἴῃ ΟἸ]}ν183|.-- ἰἘ τα, 4-8.1 Το Ἰετοῦς αἵ 
ἴ8γδε}, (6 ἤδῦοθβ οἵ αν ἃ, δ8 ἴγροϑβ οἵ Οοὐ 8 
Π6ΓΟΘ8Β.---ΟἸἸ οΒ6 ἢ βίο 68, δον σα, 8ῃἾτη8]8, τορῃ, 
Ομ τ δι ἰδη5.---Τ 9 Τ οἶνο Τυϊθθ8 88 ἰγρο5 οὗ τΒς 
ΘΒ ΔΥΪΒΠ)8.---Οοπβοογαιϊίου οὗ ἃ παίωταὶ ρὶ ἴὸ 8 
ατϑδοΐουϑ κἰ, (Βτουρὰ (86 γῇ οὗἩ ῚΒ6 Βρίτιϊ.--- 
Βοιἢ αιΐί8 ἃγ γὶ ἴδ οὐ σσδδο πῃ ἐδ ὈΤΟΒάεΥ βοῦ96 
οἴ (86 ἰδ γπι---ἰ6 ἢτγεὶ 88 α αχἱἷι οὐ υπιροτιοὰ 
ογοαιΐγθ ἕδυον, (ἢ 6 Βθοοῃ 88 8 σὲ οὗἩ υππιετιιεὰ 
τοἀοπιρίΐνο βαϊναι: οἢ.--Ἴ8ὸ Τεῖτο Ῥσγῖθοξ τγ ρ65 
οὗ (Π6 {Ὁ} π688 οὗἩ (06 Θματίβιαβ ἴθ ἐμδὸ Κιηχάοι 
οὗ αοὰά.---ΤῊῆο οΠοίσς οὔ (Ποῖ, ἃ ἰγρο οὗ ἰδὲ ρετ- 
ΒΟ ΠΥ δ Πἰβίουϊοα ΠΥ ΘΠ οδΘΏ.--- δ ὩΌτΗ ΒΟΥ 
1.000 δ5. 6 ὅφιυτο οὗ ἴμ8 σοπέϊ }} ῥγοβοῆσα οἵ 
ΟἸιτῖδὶ ἴη Ηΐ8 Ομ γοῦ (Ὠγοιρῆ 18:86 νεο]6 3508.--- 
Οοπιριγίβοη οὗ ρηεγίϊουϊαν οπϑτγαοίοτβιῖο Ττιθες: 
Φυάδῃ δηὰ ΨΖοβϑορὴ; βἰπιθοῦ δὰ [,ετὶ ; Ζονερὰ 
δηὰ Βοη)απιΐη.---[Υογ. 9.1 7856 υὙἱδιῦϊα δηὰ 1896 
ἰην βὶ ὉΪ6 Ομ υ τοῖ.---Τ 6 ἔνσο ΒρΡΉΘΡΘΒ οὗ 186 ἰπνὶϑὶ- 
Ὀἷο Οπατοῖ, ἴῃ (ἷ5 τονῖά δηὰ ἴθ πὸ Βογοιά.--- 
ἴῃ ἐμὸ γἱβϑδ]6 Οατοῖ, (Π6 υἱβί 019 δρρϑδγδωοοο οὗ 



ΡῬΟΟΤΕΙΝΟ-ΕΤΗΙΟΑΙ, ΑΝ ΗΟΜΠΠΕΤΊΙΟΑΙ, ὈΙΨΊΒΙΟΝ. ΟΗΑΡ. Υ͂Π]. 1--ΙΧ. 21. 419 

86 ΟμυγΟΝ ΤΑΥ͂ 6 τοδί  Υ οὐβουτοά. [ΙΓ (ἢ9 
υἰβι ΌΪ6 συγ Ὀδοοι68 ἱπυ β᾽ Ὁ] 6 σ9 ἐλ6 Ολμγοελ, 
τὸ ἰονιϑιῖὶθ ΟδυγοΣ οπλοῦσθθ ἰπῖο Υἱβι ὉΠ}. 
Ἐῖ5 τοῦς ΔΡΡΙΪ65 (0 ΟΥ̓ΟΥΥ ἰἶτηο, δα 18 ρϑτιὶ- 
ουϊαυῖὶγ ἰγὰθ οὗ {μὸ ἰδ88ὲ {ἴπ16.---ΤὩ6 ΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
Ἐλδιϊναὶ οὗὁἨ Ῥα]πι8.---ἰγ. 10.1] ΤιιΘ ΘΑΥΘΏΪΥ 
ςοηζεϑδβίοη οὔ [6 ὈΪ6886α. --«Τ οἷν Βοηρ.---[Ὑ78Γ5. 
1, 13. Τὴ βοηρ οὗ ρῥγαΐβθ οὐ 411} βρὶγὶ 5. οοῦ- 
δοταΐϊης ἴπ6 δοηϑυμππιδίΐοη οΥ̓͂ 6 Ὁ]65564.--- 
Βοχοϊορὶεϑ οἵ τηθ δπὰ δηρο]3.--ἰ ον. 18.1 ΤῊθ 
οαἰοολίοηι οὗὕ Φομη ψϊοῦ ἰὰ6 ΕἸ ἰπϑιιαἰ65, 

οοιιραγοὰ πιὰ (μ6 οαἰθοξίϑαι οὗὁ Ῥείον (Φοϊιη 
χχὶ.).---ΕΥ̓́εν. 14. Ηυπι ΠΥ οὗ ἰδ σταϑὶ Αροϑι]6 
8.5 τηδηϊ οϑιοὰ ἴῃ δὶθ ΘΏΒΟΓ (0 ἐμ6 αυδϑίΐοη οὗ 
πὸ ΕἸάον.---Ἴ8)ὸ στοαὶ, οἰοτηδῖ, οἱ σγῖαι δηὰ 
ζοκίαὶ ρτγοοαοϑβίοη οὗὨ Ὁ] 586 80}8 ἤἴγοπι ϑατί ἢ ἴο 
889 μοανθηὶν Ηοπιο.---ἰ ον. 158.] 189 Τ ἌτοηΘ.-- 
ϑδονυυῖσο ἴῃ (86 Τοιρ[6.---Ὑθ οἸΟΥΥ οὗὨ αοἀ οΥοῦ 
ἐπ οτα.----Απλϊοζουϑ Ῥαϑϑᾶροβθ: [8. χχύῦ. 45ηη.; 
χ]ὶχ. 10: Ῥ89. χχιϊὶ., χαὶ., σχχυϊ. : [9. Ιχνὶ. 18. 

ΞΤΑΒΚΕ: Θοὲ Π18 πυιῦοτοὶ Ηΐ8 οἷεοὶ, δυὶ 
ἐδοῖν πυπιθονα Κπόνψῇ ἰο Ηΐτὰ αἴοπο, [{{8Ὲ6Φ 8858 
δουπίοα τῃ6 λαΐγα οὗἩ (89 1αἰτ ταὶ, Ηα μ685 βυγοὶγ 

οοππίεὰ (μοὶ ρεέγδβοπϑ.-- 9 δϑη9 ΠΌΠΙΌΟΡ ἰῇ 
φλοὰ Τυῖρο, θὰ ἰμθ ΓΘ ἭΓΟΓΘ Βοη9 ΤΎΪΌ658 (δαὶ 
τγοτο ογο πυπιογοιϑ (μη οἰδογθ, θῃον 5 (δ δὶ 

Ωοΐᾶ ὈδΑγ8 λ9 586 στδοίουβ πὶ}} ἰο δὶ Ὀ6] 1 ΘΎ  Γϑ, 
οἵ πἰΔιϑο ΟΣ ΓὰδΘ ΟΥ ῬΘΟΡΙΘ ἰπογ ὃὉ6. (186 
ἐοχὶ, ὈὨΟΟΥΟΥ, ..45 ΓΟΐδγομοο (0 δεαίεα ΡΕΓΒΟΏΒ, 
δηὰ ιἰ'6 πα πιθ 6 γ8 ἈΓΘ Βγιιῦο}164}.)---ἶον. 18. ΤΠὸ 
Ὅσδι δηὰ διίεδί πιοάο οὗ Ἰηβίιγυσίἑ 0η--- ΘΒ ρΘΟΙ ΔΙ ὕῸΓ 
Ἐμοϑ6 ὙΠῸ δῦθ γουῃρ δηἀ βἰ πη) ρ}6 ---ἶθ ὈΥ αυοδίϊοη 
δηὰ δηϑνοῦ, ὅοη. ᾿ἰϊ. 9, [ΚῈΚο 11. 46, 47 (!). 

Α. Η. Υ. Βπανυτ, “πἰεϊέμησ Ζώπι ἔεδεπ ἀεν ΟΥ 
“κπδ. “οὐ. (866 Ρ. 18): Το Βοα]ο ἃ. ΦΖομηὴ 4068 
Ὡοῖ 8660 ἔδοῖα οὐδ ἴῃ ϑρίτγὶ[ ; το 1658 δΓ6 ἐμοῦ 
ἐο Ὧο βοοὴ υὶΐ {πΠ6 ὈΟΑΙΥ͂ ΟΥο ἴῃ ἐμοῖν βυαδδίδη- 
ἰδ} οα οαγ 8. Νουογί 6 1688 (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 8 ῬΡΘΟΡἕθΘ 
οὔ Θοΐ οὔ οδείβ, δβανίης Η15 ϑρίγιῖ, απ πυπι- 
Ὅοχοά ὉγΥ Ηἰϊαι, ἴῃ (Π)9 66η89 οἵ λίαιί. χ. 80. ΤῈΘ 
διὸ ἀοϑονι θὰ, ἱπ ῥγορβοὶῖσ Ὑτῖδθ, Ὁγ (εἶν ΟἹὰ 

Τοβιδιαθηὶ ἰγρθ6, ὙΏΟΘΘ παηθ5 δηά ΤυΪΌ6Β 8ΓΘ 
Ῥτοβοηϊοά ποί ἴῃ ἰμθ βἴηρ]ο 12, Ὀυΐ Ὁ 12 χ 12, 
δορὰ πιαϊεἰρ] 1οὰ ὉΥ ἰπουβδηβ. [0 15 (6 ἔγιιθ 15- 
σϑοὶ, Ὀαριϊσοὰ υἱτ (86 ϑρίγις δηὰ σοῃβἰϑίϊηρ οὗἉ 
Δ}ῖ (2) (το βογυδηίΐδ οὕ Θοα Ὑἴο δ θοτῃ οἵ 89 
Βρίτίι.--- οτϑ. 9-12. Απά δελοίά! ΑΑ σγεαί πιιοιλ(ἰ- 
ἐμαῖς. Τμΐβ οχοΐϊίθβ {86 δϑιουϊβηπιοηὶ οὗ (16 θυ, 

νὩϊοῖ τγ88 ποὺ (ῃ9 6880 ἩΪΠῚ (110 Ῥγοσοαϊηρ οὁ60- 
σΌττοησο: δ6, ἱπάἀοοά, ἀϊά ποί Β66 (16 Βοα] 6, Ὀυ. 

«(ἷβ πυυϊι το τἱβὶ ΟΪΥ͂ Δρροδγθ πὰ ἤδανοη. (Α 
ΗἰΖΌΪΥ δἰκηϊβοδηΐς οοηῃίγαϑί, Οὐπσοσγπῖη [μ9 
«εαἱεὰ οπ εατγίἡ, Ἀ6 ἸΟΔΡΏΒ ΟὨἿΥ (ἢ ἰγἰ 04] οὔδγδο- 
ἰοτα δὰ Ὠυσῦογβα ὈΥ̓͂ 8 αἰγίομίαγ τοοπάεν; ἴῃ 6 
διοαεεά, οὐ (8 οἶον βαῃή, δύο ργοβοπίρα ἴο δἷ5 

φοπίοπιρ δίΐοη ἴῃ ῬΘΥΒΟΏΔῚ αἰδιϊποίπε88 ὈΥ͂ 8 
οεμῖαν τοοπάετ.}) 

“ Τ{Ὀτοῖ Μ. Ηξπνευ: εν. 8. Θοὰ μ68 ρατίϊου- 
λυ στο δῃηὰ σοῃοοτῃ [ὉΓ Ηΐ8 ΟὟ δΒΟΓΥΆΠΙΒ ἴῃ 
ιΐπλ68 οὗ ἰοιηρίδιϊοη δΔηἀ οοττυρίϊοη, δπὰ Ης Β859 
8 ὙὍΔΥ (ο δοουγθ ἔμοῖη ἴγοτῃη (6 σομμπιοη ἰηΐδο- 
ιἴοῃ : Ηο ἔἤγβι βϑίδὈ] 868 π6πὶ|, δηὰ ἰμβοη Ηο 
{τἴ65 ἰποὰ ; Ηο Βὲ8 ἐδο ἰἰπαϊης οὗ (μοῖρ (γἴ8]8 ἴῃ 
Ηἰβ ονὴ δδμῃὰ.---Ἶ ον. 9. Δείοτε τε ἱΐγοπο, ἀπά δε- 
οτείλε Καπιδ. ἴὰ δοίβ οὗ τοὶ σίουϑ ουβῃὶρ ἯΠ0 
οοτθ ηἰκὰ ἰο α6οά, δῃὰ αὖθ ἰοὸ σοῃποοῖνθ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ 
88 ἰὴ Ηἰβ δροοΐδὶ ὑγθβθῆσο; δὰ γὁ πηυϑί δΟΠ16 
ἐο αοἀ ὉΥ Ομτίει ; ἐλὲ ἑάγοπε οὗ Θοἀ νουῦ]ὰ ὃὉ9 ἰπ- 
δοσοβϑὶ]θ ἰο δ ΠΏΘΡΒ, ΘΓ ἰΐ ποί ζ0 8 Μεάϊαίον. 

--γοσα. 18.17. Ηδγο Μ0ὸ Βαῦο ἃ ἀοβογὶ ρίξου οὗ 

ἐῃ9 ΒοΠΟΥ δηά ἢδρρῖίῃθ55 οὔ [ο86 γο δαγνο Γλ1(ἢ- 
ΤᾺ]Ὺ βοσυοὰ {π6 [οτὰ 76808 Ομ τί, δηα βυδογοὰ 
ἴον Ηϊω. Νοῖο, 1. Τὴ9 ἰοὺ δηὰ ἀοβοϊδίο βίδίθ 
(ΠΟΥ͂ βαά ἔογτιμ ον Ὀθοη 'ᾳ. 786 ΨἈᾺΥ (0 οδύθῃ 
1105 ἱπῃτουρσὶι ΤΔΠΥ͂ ἐγίδιίαίίοηδ; Ὀσύὺ ἐγίὀμιαίίοπ, 
ΠΟΥ σγεαί βοούονγ, 888}} ποΐ δοραγαίε ὧ8 ἤγοτα (δὲ 
ἰους οΓ σοά. 2. Το πιοϑ8ϑ Ὦν ψῃὶοι ΠΟΥ δὰ 
Ὀδοἢ Ῥγοραγοά ἴον [86 ζγϑδαὶ ποῦ δηαὰ δαρρὶ- 
Π6598 ΠΟΥ͂ πο ΘηἸογοά; ἴἢοΥ δὰ ισαδἠεά (ἠεὶγ 
τοῦσε, απά ππαίς λεπι τολὶίε ἐπ ἰλε δίοοα οΓ ἰλε 7 απιδ. 
ἴυ 14 ηοἱ 6 Ὀ]οοά οὗ 6 τηϑτί ΓΒ μοι ϑἾγ65, Ὀαὺ 
ἐλε διοοά οΓ {λΜ6 Ζαπιδ, ἰλδὶ σἂῃθ ᾿νΑ8}} ΔΥΓΆΥ δίῃ, 
δηὰ τηλκο (6 οι] ρᾷγθ δηὰ οἴθδη ἴῃ (μ9 βἰχζμῃιϊ 
οὔ αΘοἀά. 8. Τς ὈΪΘΒΘθοάη 685 ἰ0 ψὨΐϊοῖ (ΠΟΥ ΔΓΘ 
ΠΟΥ͂ δἀνδησο, δαεϊης {μΠ8 ρῬγΟρατοῦ ἤον ᾿ΐ. ΤΉΟΥ 
δΓΘ ΒΑΡΡΥ͂, (1) [ὰ τη εν Βιδίϊοη, ἴον ἐδὸν ατε δε- 
γε ἰλε ἰλγοπ ὁ Οοὐ πίσλί απά ἀἄαν, αὐὰ Β6 
ἀιοεἐίς ἀπιοη (ἦδηι; (ἸΘῪ 8 το ἴῃ {Π8ὲ’ ϑγέδοποο τολέγα 
λέτε ἰς γμέέπεες οὔ 7οψ. (2) ἴπ ὑμοῖγ διαρ] ουιμοηϊ, 
ἴοτ ἐδλον δεγυό (ἀοα σοηξϊπιι4}}γ, τὶ που τ ΘΑ ἸΚΏΘΒ8, 
ἀτονβίηθαϑ, ΟΥ ἩΘΑΓΪΏ6595: ΠΟΆΥΘΩ ἰ8 8 Ββίδίο οὔ 
βογυῖοο, (βου ρὰ ποὺ οὗ δυθδογίης; οἵ τοβί, Ὀυὺ ποὶ 
ΟΥ̓͂ ἴοι ; ἰξ 18 ἃ ρῥγαϊβίηρ, ἀδ στα] τοθὶ. (8) 
Ια (ποεῖν ὕγοθάουμι ἔγουι 8}} (89 ἰασοαγθηΐθῃοθ8 οἵ 
(18 ργοδθαι ᾿ἰ9 ; α. Ετουι 8}} νναπί, δῃ ἃ βθη89 οὗ 
σπδηῖ; 7Τλεν ἀυησεν απαὰ (λίτεί πὸ πιοσο. ὃ. Ἐτοῖῃ 
8}1] βἰοποθθ δηὰ ραΐῃη; ἱὑμοῦ Β888}} ὩΘΥΟΡ Ὀθ 
Βοοτοδ δα ὈΥ̓͂ ἐλέ ἀεαΐ οΥ ἐὴ6 δεπ ὧαπν πιογό. 4. Τὰ 
{η6 ἰονα 8πη4 δσοῃάποί οὗ (89 [,οτὰ 9 6808; 22: ελαιίἰ 
Ἱρεα ἰλετε, 116 ελαὶϊὶ ἰεαά ἰλοπι (ο 1ἰσίπο Τοωπίαϊπε οὗ 
ισαίεγ. (5) ἴπ Ὀοϊηρ ἀοἰνογοὰ ἔγοιῃ 8}} ΒΟΓΓΟΥ,, 
οΥἩ οσοσαδίοη οὗ ἴξ; Οαοα 4δλαΐέ τοὲρε αισαν αἰὲ ἰδαγὰ 
ὕγοπε (λεὶν ἐγε8.} 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΒΕΥΕΝΤΗ. 
Τὰε βϑευεπ Ῥεπιίοπίαὶ Τγωπρεί.. Ἐατιλ-ριοίωγε. 

(λαρε. υἱὲ. 1--τοῖΣ. 21.) 
Οεπεοναὶ.---ϑὶηθο (6 γ6 15 δὴ ἴθογοαδο οὗἉ ἀΐβαρτοο- 

ταθηΐ ἰη {πο αἰογοηῖ οἐχροβιιἱοηβ οὗὨ {ῖ5 εἰδὴ 
Υ δ δρίον, δηά, ὈΥ δοῃβϑθαιθῆοθ, δὴ Δυρτηθδηίοα ἢ 86- 

ΘΌΓΡΠΥ διδοίης (0 ΔῺΥ Θχροβι(ΐοη οὗἁὨ ἰΐ Βιιμοσίο 
οἴὔετγοά, {Π6Γο ἰ8β δὴ ἱπογθαϑοά ἀδιῃηδηά [ὉΓ ὀδυϊίοη 
πη (86 ἱμοογεῖίο δηἀ Ργδοίῖσ8] δρρὶ] οδίΐοη οἵἉ ἐἰ. 

ΜδΔΏΥ, (ὉΓ ἰηϑίβῃοθ, δοηβίάον οἷλ. τἱΐ. δϑ δῇ 
ορίβοάθ, δηὰ αεἴξγηι δὴ ᾿πππιοἀϊαίο οομηθοίϊΐοι οὗ 
οἷν. τὶν, ἢ οἷ. τὶ. 6, οὐ {8} 9 σοῃίγαγυ, Γο- 
ξοτὰ οἷ. Υἱΐ. 38 1.9 ΒΘδΎΘΏΪΥ ῬὮΆ86 οὔ ἰπ 6 ΕΔΥΓῈ- 
Ρἰοίατγο παϊσὰ 9}ΟἸΪο 5 0 ἰὼ ἰμ6 νυἱβίοῃ οὐ (ἢ 9 
Τταπιροία. Οὐ, ἰῃ οὐδοῦ νογάβ, {πὸ ὅτου Τ͵ΌΙ- 
Ροίβ ἃτὸ 8 Ἰοοβίης οἴ 80 ἔοιιγ νυὶπ 5 ἤγουν (86 70 Ὁ 
ΘΟΡΠΘΓΒ οὗ (86 ϑατίῃ, ἴῃ ογάὺ ἴἰο [6 ᾿ΠΊΌΓΥ οὗ 
9 Ομυτοῦ δηὰ παίϊοῃα] ᾿ϊ8 (φαγὶ ἢ δηὰ 864). [ἢ 
δοοογάδῃοθ πτῖϊπ (δῖα τίονν, γ γα ἰὸ ἀ0 δἷΐο- 
οι ον υἱτἢ ἀδνκοηΐϊηρδοῦ ἢ} υἱβι ὃ] 6 Ομ τοῦ, τὶ ἢ 
ΒΡ ΓΙ] οὁσσυτγγοῃ 68 ᾿Γοβοηΐδα τπάϑῦ σοβιηϊοαδὶ 
ἤογιαβ. Τθ086 ἀατκοηϊηρθ ΔΓΘ, ΔΙΤΘΟΔΌΪΝ ἰο {μ6 
δοΙ Ἰ Ἰ0Π 8 οὗ ἴ8 6 ΟΒατοι, ᾿υἀρπιοηίβ ; ἴον ἰηὰὶ- 
νἱάυδὶ ΟὨ τ δι δ, (ΠΥ δτα (οι ρίϑί οὉ}5 [ΟΥ ἐέδέ- 
ἱπρ87: δ8 ἀἰβρθυβδίϊομβ οὔ 9 "ογὰ, ὑπ 6 Υ δτὸ δὰ- 
ΤᾺ ΟΠ ἰ0Ώ}8 8 ἃ ΔΡοῦδίης δυϊηΠ 0568 ἰ0 ΓΟΡΟὨΐΒΠ6Θ 
8δπὰ τὸ σουιδδί---δηά, ἤδηοο, 7τγωπιρείδ. 
ΤΙ φίέεπος ἐπ ἤεασοη 707 ἐλε δραοσε οΓ" λαὶ απ λοὺγ 

ἀθηοῖθβ (πὶ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Ὀγβοΐης δπὰ δγιηΐϊη [ῸΓ 
νπῖσ (86 Ἦ80]9 ρτοδὶ ἦσων οΓ ἑεπερίαἰέοπ [οἴ ρ. 
1ϊϊ, 10] αἴνεα οοσδϑβίοῃ. 

Ενοπ {ἰμ9 ϑονυθη Αἢμο]5 νι (ἢ {8 6 Ττυταροὶβ πιαδὶ 
Τοδίγαϊῃ (ἢ ΘΙΊΒ0]165 δπὰ γγαῖϊ ἴῸΣ (86 τὶ ζῃς τηο- 
τηϑηῖ, ἸΠκὸ (ἢ 6 ΕΟΌΓ ΑἸ ρ6}5 ἱπ [μΠ0 ρτοσοάϊης ΘΒ Ρ- 
ἰθ, ΤδοῖΡ δι τἴπρ μλ5 8 σοτηζηοη ΡΌΓΡΟΒα ΨΙΉ 
ἐμδὲ οὗ (8 ἔουν Αῃγζε]δβ. Τμο ]Ἰδιϊοΐ ναϊϊθα ζῸΣ 



420 ΤΗΒ ΒΕΥΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 511, 520ΗΝ. 

{86 δοσοτῃρ] ἰϑτηθηΐ οὗἩ ἰΠ6 Ὀϊγῖηθ ψόοτῖκ οὗ βοαδὶ- τ ἢ οἢ 16 6 ΓΤ Ῥδτγι συ] Δ γ ἰὴ θυεποοα ὉΥ οἷ. χ, 4. 
ἴῃς; μῸ ἔὈΥΠΟΥ ὑγαῖς (00 (Π6 σοηδαπιτιδίΐίοη οὗ ᾿ Το ᾿δοῖς οὗ ργϑοϊβϑίου ἰπ μα σουδιγασιὶοῦ οΥ̓͂ (δ 
1886 Βυηδη ὈΓΑΥΘΙΒ ΟΥ̓ ἰμ0 δαὶ πί8, ὙΒῚΘα ΘΟΡΓΘΒ- Ρογίΐοη οὗἩ {Π9 Αροσδίγρϑο ἰβ οί ἰο ἴδε [μοὶ 
Ῥοῃὰ πὶ ἐϊὸ ποῦ οὗ δοδ]ίηρς. Τδυβ πο βρὶγὶ( 
ΟΥ̓ ΡΓΔΥΟΡ τυβὶ σοπϑίαϊθ ὑθ6 ΟΠ ΌΓΟΙ᾽ 5 ἀθίθηοθ 
δραϊηδὶ ἰΠ6 σουιίπς ἰδαρίαιίοηθ. ΤῸ ῬΥΔΥΟΥΒ 
ὙὨϊοῖ δδοϑηά ἤγοιῃ ϑδνιδ τυβί, Βονουον, Ὀ6 οοιὰ- 
»ἱοίοάα ἴῃ ρανθοῃ. Τμοὶρ Ῥυτίβοδίλοπ ἔτγοιμ 
ΘΔΓ(ΕΙΥ͂ Ρδ 58 ου--"α. 5., οὗἨ οοῃίθβϑι ἢ 8} 181 ΟΥ Π8- 
εἰοὐ 41181---ἰ8 ἄγδιί γοργοϑϑηϊοά ἴῃ (9 ἔογια οὗ 8 
Βιρρ᾽ θη, Ἡἱτΐδ ἰπσθηδβο, πο δὴ ΑἸ μοὶ] 
ψεῖτἢ 4 χοϊ θη 660 56, ἴῃ τ ϊοἢ Ἰησοῖ ἱΏΘΘΏΒΘ 8 
εἰνοη Εἷπὶ 05 [86 ΒΘΑΥΘΩΪΥ δ᾽ (δὺ οὗὨ ᾿ησθη890, 8445 
ἴο [89 Ῥγύογϑ οὔ (89 δβδδίηί8βΊ [ἡ δοσογάδηοο ψ! ἢ 
Βοτίρίατο, (|58 ἄζυτο οδὴ ὃθ ππἀογδίοοά Βο0]6 
ΟΥ̓ ἐδ ΒοΘΥΘΩΪΥ ἰηἰθγοθϑδίοη οἵ ἐμὸ ϑρίὶεῖς οἵ 
ΟὨτὶδϑί. Νοχί (6 οἱβον αηῃοίίοη οὗ ἐδοὸ ΑἸ κ6] 19 
γΤοργθβοη θα ---()6 Θταρ Υίηρ οὗ (Δ 9 ΘΟ Ή 86, ρὈγοτὶ- 
ΟΟΒΥ 8|194 πῖϊα ὅτο ἔγοιλ (86 δἰίδγ. ὕροῦ {89 
οδγιὰ. Τμΐδ ἰα ἰπαϊοείϊντο, σι ουῖ ἀοαδὶ, οὗὨ (6 
ταἸϊββί ΟΝ οὔ (86 εἰ χἢ-ργίοβί ϑρίγιι οὗ Οδτῖϑὶ 
ἔγτοιῃι Ἠοαγθϑ, ἰδ ο οἴοοίθ οὐ τρϊο τα ϊβϑί 5 δΔΙΓΘ 
βχυγαι γον τοργοβοηίθὰ ἴῃ σοΐσθϑ, (πα 6 ΓΒ, 
Ἰισθιπίησθ, δά φαγί παυλκο (866 ἰδ06 Εχεσ: 
ΝοτΤΕ8). Τὸ ἱπο-οϊὰ σοηιϊυδησο οὗἩ ΟΠ γί ϑι᾽ 8 
σόοῦκ, ἰη Ηἰ8 οἴογηδὶ ϑρίγιι, σομδὶδὶ9 ἴῃ δ ἀΐγϑο- 
ἐἰΐοη ἰονγαγὰϑ αἀοἀ ἴῃ ἱπιορσοββίοῃ, δά ἃ ἀϊγϑοί 'οη 
ἰοπατὰβ ἰδ Οματοῖ οα δαγί ἰῃ 89 ουἱρουτγίηρ9 
οἵ Ηἰ5 ϑρίτιι, δοσορϑῃϊθά ὮΥ {8 ρον ης 6048 
οἴ Ηἰκ9 στρ τ Θ90} 7 ὑθαροῦ οὗ Ἰοῦθ δηὰ ϑϑουῦὶῆδο. 

Τὰιε Εὺ͵εὶ βοων Τηωπροί (8600 Εχκα. ΝΟΤΚΒ). 
[ὕ6ν. 7.] Το ἄὅγϑι ἀδυκϑηϊηρ οἵ ἰμ9 Οβαγοῦ 
ΟἾΟ5 1.8 οτἰ σία ἰο δηδιϊοίβπι; (ἢ 18 ΔΡΌΘΑΓΒ 88 ἃ 
αάκαιοαί ἅροῦ ὑδο ἰδοῖὶς οὗ ἱηνγαγὰ ἀογνοίϊοπ δηὰ 
δἰ ποσοῦ Υ. --ἰ ον. 8,9. ΤῊ βοοοπά στοαὶ ἰθαρία- 

ἴοι [οὐ τγῖ 41} ἰδ 19 βργυϑϑδὰ οἵ ἰδπδιϊ οσΐβηι, ἴῃ Ὑ} ἰοἢ 
8 ἄτοαί πιοαῃίδίῃ, 8 ἱμοοσΓδίσ, 6001 6888: }60-Ρὸ- 
Ἰλιἰσ4ι] ἱποιϊεαιίοη, Ὀοχίη9 ἰο ὈυΣ δηὰ ρίυπκζοϑ 

ἰηΐο (6 568---Οτἰδιίδη δι οἢ Α] }}9..---Γ7 86. 10, 
11.7) Τμῖδ 68}}5 ἤοσῖ ὑμ6 γοδοίϊομα οἵ ϑαιθὶιίοτ- 
πο δ  Ξ ΠΟΥΊΒΉΊΟΝΕ ΟΣ ἀἰϊδϑθηί 5], δροβδίβϑδίϑβ, ἱπὰϊ- 
οαίοά ὈΥ (6 ὈυΓΏΙΩς βίαν ὙΒ1 ἢ {4118 προ {89 
χίνογβ δηὰ ἰοαηϊδίηβ.--- ον. 12.1 Α σοδαϊὶ οἵ 
8686 ἰἴγθο0 ἀοδίγαοσίίνο δηἀ ΘΟΥ̓ΤαΡΙΪγα Θρθηοὶο8, 
ποῖ, τὶ} Δ}} ὑποὶν σοηϊγαβίβ, τουτὶ ἰοζοίμογ, 

ἰδ (ἢ 8 χτοϑὺ ερ᾽γιί8] αἰπιϊμαϊίοη οὗ (Π|9 φμηπίέσλί 
οἴ τογοϊδιίΐοη, [9 ποοπίρλέ οΥ͂ παϊυταὶ γουθὶ δι ὁ ἢ 

(τῖσαι, δαιϊά 4}1 Π 9 δά γϑῆσοθϑ οὗ παίαγ8] βοΐ θΠ 66, 

δὶ {πΠ0 Δροσαϊγρίίϑθι νῶϑ ἰῃ (89 τηαδΐϊῃ ἀδϑβίγουβ 
οὔ ἀορίοἰίης, υπάον 186 σγοῖο οὔ {πΠ6 ϑδυθῃ Τμαῦ- 
ἀθγβ, ΟὨΪΥ 116 σοίέυϊίψ οὗ ἰ89 το Ἡ ᾿ἰπ 5868, δαὶ 
ἴουπὰ οοσδβίοη ἰο σοπιπιαπϊσαίο 86 ἴ8δι9 οἵ {δεὶγ 
ἸΒΊΟΥΥ 88 Ὑ|0}}. 

Εγοῦι {86 τηδίοτὶδὶ ροϊηὶ οἵ τανε, {86 Ἰηοὶρίεδὶ 
ΔρΟΘίη5Υ, ἀορὶοιοά 68. χὶ, 1-14, σον διηΐγ ἴοΓπι3 8 
ΒΌΡΡΙεοΙθηΐ ἰο μου ά στηθηϊ οὔ .6 δ᾽ χὰ Τγαπιρει. 
Τ.ο Εδρἶθ᾿ Β ογὶθβ οὔ σου ὑροῦ μα ἀποὶϊογα 08 

{88 Θασῖ δ, ΔΓ6 ΘΧΡΥΘΕΒΙΥΘ Οὔ πὸ ἔδοί (Βδὶ (86 δρὶ- 
Τὶς οὗἁἨ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΠΟΥ͂, ἴῃ ἸΟΓΥ πιδ)οϑίν, ΘΏ ΠουΠο68 
(δ τ60 πίγο γ84] ἰθαιρίοἰϊοη8 [ἰγ18}5}] τ ΒΊ οἷ. ἃγὸ ἰο 
60Π168 ΠΡΟῊ 8]} 6. δὰ τὶς 5..4}} 06 80 τοῖα 7 
88 ἴ0 πλϑῖΐζο ἐὺ πιδαϊΐοβὶ ἔγοτα [6 ουϊδοί ἐμαὶ (86 
Τ᾿ ΤΙ Μ011] [4}} τ ἤθη Ἔχ ροβϑὰ (ο {μι οῖ, υγ 118. 189 
πὶ οΥ Υ, σοί αἰοὰ ὈΥ {86 Βοδ]ο, ΜΙ} Βανὸ ἴὸ 
ἀηάογρο μ0 Βογοβὺ ΔΙ οἰ οπΠ8 δηὰ ΡΟγβθουι 002. 

ἴῃ τοϑροοὶ οὔ ἐδο ΕἸΠὮ δὰ βῖχι Τγαπιρεία, συ 
τοί ἰο (6 ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΝΌΤΕΒ. ΑἸΙΒοῦζΖΙ, ἴὸσ 
ΟὟΓ ΟΥ̓́Ώ Ῥαγί, γὸ γορδγὰ ΟΡ Υἱοῦ 8.8 ὑΒβΟΥΟΌΦὮΪΙΥ 
ετουπά ρα (6ϑρθοΐδ}ν ὉΥ (86 οἰτουταβίδηοοϑβ τμδὶ 
{89 Ἰοσυπὶ8 οὗ 9 ΕἸ Τγαπιροὶ δὸ ἐογπιεπέ ταθα 
Ἀ8 ἰο ΡΙυῦκο ἰἰθαὶ ἴῃ ἀοθραὶσ, πιϊβουϊ ΚΙΠΙης 
ἴθ, δὰ ἰμδὶ 89 ΠΘΥΥῪ Βοῦδοα οὗ δε δισίὰ 
Ττυχροὶ ζεϊξ τπηθῃ---Ἡ }]ο τουδὶ, ἀοαθίϊοδς, ὃ6 
υπἀογβίοοά 85 βἰ μηϊβοδηὶ οὗ ἃ δρι τι 4] ΚΠ} Ἰηχ), 
1 18 γϑαυΐλβὶὶα ὑπαὶ (8:6 ΒΘουΓ Υ οὗ (μ6 ουπάδιϊοα 
οΥ̓͂ (15 οχοχοδὶϑ βου] ὰ Ὀο δι ομδΙ τπδηϊ- 
[οδιο Ὀοίογθ ΘᾺΥ δυρογβέγυοσίυτα 15 ογοσϊ δὰ ὑροῦ 
ἱ. Το ουπάϊηρ οὗὨ Βοιμ))]οι σα] δηὰ γτδοιὶοδὶ 
ΔΡΡ᾿᾿σαίῖοηδ ὑροῦ ἰθ6 ἰγδαϊιϊοαὶ ΟἿ ΏΣοΝ- ἰδὶο- 
τἱοδὶ δχροβί(ἰοῃ, 6. 5., ὉΡοὺ ἴπ6 ΒΥΡροΙοϑὶβ (μδὶ 
{89 Ἰοουδίϑ δἂτο ομαιηπιοδηδ δηαὰ ΑΡο]]γοῦ (88 
οδ]ἰρι5, πὰ ὑπαὶ (6 ΒΟΙΒ68 οὗ 6 δ΄ χί ἢ Ττυιϊηρεὶ 
ἃτὸ {π6 δοοομὰ ἀδ]ρο οὗ Μοδεαιηπιοάδῃ8---ἴ 6 δρ- 
Ρϑδγδῦοο οὗ ἰδ Τυγκ5 (βαπάογ; δοσοοσζάϊηξ ἰο 
γοη Μίογορ, {86 Ἰοουδίϑ ἀφδῃοίθ ἰδ ταεάϊωταὶ 
ΡῬυγὶοϑίμοοά, (μ9 Βοῦγϑοϑ θϑίπᾳ Ογἰθηΐβὶ Ὀδγ δ τδὺ5 
ἴῃ ΚΘΠ6ΓΑ])--- 88, Π|κ6 ἰκἰπάγοὰ δσχροβί ἢ 8, ποὶ 
βασὰ οὙὐϊάθῃσα ἰῃ 118 Δ ΥΟΥ 88 Ουὐδὴ ζ 6 1108] Ργεδοὶ- 
ἴηζ δηὰ ἱπειγυοίίοη ἀθιιδηά. 

Ἐδρϑοΐδιν ποίο οΥ ὮΥ, ἴῃ ΟἿΌΣ ΟΥΘΑ, ἰ8 {86 ΤὩ- 
ἀατοοϑηίαὶ τπουσαὶ ἰδὲ ἰμ0 ἀθδβίγυαοιῖνο δροηοὶοεβ 
ἀορίοἰοὰ πῃ 86 ϑονθὴ Τγαπιροίβ, γα δαὶ Τοσιἢ 18 
Ρἰδδιὶος ἄσυτοβ οὗἁ ἀϊδίαγθοα πδίυγο---ἰη μδτὶ, οἵ 

ΤΩΔΥ͂ δι}}} Ὀθσομο οὐδοαγθά), δηὰ (ῃς ἰἰρθν πο 16 πλοϑὶ μον 8]6 απηδίιγαΪ ποθ. Α σδὶὴ οἵ Βδ]] 
Ῥτοοθθὰϑ ἔγοπι βρὶ γἰἰ8] δίαγϑ ἰὰ ἰμὸ Οδατοῦ. 

Τα [αἱ Τῆγοο Τγωπιρεί. ἸΤὨοδο δ αἱ ϑέ1- 
κυϊδιιοι ἔγοιι ὑπ0 ὅταὶ ἕουν Ττυτηροίθ δπὰ σαὶϑοᾶ 
δῦογτο (μ6πὶ, ρυἰ πα γὶϊγ ἴῃ ἰμδὺ ΠΟΥ δΥ0 Βοναϊ θὰ 
ὈΥ δὴ δασίε, νι ϊοἢ Β᾽65. ἱστοῦ {μ9 τοϊάϑί οὗ 
Ἡδάσοη διὰ ρῥγοοϊδίπδ ἐμ οἷγ ΔΡΡΣΟΔΟΝ, δηά 86- 
οοπάϊν Ὁγ ἰμ6 Βα κ᾽ο᾽ 5 ἀοϑ ηδίϊου οὐ [μ6πὶ 88 ἐλγδέ 
Ὡοῦδ ὌΡΟΠ ἴπο89 0 ἀ)6}} οὐ ἰμ6 θατίβ. 79 

τοι υὶς ΠΘΓΘ, ὈΥ̓͂ ὙΑΥ οἵ δἀαϊιίου, ἰμαὺ {89 δοορ6 
οὔ (μ ταὶ ποθ 8 δΔοουγδίοῖ ἀοδηθ 88 (9 
ΘΡμοτΘ οὔ 86 ΕἸΠῈ Τταϊροὶ (οἷν. ἰχ. 1-11). Νὸ 

1088 ἀοδηΐιο ἰ8 (9 ἀοίοτταϊπαιίοη οὗ 8 ΒΡΏΘΡΘ 
οὔ (Π6 βοοοηὰ ͵νοθ 88 ἰδ9 βρίιογο οὗ ἰμ0 Κἰχίῃ 

Ττυπιροί (οἷ. ἰχ. 12-21). ΑΔ οἢ)5. Χ. δά χὶ. 1- 
14 τοϊαΐο ἰο (89 δούϑὴ δοαϊοὰ Ἰμυηάογα, δῃὰ ἰη ἃ 

60η80 ἤοτηι 8 Γ68] ορίβδοὰθ Ὀϑίνγοοη (ὁ Τταπιροίβ, 

ἐν ταῖχὶ Ὀ6 865 ν}} ἰο τοχαγὰ ἐπ9 βοοομιὰ νγὺ8 Ὠ- 
ἀον 8 ἤογ)δὶ δϑρϑοί, 88 οσἱοβοὰ υἱίῃ οἷν. ἴχ. 21, 88 

ἐο δοποοῖγο οἵὗἉ ἰὶ 86 σοπιἰ πυρὰ του οἈ. Χ.,---ἶπ 
δοουοτάδηοοῦ σι {86 τρδίογὶὶ ροίΐηϊ οὗ Υἱοῦ ἰὸ 

πιϊοῖ τὸ δάμοσοὰ οἱ Ρ". 226, ἰο ἔμ δάοριΐοπ οὗ 

δαὰ ἔἤτο, αἱ ροα τὴ ὈΪ]οοὰ ; ἃ στοβί τηουηῖδδ, 
Ρἰυαησίηᾳ, Ὀυταΐπᾳ, ἰθἴο (6 δρᾶ; 8 βίας ζδι] τη 
ἔτοιι Ηδαγνοῃ, δηὰ, θαγηϊηρς 19 ἃ ἴογον, μοΐϊβοῦ- 
ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ ΣΙΤΟΓΒ δῃα ουπίδίἢΒ ; δῦπι, τοοῦ, δαὶ 
Βί4 78, ββογῃ οὗ δ ἰμδίγτά οἵ ἱμεὶς Ὀσχίμίμαιϑ 
---Α}} οσοηῃδιοσδίϊης ἱπιαζεβ οὗ ἃ ἀϊδβι συ Όδηοο οἵ 
πδίυγο. ὕπάον {Π9 ΕἸΠΕ Τγαπροῖ, Ὠονονοσ, (80 
τηοϑί ον ἥσ σου γα ϊοιΐοη5 οὗ δι γο δ8΄Ὸ δσδὶ- 
Ὀϊίοα : Ἰοσυδίβ ὑπδὶ οδὶ δο σγοοὸπ ἰδίην, Ὀυΐ, ὁ 
(0 ΘΟΒΙΓΔΤΥ, βίης τη 6 ἢ 86 Γ 1.6 ΤΗΒΏ ΘΙ οὗ 860 ῖ- 
Ῥίοπδ; μανίης παὶν {ὸ ἐμὸ μδὶν οὐ ποπιθῃ, δηὰ 
ἰθο} 11 Κα ᾿Ἰοη δ᾽ ἐθοῖδ, εἰσ. ; ἐν: 656 τὴδ κοὸ {891 δἢὉ- 
ῬΘΆΓΘΏΟΘΘ 88 ἃ ΠΊΘΤΟ ὈΓΕΪαὰθ ἰο 180 ΒΕΤΥ͂ Βοτβε8 
οὔ {πο ϑδίχι Τσυωρεῖ, ψιλοὶ δοϑῖὰ ἰο ἀταρ ἰδεῖς 
τἰάογα δος τὶ ἔπθπ, σΐοσῖ 16 18 (Βοῖν 
ΒΏΔ ΚΘ. ἶἰἶκ6 [8.118 85 τ του ἢ8. δη ἃ το ἔἤγους 
(οὶ πιο 8 γο, διθοῖο δὰ Ὀτγιτηδίουο, Βυς 
ποὶ πη4}} ἰῃ6 βονοηί Τταροῖ 18 ἰδ 6 σοηϊτοῦό- 
ἰἴοῃ οὗἩ πδῖυτα σοπδυπιιηδίοα ἴῃ {0 ἄρσυγοβ οὔ ἐδ6 
Ῥταρου, 86 Βεοδδί, δὰ (Π9 Τ οἴ δῃ ὙΠῸ σὶ ἀθ5 ὑροῖ 
6 Βοωδὶ, ὙΠ} 6 τπιδβίοσ-ιουοι δὶ ΒΒ ἢ ΜῊ ε88 
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Ὀπὶ τοϑτυοὶ, ουἱὶ ἰβ Βαγο ἐπβτουσηουί ἀρ] ποϑιοὰ ἴῃ 
ἀχίσανακϑδηϊ σου Ἰσἐ 08, ἃ8 Ὁ μδί ΓΔ 1} 688. 

ϑρεεϊαΐ. ---ῦ ποὶθ ΟΠΙΥ Βιοἢ ἰἰθιη 8 85 ἈΡΡΘΆΓ 
ἴο 08 ἰο 0 πιοῦθ ΟΥ 6958 ΓΏΪΥ ΘΒ Δ Ὁ 18} 64. --- 
Ῥανυκοηΐϊηρμϑ οὔ πὸ ΟΒυγοι, ᾿υάσηαιθηιδβ οὗ Θοά .--- 
Το Τταχροῖβ οἵ αοα---᾽νίηο πὰ ρπιοηῖβ ὩΡΟΏ 
ἐπ υπΐρὶ(λι[}---ὁ 5 δα πιο 8685 ΟΥ̓ (6 ζαἸ τὰ ἃ] ἴ0 
Ὀδί.16, δη ἃ 48 64}}9 ἰο δια κοπίη Ἀπ γορϑῃίαποθ 
7οσ ἃ]].---ἰὙ εν. 1.1 Το βίϊοποο 'ὰ ἤθαγυθη ἃ ϑίχη οὗ 
ἐδ σγοδὶ βυτηραῖῃΥ οὗ {Π6 δοανοηΐγ Ομ τοὶ ἴῃ ἰ18 
ζοτουΐον οὗ (6 ὑγ18}5 οὔ {ὸ ΟὈ σατο οα ΘΑΓΙ],. ---- 
Μεγ. 8, 41 Οοιρ]οίιίϊου οὗ {50 Ῥγδύδτβ οἵ Ὀ6- 
ἸΘΎΟΥΒ ὉΥ̓͂ ἰλ9 Ἰηλοτοσββϑίοη οὗ ΟἸιγῖϑὶ ἐπ Ηϑδυθῃ. 
-- Ἕν εν. δ.}] Το ἔτο οὔ {π6 μια} υ- νι ηρίονς ϑ'ρὶ- 
εἷς, δ. Πὴς ἔσοιαῃ ἤσαγνοη ἴῃ οτάον ἴο {ἢ νἱ (41 Ζίης; 
οὗ 10 Ομυτγοῖ, {πα {16 γο οὗὅὨ γμαάσπιεπί Ἰηᾶ ποῖ 
ἔπ ἴμ6 οηά ἔ4}1] ἃροῦ ὮδΓ ὕγοτι ἢ θανθῃ.---[8γ. 
6.1] Το βοτῖϑβ αἵ Τσυτροίδβ οὔ υάρτηιοηΐ δά γο- 
Ῥϑεῃίδῃοσο, 8 σοπίϊηυαὶ οἰϊπηδοίΐα βυσσοββίοη, ἴῃ 
δοσογάλποο πὶ {πὸ ἱπογθαδίηρ ἀφτοϊοριηθηὶΐ οὗ 
ταδη ΚΙηά.---[Ὑ6γ. 7.1] Εδηδιϊοίβα), ἃ τπηϊχίυτο οἴ 
ἤγοβὶ δῃὰ ἔγο (1600 οο᾽ ἀπθ88 οὔ ποαγί δηὰ δατπαὶ 
ποδὶ οὗ ἐδο ἐπιαρὶ πδιἰοη), τὶ] οὰ τ τι Ὀ]οΟα.--- 
ΓΥ̓γ. 8.1] Ὑμαιὶ σαᾶῦ Ὀ6 υπάογβίοοά, ἴα 8 βρὶτὶ- 
ἴ.14] 6650, ὈΥ͂ 8 Ὀυτγηΐης τπουπίαϊη, (ΔἸ Πρ ἱπίο 
ἐμ6 568 ἴ---ἰ τα. 10, 11.1] ϑδ΄:ὴλ69 δαίδη ἢ85 Ὀθ6ῃ 
Βίγ]οἀ 6 βιδὺρ, {8}Π{ ἴτοα ΗἩρδύθη, Ὑ6. ΤΙΔΥ͂ 
ἀφβίχηδίθ (6 δ) ἶηρ βίαν οα!]Ἱοά οτιιπνοοά, 
ΒΡοβίδδυ, ἰμδί μὰ8 ἰΐἰ9 οτἱχίῃ ἴῃ Θπ ὈΪἐογτ θη. 
---Ἰπιο]] οί] ΟΡ δρίτίϊααὶ αἰ τοῦδ, ουγτοηίβ δπὰ 
Ζουηίδίηβ ἴῃ Βυταδη Υ ; (Ποἷν ἀοδίϊηδιΐουβ δηὰ 
τα} 70]8 Θπιροϊβοητηθιί.---[76γ. 12,]ὺ Ὀάγκοη- 
ἕης οἵ ἰπἰοἰ] οἰ 4] ΟΥ Βρὶ γἰτα 4] 116ᾳ}}8. οὗἁὨ Ο]ιγὶ8- 
ἐδηάοαι, πὰ {πα β'π 8 οἷ τπαϑὺ. ἤν ργοοοά θα 
ΒΟΟΣ ἀδεκοηίηρ.---ἰΥ8ν. 18.1] Τλ6 φρο οἵ ῥτο- 
ῬὮΘΟΥ.--ἥαγηϊης ΟΥ̓ οἵ (86 βρίτις οὗ γτο- 
ῬΆΘΟΥ, δοπσογπίηρ ὑμ9 Ὑ80]6 ΘΑ ΓΒ. --- 8 8 τγοθ- 
ΟΥ̓, ἰξ Βὲ8 σοίθγθῃοθ ἰο (8: 9 θδυί)γ-ταϊῃ ἀ6α..--- 
Το ρτοαί ἀἰδροηβαί: 8 οὗ γοθ ὕροὺ (6 δδτί δ 
δ.Γο, ἰποοηίγοΥ ΥἸΌΪΥ, στοαὶ σΟΏΘΓΔ] ἰοιῃρίδ- 
ἐϊοῃ}5 (Π0 ΟΥΥ οὗ ὍὙοθ Ψψα8 δοδγὰ δἱ ἰ}6 ἔοσιῃ- 
ποίη οὗ (μ ἰΧ00 Βοιιῦτο ΒΟΓΒΟΙΙΘΠ).---[Ο. 1χ. 
1. Τὴ δΌγθ88, 88 (π9 τηΐὰ]9 σορίου Ὀδίνγθθη 
Ἡ 8468 δηὰ Πε]].---[Ὕ 618. 2-11.1 Το βου] - 80 6 το 
ἦπιρ8 οὗ Βυτηδηϊγ, ΒΟΘΟΙΙ ΡΥ ΠΩ 1.5 ἀονοὶ ορπιθηΐ, 
«Βτουκὰ (Π6 ταϑαϊαπι οὗ ΟὨΥ βυϊδηΐγ, ἰὰ [8 6 ΒΡΏΘΓΘ 
οὗ] βρ᾿γἰ ἐλ 4}}γ υπβοαπηὰ Ἰ}8.---- Α}} ρ᾿ γἱτ 4] πηδπὶ- 
7ζοϑίδιϊοιβ τ δῖ ἢ, ὈΥ͂ ΓΘΔΒΟῺ οὗ στοϑί ἱπί τη δὶ 60ῃ- 
ἐτδαϊοιΐ ἢ, ΔΒϑι 26 8 Ιηῃϑίτοιβ σμγδοίον, Ἰαἀρθ 
ἐποιηβοῖγοβ. ΤΉΘΥ γα, Βουοῦοῦ, {89 πηθΔη8Β οὗ 
ἀπὸ Βρί γιἰὰ4] ταίη οὗ (δ 6 ὈΪ ηἀοα ἐηάίν᾽ ἀι14}8 το 
ψίοεϊα {ποτ 86 1798 ὉΡ ἴο ἐμθαι. ΕἸΧΑΙΏΡ 68 οὗ δι ἢ 
Θοηίγ δα οι 01} ΤΥ ὉΘ σίγου ἴῃ δϑυπάθῃησο, δηὰ 
σοηβἰϑί, Θβρθοἶ}]γ, οὗἨ ῥὈτϑίθ 1 ἢ ἰοὸ Εἰχὰ βρὶ γί(- 
τὶ 116, δοη͵οϊηοα ψ|} Θηβ᾽ αυϊηρ οτι ἰδῆ ο 68 
(Μοπίδηϊΐδτα) ; ῥγοϊθηβίουβ ἰὸ δἰ ΟἸ τ βίῃ 
Βδηοί Υ, σοη͵οϊποά τῖ(ἢ οἱ {11688 δουογν (Νονδ- 
ἰδηΐβπι) ; ργοίθῃβίοηϑ ἰο Ῥυτγν ἴγοῦι (86 ἱπῆι- 
6069 οὗ σοῦ] δπηᾶ βίδίθ, δοπ) οἰ πὰ τ ἢ ἃ βυϑθπὶ 
οΥ̓͂ ΤΟΌΌΘΤΥ (οπαί  βγα), εἰσ. ---- [78τβ. 18-19, 
Μαηϊτοαϊδιίοπϑ οὔ μππαίωγαίπειδ ἴῃ (6 τοὶ σίου 
δηά πιοτγδὶ ννουϊά ατὸ διιηΐθβ οὐ οογτυρίΐνο δηὰ 
ἀεοδίτυαοσιίνα ἀῴζοηοΐθβ β᾽δυΐίηρ δρὶ ΓΙ ΑΤΥ απάὰ, 
ἡπαϊγοσίϊγ, αδἷδο Ῥῃγδὶσ8}}γ.--, 6 ΠΟΥΒ6Β οὗ δον- 
τυρίίΐοη δηὰ ἀρδίγιιοιΐοα τὰ ΔΜΘΥ͂ ΙΓ (ἈΠ οἷγν 
τί 6 γ8.---[Ὑογϑ. 20, 21.1 ροϑηϊίθησθ ἀπὰ ον (ἢ 6 
πυάρτηοπίβ οὗ ἀοἁ, οομδἰογοὰ ὑπᾶὰ ον ἐπ 6 δῃ(ἰΠ6- 
8ἷ9 οὗὨ ὈΪΖΟΙΓΥ δπὰ ἴΠ9 δοῦυΐοθ οὗ βίῃ (866 οἰ! 8. χσ. 
δηὰ χχὶ.). ΒΙ ΖοίυΥ δπὰ δοηβυδὶ Υ ἀγὸ ῥγοπιϊηοηὶ 
εδίυ ΓΒ οὗ {89 τηοβὶ ποάθσ ζοΥΠ|8 οὗ Θοσγυρίίοη. 

ΕΤΑΒΕΚΕ: Τ|ν 8 δαῖμον χαῖνοβ 8 δ ηρυϊΑν ἱπίον- 
Ῥτοίδιΐοα οὐ [86 8᾽16η00 ἴῃ Ηθδύθῃ 88 ἃ (ἰπ|6 ἴτ- 
ΒΘ Δί ν δυσοοοάϊηρ ἰΠ6 χροδὶ Ἰυάσιηοηῖ δηὰ 
ἀεβιγυ σίου οὔ (89 Αἰ ϊομγιϑιϊδ Κι ράοπι, υἱΖ. 
(9 ἰΒουβδαπὰ γθϑῖβ (8 μα] δουγ}). [Ι͂ῃ οδοπ- 
ταθηϊϊης οὐ ἰδ6 σοηδοουίϊἧνο ΤυΥιπιροίβ, δίαγικο 
οἶϊο8, 848 υδυλὶ, ἔνοὸ δάνουβο δχρὶδηδίϊοηβ, [89 
ΟὯΘ οἶ888 ρσίνϑη ὈΥ͂ (ο86 ὯὯ5Ὸ γοραγὰ 186 Ττηπ- 
Ροίβ 88 1Ὁ14]}16ἀ, (Ὠ0 ΟΣ ὉΥ ἰδο8δ6 πῆο ἸΟΟΚ 
ὉΡΟὴ 661] 848 ἰο σΟΙη6. 

ΟἨἩΒΙΒΤΟΡΗ͂ Ραυτῦβ, δΙΐίεζε ἐπ αἷς ἨΓείδδασωπρ, 
εἰς. (886 Ρ. 18) : ΟΟΪΥ ἰΠ6 ὅγϑιὶ Ἰυάᾳτηοπὶ αἱ (80 
{ἰπι|6 οὗ ἰμ9 ἔτβι Ττυμπροὶ, απὰ (6 Ἰαβδὲ δἱ (ἢ 
ι(ἴπ|6 οὗ 80 βονϑῃίῃ Ὑ᾽αὶ οὔ ΑἸΖΟΥ ἅτ δοσοι- 
Ρ] ]Βη6α ὈΥ Λαὶϊξ; ἐπον δἵοῃθ, ἐλεγοίοσε (Ὀθοδυβθ 
..8}} σοῦιο8 ἔγοπι 8ΌΟΥΘ ἢ), ΔΡΡΘΔΥ ἃ5 ἃ τϑβϑβι] οὗἁ 
πιο αϊαίο Ὠίνιπο ἰπί ον θγθησο, 85 8Δη ἰττηοάϊαῖο 
ἀεπιοηβίγϑίϊου οὗ Ὀἰνίηθ ρόονοῦ. ΑἹ] (π6 οΟἶΒΟΡ 
ἡυαάραιθηίβ, ἔσο {86 βοοοῃὰ ἰοὸ {π9 Ἰαδὶ, Ὀθαν ἐῃ9 
ϑίδιρ οΟὗὨ Δἰβίου 681 ΟΟΘΏΓΓΘΏΘΘΒ (2).--- ὐασηιεηΐ 
ΟΥ̓ ἰλὲ 7οιγιλ Ἰτωπιρεί. Νὸ τοι κῸ]6 ΟΟΟΌΣ- 
ΤΘΏΟΘ ὁΠ. ΘΑ ΓὮ, 80 δἰδίοτ! 68] ουθηΐ ἀἰβίϊηρι 8.68 
(80 εἴπη οὗ (86 ἑουαγὶ Τ͵Τυϊαροί ; ποίη οὗ ἰτὰ- 
Ῥογίδμοθ ΔΡΡΘΏ8, Ὀυΐ 8 σοπαϊιίοη ἰ8 σζτδαι ΠΥ 
Ὀτοῦρηῦ δύυουΐ ἱπ ποι {89 ὈγΙρὨ 688 οὐ αἱϊ 
Ὠϊνίης δι βου οἡ δατί ἢ 18 ουβουγοὰ : ΟΠ ΤΟΝ, 
Ἰδνϑ δηἀ τη ρίβί ΓΑ 68 1088 8 Θοπμϑί ἀοσαῦ]ο ροτίϊοι 
οὗ ἰμοῖν τοραϊαιοῦ δηὰ ἰηδιιθῃοθ. 

Πιιιοταίυγο. -- ΨΕΤΤΕΙ, 2)ὲ64 δίεδεπ οδαππεη, 
Βτεβδυ, 1860 (866 Ρ. 178). 
ΤΑ Μ. Ηξκκναυ: Οἢ. υἱϊϊ. 8 δ. Οὔδβογνυο, 1. 

Αἱὲ τὰε ξαϊπίϑ ἃτὸ ἃ ὑγαγίης Ῥοορίὶο; 2. Τίπιοβ οὗὨ 
ἀδηροῦ δου ἃ Ὀ6 ρσαγίηρ ἰἰπηθ8, δηά 80 βιιουϊὰ 
ιἰπι65 οὗ χτοδὶ ὀἼχροοίδ(ϊοη ; 8. 7Ὺε Ῥγαψετῦξ ὁ (Ὺδ 
δαϊηίς {Ποτηβοῖνοθ βίαπα ἰῃ ποοὰ οἵ ἐλε ἐποοηδε δὰ 
ἱπίογοοδϑίου οὗ ΟΠ τ ἰδὲ ἰο τη κα (δ ο δοοορία Ὁ19 
δα εἰεοίυκϊ, δῃὰ ἔμ γθ '8δ ῬΓΟΥ ΒΟ τῆδὰθ ὉΥ͂ 
Ομ νίδυ ἰο ἐμαῦ ρυτροβο; 4. 7λ6 ργανεῦα 97 1} 
δαϊηί8 σοῖηθ "0 Ὀοΐοτο αοἀ ἱἰπ 8 οοιὰ οὗὨ ἐπεέπδα; 
ὯΟ ῬΓΆΥΟΓ (ΠῸ8Β Γοσοιμητηρηἀθὰ ψ͵88 οὐὸν ἀεηϊοα 
οὐαάΐϊοποα δηὰ βδοοορίαποο; ὅ. ΤΏ ΘΒ6 ΡΥΆΥΘΥΒ (ἢ δῦ 
6 τ ἰδ δοοορίοα ἴῃ ΒοαΎθη Ῥτραυσρα ρτοαὺ 
ΘὨ ΔΉ ΧΟΒ ὉΡΟῺ οατίμ ἴῃ τοίση ἰο (ἤθιη.--- 6 ΓΒ. 
1-19. Νοῖίο, 1. δὴ (Π6 ᾳοΒρο] 189 σοϊάϊγ χοοοϊνεα 
δηά ποῖ ρογιϊ θα ἰο αγο 118 ῬΤΟΡΟΥ οἴθοὺ ὕΡΟῊ 
ϑατὲ δπὰ 116, 1. 18 δ} ον οα ὈΥ ἀτολα ι] 
ὐυάδαταθηίθ. 2. ἀοἀ ρκἶνοβ νατηϊορ ἰο τποη οἵ 
ΗἿ8 ῥά σηηοπίβ Ὀοΐογο Ηθ βοπὰβ μοπὶ; Ηθ βου 8 
8 δ'αγαι ὈΥ ὑμ6 νυΊὶ(ἴοπ ποτὰ, ὈΥ πιϊηϊδίθυβ, ὈΥ͂ 
τ Θ᾽ 8 ΟΥ̓ ΘΟηΒοΐθησοη, δ ὈΥ (06 Β᾽ῃ8 οὗ {86 
{{π|68 ; 80 ἐμαὶ ἱἰἶ 86 ροορὶθ Ὀ0 δυγρτίβθα, ἰν 18 
μοῖρ ον ἕδαϊ.. 8. Το δῆμον οὗ αοά ἀγζδίηϑι 
ἃ ῬΘΟΡΙΘ πιλῖο8 ἀτγοδα δι ποτ στὰ ἰδϑαι; ἰδ 
δα 6τ 41} (μοῖρ δοτηΐοσίβ, δηαὰ τὰ ο8 ΟΥ̓ΘΏ 
11 ἰϊβ6]  Ὀἱιίον δηὰ Ὀυγάδηβοτηθ. 4. Θοἀ ἀοθϑ 
ποὲ ἰπ (μἷ8 τγου]ὰ βιῖ]ν ὑρ 811 Ηΐ8 Ὑσδίι, δαΐ βοῖβ 
Ὀουπάβ ἴο {πὸ τπηοβὶ ἐογτὶ ὉΪ9 ᾽υἀριηθηίβ. ὅ. Οοτ- 
ταριΐοπϑ οὗ ἀοοίτίπθ δὰ ψογδαΐρ ἴῃ {86 ΟΒυτοΣ 
8τῸ ἰδοιηβοῖνοβ στοδί Ἰυάρηλοηίβ, δὰ ἰδ 6 δαὶ] 

7| οαιβοβ δηὰ ἰοκϑῃβ οὗ οἰμον ἡυαρτηθηίδ.---ΟΠ. ἰχ. 
2. Τὴ6 Ὀ6Υ}1] σαγτῖθϑ οἡ ἷβ ἀδϑὶρπδ ὈΥ ὈΪ πάϊς 
(9 οΥ88 οὗ πῆρ, ὉΥ οχίϊηρυϊδεΐης Ἰἰρδὶ δηά 
Κηονϊοάρο, δηὰ ῥγοιμοίϊ ρ ἱρηοτδ ποθ δηὦ ΘΓΓΟΓῚ 
Ὧ9 ὅτγαϊ ἀϑοοῖνοθβ πιθῆ, δὰ ἰβθη ἀθβίσουβ 61 ; 
τ τοι θὰ βου}8 ΓΟ] ον εἷπι ἰπ (ἢ 6 ἀδγκ, οὐ (ΠΟΥ͂ 

ἀυτϑί ποὶ ζοϊϊονν πἷπι.---ὕ ον. 16. Ηο Το ἷ8 {89 
[οτά οἵἉ Βοβίϑ 88 ταδὶ δυπιὶθβ δ Ηἰβ οσοπιπιδηά, 
ἴο βοῦν ἢϊβ οὐ ῬΌΓΡΟΒΟΒ. 
[Ετουι ὕαυαηαν: ΟΒ. ἰχ. 3. ΤΥ τὰ νἢ]] ποὶ 

Βδύο μοαύθῃ ορϑ ἰὸ ἔμβαι, ἰζ (μὸν Μ01}}} Ὀτοαὶς 
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ΟἹ (6 σοηηϑοίϊΐοῃ Ὀοί ΘΟ οαγὶ ΒΒ δηἂ ὨθδΎθῃ, 
(Π6Υ πηιιδὶ ὀχροοὶ ἰοὸ δῦ ἰμδὲ Ὀθίοθα ΘΔΡΙΒ 
δ [6}} οροπθά.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ἘΙΟΗΤΗ͂. 

Ῥεϊϊεδ Πεαυοη- Ριοείιτε ο7 ἰλὲ ϑευεη Τλιηάεγε. 
(ὦλ. χ. 1-11. 

Οεπεναὶ.--- το (09 ΤΑΥΘίΟΓΕΥ͂ ΟΥ̓͂ ῬΡΥΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 
Σαϊβοά ἰοὸ ἃ Βίσθον ρονγορ πὶ (ἢ 6 ΤΩΥΒίΘΤΟΙ 8 
ΑΡΟΟΘΔΙΥ͂ΡΒ6 ἰἰϑοῖ. Α οοπίγαδϑί θυθῃ 18 ργοβου θα 
σοῃδί βίης ἰᾳ (6 ἔδει ἰμδὶ (80 δουθὴ Τδυπάογβ 
816 ἰο Ὀ0 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ βοα]θὰ (οἷ. χ. 4), τ δὲ 89 
Βενο] οι ἴῃ ΚΟΏΘΓΑὶ 8 ποὶ ἰο ὍΘ δΒ68]6α (6Ἀ. 
χχὶϊ. 10)... Ἧα δῦ δίγοδαῦ δηἀδοανυογοά ἰο οχ- 
Ῥ δία (6 τηοίἷγο οἴ (ἷ8 Βρϑοΐδὶ 864} }1 4, δ ἃ ἢδΥθ 
δὲ {Π0 βΒδῖη6 ἰϊη6 δοῖ ἔοτι ἃ {9 Ὠγροίμοδὶβ ὑμαὶ 
ἀπὸ ὅθ ᾽88 ἴῃ ἃ δογγοδροηάθῃηϊξ ἐζοίεγιο ΤΌΤΙΙ 
Τατγη δ οα ἃ δβἰεοί ἢ οὗἩ {86 Βοδ] οἱ δϑοίεγίς δοπίηΐβ 
οὔ (86 ϑονθη Τβαηάοτγ (6ἢ. χὶ. 1-14). ον ΟΒγ18- 
εἰδηϊΥ οδῃ ἴῃ Π0Ὸ Ροϊηΐ ὉΘ ΔΌΒΟΙ ΟΥ̓ δϑοίοΓἱ ο8]. 
10 ΠΙΑΥ͂ 4180 58 6}7 Ὀ60 δϑβιιπιϑά, ἐμαὶ (9 οἰ διη θη δ 
ΟΥ̓͂ (6 ϑονοὴ ΤὨυΠ6ΓΒ δύο ἰο ὃθ0 Τουηά ἰπ (ἢ 
ἈΑροβιοϊϊο Ερίϑ3ι].5 δηὰ οὐϑὴ ἰῃὰ (9 Ἃ6οκρεῖ]8. 
ΤΒοΓο 5, 4. σ. (Π πὸ τοραγὰ ἐλυηάεν 88. 1.6 δυιὴη- 
Ὀο] οἵ ἃ βρί τυ] ρυτγὶδοκίίοη οὗἩ (6 δἰ ΡὮ ΓΘ 
δηὰ γεγο πιθηὶ οὐ 116), δὴ ορρυρημδηὶ οἴ 
ογιμοάοχίβιὶο ἰο χα] γ ἴῃ 86 ΕΡρίδ116 οὗ ὅδπηθδ; 8 
Τοΐοτπι οὗἨ υηΐτοθ σμἰ]ϊαδιἷΐσ δαί} ἱπ [86 
ἤτϑι Ερίβ8ι16 οὐἨἁ Ῥοίθνρ δηά ἴῃ Ὀοι]1 {86 Ερ᾽8ι165 (0 
(89 Τμοϑϑαϊοπίδηβ; Ἰἰδοτγιἰπἰδπὶ 18 ορροβεὰ ὉΥ 
86 βοοοηὰ Ερί81:19 οὗἩ Ῥοίος δπὰ ἰῃ6 Ερίβι]θ οἵ 
Φαίο; ι8ὸ Ῥαυϊίηο Ερίδβι165 γϑίογα), ἱπ τὶ οἷ χτγὰ- 
ἀδιίοη, (9 ζαῖ(ἢ, (86 Ομυτοῖ, ΟΒ ΡΥ ΒιΟ] ΟΑΥ, δίς.; 
δηὰ Ὀογοπά ἰΒεπὶ ποτ 18 γοὶ δηοίμον ΨΦομδη- 
πιοδη τγοΐογηι οὗ Ομ υϊβδιΐδη χηοδὶϑ. Φοῦ ποῖ ΟὨΪΥ 
Κηον (μπδὺ (86 ζδ'ινν,͵. 85 ὑμο᾽ τϑὲ σοϊοσιηδίϊοη οἵ 
Ἰδτδοῖ, τγβ χίτσϑοῃ οτηϊὰ ὑπ πὰθΡ δὰ 1 κπιηΐηρ, 
ἐμαὶ ἰμ0 δοῦν οδασγίοι οὐ ΕἸ δ δὰ ἔοτιηοὰ 8 
ἐαγηΐϊηρσ- Ροϊη Ὀοίναρη ἰἶ 6 Ἰοχαὶ δηὰ ἰ9 Μο5- 
δ᾽ δὶ οο- γοροίϊο ροτίοά, Ὀὰϊ 9 δὰ δ'βδο δἷπ)- 
8017 Ὀδ6η ῥγοβϑηΐ σῆθα ΟἾΓΙΒΟ Β ὈΓΔΥΟΥ (ὉΡ [Π6 
εἰοτ βοοιίου οὗ ΗἾ8 Εδίμ τ᾽ 5 ἢ8Π}6 ΔΒ δηβινοοα 
πὶ αὶ ποτὰ οὗ δβδϑϑηὶ ἐμαὶ βουη δ οᾶ ἰχοὸ ἱμπυ 8 ἀ6 7. 
Απὰ ᾿ὺ νγὰβ ἰὼ ὈΔΥΠΙΟΩΥ͂ τὶς 1.6 ἀονοϊοριθῃς οἵ 
τογοϊαδιίοη δαὶ ἰμαπάον, το ἴῃ (Π6 ΟἸἹὰ Τοείδ. 
Τηθηΐ τῦ89 ἃ ΒΥπιδοὶ οὔζπ9 αν, ΒῈ οὐ ἃ ὈΘοοπ,6 [Ὁ 
0 ὅοη οὗ Τῆυηάον, ἀηᾶον ἰδ Νοὸν Οογρθηδηίῖ, 8 
ΒύΥμ οἱ οὗἩ ἐμοὸ ἀοϑροὶ δηὰ 18 βουθῃ-ἴ01]8 ἈοὶνῪ 
δνοϊα(ἱοη8. [Ι͂π γοβρϑοῖ οὔ (9 Ὀοδαί  αϊ, οἸοναίοα 
δηά οἱοναιϊης δθροοὶ οἴ ἰπυηάογ, ουθη ἰδ6 δοδη- 
αἰπανίδη τ ΒΟΥ ἰδ ἰῃ δάναποθ οὗ ἰδ89 βίδπά- 
Ῥοϊηΐ οὗ ῬοΟρυΐδὺ ἰουσοῦ, 80 ἸΔΟῪ οσσαρίοα ἰη 
Ομτγιδίοηάοιλ ΜΠ} τοχαγὰ ἰοὸ ἰδ ῬΒΘΠΟΠΙ ΘΟ. 
(οοΏΡ. αἶϑο ϑοόορβοοὶθβ, Οὐ άΐρως αἱ Οοἰοποι). 

ἴῃ τοίδυσὶης, δὶ {μὶ8 αποίατο, ἰο οὔνΡ ἔχεα. 
ΝΌΤΕΒ, ἰὰ τῷ ὍὈ6 υῃάἀοτγρίοοα, 85 8 τραἰίορ οὗ 
ὁουγβο, (μδὺ ἰΐ 18 (9 ρατὶ οὐ Ἡοι]οίο 5 ἰο ἐτϑαὶ 
{Π0 Ρτοβοηί βοοίΐίοῃ οὔ 9 βόνυθη Τῆυπογ5 τὶς ἢ 
οδροοίαὶ σδυϊίοη, ΔἸ Βου ΚὮ, οἴ δοιγβο, ἐδ 9 Ῥῇῆθῃο- 
ΤΩΘῺΒ ΔΟΟΌΡΘΏΥς (ἢ τοὶσ68 οὗ ὑμ6 Τιιη 6 78 
86 ποὺ Βοα]64. ΑΒ ἰ0 ἰΠθ Βοαϊπρ ᾿ βοΐ, (ἢ 6 Θχρτθδ- 
βίοι 18 ἰο ὯΘ δίκῃ ἰὼ 18 Ὀγοδάὰθυ βθῆ86. ἴῃ 8 
Ἰϊΐονα] βθῆβο, τυῦὶ(θη τηδίίον 15 δοα]οὰ - Ὀιιΐξ ἢογ0 
{π6 δοπιηδης 8: εὐτίζδ ποῖ. 

ϑρεείαϊ.---α. [Ὑ8τ8..2, 8.7 Το Απσεῖ 97 ἰδὲ 
Ἐπα-ἰϊπιε. Α Ῥυαβαβο δηά βυτθοὶ οἵ (π6 σοπίης 
οὐ Ομτίδι. 1. Ηἶἰβϑ δρροᾶγδποο: 2. Τὴ Ἰἰε16 
Ὀοοῖς ἰπ μἷβ δηὰ χοϊαϊΐης ἰο 189 θηδ-ἶπια: 8. 
Ηΐ8 ἀοιηιϊπΐοη δηὰ Ῥοσγοῦ: ᾽8. [δοὶ ρ᾽βηϊ θὰ οἡ 
ὑπο Ἰδηά δπὰ (Π6 808; 4. ΗΪ8 ΟΥ̓ 88 {πὸ σοασίης 

οὗ ἃ Ἰΐοη---ἰ 9 δινδιεοπίηρ οδἷἹϊ ἕο (6 δ'νακίος 
δούθῃ Τμυηάονβ. Τ86 ποτὰ οὗ Ομγῖδέ, {πὸ δι ετ- 
Ὠδὶ δοιγοθ οἵ 4]} βρίτὶιυ)δ] ορογϑίΐοπβ ἴθ [86 
Οματοῖι.---ν [6 γι. 8-7.1 ΤᾺε ϑενεπ ΤΑμηετε ὃς 
ΤΥ οὰΒ τροάϊδιΐοηβ οὗ ἐπ 6 οηἀ-(ἰπιθ. 45 
δοδ]οἀ τηγϑίοσίοδβ. Ἐδ6 ΤΊΟΓΘ δοιορ δίο {56 1} 568]}- 
ἱζ δλ8 οδποηΐοαὶ δηὰ ἀοοίτ᾽ 8] σογίδιθιΐθα οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, 89 πιοῦθ Ῥονοεγία! ἐποῖσ ορογδιῖοα 
ὍΡΟΙΣ ἰΠ6 ΤΟΙ σοῦ5 Ῥγοδοηιπθηΐ, 1μΠ6 ΖεοἸϊαζε. 
89 αρίγὶς οὗὐἨ ὑγαγεσ. Τὰ ον Τμαπάογε ἴῃ 
Ὡδίατο (Ρ8. χχὶχ.), ΘΔ Ὁ] 65 οὗ (80 ϑὅδνυεπ Τηυη- 
ἀογ οὕ 896 Κίηράοι οἵ αοὰ.--- 8 ταγδίεγι 65 οὗ 
Ομ γι ϑυϊ δῖ γ, »γοήσωτεά ὈΥ (80 τογδίαγιθδ οὔ 89 
Τμοοσγαίο ΘΔΠΟΙΔΔΥΥ ; ππαπέεεί, ἴῃ [06 ἔδοῖς κοὰ 
ἔαπάἀδηιθηί 8) ἀοσίτγίποα οὗ Ομγβιϊδηϊίγ (1 Τίαι. 
111, 16): πιεαξαἰεα ὈΥ̓͂ {πὸ ενδηρεὶῖο ἔοστῃ οὐ τοτ9- 
ἸΟΥΥ (Μαίι. χ. 27), ὉΥ͂ τηγδίεγὶ ο9 δδοσδιωδηίϊδὶ, 
ΟΒΌΓγοΒ-Εἰδίοτὶο (αἀἰδερῖπα αἀτγοαπῦ, δβρϑοῖϑεῦ 
{πΠ080 Ῥοτίδίἰης ἰο (86 τηραΐεθυδὶ μῬοσγὶοὰ οἵ 
ΟΠυγο δ - ΒΒΙΟΥΥ, δὰ ὉΥ ἐθοβδίορίοβὶ τηγπβιοσίοα. 
--ΤῊο βοδ᾽ης οὗ ἴδ9 Τπυράογθ, ἐμ Ταγβίοτγυ οἵ 
τη δον 68.---ὙΠ6 σοτίδιηίγ οὗὨ δογίδι πίῖθβϑ, οὐ ἐπ 
Βοϊθπιῃ οδἱὰὰ οὔ {πῃ Αηφοὶ οοποϑγηΐηρ (86 8ρ- 
Ῥτοδοδίης 686. ---Τὴθ οδι8 οὗ (οα τεοοογὰεὰ τὰ 
Ηοὶγ Ἡ τὶν δῦ Ὀϊψί;θ δϑβυσϑδηοοβ βὶοἢ τὸ- ΘΟ δ 
ἱη (89 Βυγοϑὺ δου π{Υ̓ οὗ οἷϑοὶ Βυπαδη Ὠρθασγίβ.-- 
ον 8 Κ}8 ἰ(ο 9 υπαἀογβίοοά---ἰο πὶξ; ἐμαὶ ἰδὲ 
ἐἶπιθ οΥ̓͂ Ο εν δὲ 8 οουλΐη 18 Ὁπκηονη, ἰδὲ ἱὲ 
ΤΔΥ͂, ἰὮ 8 ΘὈὨΡΟΠΟΪΟΡ 681] δΒοΏ86, 5.1}}} Ὀ6 ἀϊπιδηὶ, 
δηά γοὶ {μπαᾶὶ 1 18 οι ρμδιϊοαι γ πεαυ ἢ 1. Ἦτδ 
ΔΥῸ ἴῃ ἰδ χοϊάϑί οὗ 84 σοηϑίδῃξ, ΠΟ ΘΟ δὉΪθ 
τηονοιηθηΐ ἰονατὰ ἰμαΐ ρο8]; 2. Τὰ σιονοιθῆς 
18 ΘΟμ ἰ ὨΌΔΠῚῪ ἱποσοδδίηρς ἴῃ Τδρίαϊίγ, δοὰ ἐδ 
οαἰδδβίσορϑθ οὗἉ ἐπὶ8 ρου οαϊο σοῦ 86 νυὺῖ}] δοιχδ. δὲ 
81} ουθῃΐβ, οτο δυάάἀθη})ν (μη το ἐπ. ΤΒ6 
ταοίἷγθ5 οἴ ἐιῖ8 σδίδβίγορῃθ δύο ἴο 6 ἔουπά ἰδ 
(89 ἀορίμθ οὗ ἰδ σοϊϊζίουθ δῃᾷ τρογὰὶ πονὲὰ 
{πῖπὲ ἐδ οαγεαδε, εἰ2.}. ἘΥΘΥΥ μτολὶ ουδὴς [δε,. 
τοπλ {{π|9 ἱτητιοπιοτῖδὶ, ἐθκθ Ἰθ8 ἢ ὈΥ͂ Βυτρτίϑο, 
11 ἃ δοτὶ οἵ 1,δϑὲ θδγ.-- -ἼΠο ἰἔτηο οὗ ἐπ ονοηι 
Ἰταυσροῖ, 89 ἐϊο οὗ ἰδ0 ε6πά.--ΤῊ 6 Ὀ]εθεοὰ 
βοογοίβ Ἰηἰγυβίοα ἰο ἰ0 9 Βογυδηίβ οὗ οί, εδοὺ- 
ἰγδϑίοὰ νι ὑλ}9 ὉΠΌ] 58 ὰ ϑϑογοίβ οἵ ἐμ ομἰἸάτος 
οΥ̓͂ νἰοΚοΏ688.---ο, [γ8. 9-11] δεῖν απαὶ δεοοπᾶ 
οαξέέησ ὁ ἰλὲ ὅεεν.---Οοταιηδηα ἰοὸ ἐμβὸ θοῦ ἴο οδὲ 
ἀπο 111|}λ6 θοοῖ. 86 δοὶ ἐιθοι ἕ, δπὰ ἐὲβ ἱτωροσί. 
Τμ6 ΒΟΔΤΡΙΥ χοσορίϊου οὗ (π 8 ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὔ {86 δεῖ 
ιἶπγ6 ἱπ (8 δυσθοὶ οβδύτη δὰ 118 ΘουΎ δὴ δηὲ 
Ραϊηΐαὶ οὔοθοί. (Απρυϊδὲ δηὰ ἰθοῦσου, Ἐπρθςοῖδ!} 
86 ἰσΥΓΟΥΒ οὐ γῶγ, οὶ ΟὨΪΥ διίδοῖς ἐπ Ὠδασί, 
Ὀθΐ 8.6 ΓγΘαΌΘΏΓΥ [86 οσοδδίουῃ οὗ δ ο σα-Ἰκο 
δορί ἀϑηΐο8.)---ΤἸὩ6 ΟΟΌΥΟΘΥΒΘ ΟΥάΘΣΒ οὗ {μ6 ὀρογ- 
{1088 οὗ (9 ὈΟΟΙ,, 88 ρῥτοβοηϊθὰ ὈΥ {πὸ Απρεὶῖ 
διὰ Ὀγ {πὲ ὅ'ἴϑος.. ΨΖΟΥ͂ δηἀ ΒΟΣΤΟΥ͂Σ, ΒΒγ5 Βυμδη 
ἔθος; ΒΟΣΤΟῪ δηὰ ἸΟΥ͂, ΒΒΕΥ5 ἐπ ΠΟΔΥΘΌΪΥ 
Βρίγιι.---Τ΄οις τυϑί Ῥγορῆοεν ασαΐῃ, οὐ ἰ860 οοαν- 
Τὴ 8810} ἰ0 Ῥ ᾽ 18} ἐμ) (1ἀἴ ζ5 οἵ (με ἸΔ5ὶ {ἰπις ἴ8 
{πὸ τϊ δὶ οὗἩἨ ἐδ 6 σουγϑο οΥ͂ ἰπ6 ψον], 85 δπ ἴπ)- 
ταϊηϑηΐ Ὀἰνίηθ ἀοοῖὰ ὉΡου ἰδ 9 ἩΔΟΪ6 τουτὶ, μδοὸ- 
ΡΪ65 δπὰ κΚίηρ5. 

ΒΤΑΞκε: 7724 7ιοη γνοαγείὶ---- Ὧο 8811] ποὲ 
ἴθδν, οχατηΐηθ δἰ πγηδεὶΥ, δῃὰ ἐσ ΤΟΡΘοὶ (πιοα 
1. 8) Ηορ ἱπαὶ ἀπο οὶ ἴθ Ηρθαυθ ΤΠΔῪ 6 ῈΡ 
δἰ ἴθ 9 ἴ0ὉΓ ἃ ΜὮΪ116, Ὀπὲὶ ἱῃ ΗΒ οση {ἰπι6 Ηδ 5ὶνδ}} 
Βροδἷὶκ ἐο δὶ δοίὰ οἷν εατὸ δλαὶΐ {πσὶο (Ῥ5. ὶ ὃ: 
1.21, 1 ὅδ. ᾿ἰϊ. 11). --- ϑοτθ δου οπίδίοτβ ἰδ ἰοκΚ 
(δαὶ {060 ((80 ὅουθῃ Τδβυπᾶθτγθ) ἀἰδοονοτθὰ ἰἰ9 
βαάδάοπὶ Γονί 195 οὗ ἰδ ἔτὰο Ομ υτοῖ.--- στο, 8150, 
δίανκο Ῥτθϑθηῖδ 86 δηϊ τ οιὶο ΤΟῪΣ οὗ “Ὁ ἐμο9θ 
ἯΟ χορασὰ (ἷ8δ 88 {018}}64" δηὰ “1ο8ὲ ἈΒῸ 
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ἄξδοπι ἰὰ ἰο 6 8ι}1} ἔαίϊατο." -- 6 Ῥγορμοίβ δηὰ 
ἈΡοϑβι]6β ἀϊὰ ποῖ πιὶίθ ἀν 8}} ἰίηρβ ἐμαὶ {ΠῸῪ 
ιν δηὰ ποατα, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 80 πιο ἃ8 γγὃὁ8 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ 
Τοὸσ υϑ δῃά 58 {μ6 Ηοὶγ ἀδΒοϑί οοηθδηα θά ὑπ 6. 
Ὧἦο τί 6.---ΑἸ Βουρἢ (86 Ῥτορμοίίο ρῥγϑάϊοι 008 
ΤΘΙΙΔΙἢ ΓΤ ἃ (ἰτ16 δ868]69, τ 6 [16 ἐἰπη6 οὗὨ ὑμαὶν 
ΤΟ] δΙΙπθὴὶ δηὰ ἀξπουηιεηέ αττῖνοβ, 411 ὈΘδΟΙΔΘ68 
Σπ(6}}}σ Ὁ] 6 πὰ τηδηϊίοβι (ΠΔη. χὶϊ. 9). 

ὄυσνα ὅτινθινα, 226 διοσεεσεδολίολίο ὅν οἦτίδι. 
Ἀεἰϊσιοπ ἐπ εἰπόν σεηιεὶππιΖίσεη Εγκίἄγμησ ἀον ΟἹ- 
7 επὸ. “οὶ. (ϑἄπιπιἐολα δολτγίγίεη, οὶ. 111. Βίαιι- 
δετὶ, 1886, αἱ οἷι. Χ. 1): Πὼ οομπίοπαηοα δλίπείλ 
ἐϊκε τδὲ 4Ζιπ, ἴος Ηθ ἀνθ }}8 ἴῃ {μ6 Ἰἰκιιι δὰ δη- 
Ἰκίθη8. 411 {πίη 58 ἰαὺ Ηθ ἸοοκΚθ ἀροῦ ; β'ῃ6θ 
Ἠ186 Δρρθαύϑῃσο ΠῚ ΠΟῪ ἱΐ 85 Ὀ6οὴ στοπὶης 
Ὀσχὶ κοῦ πὰ Ὀτίσίοῦ. “«4δομί Πὼ λεαά ἰλε ταϊη- 
δου σίεαπια; ἴοτ Ε{6 18 8 ΜΙοΒβθ; ον οὗ {86 Οονο- 
ὩδΔηὶ,--ὦ ΜΙ οθθρηχοῦ ΠΟ 18 ἰο ρῥγοοϊαῖηι (δ 6 τ - 
γοϊϊἰηρ οὗ {886 πΥβίοΥΥ οὗ αοα, ἴῃ τ ῖΟἢ τ γδίουν 
οὐ δ οογδηδηὶ ψὶ} Νοδὰ δηά 411 Ηἶϑ Ῥσοιἶβοβ 
δῖα ἰο ὃ6 ἔυ]8|16 ἃ. ̓ 771ὲ ἐδ εἰοίλεα «ιοἱίλ, α εἰοιάς.--: 
ὙΠῸ 8 ἷ8Θ (80 ομδτίοί δηὰ ἰγανοὶ ΐης ΔρΡρδτγοὶ οὗ 
Ηϊῶὰ ἯΙο 18 (0 σοιηθ πῃ ἴμ9 οἷου δ (Βεν. ἱ. 7; 
θη. νἱὶ. 18). Απα Πϊε [εοὶ αγὸ {κε ρίϊατε οὗ ἥτε; 
ον σβογο Ηο δβίἰδπάβ, Ηο βίδηὰβ ἅγιαι; ἰῃθ κεῖ 5 
οὗ 6}} οσϑπηοῦ ονο Ηΐη ἴγοια ἰδ 8 βροὶ, δηά 
γε ΐβοβο ὑμίη κα ἰο ἀγὶνο Ηΐτὰ ΔΎΑΥ, ὈΌΓΏΒ ΒΒ οὐγἢ 
Βησοτα. ΑΙ (μ18 18 Βυ ΓΟ Υ (0 08 [0 86 νὰ] ΠΥ 
οὗ Ηϊ5 ουυθαδβθαρζα, ἴοΥ 1.6 ὑγ οὗ {μ6 1} {{16 Ὀοοὶς 
ἐμαὶ Ηο δδ85 'π Ηἰἷ5 δηά, ἀπά Ἡξδῖοῖ Φο. ἢ ΠΟΥ͂ 
Θοπιπειπίσϑίοβ 0 0.8. 

ΒΙΕΜΑΝΝ, 206 Οβεηδ. δέ. ζοῖ. (866 ". 78): 
ΕνΟΥΥ Μοτὰ οὗ Οοά, 38 Βδδύθη!Υ ἔοοά ἔγοιω (ἢ 6 
ἔγοο οἵ Ἰἰίο, 15 δισέεεί “θη ψ͵ὸ γδϑί χοοοῖγο ἱΐ ἰῃ 
Ζαῖιἢ, Ὀυὶ ἤν ναγάβ, (μου ρ ἢ ἰμ 6 Βυγοοίῃμθβϑ 068 
χιοἱ 66886, ἱ{ ὈΘΟΟΙ268 δὲξίεγ 8180, 88 ἃ υάχο οὔ 89 
ἐμπουκί8 δηὰ ἰηἰθηίδ οὗὨ (9 Βοασί, θη ἰμ9 οἷά 
Αἀδπιὶ τηυϑί βἰηῖς ἴπ ἀραὶ ἢ πάθον 00} ΒΏΔΥΡΙ 688 
ΟΥ̓͂ (ἷἰβ ἱνο-εὐἀχοὰ βπογὰ: δραΐη, (8 πνογὰ 18 
ἀουῦ!)γ βυυϑοὺ σ θη ἰξ ῬγοοΪδίαϑ ἐμ 6 814] ἰγϊ ατὰρ ἃ 
οὗ σγῖϑι οὐὸν {δ Κίῃρσάοπι οὗ ἀΔΥζη6 885, δηὰ γοὶ 
δὲ (6 8810 {ἴπ26 ἰΐ 8 Ὀἰ(ἰ6 Γ᾽, [9 ἩΠῚ8 (818 ὑγο- 
οΪδιηδίίοη ἰΐ σου] οἷ 5 ἰατιϑηίλιϊου δηα τηουτγηϊῃ 
δηὰ νοῦ ἰδαῖ ΒΟΓΟΙΥ ΘοΙηθ ὍΡΟΙ (6 δίοββίβηϊο 
Οδυγοῖ τπτγουρῃ [86 ᾿αϑὲὺ ἀδδβρογαίθ οσοῃῆϊοι οἴ 
ἐμὸ ῥγίποο οὗ ἀδγίζηθθδ πὶ ἰι96 ΕΚίπράοπι οὗ 
σοά. 

[ὀΒτοὰὰ ἸῊΞ ΟΟΜΡΕΕΗΕΝΒΙΨΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ: 
ΨΈετῖβ. 9-11. [0 οσοτρο8 οὐ 5 βογυδηίβ (ο ἀΐροδί 
Ὧῃ (μοῖρ ΟἾΤΏ 8Β00}8 (Π6 πηοθθαοθ ἰμΠ6 0 Ὀτίης ἰο 
οἰδοῦβ ἰὰ Ηἰΐ5 πϑιηθ, δῃηἃ ἰο Ὁθ βυϊίδ Ὁἱγ αϑοοϊοα 
ἐδογονι {ΒΟΙΆΒΘΟΙΥΟΒ; 8180, ἰο ἀοΙἾ 9. ΘΥΘΡΥ͂ 
Σηοβδαο ὙΠ} ἩμσΒ {ΠΟΥ ΔΓ οὐδνυροά, ὙΒοΠΟΥ 
Ῥ οδδίῃ ΟΚ Πρ δδίηρ ἰο θη. (Μ. ΗππΕΥ.}} 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΝΊΝΤΗ. 

Ἑτοίενίς Πιιπιαίοπς ὕγοπι ἰλὲ Ἐατγίλ-ρίείων6 ὁ {ἦ6 
ϑευεη Τλμπάετα. (Ολαρ. χί. 1--14.} 

Οεπεταὶ.---ΤῊ 6 το κα πιδὰθ ὮΥ τ ἴπ γοΐϑυ- 
6π66 ἰο 89 Ῥγεοθαϊης βοοίΐοη, ΔΡΡΪΥ νι ῖτ ἢ οαυαὶ 
ἕοτοσ ἰο (ῖ8.(ἁ Το ὀχοροίϊοαϊ Του πἀδίΐοηι 18 ποῖ 
χγοὶ βυβηοίθϑη 1 βυγο, οἷοαρ δηὰ ἔγιι ἴο ψδγγδηὶ 
ἐμο ογοοιΐοηῃ οΥ̓͂ ἃ ἀοοίγί δὶ δηἃ ποι οἐ6 8] δὺ- 
Ῥετγοίγυοίασο. ἯΘ τησδί ἀἰδέϊη σα 5}, ΒΘΓΡΘ 88 γ7]6]] 
88 ΕἸθο ἤΠΟΥΟ, ὈΘΙΘΘ ΟἿΡ ΟὟ τι οοὨΥ] οί  οΏ 
δηᾶἂ ἐπ Θομυ θη 00] δβίδίυϑ οὗἨ οχοροθὶβ ἰῃ {Π6 
Οπυτοῖ, ποῖ ἐὺ 8 ποὲ δά ΐθ81Ὁ]6 ἴο ἰοδνθ 6}- 
ἐγ ὶν ουὐ οὗ οοπδίἀογαιοι ἰ δὴ οδὶοὶΔ] ὉΠ 6 Γ- 
ἑδκίηκ. 

9 πιυϑί, ἤτϑί οὗ 411, βοί (19 (9 τοϊδίϊου τ 16 ἢ 
(8180 βϑοιϊΐοῃ Ὀθᾶσβθ ἰο {86 ῥγοσϑαϊης οπθ. 7 ὦ 
ποί αἰβέομἑἑ ἰο μετγοεῖσε ἐλαί (δὲ δευεη Τὴυπάστα ατὰ 
γεσοσηίζαδίο ἵπ λα Ῥγοςεάωτεε ς7 (δε ἰισο δοη: οΓ" Οἱ, 
δίποε γε σοες 7οτίλ ἥγοηι ἐλεῖγ πιομίλε ἀπά ἰλεψ οαπ 
δλιί απά ορεῆ ἤεαυεη {κε Εἰ ἰαλ. 

ΑΔΟΙΒΟΣ ὈΒ ϑι ΚΘ ΌΪ6 ἔδοῦ 18 ἐπὶ τ ΒαΥΘ 
ΓΘ ἰο ἀο ψῖν ἃ δἰζοίσῃ οὗ (ῃ οϑὸ ΟΒυτο- ἱβίοχὶ- 
68] οἰγουτηϑίδποοθθ ἩὙΒΙΟΒ ἤοσια ἃ ἰγδηβί(ἰομ (9 
[μ6 ἐΐπι6 οὗ ἐμ δῃά. 

[18 Θαυδ!γ σογίαἷη, ΤῸ στ  Βοσιηοσο, ἱμαὶ ἷπ (ἢ 9 
ῬΓΟΥΪΒΙΟῺ δΟΠΟΟΙΒἾἢρ (Π60 ΤΟΙΡΪ6, γοσ8. 1, 2, ἮΘ 
αν ἃ Ρῥἰοίυγο οὗ {}ιὸ Ομ τ βιΐδη Ομ υτοῖ, δὰ ποὶ 
ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ Γοϊδιΐηρ ἰο ἰδ Τοιρὶο δἱ 6 Βα] οτω, 
ἰο Ὀθ6 δΔρργϑοιιοπά θὰ 1} 6] δῃᾶ, ἱπὰ Βυ ἢ 6886, 
ταϑηϊ βίο ἰο ὯΘ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ. [Ι͂ἢ τορατὰ (ο (9 
Τοιρ]ο δὰ {86 βυθϑεαυοηΐ ὨἰΒίουΥ οὗ 186 Ὑνο 
Ἢ ἸΏ 68868, 88 ΜΘ] δ (6 ᾿υὰρτιηδηὶ δἱ [86 6]089 
οὗἩ (6 8βροιίου, νὸ τοῖδυ ἰο 89 ΕΧΕΟ. ΝΌΤΕΒ. Α 
σδυίΐουβ ἰγοδίοπὶ οἴ (πὸ δ] 6οἱ τορι ὈΔ89 1ἴ- 
86] ὡροη [ἢ 9 0] ον ης ζυ ἀλτὴ θη! αἱ πε: ΤῈΘ 
ἴΠ6Ρ δηὰ οὐἱοῦ (ΟΥ ᾿ἸηΥ]Β1 Ὁ16 δηα νἱ8᾽ 816) ΟΒΌτοΒ 
(νοσβ, 1, 2); (89 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ οτάον οὗ (ἀοα᾽ 8 
Κιηχάοι ἴῃ ἰδ 6 Δι Π 6818 οὐ Οαγ ἢ δηὰ δίαὶθ 
(τ οτβ. 8--7); (80 ρστᾶνθ Ῥσγοβροοῖ ἰμδὺ 8:6 ἢ θ1)- 
αὶ ἴῃ οὗ Απ οἰ βι δ Ὑ 11 δὶ βοιηὴθ ἴὰ- 
ἰαγο ἀδὺ Ὀ6 ἄοῃθ ΑΥΔΥ͂ ἩΪΓΐ (γογ8. 7-0; 2 
ἸΒ688. 1..); (86 δογίδιυ ὑπαὶ {86 ἴΌσπιβ οὗ 
Οδυγοῖ δά ϑίαίο, ἱποισὶ δυ δ σϊη 8 (ΘΠ ΡΟΓΔΙ 
οχιϊηοιΐοη, τ} σα] Ὀγαιο ἰδ ὶν γοϑυσσθοίΐ οι ἴἢ 
(.λὸ σοπϑυτητηδίϊ οι οὗ ἰῃ0 Κἰηχάοχ οἵ Θοἀ (γ6Γ8. 
11, 12). ΕἸΏΔΙΥ, (86 δοοὶα] οασί βαυδκο ὁ60Π- 
ποοίοα ψῖιἢ ἐμ 6 ρῬγϑοοάϊπς ονοηίβ, ν 6} ΒΒ ΑἾΚ68Β 
{0 Νοὸνν Τοβίδιη οὶ ΟἿἿΥ οὗ Θὰ οὗ εχ ουμδ) Σ θα 
ΟΒνὶδιϊδῃ ογάου δὰ, ὈΥ ἃ ῬΥΘΟΌΓΒΟΤΥ ἠυἀραιθηί, 
6818 ἸΩΔΏΥ͂ ἰ0 Χορϑηΐϑησ6, ἩΒΟΓΘΌΥ ΒΌ0Β 88 60Π1- 
ΡΥ τίς 6 641} πὶ άγαν ὑπ τηβοῖνοβ ἔγοιῃ (89 
ΘΟΠΒΏαΠΙαδί8 ΔρΡΟΒίββυ οὔ ἔδμο {ἶτη6 οὗ (89 Ῥοδϑί, 
δ ἃ δγὸ ργοβογυϑᾶ ἤγοιχ ἰδ6 ἤπ8] Ἰα ρηηθπί δί [89 
Ῥαγουβὶβ οὗ Οδυῖβί. 

ϑρεοϊαϊ.---Ἴοτβ. 1, 2.1 ΤΠ Τό τΡ]9 δυτϑηρο- 
τηθηἰβ οὗ ἰλ9 ΟΙἹὰ Οσογομδηΐ, ἴῃ ἰδεῖν ΒΥ: ὈΟ] 6 
ἱροῦ ἔος {89 Ομνίϑιϊδῃ μαστοῦ. (α) ΤῈ9 

Ρυΐδβδιῖν βαποίθαυυ, πῖον μ88 ὈΘοοχαΘ οὴ6 ΜΒ 
(86 ΗΟΙΥ οὗ Ηοϊΐο8; (δ) (88 ΑἸίδτ ; (6) τ6 οΥ- 
ΘΒΙΡΡΟΙΒ; (4) (Βο  ουἱοσ οουτί οὗ {μ6 Θοπ41168.--- 
[πιροτὶ οὗ (π6 οαΐος δουγί : ἃ βρυγαιίνο ἰ6 801 ΠΟΥ͂ 
(1) δζαϊηβέ {μαὶ νἱον ψ ῖοΒ ΤΘΟΚΟΩΒ (86 οὐδὸν 
οουτὶ δ8 ἤογιΐης ρατί οὗ ("6 ϑβαποίμαγυ; (2) 
δζαϊηδὶ {89 οἵπον ἰάθα ἩδῖσΝ ἀδποπιϊπαῖθβ ἐδ 9 
ουνον δουτί {μ6 ποχϊά, δἰ ΡΥ. 

[ὕεν. 8.1] ΤΗΟ ὑνὸ στοῦ -ΤὈΤΤΩΒ οἵ ΜΠ. 688 
σοποοτηΐης Ομ τίϑὲ ἴθ ἴμ9 Ομ γί βιϊδῃ ἀρ: ΤῈθ 
ΟΒαΓΟῺ]Υ δομιπαπίοη, πὰ {μ6 ΟΠ τἰϑι δὴ δηὰ δὰ- 
ἸὩΔῺΘ δοοίδὶ 0 ΟΓᾺ]8 δηἃ ΙῃΘΏΠΘΟΥΒ ΒΊΟΝ 1 ἰη6.}" 
οδία68.---Γγον. 4.7 Τ}6 οἷν ἰγέδ8, ὈΥ͂ Μ᾿ σα (89 
Ἰϊθ οἵ ἰδ9 δοης ο7 οἱἱ, Ομ νι διΐδη8, 18, ποί ρ6Ὲ96- 
ταίοα, Ὀυΐ πιοάϊαιοά. --- Οἱΐοο ἰγεεβ διὰ σαπαϊεδίϊελα 
[Ἰδτπρ-δἰδ 8] δὲ ὁποθ; ἵ. 6..) Οἢ {6 ΟὮΘ Ββππά, 

σίμιοα αι 6 βοιγοο οὐ βρ' γί] 116 (9 οὐνη ἷγ.), 
Νηα, οη 88 οΟἰΒον, εἰαδογαίεά ἰῃΐο 8 ΪΌΓΠΙ ἔδυογα- 

ὉΪΘ ἴο᾽ ὑλ9 τηφἀϊαιΐου οὗ {μ6 βρίτῖν ἰο πιθῃ.--Τ 
ψ ῃοἷο Ομ τ βιίδη αζο, ἃ ἰϊπι6 οὗ (86 ομο ϑρίγιὶ οὗ 

ΘΟ γῖϑι πὶ (6 οὔδηρο οὗ ἀἰογοης θη ροταὶ ΤΟΓΠΊ8. 
ἴη ἐδ τηδίη, (06 ΟἾἾΤΘ ἐγθοβ δγὸ δἴ {6 ββπιθ {ἶπ6 
ΟΘὨ ἢ] οβ616 1.9 [Δ ρ- 84.548], διὰ {86 Ἔδῃ ἀ 6810 }(8 
Πιααρ ιδκὰ] ΟἸἶνο ἰγθ68 : ἡ. 6., Βρί γἰτ.6] 1{Π8 δηὰ 
οΥλαἱ οτβδηϊζδϑίίοη, Κηον δά χο δά ργϑδοίΐοο, τὰ 
ἰοροίμον, ἴθ Ρδγα] οὶ ἀονοϊοραιθαὶ, ἱμτου χὰ ὑμ0 
808. ἴῃ ἱπαϊνίἀι14] 08568, ΒΟΛΥΘΥΘΡ, (80 οδπαἶθ- 
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βἰϊ οἷς [ἸΔτρ-δίδη} {πδί βμου)]ὰ βίδα δοβίἀθ {89 
ΟἸἐνο ἰτθοὸ 18 ὁσοδβΊ ἢ Δ]}Υ πα θη, 8πι} δι}}} Ἰπο τὸ 
Τγοαυςξη( (86 δαπαϊοϑι οἷς [ἸΔπρ- 8884} 166 }κ 9 
{86 δοσοπιρδῃϊπιθπί οΥ͂ ἐμ ΟἾτΥ̓Θ [Γ686.---[Ὑ 68. δ, 
6.1] ὑοπιροιἰου οὗὨ {μὸ πιο ΐϑοναὶ Ομ γοῖ δηὰ 
διαί ἴῃ (9 ἰγαϊπίης οὗ Ομ γι βιίδη Βυτηδηΐγ. 
Τμοῖὶνρ υπΐοη. Τποὶρ ἰοενὶ]θ βουογὶίγ. ὙΤΒοὶγ 
διταϊηἰ 28 οὗὁἨ δυϊ θοῦ ν δπὰ {δεῖν ρσταάμα] 1058 
οὗὐ ἰδ δυπιρλίῃν οὔ Ομ γιϑιϊδὴ Ῥορυΐϊαγ Ἰἰῖο.. 
--τἰ εν. 7.1 ΤῊοΘ Δεαφδί ομὲ οΓ (λα αὖγδεὲ 88 ἰδ8 
Ῥτγοϊυὰο οὐ ΑΒΕ ἢ τ βυὶ βη Υ̓͂ οΥ 89 Βοαβί οαἱ Οὔ ἢ 
868, ΟΥἹ ΙΟῪ ἀεδιηοηΐο Απιϊ οἰ βι δα αἰ βροβὶτῖ 058 
τοσοθὰθ ἐῃμθ ὅπ] Απιϊοὶι ιν ϑίϊδη ἄραυταιΐοηβ ἰῃ 
ἀθθα σμαγδοίοτϑ.---Ὀγίηρς πὰ ἀθδὰ ογπβ οὔ ἰδ 6 
9]4 οτάον οὗ (δίῃ ρ5 (γον. 9).--- Το Απιἰο ἢ γἰβιΐδη 
οδϑὶβ οὗ ἰἢ6 Τ7Ταἴαγα (τον. 10).--ἰ ] εγϑ. 11, .12.} 
ΤῺ ἰἴπι|6 οΥ̓͂ (ἀγεο ὅἄαψδ απαᾶ α δαϊ, οτ (6 (ἶπλ οὗ 
ἐμ δρραγϑηὶ ἀονηΐ] οἴ (86 Κίηγάοι οἵ αοά, 
ΙΝ 8475, δί {86 Β8π|6 {ἶτη6, (Π)6 (τη9 οὗἩ 8 ρ]οτίου 
Φχαδ)ιδιϊοι οὗ ἰ(.--Ργοβροοί οὔ 80 Βη4] {18}}πιοηὶ 
οὗἨ 41] ΟΠ ΕΓΟΒΪΥ δηὰ δίδου Τογοί θη α ἰὼ (δ 6 
ὉΠ (Υ οὗ 8. ΒϑαΎΘΪΥ Κίηράοηι.---[Υὲν. 18.1 ὙΠῸ 
ἈΑροσα)γρίίΐς ϑδυί βαῦακοϑ ἴῃ {πεῖν στγδηά βί ζηϊ ῆ- 
ὁδηοθο: (1) [ἡ (δεῖν βρὶ γἰἰ.4] ροτέ; (3) [ἢ ἐμ οἷν 
δοοῖδὶ ππροτί ; (8) [π ἰδ οῖν οοβιαἶσαὶ ἱτπαροτί. --- 
ἘΔ} οὐΥ̓́ἰμ6 ὀχίθγῃ δὶ ἰδίοτία ΟἿἿΥ οὗὨ αοά.--- πο- 
7014 εἴὔοοί οὗ 6 ἡυὐρη θη δηὰ ἰο ΤΟ 5 οὗ αοἷ: 
ΜδὴΥ ατε ἀἰοα, ἰμὰ9 τοδὶ αγϑ αὔτισλίεα απαᾶ ρίυε 
φίοτυ ἰο Θοα. 

ΞΤΑΚΚΕ: ΤῈ ἐσττιο ΟΠ υτοῦ μου] ποὶ Ὀ6 ᾿υά σοι 
ὈΥ ἰΐ8 πιϑρηϊαὰθ ἀπά τἱβι ὈΠ|0γ, θθοδιδο ( 708 
88) {19 Οὐδ σουγί ΤΏΒΠΥ͂ {{π|68 ΒΌΓΡΑΘΒ6Β (ἢ 6 
Τοπιρὶο ἴῃ Ἰδηρί δηὰ Ὀγοδάιη. --- 6 ἰοδοθθγ8 
οὗ ἐμὸ Ομγἰβιΐδη ΟἈΌΓΟὮ τηνὲ, ἰἢ 0 ΤΏ Δ]1Υ, ΓΟ βθηι- 
Ὅ]9 οἷἶϊγο ἰγθθϑ, δηὰ Ὀ90 δ|1]6οὰ τῆι ἐδ οἱ] οὗἨ (ἢ 9 
Ηοὶν βρίνεἰι, ν 118. ον γ (ΒΟΥ ταδὶ Β. 9 88 
Ἰκμ 5, τῖῦιν δὴ ἰΓσΘΡΤΟΘΟΒΔΌ]6 |Ϊ[6.---ΟΥΈ5ΝΕῚ, : 
θη αοἀ ᾿58 πϑροα Ηΐδ8 βογυδηίβ 700 (6 βαῃοί!- 
δοδίίοη οὗ οἰβοτβ, Ηθ 0568 (86 υἱοκοϑὰ (ο ρῥυν γ 
(8086 Βογυδηΐβ ἰμ ΘΙΏΒΟΙΥ͂ΘΒ ὉΥ Βυ δ οχίηρ δη τη8γ- 
ἐγτγάοῃ.---ΤΊθ πουῦ]ὰ 16 ἰο θ6 ἀϑρὶ οροά, ἱμ ἐμαὶ ἱἰ 
ΘΟ ΘὈταίοβ 18 δὶ ΠῚ} τοὐοϊοίηρδ, Δ8 6 ρθ]1ο 
71οβι1γ574]. 

Τόπε, Ἡρεύεασωπσ ὑπαὶ Οεδολίολίε ἱπ (τον Ζι. 
δαπιπιεπδίἐπιπιμησ (800 Ρ. 78): ἀῶ 85η4ᾳ.1 Τὶ 
ἐν οΐοϊὰ πυμῦθν, ἀου Ὀΐ]688, ἀθηοίοβ 4 ἱσοῦοϊά, 
ιν ΟΙΥ σοιῃηπι ἰδϑἱομ θὰ τη ἰϑίσυ, Ὀὰὶ οὶ Δ 6χ- 
ἰθτπα] σοπαϊἴοη ; ἔμ (9.0 ἀγθ ἃ] 8 γ5 ἰῃ οχἰδβί- 
ΘΩ6Θ ΒΟΙῺΘ ἔδυ ΡΟΜΘΓΓᾺ] Ἡν{Π|05568---ἰ 65 {γίης οὗὨ 
Σορθηΐβησο δηὰ {1 {}----ο, δοοἰ εἰ αδἰἰσαὶ απαᾶ δξεσιῖαν 
οἴἥες απὰ υοσαίΐοπ, ἴῃ οτάον ἰο 86 βυρροσί οὗ 
Ομ γῖβι 5 δρὶ γἰίμαὶ Εἰηκάου ἷπ ὑμ9 που]. 

ὙΙΠΉΕΙΜ ΕΚΙΕΡΕΙΟΗ ΕΙΝΟΚ, Αρολαϊνγρίζεελο 
Ῥοτδολιησεη, Φλνιοἢ, 1868 (869 γ. 72): ΑΒ [86 
Ἰοτά βϑρηὺ ουοἱ Ηἰδβ ἀΐβοῖὶ ρ]98 ὉΥ ἔπτοβ, ἰδ 8 (Π6 
ΤΩΘΏΥ τὶ Π6Β868 ΔΠα δβογυδηί οὔ ΟἸσίϑί δύ ᾿θΓ6 
ἰηϊγοάυσοα 48 {πνοὸ ΤηΘΒΒΘ. ΚΘΓΒ (ὦ). ΤΌΘ παΐ- 
ὨΐΒΊΓΥ 688 88 ὧν! 85 ογυδβδίοαι ((Π 6 ουἱοτ 
οουγί) 8 ἰγοάάθῃη ἀονῃ ὈΥ͂ μ90 Οϑῃι 65; (6 
Ἡ οἷο ἰΐπλ6, ΘΟΒΘαΌ ΘΗ ΪΥ, ἴσοτα 6 ἀοδίγυοίἑοη 
οὗ Ζοτυβα]οθαι ἰο ἔπ 6 Θηἀ οἵ {89 ννοΥ]ὰ.---γσο οἱἶτο 
ἰγϑο8 δῃά ἐνο Ἰδιαρ-δίδη δ. Οἱ δπὰ δ ρ-δίδη 8 
ὈοΙοης ἰοροίμοῦ.---Το οἱἷγ. Νοίίδον Φουα δα] οπὶ 
ὯΟΥ Βοιηθ 8 ἰηἰοπαθά, ὈὰΓ 8 Δ᾽] σοτῖοδὶ στοαὶ 
οἱΐγ, νοι δ γ8 υἱοϊθηὺ μδπὰδ οὨ {}}6 τη 5 56} ζο ΓΒ 
οὗ ἀοά, δῃηὰ ἐυϑῃ οὐ Ηΐβϑ οσσῃ ϑοη. 11 β πῦρ ο5810}6 
ἐμδὶ 1ἰ οΘδῃ ὈΘ ΔΗΥ͂ ραγίϊ συν βίῃ] οἱ ἵν Ποῖα (ΠΥ 
οὗ ἰδ Ρθορ]68, ἰσῖθ8, ἰοηρθα πὰ Ὡδιϊ0ἢ8 ΔΓΘ 

ἴο 8660 (6 Ὀοάΐθα οΥ̓͂ (ὴ6 εδἷδῖη πὶϊίαθδδοα, (- 
βίδιοθ ἰδ 8 Ρασί οἴ ἰδ στοδὲ οἰΐγ 

[Εἔτουν Μ. Ηκνβυ: Υετῖ. 1. Οὔβοτνο, 1. 786 
ἐεπερίς νι88 ἴὉ ὉΘ τηϑδβυγοᾶ; {80 ρσοβρεὶ-σ το ἴῃ 
ἀοΠΟΓΑΙ; ἩΒοίμθν ἰξ 0 80 Ὀυ1]}, Βο σοπδιϊτηιεὼ, 
Δ8 ἴ!6 βΟΒρ6] τυἷΐο ἀϊγοοίβ. 2, 722 αἰίατ. Τυαὶ 
8168 88 (88 ρ͵δοθ οὗ ἐμ9 τηοϑὲ βοϊδιπῃ δοὶδ οὗ 
ὙΥΟΤΒΕΪΡ ΤΥ ὈΘ μΡαΐ ἔον ΤοἸϊ σίου 5 τγογβηΐῃ ἰπ ρο- 
ὮΘΓΑΙ; ψΒΘΙΒΟΡ (μ6 ΟΠΌΥΟὮ Β65 [86 ἔσο δ᾽ίδσα, 
ὈοΙἢ 88 ἴο Βιυρβίδῃηοθ δηὰ εἰ πδίϊΐοη : δβ ἰὸ βυὺ- 
Βίδῃοθ, ἩΒΟΙΒΟΥ ὑπο Υ ἰαΚο ΟἸτῖβὲ ἴον {μοῖν ΑἸιδν, 
δηΐ ἸΔγ ἀονπ 8}} ἰμοῖς οἴὔεγίησβ ἰμογὰ: δηὰ ἰὰ 
βἰἰυδιΐοι, ΒΘ ΒΡ (89 ΑἸίδΡ δὸ ἴῃ {ἀ ἀοϊωεί; 
πδὺ 18, δέ μον {86 τουβαῖρ αοὰ ἴα ἐμὸ ϑρυτξ 
απὰ ἐπ ἰγωλ, 8, Τὰε ικοογελίρρετε. Ἢ Βοῖμ δ᾽ 8 ῈΥ 
ΤΆ Κο αο( 8 “ΙΟΥΥ͂ ὑπο ῖν οπά, δηά Ηϊ5 ποτὰ ἐμοὶ 
ΓυΪ]6, ἴῃ 41} ἐμοῖν δοὶβ οὐὗἨ Ὑουβεὶρ ; δαὰ τ μοίΒοΣ 
{ΠΟΥ δοηθ ἰο ἀοἀ νι δυΐϊι8Ὁ]6 δἰξοοιίοηκ, δά 
ΒΒΙΒοσ ὑπο ον οοπυσγδαίϊοη ὧδε αεῊ δεοοιπδε ἰὰ 
ψοερεϊ.] ; 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΤΈΧΤΗ. 

Ἠεαυοποριοίαγε ὁ ἐλ Ηαπὶ(δείαίΐοπ 9.7 Απιίϊολτὰρ 
(ἰαπὶίψ οπ ατιλ. (ΟἿ. πὶ, 1δ---αἰὶ, 13.) 

Οεπεταί.---Τ)ὸ Ῥγοϑοηΐ βοοίϊου, δηᾷ αἷ80 ἐδ9 
Βῃ Ὀϑεαυθηΐ ΘΠαρίετα, χὶϊ, 18--χὶ!, 18, δ’ ρεσα- 
Ἰἰαυῖγ δἀδρίοα ἰο 1]]αδίγαὶθ δά δοπῆττα ἐμ οοῦ- 
ϑίγα οἰ οα οὗ (Π6 ΑΡΟΟΔΊΥΡ58 88 ρυϑϑηίεά Ὁ τς. 
Οὐ βθοιΐοη 8 πο γοδαϊγ ἰπι 6 }} }χὶ Ὁ1Ϊ6 πϊιπουϊ 8 
ἀοβαῖίθ τοΐθτθηοθ ἰοὸ {86 βυθβοαιαθπὶ Βδτι-ρὶο- 
ἰαγα, δπὰ (6 ἀονθϊοραιθηὺ οὗὨἨ Απιϊομτίβεϊ ΠΥ 
Ὀτουκἂὶ ἰο νίον ἴῃ (δαὶ ῥἱοίασο σδὰ ὃθ δρρτγε- 
Βοη δὰ ΟΠΥ͂ 88 {ΠῸυπιϊμδιθὰ ὈΥ οὰν Ηδδτεη- ἷο- 
ἴυγθ :--τῷϑ ἃ Ἰυαἀγιηθηΐ ἔογοβδοι ἴῃ (δ 6 δσοπηϑεοὶ οὗ 
ἀοά; 88 δὴ Δρρδγοῃϊ ἀοιηϊπαίϊου οὐἁὨ Αηϊὶς σὶ9- 
(ἰδῆ γ, σου ρ οἰ ον οὐδυτυϊοαά ὈΥ ἐδ νἱοίοτίου 
Ῥονον οὗ ἤθανοι, ὈΥ͂ {πο ἐστί ατρ ἢ οὗ ΘὨγῖξὶ δηὰ 
ἴδο υἱοίονυ οὗ Η 8 βογοΐο βρί τὶ ουὸσ βαίδη ἰὴ (86 
Βρ᾽ τ  ὑ-ΘΡ Θ ΓΘ. 

στο, 85 οἴϑονβορο, ἰδ Βοαυθην ΘοϊοὈγαϊϊοῦ 
οὗ νἱοίοσυ (οἷ. χὶ. 16ὅ-19) Ῥγδοθὰθδβ ἐμ! ϑδυ Ἀ]Υ 
ἡυάραιθαι (οἰ. χὶῖ!. 1 84ᾳ4ᾳ.). Τ|ι6 Ἐοσπεαη εἱοιλεὰ 
το (ἡ ἐλε διιπ, (89 Ὀἰνίπο Οοηρστοχαίϊοη οὔ ἐμ Κίηρ- 
ἄπ, ΒΡΌΘΔΥΒ ΘΟΠΙΌΣΙΩΑΌΪΥ [0 ΠΟΘΙ ΒΘΑΥΘΏΪΥ Ρἢ886, 
ἴῃ 01} βρϊπάον (οἷ. χὶϊ. 1-6) ; Βἴρῃ δθοτε δὸῦ 
Γαρίἐἶνθ ῬΒαβθ, τπθπδοϑὰ ὑἱκ τπογί] ροσῖ, θα 
ϑατίἢ (οἷ. χυ. 18-17). Τίσι οἴἶβρσίης οὔ Βοτ 
Βϑαγί (δ. χὶϊ. 2-ὖὉ) 18. 6 ΒΟΙΥ δουπίογρατι οἵ ἰδο 
πλοῖο 2 αἷδὲ Ῥγορλεί, πο, ἴῃ (6 χα ϊβθ6 οὗ ἃ ἸΔΙΩΌ, 
ΘΟΙΏΘΒ ἕογι ἃ ἔσο ὅδ Γ ἰογγοβϑι γα] οσᾶσσ, {π6 δαγίᾷ. 
Το στοαί γε ταφοη το ΔΡΡΘΒΥΒ ἴῃ Ζεασεη, ἰμ 9 
τορίοη οὗὨ βρίτὶϊ, πῖῖβ στοαὶ βοἀυοιϊγθ ῥοῦ: 
8056 ἰπίθῃιϊου ἰΐ 18 (ο ἀοπΓΟΥ ἐκ 6 πεαΐα ὅοπ δυὰ 
σΟ αι Η! 8 βριγὶἐ-οϑί, Ὀὰς τὙὃλὸ ΒΟΥΘ σραῖΐζος 8Π 
ὈΓΟΟΣῚΥ γα: 11688 δἰ οτηρὶ δραϊηδὲ {πὶ βοη, ἯΤΟ 
8 σαυσλί ἱρ ἰο Οοὐ,---δὰ αἰίοτὶγ δοοχιΐνο δἰϊδοῖκ 
ὍΡΟΙ Αίολαεί απα ἀὶ ἀπσεῖ4--ταὴ ἃ 15, ἴῃ δοηδο- 
αυδῃσθ, σαδέ ἄοτρη (ο εατίἢ,---ϑι ὈΘΘΑΌΘΕΓΙΥ ΔΡΡΘδΓ5 
Οἢ Θδνὶ 88 ἃ (θυ γἸ Ὁ} ρουβθουίοῦ οὗ ἐμ οτηδη : 
Βο νοῦν 5 ἕοσί ἷ8 ψϑίθγ- ἤοοάβ, ἐ. Φ., τηδϑϑοβ οὔ 
ῬΘΟΡ]6Β, αρδϊηβδί δῦ; ἮΘ ΔΓΒ δραϊηδὶ ΒΟΥ ἐπάϊ- 
γ᾽ ἀ 4] ομ Πάσθη ; Β6 ᾿δοδνρηϑδίθβ ἢϊτωβοῖ δ, τ 1} μῖ8 
Β6Υ6ῃ ἢθ848, ἰη (ἢ 9 βουβη-ποδαϑὰ Απιὶογἰπὶ - ΒΘ 
μοῖὶρβ (89 Βοστὶὰ Βοαβί, δέον ᾿ι 88 ὅθδϑὴ νουηδοᾶ 
ἰο ἀθαῖ, 0 88 δρραγθηΐ μιϑα]ϊηρ; δ ᾿Ἰηϑιϊταίοβ, 
ὉΥ (.9 Βα ΒΙδησα οὗἩ ἀδιμοηῖο οπιὶροίδηςς, ἀενὶὶ 

. πὶ Ὅλ δ' (6 Οοσποῖῖ οἵ Οοποίπηοο (Ἀ. Ὦ. 1414-1415) 
ἴηδλε Ηυδ διηά Ζογοϊηο οἵ βταζησ, {μὸ του Πδ γα οἵ το Ἐδ- 
(ογιρα τοι, ἡγόγθ σοπἀδηχησϑ κῃά πιαχίγτι .--Ε, ΒΕ. Ὁ.) 

φΦ 



ΘΟΟΤΕΙΝΟ-ΕΤΉΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ὈΙΨΊΒΙΟΝ. ΟΗΑΡΗ. ΧΙ. 16ὅ---ΧΤΊ. 12. 

ὙΓΟΥΒΕΪρ δηὰ Ὀ᾽ΔΒΡ ἢ Θανΐθ8 ΟἹ ΘΑΡΝ ; ἢ6 ἀγα 
{86 ΕΔ41580 Ργορδοῖ, ψὶτ 8 ἀο]υπίνο ογ 8, ἰηἰ0 
Βὲβ βουυΐοθ, δὰ αδἰΐβίηβ, ἴον (6 ἰἰθ Ὀσίηρ, ἰο 8 
ἀοτηϊπίοη οὐ οαγί} το 18, 0 411} ἌΡρΟδυδῃοθ, 
Ἰοχδιν ογρδηϊσοὰ ἱπβγουρὰ [λ6 τπηοάϊαπι οὗ Βοοσίαὶ 
δΥτηὈΟἶΒ. 

Ασοοτγάϊης ἰο ἰμ6 Ηδαγοῃ-Ρ»ἱοίαγο, [86 Ἡγοπιαπ 
ἐκ βῃῃοϊ οτοὰ πη (Ὧ9 τοϊάφγποδα, νν ἈΪΓΠΟΥ Βἢ 6 ΠοΥΒο] 
88 Πεά, Ὁγ ἃ ρίαορε ργερατεοά ἴοτ ΒΟΡ ὧν σου (““Α 
δἰσουκιοϊά δαγο᾽᾽), δηὰ ἰμοῦθ δηά ἴοοὰ δηὰ 
Σαδὶπι θ8η00 ἰπγου ἢ ΒΟΥ Μ0]6 ἰγὶδ]-ἰἴπιθ οὗ α 
ἑλοιμαπά ἰιυο ἀυπαγεα απαᾶ εἰσίν ἀανδ ἀπὰ ἀδγ9᾽ 
ὙΥΚ9. Αοσοτάϊης ἰο {μ6 Εατιμ-Ρἰοίαγο, (9 ἑωο 
«οἵπισε 07 ἰλ6 σγεαί Βασία ταυϑὶ Ὀ6 σίυεπ ΘΥ [ῸΥ ΠῸΓΡ 
Βικὰῦ; ἴῃ (86 Ρ]λοθ οὗ τοίυζο ἰοὸ νοι 88} 9 Ἀδ8 
βεα, 816 18 βυβίδ ποὰ ἱβτουχὰ (Π6 βΒδρθ ρογίοὰ 
ἐμαὶ νγδὲ Ὀδίοτο ἰηαϊοαίο, ψδΐοῃ, Βονουον, ἰ8 
Βόογὸ ἀοδὶ σηδίοα ὈΥ (Π6 οὔκίδουβϑ ΠΌΠΙΌΘΡ α {{π|6, 
(ἔποο) ἐἐπιοα απὰ α λα{[{---ἰα ΟΡ ΌῪ 8 ρτοαῖ, βοτὸ δῃὰ 
ΔΡΡαγθηΥ 6η41655 (ἶπλο οὗ ἰθπιρίδίϊοι [ἰτγ.}}] 15 
Φχργοϑβοὰ, ἃ ρογῖϊοὰ ψὨϊο Βθοπιθ ἰο σοπίϊπιι9 
Θυ ἢ ἴο ΒΟρο 688}688 ; Β8}9 8, ἸΏΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ΟΡργϑϑδβοά 
ἔῃ ἃ ἱποίοϊ ἃ τηδῦηον ὉΥ͂ [06 βογροηῖ. Το 8479 
Βοτγβο ΙΓ ἔγοαι Ὀοϊηρ ἀτονηοα δηα σαντα ανδὺ ὮΥ͂ 
1Π9 Ῥδίοτ-βοοάϑ, ἰπ βυη- Μολδη τη ϑύ δοσθρὶ [6 
δἰὰ οὔτῃο δεν, ὃν τολιοῦ αἀδοερίαποε ἦεν υἱδίδἰθ 
ἐχίείεησε ἐδ (861 πιαάε ἀερεπάεπέ ὠροη (6 εατί; δά 
Δίιον (6 δοοτγιῖϊνο αἰϊϑοὶς ἀροῦ 8.6 ΚοΓΠοὶ οὗ μο᾽ 
ἰοίδιϊγ, τᾶν 8 ψαροα αραϊηϑί ΒοΡ ἴῃ ἐλά γεπιαίῃ- 
εἶεν 97) λὲν δεεά, Ἰνὸτ ᾿μαϊ νι 8] οἰ] τοι. 
Το δἰ κι ᾿πιροτί οὗ (6 δουϑηίἢ Τταπιροῖ, τ Βἰ6 ἢ 

δοηίϊ 198 ἔγτοπι ΠΟΥ ἰο ἰδ 9 Βαῦϑθῃ 1418 οὐ Αὔ χοῦ 
ΟΥ ἰο 86 ἰιυἀφιγθηῖ, ἰ8 ἄτβί ὀσρυοβϑϑά ὉΥ 8 χγοαδί 

"δΟΙο τίου ἱπ θανοῃ. Τδοτο 18 8 ΒυὈ] πη Ρᾶ- 
Τούοχ ἴῃ {δ9 ἔδοὺ ὑμαΐ ἐ:6 Ὀορίπηΐης οὗ βδαίδη᾽ 5 
ΔΡραγεηΐ σχὰ]θ οὔ Θδγίὶ 18 οο]οταϊοὰ ἴῃ Ηθ8- 
γθῦ ὉΥ μτοδῦ υοΐοθβ βαυίηρ : 7Τλ6 ζίπσάοπι 97 (λδ 
«οοτὶ ἃ αὶ δεοοτια οἷν Ζογαῖ 4 απὰ Τὶς Οἠτὶει᾽ ε, απά 
26 ελαϊϊΐ τεῖσπ ἤγοιπ οἰοτηϊίῳ ἰο οἰεγπὶίν. ὙὮ8 Θροσὰ 
οὗὅὨ ὨοΑΥΘΟΪΥ υἱοίογν 18 80 σοι ] (ΕἸ ἀφροϊἀοα τὶιἢ 
ἐμ Δρροῦτϑῃοο οὗ Ἀπ ομτὶ βιϊν ἰμ60 (6. Βθ8- 
γοηΐν ΕἸ ΟΥΒ οδῺ τλᾶΚὸ {80 ἴοϑιϊγ 81 δον ΟἢΘ 
οὗ ἰβαπκϑρίνιηρ. ΤΏΘΡΟ 18 ἃ ργϑηάθαν ἴα {116 ἰη- 
ἐαϊιϊοη οΥ ἀο ιοίΐου ὈΥ τ ΘὮ ὑπΠ6 Ὁ Τοσοχηΐσο ἴῃ 
διὸ γοῦν τογαίϊλ οΥ (λὲ6 παίέξοπα ἰδ οτὶ ῃ-Ὀτοακίης 
οὔ ἰμ6 )ἐυΐπε ἀπσόν (ΔῈ (8 Ὑ 1418 οὐ Απροῦ); ἴα 
ἐδο ἀοδί-εἶπιο οὗ (0890 ψῖο ᾿ἶνο ἰῃὰ δηὰ ἴον (18 
νον ὶὰ, ἃ πον ᾿ἰο-ἰἴπιο οὗὮἁὨ πο [Ὁ]68804] ἀεδά ἰὰ 
{μ6 ποτὰ Ὀογοηάα--ἰἢ ὁ Ὀοσὶπηΐηρ ΘρΡοοὶὶ οὗ [μοὶν 
χοϑβίογαιϊίου, σὰ ϊοῖ, ἴῃ δοοογάδησο τὶ 18. ἢ8- 
ἐυγο, Ὀτίηρδ τὶ ἰὺ ἀοαίγαοίίοι ἴοΣ (89 ἀοδίσου- 
οσβοῦ (89 δαγίἢ. 

ὕροιυ ἰμῖ8 ἰοβίδὶ δεξὶ ΒΟΥ θδίνγθθη ὑπ 6 Ἀθ66- 
ΥΘΏΪΥ τοΐοοϑ ἃπὰ {μο ἐμδηκδρίνίπρ οὗ ἐμ 6 ΕἸάθγϑ, 
20] ον [86 ορεοπὶὴς οὗἩ ἐπ ἈοδΎ οἷν Τοπιρὶθ, δηὰ 
ἐδὸ ουὐθηίβ οοῃποϑοίοα ἐβογονίι ἢ. Τὰ9 {1}} τουθ- 
Ἰαἰΐοη οἵ ϑδίδῃ ἰ8 δηιοἱραιοὰ Ὁ (80 ρογίϑοί σϑ- 
νοϊαϊϊοη οὗ σχουοϊδιϊοη, ᾿Π ΔΘ ΤΩΔῪ ἰδ8 ΒΡΘαΪ. 
ἘοΥ ἰμοβ6 Ὑδὸ Ψ]11 860 τὶ (μ6 ὅθογ, ἰλε 7Ζεπιρίς 
ἱ ορεπεά ; ἴλ0 ἰάοα οὗ ὑἐμὸ Κιηράοπι οἵ αοά ὃ6- 
ΘοΙῃ68 ΖΘΏΘΓΒΙΪΥ ἰπίο}] Πρ] 016; {λό Ατὰ οΓ Μὰ 
Οουεπαπί Ὀθοοπι68 Υἱβί ὉΪ]6:; ὦ 6.,) (16 Ρτοΐουπαϊν 
ἀδνῖς ταγβίουυ οὗ σϑοοηοϊ]ϊαίΐοη δηὰ στδοθ 8 6ο0η- 
γοτγίοά ᾿πἰο ἰδ.6 οἷθαν σοὶ οὗ Κποπνίοαρο [ῸΣ 8]] 
ἐποθο ὰο 866; 8ηὰ4 (6 οἴἶοοί οὗ ({}ἰ8 χἰογίοιιϑ 
ἀονοϊορπιοηὶ οὗἨ [6 Ἰ1ῖ6 οὔ 89 ΟΒυτοῖ οὗ αἀοά 
σδησποί ζαὶὶ οὗἨἩ βυρογνθηίϊΐοι ; υἱΖ., ἐϊσλίπίπσε οἵ 

Ῥασιϊ συ τ οὗ τουο]διίου, υοἱσόϑ οὗ Ῥτοοϊδιηδίἑοη, 
ἐλιεν ετ οὗ ρτοδοβίπρ, αγίλφωαζκεδ οὗ ταθῃἰδὶ σ60η- 
γυϊεϊ 5, δηὰ ἃ σγεαί λαὶΐ δἰοτπι οὗ ἴδιιαιοα] 80Ὲ- 
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υὐπλθηΐβ οΥὔἱ αἰ αἰ ἰῃ ἐμὸ δομηπιϊηρὶϊηρς οὗ Β.}ΥΥ 
᾿νοδὺ δηὰ ἴον οοϊά, 
Τοκϑίθ Ὁ τ 0} (80 ΦἸΟΥΥ οὗἉ τογο]δίΐου, ἐπ) 6 ΚἸΟΣΥ͂ 

οὔ 8ὸ Οοηρτγορδίίου οὕ Κἰπράοαπι ὈΘΟΟΙ,63 τλ8- 
πἰζοϑὶ,---ἰ6 Ἐοπιαηπ οἰοίλεα ιοἱ ἡ (δ ἜΦιιπ, ἰὰ (8) 85- 
ἰΣ8] κἀογῃηοηΐ οὗ {μ6 ἰθτγθϑίγὶ δὶ Θοϑιηοβ. 

ΑἸ] ἐ0 ῥϑῆμβ [γ068] οὗὨ ὀαγί! ΔΡρϑαγν, ἰῇ 60}- 
πϑοίΐοη χὰ (86 ῬΟΠλΔη᾽ 5 ῬΒΏΩΒ, 88 ἰγδαυδὶ!- 
ΡδΏρϑθ, Ὀἰγ ἢ -Ῥδηρβ οἵ ἰδ 6 Μ, οϑϑὶ δ}. 

Νοχί Ἀρρϑαγϑ {89 ΘΏΘΙΩΥ, {λε στεαί τεα Πνασοπ. 
Ηο ἰβ8 ἃ υηΐοη οὗ δογρϑῃϊ διὰ βϑυυΐῃθ, “"ϑροίίσο- 
δωγί υοπ τεοῖ πὰ εωον,," τοβρ᾽ θηάοηΐ ἱπ {89 
ΚἰΟΟΠΙΥ͂ τϑαΐίδησθ οὗ μἷβ ΟΡῪ παίατο δηὰ Ὀ]οοᾶ- 
Ειυϊ!εἶη958; 86 68 δόυέη Ἰροοἷς-Β ον ἀεαάς ἰηϑιοδὰ 
οὗ (19 οὔθ μοῖν μεδὰ, δῃὰ ἔμϑγο δἰϊδοῦθϑ ἴο Βὲπὶ 
(89 σοῃίγδαϊοίϊου οἵ (ἢ ἐεπ λογῆς οὗἉ δὲϑ δι ποτὶ, 
οχργοβϑῖνο οὔ ἰΐ 6 ἔδοί δαί {ππ0 Δα ΒΟΥ ΓΟΡΟΒΘΒ 
ΘΠ ΙΓΟΙΥ ἀροη 6 ἀΘΟΘΏΒΕΥ οὗὨ ἰπὰ ψουΐϊὰ, Μὰ 1186 
(86 ὁγοῖσηδ ἈΡΟΏ 8 βούϑῃ δοιδὰβ ἱπάϊοαίο α Ἰοζαὶ 
ΡονΟΥ [ΙΒΟΙΥ ραϊηθα ὈΥ {πο βοιῃδίαμοοα οὗ (0 
ϑδογϑὰ βούθῃ. Νοὶ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ὈΥ ἰδ Ἰυβίγο οὗ 
μῖ8 ογονηβ, Ὀὰὺ ὉΥ 86 (οΥγὶ Ὁ]0 1Δβῃΐη 8 οὗ δὲ 
ἰ41}- ἀρ ραγοοῦ Ῥονον---οοθ8 86 οαϑὶ ὑμ6 (διτὰ 
Ῥϑτί, ΟΡ 8 βρ' γἰίυ] (μἰγὰ, οὗ (6 βίδγϑβ, (9 χϑηΐ- 
1868 οὗ ἰδ6 βρἰ τὶ ὑ- που] οὗ δφαυθη, ἄονῃ ἰὸ 
οί, Ἰηΐο [86 ΘΑΡΙΉΪΥ δοσυΐοο οὗἨ (ἴθ Θοοίοϑὶ88- 
ιἰσο- γον αἷγ οτος οὗ ἰμίηχθ. 186 ἔγυβίγαι οι 
οὗ ἷβ ρ'δῃϑ, Βοουοῦ, ἰ8 ὀχρτοδβοὰ ἰὴ 8 βοσΐθϑ 
οὗ ἀοΐεαίϑ: 1. Ογῖβί, ἱη 86 ἰθὺ οΥ̓ οἰοΥΣΥ, 
ἷθ οδυρῆ  ὉΡ 88 ἐλα Αἴαϊς ἰπὶο Ηθανοη, 0 (9 
ΤΏτουο οὗ αοἀ: 2. 17ὸ δποιμδηῃ ἰβ τηϑδὰο ΒΟΟῸΓΘ 
ἴῃ ὃν ρῥῖδοο οὗ τοΐυκο, δῃὰ τον ἀϑὰ ἴογ ; 8. ΤῈ: 8 
νάχου, τὶ! ἢ18 Δη 2618, 18, ὉΥ Μιοδοὶ δῃὰ 18 
δ 68, ὑγοσὶρἰδιοὰ ἔγοπι θανθῃ ἰο ϑαγίι, ἔγουι 
8 ΒΡ θγῸ οὗ Ῥυγο βρίεἰϊ οἵ (9 ποῦ Οδπυγοῖὶ 
ἰο [86 οχίθγῃδὶ ΟΣ ΟΌΪΥ δηὰ Βιδί ον οτ Δ Ώ668Β ; 
4. το ἰὴ ἐπὶα που] δὴ ἰαυϊδίίο Ομ ατγοῖὶ Τχὶ- 
ὉΠΡΉΔηΐ μ88 Ὀ6ΘῚ 658 Ὁ 1 5ιΐος ἰἰ8ε} , πὰ ἷ8 88 
ἄθορ δηὰ δἰμῃ, 88 νἰάθ δῃηὰ Ὀτοδά, 88 (9 Ρδγίοος 
ογούβηο88 οἵ αὶ (ἢ οχίθηθ ἰπ 19 ἱνὸ ἔμηάδ- 
τηθῃίαὶ ζοδίυγοΒ; ζαὶ ἢ -τἰὶ ἰΘου8Ώ 688 ἴῃ (Π6 Β.6- 
οομοϊ!ϊαἰΐοη, δὰ παᾶτίγγ- Ὁ] 688 υπίο ἀθδίμ. 
Α ἰγδαηβίεἴου ἰο {μ9 Εδιι(ῃ- ρἰοσίατο 8 ἔοσπιοα ὈΥ͂ 

(86 ΖΟ]] ον ἷπα ἰοῦσι: 186 δἰ αοϑί νγοδὶ οἵ (δ 
᾿ΘαΎθηΪγ-ταϊ 64 ὈΘΟοΙΩ68 8 ὅγὙοὺ6 ἀΡροῦ θα δηᾶ 
868, ἴΠ0 ΗἸΘΥΑΛΘὮΥ δηὰ Ρορυΐαν 16. 

ϑ»εεϊαϊ.--- ΒοοϊΡγοσδὶ δοιίΐοη Ὀοϊ τὶχὺ (89 ἀθγνο]- 
ορηιθηῦ δηὰ σοῃβαπτηδίίΐοη οὗ ἰμ9 Κἰηράομι οὗ 
ἀδυϊκη 685, οα ἐμ οὔθ δῃά, δπά 6 Κιοράοιι οἶ 
αοά σὰ (μ9 οἰδιον.---[Ο}ι. χὶ. 17, 18.1 ΗϑαυθηΥ 
τοὐοϊοἶπα ΟΥ̓ΘΡ ον ἢ ̓ 5 1η8ΐ ἐΐπιο οὗ ποοά. --ὐυάρ- 
ταθηΐ οὗὁ ἐδο ψγϑί ἢ! οὗ αοά ἱπ (6 ψγδίῃ οὐ ἐδ9 
πϑίϊοη8.--- 6 οηἀ-ἰἰτη6, ἃ Ἰογέα! οοἰοὈταϊΐοη οὗ 
(89 υδιϊβοαιίοπ οὗὨ 811] αοἀ᾽β νεῖ ῃ 68888.---Υ78 Ὁ. 
19.] Τνδυβῆρυγαίίου οὗὨ (ἢ 9 το]ο σουοϊδίϊου οὗ 
βαϊγαϊίΐοι ἰη ηονὶορο δηὰ ᾿ἰ0 : ἃ δΌΓΘ ὮΟΡΘ οὗ 
Ομ βιοηδοαῦι.---ατοδὶ .οοοίθ οὗ {818 ΟΥ̓́Θ ΣΏΟΓΘ 
τηδηϊζοδὺ χογοϊαἰΐοη, [οἷι. 12,] τον. 10. --ἴ ὉἈ. χὶϊ. 
1] Το οτοδπ οἰοιμοὰ νι (9 δβιιῆ, οὐ [80 
αἷοτῦ οὔ ἰ86 οἴογμδὶ Οσοηρτοκαίίοη οὗ Οοἀ᾽ 5 Κίηρ- 
παρ σα νιν 2.1 ΒιγιΒ- Ραῦ 8 οἵ ἰμ9 ΟἸΌΓΟΣ οἔ 
αοἂ: 1. Τὸ Μαεγίγτϑβ οἵ 1ϑγδοὶ; 2. Ογὶϑί, [ἢ 9 
ατοαὶ Μαγίγυ: 8. Το Ματγίγγ οὔ ἴμο Ομ ν᾽ βιΐδη 
ΟΒυτοῖ.---Οὐγνίοι, οὐθὴ 858 π6 υπΐϊγογβαὶ, θί ΘΓ 8] 
Οτίϑι, ἴβϑιιθϑ ὕγοπι ὑπ 9 ἰγαναὶ-ρϑηρθ οὗ ἰδ9 
Οματοὶ οὗ αοὰ ἴα Τίη)6.--αῖ! (89 βυαδονί χ5 οἴ 
(ἷ5 ῥτοδϑηὶ ἐἰΐπιθ δῦὸ ποὺ ἰο Ὧθ δοπιραγοὰ ψ|Ὲ 
[6 Θέθγῃ δ] βίου. ---γ8. 8, 4.1 Το ἀοσίτγϊ 9 
οὗ βαεαίδη, ρογίοοιεα ἰὼ (86 Αροσδῖίγρβο. Τη9 
ιϑαὶ στοὰ ὥσδροι (1) 88 8 ρυταιΐϊνο γοργοϑθηίδ- 
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εἴοα οἵ Βαίδη ; (39) οὗ δείδηϊο οὐ ἀδσιιοηΐο οὐϊὶ : 
(5) οὗ εΥ}] ἴῃ Κοῆεγαὶ. Ὁ ο]οΥ δ28 δάἀυδησοὰ 
Τοῖι ἃ ἀθηΐ8] οὗ δεδίδη ἰο ἃ ἀεηΐδὶ οἵ ϑεαίδηΐο 
οΥἱ! ; ἔἴγοπι 6 ἀδπὶδὶ οὐδ ἰδίίον ἰο ἃ ἀδπὶδὶ) οὔ 
ΟΥ̓ ἴῃ ζοῆοτὶ. Τ1δμ6 Κοοπ͵]ϑαξο οἵ ἔδίιἢ πὰδὶ 
δάνδηςο ἱβσουρὶὰ ἃ ἀδορογ- χοίης ἀοοίϊγίθο οἵ οΥἹ]] 
ἰο δῇ δρργεβϑηβίου οὗ δεαίδηϊο οτἱ], δηὰ ἱδβεοῦκὰ 
ἐμὸ ἰδίίδὺ ἰο δὴ πε κε ἰαΐο Ὀινίπο γονοϊδίϊου Γο- 
Ἰδιῖτνε ἰο (86 οχ  βϑίθηοθο οἴ βδίδη δπὰ δἷ5 κἰηράοιω. 
«-Ἐεὶ ἰὼ ἰθ6 κατε οὗὨ (Βὲ ταρου: 1. ΑὈβο]αίθ 
λιάεοιαπό45, τἰῃ6 Ὀγακου, {86 ΣΟὨΒΙΓΟῸΒ Β8ΔΡρΟ, ἴῃ 
1.8 Ὠγροονὶ 164] τοι θηβίοι [0 δεαεψ, ἴῃ {86 ῬοπΡ 
οὗ ἤογγ τοῦ, δηὰ υἱτ 105 βούϑη ΘΓΟΤΏΒ; 2. ΑὉ- 
βοϊυϊο ψαἰδολοοά ἴῃ [6 δοηπίγδαϊοιΐοῦ οὗ ΟΡ δπὰ 
ΟΤΟΜΏΒ, πτῖζἢ ἰ16 ΒγροΟΓ ἶ6 8] ργοϊθηβίου (0 λοὶν 
ἐμίεἰ ἰἰσεποα ἴῃ ἰἰδ βούθὴ μοδὰβ: 8. Αὐδβοϊαίθ δαά- 
πές 'ῃ 18 σοηδποὶ ἰοναΓὰ ἴ.}6 “ Βίδ ΓΒ ΟΥ̓ Βρί Υἱ (8 
οὔ ἤεανεοη, ἰονδρὰ ἀοἀ δηὰ Οπγίδι, ἰοναγὰ (86 
Ἥοπιδη δηὰ (89 ἀσβίϊηγ οὗ μαπιδηϊ γ, τὶ (ἢ 6 
Ἀγροοτῖτϊ6 1 ργοϊθη δος ἰο (6 7ομπάϊισ οὔ α ὕγεε 
4ρισι - κίπσάοπι (οἵ ἴδ᾽] 6 ἢ ἰδ ΓΆ). --- ϑαίαπὶς εὐἱΐ, ΟΥ 
δοηδβοίουϑ δητΐ ἰὼ ἀοα δηὰ ΘΟ εῖβι.--- ϑαέαν ἀπά 
δὲ χιπψάοπα, 86 ἀοοσίτί 6 Τοβροοίηρ [8686 888, 
ὉΥ͂ τοϑβοῦ οὗ (ἰδ τη ϑαϊβονδὶ οἰδϑϑὶ οδίϊουβ οἵ ἰΐ, 
ἩΠΊΘΒ, ἰὰ τηδηϊοϊἁ τγᾶγβ, σοπίϊηυδαὰ ἰο οδίιδίη 
ΟΥ̓ ἰῃ Ῥχοίοδίδπίς ΟΥ̓ ΒΟΔΟΧΥ͂ δον ἰ89 Βοΐοτ- 
τοαϊϊοη, οἰ ἰοα ἔογι ἢ ἃ τοδοίζου δἰ αὶ δ ἰο (δαὶ ἰἢ- 
ἀυσοὰ Ὁγ ἐδ9 στοββ δ βαποοιηθηΐ οὔ (9 ἀοοί το οὗ 
οἰοοειίου, ὈΥ {πὸ ἔδαγίωϊ χα χογδίϊοη οἴ (86 ῬΟΎΘΡ 
οἵ ὁχοοιηπιαπϊἰοδίίοη, οὐ Ομυγοὶ βαρ} 1η 6, Ο] τὶ οδ] 
δυι Π οΥ ΕΥ̓͂ δηα Ἰοιἐοτ- δἰ ἢ. ΤῊ 8 ἀοοί τ! 6 88 ΘΠ 09 
Ὀδοοπα ἃ αἰουϊ!, δΔῃ ἃ, ΣΟΥ ΟΥ̓ 1686, ΔῊ Θδβοίοσίο, 
Βυδ͵οοί ἴοτ Βοιι!]οῖῖσ8. [{, Ὡουθγί Βα }685, τηαϑὶ 
ποὺ Ὀ6 ἀγορροά, δηὰ δι1}} 1688 βου] ἰὰ Ὅθ ἀθ6- 
πἷοα : 15 ἰστὰο ἰγοδίτηθηΐ, ΒοΎΤΘΥΟΡ, 15 οοπ αἰ ἰοηοα 
(1) ὉΥ 84 ρτοπιηϊηϑηί βοί(ἰης ἔοτγί ἢ οὐ ὑπδὶ πρὶ τὶϊ- 
γον] ψ ῃΐολ ρογυδάθθ 86 ἀπίνοσβο; (2) ὈΥ {80 
τοαϊηίοηθης69 οὗ ἰδ6 ἴδοὶ ἰπδί (6 οτἰχίη οὗ βίη 
ΘΟ δὶβίβ ποὺ ἰῃ δηϊΐπιδὶ δϑηδυ δ ϊίγ, Ὀυΐ ἰῃ ἃ δρίὶ γὶῖ- 
141] αὐυ86 οὗ ᾿ἰΟΣΡΙΥ ; δαὶ 6 ἴδ] οἵ δβρίγί(8 ἴδ 
δϑβιυιδὈϊα πο ἢ 6 Ὁ 85 πατνίης ἰΔΙΚοΏ Ρ͵Δ06 ΟἹ ΟἿΡ 
ΘαΥῚ αἰοπε ΟΡ ἰβτουρδουὶ πὸ υπΐνοῦδθ; δηὰ 
ἐδαδὶ ἤγοῖὰ ἐμ δδυί ἷγ [411] οὗ δρὶγὶιβ, ψγὰ δγε, 
δοοοτάϊης ἰο ϑογίρίατο, ἰο ἰμίορ 8 Ῥγουϊοῦβ ζ8]} 
οὔ δρὶγὶ (8, οττοΐης (89 σθηΐίσο δηὰ δαδοῖς- σγεουπὰ 
οὗ [π6 οἱ] οἵ (18 πονὶά, 
Το βοδίἰοροὰ τηϑδηϊζοβίδίϊομ οὗ ουὐἱὶ οὐ δδγὶ ἢ, 

ποῖ Πβδηάίης μοῖρ Ὁ ΓΑΙΥ͂, οοπῃδίϊιαίςα, ἔπ 
ἐμποῖν ορροκπἰ(ἰοη ἰο (η6 Κίηχαοπι οὗ οὐ, ἃ παὶϊ- 
ἰοῦ ΡΟ 6 88 (6 Κίἰηράοι οὗ θαυ κπθδα. Α πηΐϊ- 
ἰσὯ8 ρον δρδίπδὶ ἰ8δ9 Κιηράοπι οἵ αοά {Π6γ 
δΙ6, Ὀυὺὶ ποὶ 8 υπϊοὰ ΡΟΤΤΟΡ ἰπ (ΒΘΙΏΒΟΙΥΟΒ, 88 ἐδ 
ουὐϊάθηϊ ἔγοιι {86 πηοηδβίοσς τ ϊΐ [86 βούθῃ 8688. 
---Απιϊιδοοσταίΐο τηδηὶ δδίδιϊ δ ἰῃ (η6 ΟἹὰ 7)᾽68- 
ἐδιροηὶ 85 ζογοβ δον οὗ ΑὨἰ ον δια τὴ δ- 
εἰεϑιαἴομα ἢ ἐθο Νὸν Τ᾿ οϑίδιηθηϊ δηὰ 'η ΟΒυγοι 
δἰ ϑίουῦυ. ---ϑαίδη 8 νοῦς ἰπ {π6 ἰηγίδι ὉΪ6 τον] 
ὈοσοΙη68 τιϑηΐϊΐοδὲ ΒΟΓΤΘ ἱπὰ Απ ϊσῃγὶβιίΐδη ἴδοίϑ, 
δηἃ τηυϑὲ 6 Ὀτουρῦ ἰο τἱϑνν ὈΥ τη 688 οὗ (686. 
--8ο ΘΏΘΩΥ οἴ ᾿δη, δοοογάϊηρ ἰο δοδη νἱϊ!. 44, 
85 ἃ βοάυσον (ἰ0 βρίγἰ 08] ρτὶἀθ, Θ θη. ἰἰϊ. ; ἰο 
ἔδηδίὶσαὶ] δοβΏ ᾿υ8ὲ, Ναπι. ΧΧΥ., εἰ6.)}; 88 
ΔῺ ἈσΘΟΌΒ6Ρ (70Ὁ).---ΤΥΡ68 οὗ Αηιϊομγίοεί: Β6- 
Ἰαδ ; Οο] δἰ ἢ: ΑΙ ΒοΡΒ 6]; Απιϊοοδυϑ Ερὶρμδ- 
68; 4ΔιυἀΔ8.--[ ον. ἬΝ Βείβη᾽ 5 γἱού ἤοτ (ἢ9 
ἀοϑίτυοίίου οἵ ΟἸ τὶ δὶ ἀοίοαιϊοα ὈΥ ΟἸ τὶ δι᾿ 5 ΤΟΒΌΣ- 
Τοοίΐοη δηὰ βδβοβῃβίοη.- ἰοῦ, 7.)] ΤῊ6 ὈΔι1}6 
Ῥοϊπϑοη ᾿ἰἰσμὶ δὰ ἀδυκθ88 οἢ Θατί 18, ἴῃ ἰ(8 
ἀοοϊδῖνο δοηίγο, 8 δσοηῆϊου οὗ βρ τ ἐ8 ἴῃ {6 βρὶνὶ- 
Το δ] (806 Οὐπμη, 95. “οἦπ, οἰ. χὶἱὶ, 81).---Γ γγ. 

9.] Τὸ οδϑιϊης οἵ βαίδη ουὖἱ οὔ 89 ῬΈγο βρβοσο 
οὔ ἐδ Ονιϑεΐδη δρί τι ἰηῖο ἐδ 6 ΞΡΈΤΟ οὗ δύ} Υ 
οτάϊπδησοβ, (α) ἰπ ἐ6 ᾿ἰΐὸ οὗ 9485 (Μαίι. ἵτ.; 
πο χ. 18; Φ2οδη, ὁ 6.); (δ) ἰᾷ (89 δρδογο οὗ 
(86 Ουγοῖ! ἱβτουρσὰ ἴπ6 πιράϊαπι οἴ με ϑδριτγῖϊ οὗ 
ΟὈνῖδι. ---ϑοης οἴ γί απ ρὰ ΟΥ̓́ΣΡ [80 ϑοσίδεγ, Υ6Γ. 
10 (6.6 ἔχεο. Νοτ 5). 
δταβκε (υδεσκεν): “1 8. ἃ ποίεπογίγ 

αἰτγουιηϑίδηοοθ ἰπαὶ ἰπογο 18 Βογα (οἷι. χὶ., τογβ. 
18, 16) δο πιρῃιοη οὗὨ ἴἰμ6 ἕουν Βεοδϑίβ, τπ οὶ 
εἴβοσσβεσο ἐδβτουσδοαΐ (Π6 Βοοῖς ρεϑοθὰθ (δθ 
Ἔ]Δ6 ΓΒ ἴἢ Ῥγδιβϑίηῃρ δηὰ ἱβαπκὶηρς αοα (ςἃ. ν. 14; 
Υἱὶ. 11). ΤΘ γϑδϑοῦ οὗ {18 βθϑῖ8 ἷο ὃὈ6 (8 δί 
1118 ἐἶπι6 ἐπ ἔγιας Ῥα] 6 πιϊ ἰδ  οὐὨ Ῥγοδοδίηξ, 
Γοργοβοηϊθα ὈΥ ἰδ ἔουν Βοδϑίβ (3), γν}]} Ὅδ 5πΡ- 
Ργοβϑϑὰ ἰο βαοῖ 8 ἀοκτοθ 858 (0 Ὀ6 ὩΘΙΤ πον υἱϑὶ δὶδ 
ΠΟΙ ΔΡΡΤΟΟΪΔΌΪΘ ΔΗΥ͂ 20Υ6. (Α [[{|18Ὸ ῬτοΌΪσα 
1165 θαΐογο υὑ9, Ὀυὲ ἐἰδ6 Βοϊυαιϊοα οἴοεγεοα 19 α ζ[21]- 
γθ. ῬΡΟΒΘΙΌΪ (μ6 ἴοανς [ω186 ἔογιθ [],ἱνΐης- 
Ὀδἰη55)] διὸ οτηϊ θὰ Ὀοοδαβο ἐμὸν ἄδθποια {86 
απ ἀδιηδθηιδὶ ἔοσιβ οὗ ἰδ Ὀἰνίης Θονογπδποο ἴδ 
186 ὁσοηοῦιν οἵ δαϊναίϊοπ, ὙΠ ἰΪΒὲ γα δὰ δχοῖ- 
οἶ80 οὗ 7μαιείαί Ῥονον 18 σα] οὐταίοά. )---Τ εν. 19. 
πα ἰδέτε οοεωγτοά ἐϊσλϊπίπρε απα υοἷδες απ (λυη- 
εν : ἰδ ῥτοιμγυϊχαηίίου οὔἐ 6 [Κἂν δὰ ἐμ 6 Οὐδρεῖ 
8856. ἰη πηοϊ οἢ δραίῃ.--- 4πά απ εανγίλφμαζε: κτοοὶ 
Θοϊμιηοί 0ῃ8 8.086.--Ππὼ|ὸΟ α στεαί λαϊΐ: πὶ ἰδ ]ς, 
(6 )υάᾳιποηίϑ οὗ Οοα Ὀυτγβί ρου ἐμ ΑἸ ἸσὨ τὶ δὴ 
Κιηξάοιῃ. [4πὦ τε Τεπιρῖε, εἰς.1] ΤῊ {πῖπ ρ5 σοῦ - 
οσογηΐϊηρ ππῖσὰ ἰΠ 6 γῸ ἢ 85 665 80 ΤΟ ἢ δι γῖ ο Ξ.4}} 
Όθ οἰοδυὶν βδονπ δὰ Κποῦη--ἰίο Υἱϊ, (Π6 Ῥόγεοῦ, 
ὨδίῃγΘ δηά αἰἰγί θαι65 οὗ Ομ τῖβί, {Π6 βαι ϑύδοιϊο5 
τηϑὰθ Ὀγ Ηΐπι, (86 πιοἷο παίαγο οΥ̓͂ ἰμ6 οογεπαδπὶ 
οὗ ρᾳτδοὸθ δηὰ οὗ ΟἸ τἰϑι᾽8Β Κιηχάοτα ὁ δασγίῃ. 
Αἴδον {Π6 οἴὔδηῃοθ Β85 Ὀδθῃ ἰδ κοὴ δσανυ, Οοὐ πὶ] 
γοὶ ρσῖνο ἴο δῖ Ὡδιΐοῃβ οὐ οατί ἃ ἔγθα δοῦὺϑθβϑς (0 
Ηἰ8 Ομυγοῦ δὰ ΤὭτγοπθ οἵ ατδοθ.---(Ο(. χὶϊ. 8, 
“θνδζοηβ δῖ βαϊά ἰο Ὀ0 6 ἰαγχεβδί οὗὨ 8]} βοῖ- 
Ῥϑῃίβ δηὰ δθαβϑίβ, βδοπὶὸ οὗ ἰβοὶ δἰίδι αἰ πρς ἐδθ 
Ἰδχὶ οὗὨ ΓΟΓῚΥ ΟΣ ΕΠ οὐὈϊι8. ΑἸοχδηάογ ἰἢθ 
τοδὶ 8 βδϊά ἰο ἰατὸ δαδὰ οὔθ ββονυσῃ δῖαι ἐμδὲ 
88 ἢγνο υηἀγοὰ ζθοἱ Ἰοπρ."᾽)-- ον. 4. Ατὰ Βὲ8 
(αἴ, ΡΤ οΪῺ 0ΓῸ .ιἷβΒ στοδίοδε ῬΡΟΟΣ δηὰ ουῃ- 
πίη, ἄγεισ, βυδθάυοἀ ὈΥ ογαοὶγ, ἰοτίαυγο, δγιϊ- 
βος, Βαίίονγ, ἐδ ἰλιγὰ ρμανί οΥΓ (Ὧδε δίατε, ἃ στεδὶ 
Ρϑεὶ οἵ (6 ἔθδόβοσβ οἵ πιδηκίηα.--- τ. 11. Τοῖς 
ἷ6 (9 Ἡοπάτουβ Υἱοίοῦυ οὗ ΟὨτὶβι δ ῃ9---ο οοῦ- 
ον ἱβτοῦρῃ (τὶ υ]αιΐοη δηὰ ταί, [0 ρσαΐῃ ἴα 
Ἰοδίης (Βοῦι. νἱϊ!. 817).- τ οὐ κδπει,: ΤῊΘ ΠΟΑΓῸΡ 
ὙΠ. 6029 (0 (86 ὁπ, (86 ΤΏΟΓΘ ΘΑΓΒΘΞΙΪΥ ἀο65 [86 
ἀ6ν}} δἰγὶνϑ ἰο συΐῃ υ8, δὰ (89 ΙΏΟ7Ὸ ΟΕζδὶ πὸ 
ἰο ταί, ὈΓΔΥ δηῃὰ σόσκ. 
ΝΌΟΝ ΒΕΟΧΝ, Διίἰοζε εἶπες αἰίεπ Ἀποελίς, ἐν 

αι" φείπεη, Ἠεγτη ὡαγίεί, ἐπ αἷε Οβεπδαγμν. εἰς. 
(566 Ρ. 78): Το υβ τιογί8]8, θθοϑιβ6 οὗ 6 Ἰϊπαῖἐ- 
δἰΐοῃβ οἵ Οὔγ τυἱβίοη, 10} ΔΡΡΘΑΙΒ 85 ἴῃ Ὀγοσδϑθ 
οὗ οοπιὲπσ ἰο Ῥάᾳ8ι, Ἡ  ἰοΙι, Ὁ 66] οϑεϊδ] πρὶ γα, στ ἢ 
δ κὐ ὑπ ηάογθα ὈΥ͂ 8 τοὶ] οὗ 8658}, 158 δεϑὺ ἴἰο 6 
αἰγεαάν αοοοπιρίδλεά. (ΤΙΘ ΟἸΒΟΓΟΒ-Βἰδίοτῖσαὶ 
δγδβίοσῃ οὗ ἰηἰογργοίδιϊοῃ 18 ραγβιυοὰ ἴῃ ἰδ }9 νεοτῖκ. 
Τμο Ῥγδοίῖδαὶ] σου κα 8.0 δἰ χυϊδοδηϊ δοὰ οἀϊ- 
ἔγϊηκς.) 
ΘΒΆΕΒΕΒ (5868 δῦουθ): ““Τὴ9 ροαδι(οῃς οὗ 
Ηδο δι ΘΏΡΟΥ ΔΓῸ 88 ἀπίθηΔὉΪ6 τὶ Σορατά ἰὸ 
οἷ. χὶ. 19 δ ἴῃ γδίδιΐου ἰο οἂ. υἱῖϊ. 1. 80 
ἴ0Υ ᾿Ἰπϑίδῃσο, ἰμ4ὶ (π 9 Βονθ] δίλου ΓΟ ΔΙ Ὺ ἀο δηλ νεῖν 
οἰοδοὰ μοτο, τσὴ, δοσογαϊπς ἰο Ηδη ΒΘ ΌοΥα, 
ἷἴα Αβϑαπηδϊο. δι! ἰ8 (86 Θηςϊΐτο ἀουοϊοραιαὶ 
οἴ ὅοὐ᾽ 5 Κἰηράοπι οα θατγίς ἰο οἷοβθ ἢ ἃ "στοαὶ 
81} [᾿-Ἴὸ εοὐάογηεες (οἸ. χὶϊ). Ὑπὰ9 δὲ 78 



ΘΟΟΤΕΙΝΌ-ΕΤΗΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ὈΙΥΙΞΙΟΝ. ΟΠΑΡ. ΧΙ]. 18---ΧΊΠ. 18, 427 

ΤΒοΙ 45 ἃ Κοιαρ8: “1 ἰδοὰ πνουϊάθ5ὲ Καον δα 
Ιαδγῃ βοτιαονπαῦ ἰμαὲ τν}}} Ὅ6 867]. ἀπά Ῥγοδίδ- 
8]6 ἰο ὑἴ66, ἸΙσδ τὴ ὙὙΠδὲ 80 ἴδ ΚΗΟΥ ΟΥ̓ δ8΄Γ6 8ὉΪ6 
ἰο ἀο---ἰο δὲ ιοὐϊίπσ ἰο δὲ μὠπζποιση απᾶ ίο δὲ αὁ- 
εομηπίεά α6 πουσὴί. Το ιοὐάδγησεν, ἰμ θη, 8 86]- 
Τοπυποϊαιίοη ; ποὺ ΒἰΠΙΡΙΥ͂ ὈΔΥΡΟΠΏ6855, τδῆί, 
ῬογογίΥ, ΟΥ (89 δοποθδ]μχθιί οὗἨ (86 Κίηράοηι οὗ 
Θοὲ ἰπ ἰμ6 Μ|Π14 4160 Ακχ68.) 8 Ποτὰ νι πάγαννβ 
Ἠΐ8 ρμϑορῖο ἔγοπι ἐδ ἑαγαιοῖ οὗὁὨἨ πὴ πονὶὰ: 8 
Μοϑ65 Ηθ Ὀυγῖθ9, 88 ἰΐ Ἤ6ΓΟ, [Ὁ ΤΌΤ γα γ8 ἴῃ 
ἐμ πὶ! ἀοΥ 659 τὶ ἢ Φοίῃτο; δὴ ΕἸ) Ηὸ δοη- 
66815 ὈΥ (86. Ὀτοοῖς Ομ ον, δηὰ ϑηίοιη Ὁ 8 
Ταῦ ἢ (6 ὨΔΡΓΟΥ σοὶ οὗ ἃ οἱοἰδίαν, δίς.» 

Ετοπι Μ. Ηκνκυ: Οἢ. χὶϊ. 10. Ζ7λε' αδοιδεν, 
εἰς. Τιηουσὰ βιυίδη μαίθ8 αο 8 Ῥγϑβϑθῆοϑ, γοί ἢθ 
5 τ Πᾶς (9 ΔρΡΡΘΑΥ ἢ όΓο, (ὁ δοῦυ8θ (86 ὈΘΟΡΪΘ 
οὔ αοα. [μοὲ 9 ᾿Βογοΐοτγο ἰαἶκο μϑοὰ (δἰ νγγϑ σὶνϑ 
δἷαι πὸ ολι89 οὗ Δοσυϑδιΐοι ἃραϊηϑὶ ἃ8; δπὰᾶ ἐμαί 
ἤθη Μ6ὸ ἴαΥο βἰπηρα, ΘΔ ὈΤΘΒΘΉΪΥ κὸ ἰῃ δοίοσέ 
ἐλ Γοτά, ἀρὰ δσου89θ δηὰ οοῃηάθιῃ οὐνβοῖνοβ, 
Δ ἃ οοπιηνὶί ΟΓ 68.189 (ὁ ΟἸτἶϑί 88 ουὐῦ Αἀγοσαίο. 
---γ ον. 11. ΤΊ βοσυϑδηίβ οὔ αοὰ ογογοδίηθ ϑδίδη, 
1. Δὲν ιλε διοοά οΓ ἐδὲ απιδ, ἃ8 {ἢ 8 τηογϊιογίου 5 
οαῦβο, Ομ γῖϑί Ὁ ἁγίηρ αἀεδίγοψεά λἀίηι ἰλαί λαιλ. 
ἐδε »οιρεν οΓ ἀεαίὰ, ἰλαί ἰδ, ἰλὲ Πευὶϊϊ, 2. Βῳ τδὸ 
τροτὰ ὁ (λεῖν ἰοδίἱπιοην, 88 ἰἢ6 στοαὶ ἰηϑίρυμηοηὶ 
οὗ ναῦ; ἐλ διοογὰ ὁ ἰδὲ ϑρίτί(, τιολολ ἐδ ἰλ6 τοοτὰ 
ΟΓ Οοά; Ὅγ α τοβϑοϊαίο, ρονγονα] ργϑδομίπς οἵ 
ἐπ νου ϊλϑιϊησ ΚΟΒΡΟΙ, τολίολ ἐδ πιέσλίψ, ἰλνομρὴ 
Οοά, το ρεἰΐ ἀοισπ εδἰγοπσλοίαπ; ὉΥ͂ (ἰιοῖὶν σουγαρο 
δηἃ ραδϊίθησθ ἴῃ βυβογίησθ; λέν ἰουεά ποί ἰλεὶν 
ἐέσες πίο ἰλε ἀεαίδ, ΘῈ (ὧδ ἰουε οΥ ἰΐϊε βιοοά ἴῃ 
σοπιροιἰἰἰοη Ὑἰϊ ἰμοὶγ ΟΥΑΙ ἴο ΟἸγὶϑὲ; {λὲν 
Ζονεά ποὶ ἰλεὶγ ἰἴθο8 80 Ὑ611, Ὀπὺ ΠΟΥ οουἹά αἶνθ 
ἐμθαὶ ἂρ (ο ἀεαίλ, δου]Ἱὰ ἸΔγ (οι ἄτῃ ἰὰ ΟἸ τὶ 8.5 
68ι188.---ΕἌοὶ ΒΑΒΝΕΒ: ΟἿ, χὶ. 16. ΑΙ ἐϊτηθ 18 
ἰο δοπια τῇῆιθη, ἴῃ (ἢ. 6 ῬΤΟΡΟΥ Β6η86 οὗἁὨ (9 (ΘΓ, 
Οοά ἰ5 ἴο γείση οη [80 θαυίῃ ; πψθη Ηἰ5 κί πράου 
ἦθ ἰο ὍΘ ὈΠΙΎΘΟΓΒΑΙ; ψηθὴ Ηἰΐ8 ἴανγβ 8}8}8}} Ὀ6 
ΟΥΟΡΥΠΘΓΘ Τοοοζηϊζοὰ 88 Ὀἱπάϊηρ; πῆθη δ)]] 
᾿ἀΔοϊαι ΥΥ 88}8}} σοῦ! ἰο δὴ. θηὰ ; δηἀ πνίθη ἐΐ9 
ὨΠἀοΥϑί πα ΐηρ8 δηά (89 Ποατὶβ οὐ τοθ ΘΥΟΥΥ- 
ὙΓΠΟΤΘ 8.1.4] }] Ὁογ ἰὁο Ηἰΐβ8 δυξμονῖγ. -- ΒγοῖΣ 
ΨΑυσΗΑΝ: ὕι. χὶϊ. 11, Το το ϑϑροῦβ ὉΥ͂ 
τυ σοι ἰη6 ΟΠ νἰβιίδη υἱοίουυ 8 σοὺ: ΤῊΘ δἰοπο- 
τηθαΐ πι860 [ὉΓ 4} 80 ἴῃ ῃ0 ἄοαιὶ οὗ ΟὨγίβι: 
ἔδο ποτὰ οὗ πηϑϑϑ8ρ9 οὗἉ 6Οοι, ἰο νη ϊσὰ 811 ἰγὰθ 
ΘΟ νἰϑιϊδῃ5 Ὁ6ΑΡ ἴῃ δοὶ ἀπὰ ἰῃ ϑηάυγϑησο 8 ὅσιη 
δά ἰηιο}}} 1 ὉὈ190 ἐθθίϊ πον ; δηὰ ὑμδὲ βρίγὶἐ οὗ 
δηϊΐτο βοϊ[-ἀονοίίοη δηὰ 80] -ΌγΓ 0 Ρ τι δἰ σἢ 
ῬΟΥΙΒΟΥΘΤΘΒ οὐθὴ ὑπηίο ἀρδίῃ, δηὰ βίορβ ποὶ βῃοτί 
{ αοά 80 τοαυΐγθ) οὗ ὑπο βδογίβοο οὗ 11ἴο 180} 
ὉΣ Ομτ 8.1 ᾿ 

ΒΤΟΤΙΟΝ ΕΤΕΥΈΝΤΗ. 
Ἑατγιλ-ριείμνα 9. Απιϊολτίειἰαπίίψ. (ΟἼαρ. αἰϊ, 18-τ 

αἰ, 18.) 
Οεηεναΐ.--- 6 ΟἹ πα χ τη ϑηΐ θδὲ ἰη ἐμ 6 ἀθνοῖορ- 

τηοηΐ οὗ ΑὨΓ ΘΓ ΒΕ 1 ΠῚ ΟἹ ΘϑΡι ἢ, 18 δἰ πα σὰ 
ὈΥ 1.9 ΠαΠ168: ἰ86 Ὀταρου, ΑἸ ἰοσίισὶϑὶ, δηὰ (ἢ 6 
4186 Ῥτορβμοί, δἀἀεὰ ἰο νῆϊοῖ, 88 ἃ βογί οἵ βὺΡ- 
Ῥ᾽ οπιϑηίΐ, 8 ἐδ 9 ἀοπιϊπδηΐ Απιϊο τ :βίϊδη σοῦ σγοκα- 
ἐἴοι, τι 118. ΑἸ ἸοΝ γ  βι 18 ἢ ΒΥ π100]8 οὗἉ ζ6]} ον μὶρ᾽ 

Αἱ ἄγει, {π9 υδζοη ἢα8 Ὧ0 οοῃϑοΐοιιδ ΟΥ̓ΖΦΆἢΒ 
ΟἹ δαυτίἢ ; 6 ἀοοθ Ὀαΐ τοιΐϊὶ ἕοτγί ἢ (ἢ τοαίθν- 
,“ οοαφ. 18 νυνὶ} }-1688 οὐ ὑπῖγϑθ τὴ85998 οὗἨ ῬθΟρΪθ8, 
ἀφαϊποί ἰλὲ Ἡΐοπιαη, (0 οσαϊι88 ὧδν (ἰο δὲ σαγτίρα αραν. 
Νον ολη 6, 8:97 {15 δἰἰοιηρὶ, δὲ ἤγαι 0 το 0 
ἐμδηὴ ἀΐγοοί 8 ἰοιηρίαςο0.5, ἰπ βίη σία ἀδιπμοηΐο 

δἰίδοϊκβ, διζαϊηϑὲ ἱπαάϊν  ἀ 8) Ὁ] ἰοΥ̓ΘΓΒ οὐ :ϑοϊδίϑα 
σου 168. 
ϑυθοαυθηιγ, ΒουγοΥΟΥ, Ἦθ ῬΥΟΘΌΡΕΒ 8. σ60}- 

δοΐοιϑ πυπηδὴ ΟΥζλη: (6 Μεασέ Ὑ Ὠϊο τίβοβ οαϊ 
οἴ ἐλ δα οἵ παιϊομαὶ Ἰἰΐο, δὰ ἴῃ τνϊοῖι 6 Ὠΐη- 
8617 υϑδηΐθ68 [ὉΓ ἃ ἰοὴκ ἰΐπιθ. [ἴῃ Απιϊοηνῖϑι Δ ἢ- 
ἐγ, πίοι 18 δ ἄγϑί αὶ ζ6]  ουυβαῖρ οὗ Απὶϊςνὶϑ8- 
εἰδὴ βυμρϑίὶθθ, υὺ δοιὰ δΏΔΙΥ Ὀδοοπ68 
ῬΘυβοῦα] ἴῃ ρμοηΐι868 οὗ νοι 688 ψο δίίδϊῃ 
ιποὶν ποτ ἀΐϊαη ἴῃ (δ6 Μδη οὗ δίη, (6 Βαεαίδηϊο 
6886η60 ἰ8 ΓοΒοοίοα ἴῃ Βοϊσιιοηθαὰ ρΡοίθηου. [{ 
ἈἌΡΡΘΑΥΒ 88 ἰδοὸ οοηϑυθηημαίθ οομμρουῃὰ οὗ κ4]] 
ἀφαιοιΐο δῃηἀ δηι βοοογαῖίς σου ἀ-ρονγογθ, ΟΥ̓ 
86 ἔουαν Παπῖ6}15 Βοδβίβ. ΤῈο παπιθα οἤ ὀϊαδρλε- 
πιν, Υἰϑὶ Ὁ]Ϊ0 οὐ ἰζἰ8 ᾿ιοϑὰ, τημϑί, ἀουι]698, ὃΘ 
Γοραγάθα 88 ἐπαάϊίσοοί ὈΪΔΘΡ ΘΙ 168; ἰΐ Δ450 68 
ΤΑΔΗΥ͂ αἰἰγὶ θαΐ685 οὔ 8 ὈΪΑΒρμθμοι8 παίαγο, 6. ν. 
δΌΒοϊΪα( 6 δα ΒΟΥ 849 ἃ ΣΟ Ὁ πὰ ἰθδοῖον, δηὰ 
189 ἰκ6ὸ. Ι (680 παπιόδ αγὸ 8130 δσοηηροίοα 
89 ἀϊτοοί Ὁ] ΑΘ θμχ1685 πο δῦ Ῥγου θη 4} 
Ρουθ ἷπὶ ὈὉΓ (δ αἰ οὗ 9 πιοιμὴ δρεακίησ 
στεαί ἐλίπφα απα διαδρλεηιεα; ἀγ6, ἩἘ16}) τηυϑί αἱὰ 
ἴῃ [Π9 Θχϑοαϊξοη οὔ λυ σπιοπί ὑρὺπ Θοα-οβιγαηροά 
Ομ τ ϑίδηἄάοῃ. ὙΤπαὶ, ονονον, τοῦ ἰβ8 ἴπ (ἢ 9 
μἰριαδί ἀσστοθθ σοπάμποῖκθ ἴἰο 186 ἀοιηΐπΐοη οΥ̓͂ 
πε οἢγϑιϊδηϊγ, 8. (86 ΔΡΡαγοπὶ ρογίθοὶ σγουΐν] 
οὗ ἴὑ ἴη 18 απροάϊν, νου ϊ αἰ γ οββθῆσθο, δὕϊοσ ἐἢ9 
τιοτγίαἱ ἐσομπα ἀθα]ι ἰο 10 ὈΥ ΟἿ ΥἸΒυ Δ ΠΥ ἴῃ Ομ 6 
οὗ 118 Β6845 (1 ἃ βρϑοΐδὶ του] ἀ- ροννϑυ). . 
ΤῊ ἀγὸ (6 ουἱιγαγὰ νἱσίοσυ οἵ 6 Κἰ σοι 

οΥ̓͂ ἀδυϊκῃ 958 ΟΥ̓ (δ 6 Βαϊηἰϑ, δηἀ ἰ18. ἐδ ΡΟΓΔΤΥ͂ 
ῬΟΌΙΪΙΟ τυ]θ οὐϑρ ἰῃ9 παίΐοαϑ, Ὀσουρσῃί δου: 
ΑΘΘΌΓΘΑαΙΥ, ὑπ ον ἤοτη8 οὗἩ βαιῖ1]6 του] ἀν γοῆαθ- 
τηϑηΐ δηα ΌὈΥ πιθΔῃ8 οὗἩὨ ἰ86 Βγιραίῃν οὗ ἱπίαλία- 
δἰδαὰ τὰ ΠἸοη8. Νον 18 (9 ἀογι]- ψογβ ὶρ το ἢ 
8. 688 0] 804 ἴῃ {ἢ Β81ὴ9 ἸΠΔΉΠΟΥ ἰ0 ὃ6 Τοραταοά 
8ἃ59 ἃ γυάο Βθδιηδηΐϑῃη. Τὸ ΨΠΟΪΘ Βιυι Ό τ  ββῖ 
δηἋ Βοιηδρᾷο οὗ [80 παι: ὁ διῖβο ἔγοπι ἃ σοισαγαϊῳ 
γεσοσηίίίοη οΓ (λ6 ἀρρατγεπίν ἱποϊποῖδίε »οῖσογ οὐ 
“αἰδελοοά, λαίε απα υἱοϊοησε. 

ΨιοΙθηο9 οχογοίβοα ἴῃ {(μΠ86 βρδθοτο οὗἉ στοϊϊ χζίοη 
81:4}}, Βοσονοσ, πηϑοὺ Σ8 ῥα στηοηὶ ; δηὰ (ἢ τῃοτϑ 
σομΒιιπηηδίθ Ὑ{Ὶ} Ὀ6 μα Ἰυάσιμοηί, (86 Τῃοτθ 
πογουρὮγ (ἢ 718 ἃ] ἰοάτα, ὑποιυϑοῖνοϑ ἰο 8Ὁ- 
βί αἰ ἢ ἔγοπι 8}} υνἱοϊθοθ ΘΟ ΓΆΓΥ ἰοὸ (μ6 ἀϊοίδιο8 
οὗ σοῃβοΐθῃοθ δηά (μ6 ρῥγονὶβϑίοῃβ οὗ ι.8(109. 

Απ ον Ἰϑι ΔΉ ΠΥ διαὶ 8 18 {}} Ῥόνγοῦ, μον 
ΟΥ̓́ΘΥ, ΟὨΪΥ ἰγουχδ ὑπθ τηράϊααι οὗ ἰδ ΕΔ]86 
Ῥτγορδοί, ψ8ο, δἱ 411 ουθηΐβ αϑ δμοῖ, ρτοσοϑβ ἔγοτι 
[86 ΟΒαγοΙ ἴῃ ἰἐ8 ὀχ θτ 8] οοπαιἰαϊΐοη. Τμαὶ ἢ9 
ἄἀοθ8 ἢοΐ δοπάποί (Π6 Θηιϊῖγα ἱπϑεϊζαϊοπ οὐ ἰο 
6 Βοδι119 σϑιρ, ἰ8 οὐἱά ϑηὶ ἔγοτα (80 βυθβοαυοης 
ἴδοῦ ἰμ8ι ἐμ Ηατνὶοὶ ἰ8 Κὶ οὰ Ὁγ ἐμ Βοαβῖ; πθ- 
ΟΣ ἢ 6 1655, ᾽6 ἀδμηοῖὶο8 (ὴ6 ἰγὰθ οββθησο οὗ 1(8 
ὍΟΥ]ΑΙῪ ϑρ᾽τὶϊ, (86 ἑατηϊηρ-ροῖηὶ, Βα θδοαπθηΐ ἰο 
μ6 δρροδῦβηοο οὗ σῃϊοὶι ἐμ 6 δι αν Σ Θ᾽] δι ὶ 0} .- 
βὶρ Ὀοίτγοοι (Β6 Ἦ οἴδη δὰ ιη6 Βεοδβί, ἴῃ τ ἷοὶὶ 
(9 Βοδϑὶ ψγἃ8 δἱ ὅγϑβί βδυ Ὀὑβογυίθηίς ἰο {η6  οἴμδῃ, 
οὈδηρ68 18 οματδοίον, πὰ ἰμ9 Τ οἴιδὴ ἰ8 Ὀτουρὶ 
ἱπίο βυυ] οοίἴο ἰο ἐμ Βοδϑί. Υϑ δῦὸ 818 71Ὁ- 
πἰϑμοά τὶς ἢ 8 γἱοίισο οὗ (88 τηοϑὺ ἀἰθρατγδοοίι] 
δροβίδϑυ, ἤγϑί δρροαγίης ἰῃ Ὀ8Δ0}.-8 ἰἀἰης βυτρδ- 
(Ὠΐθ8, ποχί οχἰ δἰ ἰθὰ πῃ Ῥγουιϊποηὶ ΘΧ δ ρ]68 οὗἁ 
ἀεοἴοοιίοη, δπὰ δηδ}} στοδοιίης 1.8 οΟἸἰπαχ ἴῃ 8 
Ῥογίοοι σοηΐϊυβ οὗ ρογῆσγ. 
80 οοῃδυμηδῖίθ Ὀγροοτγίία ὑπο ΘΒ. Δ Ὁ] }8}}68 

[89 δοπϑυππδία Απίιϊοϊιτἰβϑιΐδη οοηρτομαίΐ οι, 
γν ἢ ἢ Οαμἰ ὈΓ18 0.16 σοταρ! οἰ σουηίογραγί οὐ {89 
ἔσθ Ομ υτοῖ, ἰη (ἢ δι 1ἰ, ἰἶκ9 86 ἐγταθ ΟΠ ΤΟΙ, 88 
18 νοηάογϑ οὗ γονοϊδιΐοῃ, 118 βυπ0}16 Οὐ 8, 18 
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Βγτηδοΐο πιΔΥκ8, δὰ ἰἰ8 ὕδῺ οὗὁ δχοοτηπιαπὶοδ- 
ἐἰἰϊοηῃ. [18 πομάοτϑ οὗ γουοϊδίϊοη, ΒΟΎΘΥΟΥ, Δ ΓΘ 
ἀο]υδίοι ; (8 ουἱίια 8 8 ογβμὶ οὗ (ῃ6 Βθαβι᾿ 5 
τα ζο ; 118 τη νῖκβ ΔΘ ὈΓδηακ οὔ Βρ  σἰ 18] ΒΙΔΥΘΥΥ͂ ; 
δηὰ ᾿ἰ8 ὈΔη ἰδ τῦοτο ἰδ δη (6 φτοδί Ὀ8η---ἰί 15. 8 
βοσΐαὶ οὐ ΓΥ οΥ̓͂ ἰλ6 δἰ ζμ]}. 

ΤῊΘ ΥΘΥΥ πιϑᾶτκ, ὨΟΎΤΘΥΟΡ, ὈΥ̓͂ ἩΝΙοΟΣ ἐπ 6 Απίιϊ- 
οἰν βιϊδ 5 ἰο ὍΘ γτοσοζηϊξοά, ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑδ9 
οουἰϊϊηυδηοο οὗ 8 αὐἱἰοὶ ΟἸυτοῦ οὗ Θοἀ ἴη ἐδὶδ 
ἐἰσουδίοιυ (ἴπ|6, ἴο Γ᾽ ἰ6 ὈΘΏΘΙί οὗ Ἡΐ.ΟΒ6 ΘΟ Σ8 
(μὸ τπᾶτῖς ἰ8 ἀοβι χαϑά. 

ϑρεεϊαϊ,---[ΟΒᾶρ. χ 1] ΤῈ6 Βϑδϑὶ δὰ ἐδβὸ 
ἘαΪ8ο Ῥτγορὶιοῖ, οὐ {π6 γοϊδιϊ ἢ 8, δης ρα 98 δηὰ 
ΒΥ Ἶ 98 Ὀοί 6 οη 86 δοσἶδν δ ὑπ βρί᾽ γιὰ 8] 
Βαῦγϊου.--[ΟμΔρ. χἰϊ. 13.} Τ6 ϑαίδηϊο ροννϑγ, 
ἐμῸ ψορ-οηοηἀονίης δρί τὶς ὁ θα. ΑἾδο ἰῃ 
(86 ἀοπιαΐη οὗ (ἢ 6 ΒγὈο 16 οαγί, (8 6 ἰηϑιἸ ται ου 
δὰ ογτάον οὗ Οἰατοῦ δηὰ ϑ8ιδίο.-- -[ 89 δρί τὶν οἴ 
{86 Κίηγίοπι οὗ ἀδυίκηθ85, ἃ δρὶ τὶς οὗὨἨ ρογβϑοὺ- 
ἰἰοη.--Γον. 14.1 Το δαίεοιυ οὗ αοὐ᾽Β Οπαγοῦ θα 
αν, οπϑιγοᾶ ὃν ὑπ 6 Ὑ]] ἀΘΥΏΘΒΒΟΒ ΟΥ̓ ΡΟΥΟΣΥ δῃα 
γοπυποίδιίοη.---ΗοΙΥ ἀνγ  } 10 γ8 ἴῃ {8ὸ Ἡ]]ΘΥη 688 : 
Μοδβοβ, Εἰ )δὰ, Φοδα ἰ09 Βαρίΐδί, ΘΟ τῖβι.-- 
ΟΒυτοθο5 οὐ ἐμ6 τὶ! ΘΓ 688.--- ΤΠ ὈΪοβθουίῃ 
γε] ἀο ΓῺ 658. ---ΟΓῺΘ ΔΙΊΤΔΥ ΟΠ ΘΔ. 168᾽ νὶπρ8 ὕγομι 
80 Ῥογβεσουίογθ οὗ ϑδγίἢ : 1. ἴβγϑδοὶ; 2. Τ.} 
Ομνἰδεϊδ Ομυσοῦ; 8. ΑἸΊ Ὀαϊϊοτὶη δουΐδ.--- 
Ῥτοβογυδίίοη δηὰ πουγίβιαιοης οὗὨ ἰδ6 ΟΒυτοῖ 
οτϑα ἐΒτουρὰ ἰἰπλ68 οὔ βογβϑὶ ἀϊβίγ688.---ΓΥγ. 10.] 
ΑΑπά ἰδὲ ξογρεηί οαδί ομξ οΓ ἀὶδ «ιοιμὰ, εἰς. ΤᾺ6 
ἄγασοπ ΠΟΥ͂ Ὀδοοπιο8 8 δέγρεπί, δὰ δραΐη (ἢ 6 
δέγρεπί ὈθοοΙη685 8 ἀγασοῦ.---Ἴ 9 σίσεν [τσαίεῦ αδ α 
τίυογ} ἴῃ 18 ΒΥ 1108] ἱπιροτί, ἱπ τοϑροοσὶ οὗἉ 1(9 
τίσι δηᾶ (8 ἄαγὶ 8[49.---[Ὑ6γ. 16.1] 186 εαγίλ 
υηάον ἰμ:6 88:10 88ρθ6οί8.---ΗἸδίοτίο ἀσροη θη οθ 
οὔ ἰμὸ Ομυτσῖ οἢ ἰδ δαὶ. ΗΓ δρραγϑῃὶ 
ταοταοιηοηί ἴῃ ἰῃ6 θατίῃ. Ηδον Ββοϊϊοϊιἀο Τ0Υ [86 
ϑϑσί.--- γογ. 17.1 [8ο]ιθα (οπρίδιΐ ὁπ [ἰγῖ4}8] οὗ 
186 ἔσθ οἢ!Π]άτοη οὗ 116 Οατοῖ δπὰ τὶ 985568 οἵ 
4.55. Βγ ἰβοϊαϊϑα δἰίβοϊκα, ἰὑ 15 σις, (89 βροντοῦν 
οὔ (δἰ 15 ἀϊνι ἀθά, Ὀαΐ 80, ᾿Κοτἶδ6, 18 {1} 6 ΡΟ ΟΣ 

οἵ ονἱ].---ϑὲβδίδη δοοῖζϑ Ομ ἰβιϊδηθ. Βαί [ογ ψῇῆδί 
Τοϑβου ᾿--[Ορ. χὶϊὶ. 1.7 Το Βοδβί οαυἱ οὗ [ἢ 9 
δοᾶ. Ηἰβ ἀδγὶ ἰηιθηὶ. Ηϊ8 βουσὶ ]θ δηὰ τηοῦ- 
δίσουβ Δρροῦσδῃησθ. Ηἷἶδ Ὀυϑῖποβϑ ((86 Ὀτὶπρίης 
ἰπίο τοχαθ οὗ νοτβδΐρ οὔ ἐμ γαζοη, ὈΙΑΒΡἤΘταΥ 
δεοϊηϑίὶ [86 ΗΟΙΪΥ Οπὸ δυὰ ΒΟΙΪΥ͂ ὑΒίηρϑ, δῃὰ {119 
οοπαιοβὶ οὗ ΒΟΥ πιοη [ἰλὲ δαϊη 4]. Ηἰ5 ἰβίογυυ. 
Ηἱΐβ βι.66658.---Ηἰ8 διαδρῆεπιψ, (α) ἱπάϊτοοι, (6) 
ἀϊτθοὶ. Ἂφαϊπεί (1) ἐλε Ναπιε οὗ αοά, (2) ΗΪ8 
Ταδεγπαοὶο, (8) ἰδλεπι ἰλαέ ἀιοεἰξ ἐπ Πεαυεπ (8608 
Ἐχεα. ΝΟΤΕΒ).---Ἴ)θὸ ρτοαὶ σον] ἀ- ΠἸΟΏΔΡΟἢΠΐο6Β 
ἀεορίοίοα, 218 ΤΟραγὰ8 (μοἷς τί δἰάθ, ἱπ (89 
Βαμα ἤριγθ οὗὅὨ Ὦδηῃ. ἰϊ.; 85 γοραγὰβ {ποὶρ ἄδτκ 
δβίἀα, ἴῃ (86 Ὀφβι14] ἄχαγοβ οὗ Ὀδῃ. γτἱὶ.- Ὁοποοη- 
ἰσαϊϊου οὗ δ΄} υπροάϊγ δηα δηι οὐ ΕΥ̓ Ῥσὶπο οὶ] 68 
ἐῃ (86 Ἰαϑ8ὲ Απιϊσι τι βεϊδῃ τ οὐ] -ρονν 6 Γ.--7 6 πα- 
{76 ΟΓ ἰλε Ἰγια-δεαδί, παν, οΓ οοπδωπιπιαίε δεδίίαὶ- 
ἐν, π΄ ἰδ δεηιδίαποε οἵ, απα «εοἱλ' ἰλ6 οἱαὶπι ἰο, 
οοπϑδιεπιπιαίς οἷυϊχαίοη. 726 Βεαδὲ ἐπ ἰλδ απίϊίλε- 
δὶ οΓ (1) δεπδιιαϊ{ψ απα διοοα-ιλίγοίϊπεδα; (2) δίε- 
»ιαϊν απά απ αὐδοίωί6 ἰαεΐ ὁ ἀρρτεοϊαίίοη ὁ ἐλε 
ηιϊυΐπο, απὰ ἀευϊοοζμῖ απίπιαΐ συππίπρ; (8) α ἰωμδί 70 Γ᾽ 
»τέὲν απὰ απ ἐπιρμἶδε ἰο ἀεείγιμοίοΉ.---Ἴ 6 Αροσα- 
ἱγριὶς Βεαδί, ἴὰ ἰἰ8 οἰερεαπί, βροϊἰοὰ δοάψ τεβϑῆι- 
ὉΠ {π6 ἐεορατά; ἴὰ 118 ΠΘΑΥΥ δηα οἰ ΑΠΙΑΥ »σιοι 
ΣοΒοα ]ης ἰδ6 ὅσα; ἴῃ 8 λεαάξ, λοτηϑ δῃὰ 
ὁγοιοπα Ῥονίοδοί πο ΓΟΘΙΥ͂ δὰ ἀϑίογι { Υ.--- ἢ 
Ὑδαὶ χοροί ΣΩΔΥ ἯΘ δΡΘδΙς οὗ 8 οοπσυέεί οΓ᾽ (λδ 
δαϊηίς ὃν (λὲ βεαδί, δορὰ ἰὰ τμαὶ σχοθροοῦ 8 {86 6Χ- 

Ῥγθϑβίοη ΔῈ ἱ ΡΤΟΡΟΥ ΟἿ ῖ---Ἰ ΟῚ δπι, ΟΥ ἐδθ 
ἱπίεγπαίίοπαὶ ῬΟΥΟΡ οὗ Απιογ δι 8} 10γ.--- Ὁ 67]]- 
ΜΟΣΒΏΪΡ ἰπ 118 ζτύοββ, δι {110 δηὰ οσίσα- Ὁ (110 
ἔοτΠ!8.--- Τὸ ΒοδύθηΥ δοοῖ ο7 1, 72.---- Ἢ αὐσ ἢ ποτὰ 
οὔ (6 Οδυγοῖ οὗ ἀοἀ υπάδν ἐπ ρογβεσυιΐ οη οἵ 
(815 που] ὰ (νον. 10).---Γ τβ. 11-17.} Τ 6 ΒαΪβο 
Ῥγορμοὶ: 1. Ηΐβ ἰγρ68 10 ΗοΙΥ τι; 2. 1119 εἐχ- 
ΔιΠΡ 08 ἰῃ Οδυτοῦ Ηἰδίοτυ ; ὃ. ΗΙ5 Τυ πἀὐδτιοεηὶδὶ 
ἰγδὶἐϑ δὲ }} ἐἰπλ98.---ΑΡοβίδϑυ 18 ἃ ἱνοίοϊ ἁ μγρο- 
ΟΥΒΥ, .8ὲ 848 ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ ἰ8 8 ἱποΐο]ὰ ΘΡοβί ΒΥ 
(ΡΟΓΙΑΥ δἱ οὔοο ἑἰονγαρὰ Ηδθανθῃ δὰ ἢ 6}])..---- ἢγ- 
Ῥοσγῖθυ, ἰ86 πιοίμβον οὐ βδροβίδϑχ.--- Ῥεογβγ, 9Γ 
ροοὶδο ἀοργαυϊίυ, 86 Ὀτδπὰ οὗ δροείβεγ.-- - Ὁ 16- 
(Ἰποιίο Ὀοίπθθη ΒἰΒΏΘΓΕ ὙΠῸ δΔ΄Θ6 ΟΠΥ͂ κοϊοξοὰ 
[πη] δηὰ ὑμ089 ἯΒΟ δἃγὸ ἀεργανεὰ [δελϊεελίε].-- 
δίδῃ, Ὀθαβδβο "6 πᾶ μ18 ἰ00}8 ἰπ [μὲ ἀοργαυδὰ, 

οαἰυμπηίαίο8 δ᾽ τη ἢ 85 ἀδργαναδᾶ, Ὀὺὶ πη (815 ῥΤο.- 
ΒΡΡοϑί(ου 89 8 ρυὶ ἰο ϑιιδπὶθ (866 200 : Ζεοδ. 
1.0; Μαίι, ἱν.).---4}} ὑγγϑηίβ Δτὸ ρᾷΐ ἰο βϑπιθ 
ΒΘ ἢ (ΠΟΥ͂ τᾶ Κὸ ἰδ 9 855 ρίϊου {μδὶ ἢ τη δ - 
ἰδ γοϊίθῃ δηὰ ἀοργαυθὰ δἱ (μὸ οοσο.---Ο οἱ [δ 
Ῥἰδοβὰ δ σοοὶς πὶ (86 τἀ δὲ οΥ͂ (9 ὙΑΥ͂ οὗ νυγοσ 7 
ΕἰβίουΥ Ὁροὴ ἩΔΙΟὮ 4}} χοάϊ οβϑῆ 685 πιδέ Ὅ6 Ἑ0ῃ- 
ζουπἀ θά. -Τ 9 πιοοῖς οατγδσίον δηά νεοτὶς οἵ ἐδ 
δροϑίαιϊθ. Ηἰδ τοοοῖὶ- οἰ π 688 (χα ἐλε αταδ)Ρ)Ρ; 15 
τηοοἰκ-αΐίταοϊο5: διἰδ8 πιοοκ- ου 8: 8 τηοοῖ- 
ΘΒ υτΟΝ.---Η ογγιὰ ρμἱοίατα οὔ (ἢ 6 ΘΒ αΤοἢ οὗ δαίδη. 
-- Ἡοντίδίς ορροϑίϊες πὶ (6 παίωτε 97 εοἱϊ; ἴῃ ἰδ 
Ὡϑδίυγο οὗ 80 Βοαδβί: ἴῃ (6 μδίυγ9 οὗ ἰμ6 δ]κ 
Ρτγορδοῖ; ἰπ ἰδ6 πδίυσο οὗ (86 Απο τ ϑίϊδῃ 
οοιμυπίΥ.---ΟΟἸἸΔΉΓΥ οὗ ὈθΙ᾽ ον σα ἴῃ (δ {ἴπὶθ 
οὔ ἐμο ρῬογέοοξ ἀοτηϊ που οὗ ἀπο] ϊεύ: (1) δαῦι]ο ; 
2) απίγοτβαὶ.-- [776 σ. 18.7 ΤῊ ὁ τυ δίογῖουβ ἢ Δ ΌΕΓ. 
ΔΙΚΘΏ 8ἃ8 8 γ᾽ ἀα]6, 1 ̓ θ 1 δ 6} γΥ ΟΌΒοΌΤΟο ({86 τηοϑὶ 

ἀΐνονγϑο ἐμ  ογργοίδιοἢ8 οὗ ἰζ δύ Ὀδ66η ρὶνθΒ). 
Ταϊζοα 85 ἃ ΒΥΠΙΌΟΪ, ἱΐ 18 ΟἸὁαΥ οποῦχῃ. Τα Απ- 
Εἰ ἢν  ϑιΐδη δ ζηδίυτο οὗ 6 116 [8}] οὗἩ δῇ 1655, γδὶῃ 
δηὰ [γαβίγαϊθά ρμ]οίβ, ἰοἾ]8, ᾿λδὶϊζηΣἰ65 δηὰ ἰη- 
ἰγῖραοδ.--- Το τογβίουίουβ ἀθβοσι ρίΣο. οὗἨ ἐδ9 
Βοδβί, ἃ ζτοδὶ ὙΔΥΏΪΩρ [ὉΓ ζω 1 0}---ηοΐ 6 ἔτεοῦῖ 
ῬτΟΌΪΘαι ἴῸΡ ουγίουβ ἱπγνοβί ζδίϊοη.--- ΤῊ) σταπὰ 
σοι ϊηδίΐοπβ οὗ {πΠ6 Β6}} 18} δρίὶγὶς δὰ ΑἸ ΝΥ 
οοπίουπαρα ΌΥ γοϑβϑοῦ οὗ ὁΠ6 τηϊδίδϊκο ἴῃ ᾿ΐ5 ς8]- 
ουϊδιίοη : 1. Η6 μοῖάβ ἃ}} ἰο Ὀθ6 88 ἀδργατοὰ 8.8 
᾿νἰταβο οὶ; 2. Ηθ βαγδ: ἰμϑῦθ ἰβ δοὸ Θοἀ (Ῥεδὶπι 
Σὶν. 1), δῃηὰ δΒ6 Τορδχὰβ (ἢ ΒΟΙΥ δπὰ Ἔχοεῖϊοπι 
0Π68 ἰμδὺ δΔῦΘ οὔ οδυίῃ (ΡΒ. χυΐ. 8) 85 δ ἰτ ΘΓ 8. 

ΒΎΑΒΚΕ, ΟΒΑΜΕΒ: Οοα ΠΔ48 ΤΩΔΗΥ͂ ἩὙΔ84Υγ5 αϑὰ 
τη 68ῃ5 οὗ Ργοβοσυίης Ηΐ8 ΟΒ σοῦ, δπα σὴ Ὁ] ΕΪΥ 
εἶνο Βοὺ ψίηρθ, ἰμαὶ 88}6 ΤΑΥ͂ ΘΒΒΙΪΥ͂ ΘΒΟΆΡΟ {δμ0 
πιΔ)}ῖσο οὗ ἰγτγδηίβ--ἰίου {Π6 ΟΒυτοῦ 15 (0 Θὰ 79 
ΤΌΤΘΥΘΓ. ---ΟΤΤΘΥΘΥ ἸΟΠ(Σ ΟΥ Βμοτὶ ἃ δρδοὺ ἰδ ἰσὲ- 
Ῥυϊαιίοη οὗἩ Οο}5 δὶ 7] ομδα 18 ἰο σοπιΐπῃο, 
αοἀ μᾶ8 θοίοτο βιδῃὰ ἀδθογϑοὰ δὰ σποὶ δὰ 1ἰ ουἱ.--- 
γον, 16 (Ρ5. οχχίν. 1.8). Τ]β δίν]θ οὗ ἐσχρτεβ- 
δίοῃ ἷβ ἄγανῃ ἔγοτι ὑΠ 6 Ὡδίαταὶ βδαϊ ορς ὃν οὗ 
γϑίουβ ἰὼ 189 ΘΑτ (ΡΒ. χοῖῖὶ. 8, 4).---Οὐ ΕΝ ΕῚ,: 
Νο οὔθ νῆο ἷἰβ οὗὮ {80 ἰγὺο δβεοὰ οὗ {μὲ σδυσοι 
ΘΘΟΔΡΘΒ ἐπα ἰοιηρίαἰϊοι δηα Ῥοτβοουίϊ οι οὗ ὅδιδι 
(ὦ. Τῖαι. 111..11, 12).--ττὰ που]ὰγ κὶπχάοτι 15 οα]]εὰ 
ἃ Βεαεί ὈδοδυΒ6 118 ζουογηπθηϊ 18 Οοἴθ οοπἀυοιοὰ 
ψῖτἢ ὈοΒί 14] ἰγσϑιϊ ΔΙ, ΕΥ̓ΤΑΠΒΏΥ͂, Ὡσὶ σιθοῦ5 
γἱίοἴθποθ δηὰ Ὀγυΐίϑι Ἰιδἰ5 (Ό6η. τἱϊ. 4, 338).---α 
οὐ] ἂν Κίη χά οπιϑ δρο δι δ᾽ σὺ (0 ΤἸ]ΔΏΥ͂ δπὰ στοδὲ 
υἱοϊβδίϊυ 68, [Ὁ αοἀ δΒβεί(οι ἢ ὉΡ διὰ σϑιονει ἢ 
κίηχβ (Όδῃ. ἱϊ. 2] ; νυν, 28-28).----Αδ ἐΐοης δτὰὸ οὗ 
τοδὶ δουγαῦο, δ ἃ ΥΟΥῪ δβίσου, δΔῃὰ οτγυεὶ, Βοὸ 180 
κί ρϑ οὗ Αδβουγὶϑ δηὰ ΒΒδΌΙΟΩ ΤΟΙ ἕθσυ δ ΒΒΙΥ, 
ΡΟΝ ΘΥΤΩΙ δηὰ ογτυθὶ. ΑΒ δεαγδ δα ἰηδεοοα γὙὲϑσΥ͂ 
βογοφ, διὰ γοῖ διδῦο βοιμοί εἷς ἰὰ σοιμηου πὶ 
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τηθΏ, ἰη (δὲ (Π6Υ οαὐ 411 βογὶβ οὐἁ 100, δῃὰ ἃῖὸ 
ἜΒΡρθοῖδ ΠΥ οπα οὗ ΒΟΏΘΥ͂, δὰ οὁδὴ ὃὉθ ἐδῃηθ 80 
(δὲ 1Π0Υ Μ1}} ἄδποθ ἰὸ ΟΌΡ τωηυδβίο, 80 οϑγίαϊῃ 
κίηρβ οἵ Ῥοεγβὶδ 6 γ0 ΥΘΣῪ ΟΓΟΙ, Ἡ Β1]8ὺ οὐ 6 ΓΒ, 
δϑῖι, ἯΟΙΘ ΥΟΤΡΥ͂ διιΐδΪο ἑοπνδγὰ ἰἢ}6 Ρ6Ο}]6 οὗ 
αοα. ΑΒ ἱεορατάξ δτὸ βροί(οα, ΜΠΥ δηὰ βυνἶ, 
ἰμ8 τγὴ8 (ὁ Οὐθοΐδῃ ἹΠΟΠΑΓΡΟΒΥ͂ (οἷν. χΙΪ!, 2). ---- 
ΤῊο Βρίτὶ οὗἨἉ Οαοἂ βροαῖζβ ἴῃ Ηἱβ οι] άγθη, [ἢ 6 
δρίτὶῦ οὐ (16 ἄν] βρϑακαβ, ΣκονΒ6, ἴῃ ἷ8 σ᾿ 6 1|- 
Ὁ6ΓΒ.---ΤῊΘ τυ] 9 δηᾶ Εἰ χ ἢ ροϑὶ οη οὗ ἰο86 
ὙΠῸ Ῥτοίδβϑ 8 [186 σο] σοι ἀο ποὺ ὀοηγοτί 6Γ- 
ΣΟΣΡ ἱπίο ἰγὰι }.---Ἴ}ὸ ραιΐθηοο οὗἨ Ὀθ᾽]ΐονουβ ἴῃ 
ἐπ οῖὶν δ) οιϊου 18 ἐμ οῖν τοδί γον η.---Ἰ Ὰ9 ΒΔ 09 
οὗ ἃ Ἰα δαά ἐΐθ μοαγὶ οὗ ἃ ἀγαροῃ.---ἀβ ἰῃ9 
ἘςγΥΡιΐδη βούοογοῦβ σουηίον οἰ θα ΒΟΠῚΘ ΠλΐΓ80168, 
εἰς.---- 4186 τοὶ ρσίοΠ.8 ἂτθ βού ὕὉΡ ὍΥ υἱοΐθποθ δηὰ 
ΟΥΌΟΪΥ ; (89 αοδροὶ, ὈΥ Βα ἐν δηὰ ρϑίΐθηοο. 
Ἧ 9 8Βουϊὰ Ὀθδγ ἴῃ οὖν Ὀοάΐο5 ἐδ 6 τὶ οὗ Οἰγἰβί, 
Βαϊ ποί ἰμπδὲ οὗὁὨ {89 Ὀθαβί (618]. νἱ. 17).-τὖτμβΣὀ ὁ Αἢ- 
εἰσ τ ὶδϑὶ ρυδοίΐοθα ὑτσὸ ἰπὰ8 οὗ υἱοϊοῆοθ; Β9 ἀ6- 
Ῥτῖνϑϑ ἰσὰθ Ὀο᾽ ον ΓΒ οὗ }6 δηὰ το ἔτοϑάοτῃ, 
ΜὨΪΟΝ 5 89 Δ 88 Ἰ1ἴ6.---Φ.5 ἰη6 Βοαϑβϑίύ ἰ8. ποὺ 
Βοιη6 ἱπαϊυϊ δὶ Ρρογβοι, θα 8 6] Εἰ οὗ σα θα, 
Βο ἰδ6 πδιηθ οὗ ἰδ) 6 Βεοαϑύ σδῃποί ὃ6 {}}0 Π8πη16 οὗὅ 
δ᾽ ΡΟΧΣΐποο, εἰς, Τὴ6 πδηθ “4 οπίζαπι πουϊὰ Ὀ6 
υϊὶθ δι} 180]6 ἴον Απιϊο τὶ (ΕΖγα ᾿ἱ, 18, εἰς.}), 
δίῃσθο ἰθτοὸ τοῦθ 666 οὗ ἰδ9 Ἀπ γ οὗ Αἀοη Κατὰ 
ἰδδὲ τοϊαγπϑά ουἱ οὗἉ σαρ ἑν ΠΥ ἐο ὑμοὶν ον Ἰδπά. 
(1ε ἴβ ἀουθι]685 ἔγοπι (818 θουτοθ, ΟΥ ἔγοπι' ἢ 6 
8111} ον ον 6 οὗ Υ᾽ϊσγίη ρα, μὲ Ηθη βίο μος 
ἀονῖνϑά ἷ8 ὀχ ρϑηδίϊου.)-- - τὰ τ ἸΒά ὁπὴ σΟΠ815809 
ἴπ Κποπὶηρ μον ἰο ἀἰδιϊη συ ΐϊδα ὑπο βρίγὶ οὗ αἀοά 
ἔγοτῃ (86 Βρὶσιὶ οὗ ἀδυ ἢ 688. . 

ΤΣ ΜΕΒΤ, ΜΒαδεῖ, ἀ(α6 Τ7Τλιερ ὡπὰ ἀἐΡ ζαϊδολε 
Ῥγαρὴλεέ (866 Ῥ. 74): ΟΒδρΡ. χὶϊὶ. 1-7. Αὐίον Φοδπ 
Ἦ885 Β66Ὲ ἰ89 Ῥυγὸ ΟΒυτοῖῦ οὗ αοἀ δπᾶ (9 νγδζοῃ 
ὙΈ1ΟῺ Ῥουβοσυΐίοβ ΒΟΓ, 86 8 πιδὰθ ἰο ὈΘΒο]ὰ {868 
Βοαρϑὲ ουἱ οὗ {Π6 Βο8, (9 Ὁσαρου᾽ 8 Γοργϑοῃίδίγο 
ο οαγί. Τ}}8 ΘΟΒΘΟΙΐΟῺ ΟὈἸ 268 8 ἰο τονοσί 
ἴο οἷν. χΙΪ. 

Ἡ. Υ. Βινοκ, 2 ̓1ὲ Πεῆτγε ἀεν Ἡεἰσοι Βεδτί υοην 
ΑΑπιϊολτῖσέ (8869 Ῥ». 78) : Ιπἰοτοδίϊης σοτϊητηιπἶσδ- 
(ἰοη5 δηὰ αἰββογίαίΐομϑ οὐ ἰδ6 Βα 7θοὲ οὗ ἰ᾿6 Βρὶ- 
Σἰ16(8 [δρετεδιεπι}]. 9 ΕΔ]189 ῬχΟρΡΒοί 18 Β6ΓῸ 
Σοζασάοα 88 {86 τοργοβϑηίαί γο οὗἩ ἔδ᾽βθ Βοῖθῃοϑ, 
Βηᾶὰ :δ αἰβιϊησαϊδηοα δῃὰ βορδχγαίθα ἔσοτῃ ἰδμ6 
ετοοὶ Βασὶοίὶ Βαυ]οη. 

ΞΕΟΤΊΟΝ ΤΤΕΙΣΤΗ. 

Ἡεαυεηΐν Τρονῖ-»ίοίωυνο 9. ἐλ6 ϑευοη Ῥίαϊς 9.) 4π- 
σεν, οὐ ἰλ6 ζωάσπιεπὲ 07 «ΑἸ: ἐπ τ Οεπεταὶ ΕΌτηι 
ἐπιδταοίησ (δε ΤΆγεος ϑρεοίαὶ ϑμάσπιεπίδ ὑροη Βα- 
ἰοπ, (ἦς Βεαεί απά ϑαίαπ.) (8. σἷυ., συ.) 

Οεηπεγαΐῖ.---Τ 9 Ῥοου δ Ρ Βα] 1 οὗἉὨ ἰμὲ8 866- 
ἐἴοη 18 ἐβογοῦ ὮΥ Ἰβδοϊΐθδὶ ΟὨἶἷγ Ὑ Θη ἰΐ 18 το- 
ἐλτάθα 88 σορτοβθηίδινο οὐ (δ 8 ΒοαυΘΏΪΥ 66]6- 
Ῥγδίϊου οὗ σΟοα᾽ 5 δι χοσ- ἡ ὐρτηοηΐβ οἢ Θδτίἢ, δηὰ 
ψοη 18 γοϊδίϊοη ἰο ἐπθδ66 8 γϑοοορηϊζθα ἰὴ [ἢ 9 
ἐτοδυησηῖῦ οὔ ἰ. Τδ6 ἀγοδάδι] ἀδΥκη688 οὗἩ (Π 686 
δαϊδρτηρηίθ, 85 ἐδ ον ΠΟΥΘ ΔΡΡΘδγ, 18 ρῦγο ᾿ἰχμὶ 
ΒΌΟΥΘ,---Δγ9, ἰδ 18. 1670 Σοβοϊγοα ἰμῃίο ζοβί8) σἃ- 
αἀἴδηςθ, Αὔονϑ, ὑπ6 Τηθϑϑιγοδ οὗἨ 2)1υ͵ἱπ6 ὍΠΩΕΤ, 
ΤΌ , 88 ἃ λοῖψ απησον οὗ υαπἰ 6 Ἰονο δῃὰ τὶ φὶῖ- 
ΘΟΏΒΠΘΒ5, ΟΥ̓́ΘΔΥ ἐμ τογαίἡ ο7 (λ6 λεαίλεπ [δί10}8], 
δηά, ὈΥ ἰἰ8 σαϊϊρ, σοπάποιϊης (86 Ἰαϊίον ἰὸ (ῃ9 
δαάρταοηῖ οὗὐἨ 586] -δηη 1} }] δι οη, δῦ σϑοορηϊζοα 
διὰ τοδρηϊδοᾶ, πὰ ἰμοῖν ΒΟ] 685 δηά αἱογίουβ- 
ὨΘ055, ἰο (Π6 ΦΊΟΤΥ οὗ αοἀ 8η4 {Π9 1,ϑιῦ. 

ἴπ 180 ζογτερτουμῃα οὗ ἰμ6 8010 ζ6 5.8] δοθῇ 6 
; 

δἰδη δ ἐπα Σαπιδ, οὐ ἐδε Μοιπί Ζίοπ, βαττουπάοά 
Ὀγ ἰμο 144,000 εἰοοὶ, ννο Σεργοβοηὶ ὑμ6 Ομ τοὶ 
Τυϊαρμαπι. Ηογχοΐῃη ἐτο σγδηᾶ 1688 8γ6 ἴῃ- 
γοϊνοὰ, Ου ἰδ9 οπθ δεαμπὰ, {πὸ [8 88 ᾿ἰΠποα 
Ηΐ8 μιοδυόηϊν Οοηρτοχδίίοῦθ δἰρσὰ δου ἰδ 
ΒΌΠΟΙΟ οΥ͂ ΒΏΟΥ ; 8δη4, οὰ 9 Οἰον Βαηά, ἰὶ 15 
{86 γ ΥῪ σἱ θοῦ Βη 658 δηἀ ΡΥΪΥΙορο οὗ (Π6 Πτ Ὁ 
δηα Ηἰβ δοϊῃραπίουϑ ὈΥ͂ Μ]ιἶσὰ (9 ψγαῖ]ῖ οΥ {10 
ποδί θη [πδἰ10}87 18 οχοϊ(θα, δὰ ὑπὸ "ον ΔΉ ΟΡ 
οἴ ἀοὰ δὲ ὑπαὶ νι τί 18 ϑυρογϊῃἀυοοθά. Ζ7εγὲ ἐϊε8 
ἐλ6 εαυϑαϊἐν οΥ ἐλὲε Ρ]Ίαϊδ οΓ ΑἸρσετ. 

Νοχὶ 10]] ον 5 ἃ ἀθβοσι ρίϊου οὗ ἐμ Ῥοσγίοοί ἢθ8- 
ΥΘΏΪΥ͂ ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΠΘΕΒ ΟὗὨ (0 ὨΘΟΘΑΒΙΥ͂ [ὉΓ {1|689 
λυάχηχθπίθ, 88 Ψ6}} 88 οὐ ἐμ 1ἄθ8] ἱτηροστὲ οὗ 
{}61|---ἰθδί δ ἐμ6 στἱρῃὺ ἰἰτ8 (ΠΟΥ͂ τηυϑὺ πρϑοὰβ 
θΟΙΩ9 88 ἐλ λατυέεδί ο7 (λὲ οαγτίλ, ον ἰμαὶ ἰλ6 ΘφαΥ ἢ 
16 σἱὶρθ ἴ0 5 Βασγυββί,---τῦρὸ ΓὉΣ 8 υάσαιοπί νι ΐσ ἢ 
11 Ὀ6 (6 ὅπη] γχοἀοιηρίϊΐοι, ἱη νἱτγίαθ οὐ ἐδ 86- 
Ῥασγαίϊου Ὀουνχὺ (9 ψῃθδὺ δηἀ ἰδ ο}1}24ΠΕἔῷ8Λι,Ὀ; 7118. 
Θηςΐγο ἀοβουὶρίϊοα 8 Ῥγοβϑθηϊοὰ ἴῃ (μ6 ἔοτιῃ οὗ 8 
ἔταπὰ ἐγαμβαοίΐου Ὀούνγθοη δὶχ Απρο]8, ἐμ γο9 οὗ 
ἡ ΠΟΙᾺ 8.0 ΟἰΥροα πὶ (ἢ 9 ΡὈτοο]απμδίϊοη οὗ 89 
δαάφιμοηῖ, τι Εἰϊδύ ἐμ 6 ἰλγ6 96 οἴ υβ μαγθ {110 ΒΥ 1λ- 
Ὀο]ΪΟ Θχοουϊΐοη οὗ ἰϊ, Το ἵννο αἰ ν᾽ β᾽ 0 ηΒ ἃτθ 86- 
Ῥϑγαίθα ὈΥ͂ 8ὴ ἱπίογυθηΐηρ Ὀυοΐοο ὕγοπι 7ίεαυεπ, ἃ 6- 
ΟἸΑΡΔΟΥΥ͂ οὗ {89 Ὀ]ΘΒβθάῃ 688 οἵ (16 ἀοδὰ σψῖιο ἀἷθ 
ἴῃ ἐο ᾿ογὰ, ἸΤπ ἔγβι Βογα]ὰ οὗἩ {86 7υάριποπὶ 
Ῥτγοοϊαίβ ἱῃγουσδουῦ 1169 ὑπίνουβα {πὶ {6 ἰπι- 
τηἰηοης Ἰπάριμθηΐ 111 Ὅθ. δὴ εδἰεγπαὶ Ο΄οϑρεὶ, 8 
(ο8ρ6] οὗ οἰδΥὨ  Υ͂, ἴῸΣ 81} 80 σίσο σίοτν ὁ Ο᾽οά, 
ΑΒ ἃ ἀδδι-ἰυὐρηιοπί, 189 ἡυάχηχοπὶ 15 αν ἀοα 
Ἰηΐο ἔνγο Βοϑοίϊοῃβ, {89 ἄγϑὺ σοῃδίβίϊηρ οὗ ἰδ 
λιυάχπηλοπὲ ὑροη δαδυνίοπ ἰλεὲ αγοαί, ἀνὰ (..9 86- 
6Ο0ηα σοϊῃροϑθοά οὗ ἐμ6 υάριποηί ὕροη (9 δεαδέ 
απὰ {8 τοογδλίρρεγβ. ἼΠ6890 ἵνο ᾿υαχιηοπίϑ ἴοττα 
ἔν ο δίεβ οὗ {86 ὁὴ9 ζΘΈΘΓΑΙ υἀρηηοηὺ (ν 678. 19, 
20). Τὸ ἰγαπβδοίϊοπβ οὗ ἰδ9 ἴῆγεθ Ὄχϑουίγ9 
ΑὩροῖ5 1 Ἰκονν 86 ζ811 ἰηῖο ἔττοὸ ἀϊν ϑίομβ. Αἱ ἐδμ9 
Βοδὰ οὗ (1ὸ ὑμτθθ οχϑουϊΐνο Απζοῖβ ΔΡΡΌΘαΥΒ (9 
ΒΟΥΘΏ(Ι, ΟΥ γαΐμον ἰμ6 ἢτδὶ, ὅρσιγο οὗἨ ἰ}86 δ γ0 
ἔτουρ, ἐλ λίαπ οἡ ἰδ υὐὐλὲία οεἱομά, οὐ ἴμ6 δι, 
δααίη, ἱπ δηοίθοῦ ἔοση. ΑΒ {6 ΕΔΙΒΟΥ 1.88 ΓΥ6- 
ϑοτυθα (ο ΗϊπΒο}7 (6 {ἰπ|6 απὰ (116 Βοὺν οὗὨ (ἢ 
ὅπη] ᾿υάρπιοηί, 8η Απροὶ Υορσοβοηΐβ (18 Σ686Γ- 
γαϊϊοι οἢ (09 Ῥαρί οὐ (μ0 Εί μον, ὈΥ͂ Βαϊ οηΐη 
(86 Ο;9 οπ ἰδ ο]ουά ἰο {16 Βαγνοδὶ οὗ (μ6 οδιί. 
Ολτγίδε οαδί8 Πὶδ εἰοχία ὠρὸπ ἰλε φατίλ, ἀπὰ ἰμπὰ8 
ΘηΒ.08 (ὴθ Λλαγυεεί ἴῃ (116 ἰσυοδὲ βθηβα οὔ {89 
ἰοττ---ἰλ6 Βαγυοδὶ οὐ χοἀοιρίϊοη, οὗἩ {6 χε- 
ἀοοιαθα. Τ18 8 ζο]] ον οὐ ὉΥ 1.160 Ββαγυοδὺ οὗἁὨ δῃ- 
8εγ. Ζ7λι8 ἰδ υηοϊαεα (δὲ »έγζεοί μοαυεπῖν δοπ- 
δϑοϊουδηεδ4 σοποεγηῖπς ἰδὲ ἰάεα, ἐλὲ »ώτγροεδε, ἰλ6 {ἐπὶ6 
απά ἰλὲ ἀοὼν 97] ἐλε γμασπιεπὶ ὁ ἀπροτ. 

Νοχέ Το] ον Αοὶ ἐμ Ταὶϊτγά, ἐλσ τεργεδεπίαϊίοι 
Γ᾽ ἰλὲ λοῖψ ογάεν οὗ ἐλὲ 7μάσπιεπί 077 ἀηρφεν, απαὰ {{8 
δαογεά ᾿εαυσπὶμ πιεαϑιγεα. Ὧδ6 Ὀ᾿ΥῚΠ6 ΟἹ ΘΤΩΘΠ ΟΥ̓ 
Ὑ ΒΟ ΟΠ γδούουζοθ (86 ἡπαριηοηί Σιβοῖῦ 18 6ὁΧ- 
Ῥτγεββοὰ ὅγβί ὈΥ ὑμ6 ἴδοὶ ὑπδὺ 1 18 8 ρί οῃμδΥ ΟΒΙΥ͂ 
αἰνίἀοα ; ΒΘΟΟΠΑΪΥ͂, ὉΥ ἰδ9 ἀχοουτΐοη οὗἩ (86 πα }- 
οἷα] ἄθογθοβ ὈῪ βούθῃ Απμ6}8 οἵ αοὰ : δπά, (μἰγά- 
Ἰγ, ὈΥ 186 αἰγουτηβίδηοο ἰδδὺ {πΠ6 σοβυὶὶ οὐὨ (89 
δυάριαθμῦ Ο006 ΠΟΤ 6 ΔΡΌΘΔΓΙΒ, ---ἰ Β6 ογψδίαϊ 8εα, (9 
ΘἴθΓΠ8], Ὡ6Ὴ Βα ΘΔΗΪΥ,---ἐ πὰ {παὶ [18 τοδὶ 8 
ΘΟ ταίθα ὉΥ ἃ δοησ, ἰὴ υυπίοι ὑπ δοηφ οὐ ἴοδεδ, 
ΟΥ (06 δοῃβ οὗἨ δ 6, δῃηὰ (8:6 δοην ο7 λὲ Ἱναπιδ, 
οὐ (86 βοης οὔ Ϊονθ, ἃγθ υπὶϊθὰ, ΟΣ ΩΥ οὔ Βρ6- 
αἷδὶ Ῥγοπιϊθηο9 18 (6 ὕΣ ΠΟΥ ἔδοί (πὶ (6 ΑἩ- 
618 σο ἤογί ἃ ἔἤγοτῃ ὑπ 7επιρὶδ ο7 ἰλε ἰαδεγηαοῖς οὕ 
ἰλ6 εὐἱίπε88, ἀπὰ (8 δοοοτὰ πὶι {86 ᾿ἀΘΑ] ΠΥ οὗὨ 
(6 Ὀινίῃ9 18»---ἃ ἰγσα ἢ πἰσῖ ἰδ ΚΟ 186 6Χ- 
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Ῥγϑββεὶ ἴῃ {πεῖν ΒΟΥ δἀογπμηθηί [οἰοίλεα ἐπ ριιτδ 
απα τολίϊς {ἰποη], δηὰ ἴῃ (86 δοπι(α] ἰο ποι οὗ 
(π6 ἀἰϑροπβαίίου οὗἨ ἰδ Ὀϊνῖμθ δῆμον ἴῃ σοίάεπ 
οἱαϊε---η ΠΟΑΥΘΩΪΥ͂ τ 8065, ἀοἰοτηληοὰ ὮΥ Ὁ ]- 
ψὶηϑ ΓΑ 10}} {Ὁ} 688 (5680 Εχεα. ΝΟΤΕΒ). 

ϑρεείαϊ. --οΓΟ}8, χίγ., χυ.} Ῥτγθ-οοϊταιΐου οὗ 
(6 δηχεγ-υυχηιοοΐϊ ἰῃ Ηδαγνβη.---[ ΟἹ. χίν. 1-.] 
Το Ομυγοῖ Τειαπρῃδηΐ: (64) δον βίϑδοα-»Ροϊῃϊ, 
(δ) ὸν δοηίτο, (6) Βοὺ οδμαγβοίονβιϊοβ, (4) Βοὸὺ 
8οη(,.-- Βοϊαιίου οὗἁ ἰμ9 144,000 ἐσ απιρδηὺ Ομ 68 
ἴο 1π6 144.000 Βοα]οὰ οὔδα (οἷ. Υἱ].).--ἶτ ὸ δαά- 
ιαάκχαιοηὶ πα (86 Βεγυϑδὶ οὔ (ἢ 6 δϑτίι.-ὐὔ ὁ ΠΟῪ 
δοης: (1) [8 ποίσῃ 6885, (2) [5 τη ϑ]οάΐοϑ, (8) ἐδ 
δ'ηζοτθ, (4) (86 ἈΘΔΓΟΓΒ.---ἰ ὕτ. 6.1 Τῆι οἰο τη δὶ 
ΠΡΙΗΒΕῚ 0806] 85 ἰἶΐθ αοβροῖ οἴ οἰθτηϊγ. 
ΓΔΒ ἴΠ6 ἐδολαίοίοσίοαὶ ρἢ 489 οἴ ᾿!) 6 Ο.0 ργιίποίριαϊ 

σεῖο εξ 8.] Ρετε-σεϊοδτδίίου, ἰὰ ἤφαγθη, 
οὗ ε6 λαιϊσια δῖ ἀροη Βδογίοη.---[ὕ6γ8. 9-11.} 
Ῥγο-οοἸοὈταιίοη οὗ [80 υάκαιοπὶ ὕροῦ Απίοιτῖδ- 
εἰδηΐγ.---[ν. 12.] Τὴς »αίίεπεε οΓ (δλδ δαϊπία, 
(1) δ θϑῃυγαποθ ἰῃ ρογβοουϊίοη, (2) 85 ἔογθοαν- 
δΏΘΟ ἤτοι ρεγβθουίοη.--αἀτοδί Δγκ δροϊη δὶ 
Απιὶς τἰϑιϊαπίιγ (τοτβ. θ--1]).-ἰ εν. 18. Βίεεεεά 
ατε (λε ἀεαά, εἰς., ΟΥ (8 Ὠοδυ ΏΪ Ρεδβοε-Ὀε]], 
οδἰΐης δυνά (6 ἰδυπάοτα οὗὔὐ ῥυάφιηηθηί. --- 
ἔνε. 14-5-0ὺ.] αοἄ᾽ 8 ἀοιιῦ]6 Βαγυδβδί ου βαῦὶ: 

. Τ8Θ Ῥσοόροῦ δαγνοδὶ ((86 δἰ κ] 6): 2. ΤῈὴ6 ἱπι- 
ῬτΟΡΟΡ πδγνοϑὶ (86 τ|ῖη6- ὈΓ6585).--ΟἾ, χν. ΤῈ9 
ΒΘ ΘΗΪΥ οαυΐἱραιθῃΐ οἴ (᾿ δούθη Αηρεἶβ οὗ ἀῃ- 
κοῦ ίη ᾿6 στδη  οἱρηϊδοδποο: 1, αι (ΠΥ οἴδεοοι 
(τον. 3); 2, δὶ ὑπὸ αἰονΥ (τον. 8); 8. πιεῖ 
{Π6Υ Ὀγίηρ δϑουΐ (νον. 4).-- Ὑγ. 6.1 ΒογίΒ-ρο- 
ἧπᾳ οὗἩ ἰδ υἀχαιοηίδ οὗ αοἀ ουἱ οἴ Πἰα Τειρ] 6. 
--Τῦο )υάρηιοηί οὗἁὨ αοἀ ἴα (πεῖν υδδυίΐθουϑ ἢ θἃ- 
ὙΘΏΪΥ δϑροοί (νεγδ. 6, 7).---ἰ ον. 8.1 βὈ] πο 
ψοϊης οὗ (ἢ πιαὐοϑὶγ οὗ ἀοἀ ϑυτγίης (9 ἐΐτ)θ οὗ 
Ἠΐδ υάχηοπίβ οἱ οδγί, δηὰ ἰμο ἱπιροτί οὗ (δαὶ 
γϑ ]η ζ. 

ΒΤΑΒΚΕ (ΟἾδΔΡ. χὶν.): ΟἾγτῖδέ βίδα ἴῃ {89 
τοΐϊάμι οἵὔἨ ΗἸ5 Ομυγοῖ, ΟΥ̓ΟΡ δζαϊηδὶ Απ στ δι 18 
δ-οοιϊηδίΐοηΒ δηὰ ογο 168, 88 ἃ Οοπμαῦθτοῦ (ῬὈη. 
9. 2), δηὰ ἰβ γοδὺυ (ὁ Βεὶρ ΗΪΐβ8 ρθορὶθ (Αοίϑβ νἱΐ, 
δθ).--Οπάμεπ: 186 ΠοΙγ ΟὨ τί διΐδη ΟΠ ΌτΟΣ ἷδ ποὶ 
Τοαηἀοὰ ὑὕροη ἰμ9 βδηά, θαὺ ὕρὸπ 8 πιουηίδϊη 
(Ρ 8. ᾿χυἱἱἱ. 16), αγϑ, ἥἄγπιον (μὴ [ἢ}9 δου θἢ τοῦ ῃ- 
ἰδίη8 οὐ ΜΗΪΟΒ (ἢ 9 ρᾳτοϑί ΟΥ̓ 1168 (οἷ. χυϊὶ. 9). 
--ν ον. 3. Τα ἰδ ἰο 6 υῃμάἀογδίοοά οὗ (6 ἰγὰ9 
σοηὔοηϑοσα οὗἩἨ ἰἢ6 ΟΠ ΌΡΟἢ᾽ 5 ἀοοίγίηο, ἱπ νπϊσοἢ 
ἀοοιγίηθ ἰμ6γ, ἱπ τοΐθγθοοα (ὁ ἐΐ6 δογγυρίΐοη οἴ 
{86 Βρ᾽ τυ] Βαθγυΐίοι, 8γ9 οπιρῃδίιΐὶο δηὰ υηδηΐϊ- 
ἴωουδ. Ηδρησθ (6 Γ0 8 δδουϊ υθἀ ἰο ἐμ θῖη 8 τοΐδθ 
οὔ γσγεαὶ τραίεγα, Ὀδοδυδο 1 (μον ἀοσίγί 65 {ΠΥ 
ἰηϑιϊταϊοὰ ΠΙΔΗΥ͂ τρούϑιπ θη; ἃ τοΐοθ οὗ ἃ σγεαί 
ἐλωπάετν, π αἰοῖ Ροποίγδίθθ δὴ ἃ ΒΗ 8κ68 δἰ (ἴῃ ρ, 
ἰπάϊσαίοθ (ἢ 9 το ΚΕ Ργοδοβίης οὗἨ {μ᾽ Οο5ροὶ, 
Ματνκ Εἰϊ. 17; δηὰ α τοΐοο οὐἵ διδυτλοπίοιι δ πιμδὲο 
ἴοδοι 985 ἰΠαὶ Α'ὶ (Πο] ἀοοίγίηθ5 Ὀθαυϊ ΠΥ ΒΔΓ- 
τοοηΐσοὰ ἴῃ Ομ γὶδί, 6]. 11. 16. (ΑΙἹΙΊ ἐμ 18. 158, 
ἱπά ρα, ποὺ γοί ἔμ] δ] Ἰ]οἀ ἰη Ῥχοίοδίδηιϊ ἰΠ ΘΟΊΟΡΥ ΟΥ 
(86 Θοο]οβίδϑι σαὶ δἰγασίυγοβ οὐὗἩἨ 180 Βοίοττηδιίοη, 
80 ἴδτ 88 ἐποὶν οιἱνγατά ἴοται 15 δοποοση θά.) 715 
πων 8 ἄγανγῃ ἔγοαι (ἢ 8 Βουυΐοο οἵ (Π9 ον ὶ [68 
ἢ {πο ΟἹά Ἰϑείατηθηὶ (Ῥβ. οχχσχίν.). --ῦον. 8, 1ἰ 
δουπἀοὰ θη γον πεὶσ (88 θη ἯΘ ὮΘΑΡ 8 ΠΟῪ 
δᾶ απζηονη βοηκς, 8βεὲ ἴο ἃ δίγδη δ δῃὰ υηδοου8- 
ἰοτλοα 186}, Ὀδσδυδο (6 αἰ ἢζα Ὀτγίης τ τ] 18 
πεῖ οατίβ, δὰ Ὀδόδαθβο ἰἐ ἰ6}]9 οὗ πεῖ Ὀδηοῆίδ, 
ἐἰς.---ἰὶ 18 6411. 4 πεὶσ 'π δ ({Π 6818 [0 [86 οἱα,. --- 
αοαἷ 5 ργαΐβθ πηυδί Ὀθ βυπᾷ ἢ {Π6 ΟΒυΓΟΣ.--- ΗΘ 
ἯὮΟ νουϊὰ δἷης (9 Οοαροὶ βοῆς δεϊαιὶ, τσϑί 

αν ἃ ὨΘῪ Βοδχί δηὰ τηῦσδὲ ματθ δἷδ ἴδοθ δοὲ ἰο- 
σατὰ ἀοα δηά Ηἰ5 ΤὨγοῦΘο.--- ον. 6. Το “πεῖ 
ὙΠῚῺ (86 εὐοεγίαείίησ Οοερεί. ΤΒοβο ψῦο σχοχζαγὰ 
(16 88 ζ181164, οχρ]αΐη ἰλ 85 }ο]]ονγ8: ἘΠῚ5 88 
τοίθγθῃσο (0 8 ΓΟ ΔΥΚΔΌΪ6 θοῦ τ᾿ ἢ ΒΒ ΟΙ] ἃ χΣο- 
ἔοττα 86 Οατοῦ δὰ ρυγὶγ τ ἴῃ (π 6 (πο οὗ Α48- 
εἰσπνὶϑί ; ὉΥ (8 Αρεὶ, Κα μον δπὰ δεϊ6 δβϑδοοὶ- 
δίεβ, το Ὀθρδῃ ἰδ Βεοίογπιδίίοι, ἃγεὸ πιο, 
ΤΏο86 ὙΠῸ τοραγὰ ἰΐ 28 πίαγο, Ἔχ ρίδίῃ 88 70]- 
ἴονγβ: 189 γοΐοεβ οὗ {8.689 (8 γϑα ΑὩροὶβ ρογίδίῃ ἰο 
(86 ΨΘΣΥ͂ ἰαδὶ {ΐπι6, εἴο.---Ἶ ον. 8, ΤὨΐα αχ ρσοϑαῖοα 
18 ἰδ κϑη ἤγοχι {86 ΡΒῚ 68 οὐ ᾽ονδ- ροϊΐοῃ 8 οὗ δῦβδὲ.- 
ἀοποϑά νγοπιθῃ, δἴο.---Ἴ εν, 9. ΤῊΪΒ ᾿σουδα οἰ ΘαΥΪν 
(δὶ {(π6 Βοδδὲ σδηποὶ 6 (9 Ηδνυὶοί, οσ ἢ ς Ρα. 
Ρ80Υ.--- εν. 18, ΤΊ δποϊθαίβ σδγοΐα γ αἰϊδιίη. 
ξαϊδιοά Ὀοίτνοοι ἀγίηρ ον ἐμ Μοσὰ δπὰ ἁγίηρς ἐὰ 
{16 Κογά; {8.0 ΤΌΤΤΔΟΥ 8 ῬΘΟΌ ΔΓ ἰο0 ΙΠΔΥΊΥΤΕ, ἰδ0 
ἰαιίον ἰ6 σοοιμτηοῃ ἰο 8}}] ἰσὰο ΟΝ τσ δὶϊ δη9. (Το 
αἀϊοἰηοίΐοη, ὈδΟαοΠιΘ8 λ͵86, ΒΟΎΘΥΟΥ, 80 ΒΟΟΣ; 89 ἰὲ 
18. Ῥγοβϑβοϑά.)--- 11 νοΐοϑ οὗ 89 1ογὰ πρὶςῖ κῖνεα 
οομϑηἃ ἰο τογίί6, 8190 σουηδηβ τηδῃ ἰο γεσά, 
-- Το ἰθδγβ ποῦ ον δἱ (89 ἀδραγίαγο οὗὨ ρίουβ 
ῬΘΥΒΟΠΒ ΙΩΔΥῪ ὃ τϊρο ΔΎΓΘΥ ὈΥ͂ 16 ἀΠΠἸζεπι οοῦ- 
ἰοηρ διΐοη οὗ (9 Ὀ1185 ἰο ἩΒΙΘΝ ἐμὸν Βδνα δἱ- 
ἰδἰποά.---Τηὸ ΗΟΙΥ δοτὶρίυγοβ ΚΠΟῊ οἵ πὸ ρυτγκο- 
ἰοτία] ἔὅγοβ (ποθ ῶο δᾶγο αἷοα ἴῃ ᾿ς Γιοτὰ 
{Π6Υ. ρίδοο, πιο αι ο Υ ὑροὸπ (μοῖρ ἄσδίῃ, ἴῃ 
Ηοαγθῆ.--ἤογ. 1656. Απά αποίλο᾽ Απσεῖ. ϑοπιο 
τη ἀοτδίδηα, ὉΥ (815 οὐλεγ Αησεῖ, ἰὴ Ηοὶν Οαδοκέ, 
ο ἰθ δοηί ἰηΐο ὑμ89 βιδδσίβ οὗ θη δηὰ, νι 
δίγοῃᾳς ΟΥ̓, Π]8 Κ65 ὑπὸ ἀἰδίγοβ5 οὗ δ 7 Βέα] 
Κηονγη ἀηῖο ΟΠ τὶδι.- ον. 18. ϑοιηθ τοζαγὰ (86 
Απ μοὶ πηδηϊϊοῃοα ΠοΓΟ, 88 {86 ΗοΙγ αΒοξί.---οσ. 
20. ἴα (86 σταΐῃ μαγυεϑὶ (6 Γ6 18 ὯὨῸ βἰχεη οὗ δὴ- 
ἔετ, Ὀαΐ, οὐ (δ δΟὨίΓΔΓΥ, ἔμ ΓΘ 18 ΤΩΘΓΟΥ ἰὴ ἱί, 
ἴον Βο᾽ ἴον τΒ ΝΟ δ άΥ6 γοιηδὶ ρα αὶ μἴυ] ἐοὸ 9 ὁδὰ 5 
παηᾶον {μ0 ἀοπιϊπδίΐοι οὗὨ ἐπΠ0 Βεδβί, δῦ “Βθῃ γχ8- 
(Βετοὰ ἱπίο Θοὐ᾽βΒ ράσγθον θοσδυβα {86 πα ρτηθσὲ 
ὍΡΟΣ {πὸ τνυιοκοὰ 18 δ βδηὰ (λίδιι. χί τὶ. 80). ΤῊΘ 
υἱηίωρο 18 8 μαγυθεὶ οὗ ΔΌΜΟΥ, 0 Ὁ (86 Γ6 18 ὀχ ργϑϑθ 
πιθη(ἰο οὗ δῆ ΧΟΡ ἰπ (818 οΘοπποοίΐου (γνοσ. 19).---- 
ΟδδΡ. χυ. 8. βοιηθ δρργερ) θη (86 Ζοη ὁ αι 
68 6 [δ '0.. δηὰ (0 δοπρ ΟΥ̓ ἰδὲ ζαπιδ ἃ.5 ἰμο ΘαὦὉ- 
Ῥοὶ (ἴῃ οοπίτγα- ἀἰδιϊ ποίου ἰο {8080 σβο 
{Π9 ΦΟΗΦ 07) Δοδες 88 (9 δοηρ οὗἁὨ (ἢ Ρῃγδῖςαϊὶ σϑ- 
ἀοπιρίϊοη, ὈΥ͂ τηο808 οὗ ἰ.):86 ραββαρο ἰβγοῦσῃ ἐμ6 
Βοὰ 868, δοὰ (Π9 δοησ οΓ ἰλὲ ὥσπιδ 85 6 βοῦζ 
οὗ {Π0 δρὶ γἰϊυδὲ σϑἀεπιρίϊου ἤγοταη (Π6 αδρὶγίιυδὶ 
Ἐφγρὶ). Τσυθ βογυδηίβ οὔ Θοά τασδὶ υπϊτ (89 
δοῃς οΥ̓͂ Μοβοβ δηὰ (δαὶ οὗ ἔδο 1,815Ὁ---ἰμὸ οἱὰ 
δά (Π}0 ΠΟΥ. 

ΒΑΒΕΙ, (866 Ρ. 73): (ἢ. χῖν. 1. Ηδ 18 δα]Ἱ)οὰ δδ 
Ταπιδκὶπ [τὸ ἀρνίον] ἵἴπ Δ ΠΠ658]8 ἰὼ (ἢ 6 σγεαξ 
τοὰ Ῥγαζου (οἶδ Ρ. χἰϊ. 8) σᾶὸο χατὸ 15 σγεαξ 
δυϊ ογὶγ ἰο (6 Βεδβί (οἷ. χὶϊ!. 2), δῃὰ ἰπ δηίὶ- 
(οβἰβ ὑοὸ 86 Βοαβδί ἰιβεὶ, Ὑἰο ἣν ρθε κ9 σγεαΐ 
(πἰη 28 δηὰ ὈΪΔδΡ ΒΘ μἷ08 (σΠΔΡ. Χἰϊ!. δ).--Ἐ5Ν ἐν. 8. 
Νο οπα οοωϊά ἰεαγη ἰλά δοπρ, εἰ6. ΤὮΘΤΟ ἃτο, 868, 
Ἰοβδοῦϑ ἰὸ Ὀ6 ἰοδγηθὰ δὐϑπ πὰ δανθη. Τδδὶ 
Ἰοατηΐϊης 11, δονγονον, θ6 βοτο οί ἷης αἰ ἔογθας 
ἔγοτῃ ογ τηοτὸ το δηΪοΔ)], ἀϊδουτγβῖνα Ἰδδυηϊηᾷ. 
Εγϑῃ [ἴ {85 πιοτία] 116} τὸ Κπονν ἐπ ἀἰ έτεηθθ 
Ὀφίτγοδη {8 Ἰαιίον Ἰοατηΐος δ (86 θοὴν ἰσυσλέ 
οΓ Οοὐ (οἴῃ νἱ. 4δ).-- ον. 4. Ετδη οὐ (6 ὃὉ8518 
οὔ 6 ΑΡοσΔΙγ 56 8 Ἰἰίεταὶ ᾿ηἰοτρτγοίδιϊοη οὔ {π18 
ρδβϑκδᾶχο νουἹὰ Ὀ6 ργοάυοίἑνο οὗ ζτοαδὶ δου ὈΔΓΓΆ55- 
τοί. δυσὴ δὴ ἰπιοτγργοίδιίίοη του] οχοϊαὰθ 
ἤτοπι (86 144,000 (1Ππὸ Αροδί] 65 {ἢ δγ56}νγ68---ὦ τπἰπκ 
ἰησοησοίνδοϊο αοσοταϊηρς ἰο Μαῖιί. χὶσχ. 38: 86 
Ὀγοίδγου οὗὁὨ ἰδ [,ογἀ---οὗὐὨἨ Ὑἡἱοῖ ἰἰ 193 τοι οὰ, 1 
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. (ον. ἰχ. δ, ἐμδὲ (μον οαυνγίθα (μοὶ ὶῖνοβ νἱὶ ἢ 
δι ΟἹ ἰδοῖὶσ πὶ ΒΒ ΟἼΔΥΥ ἸΟΌΓΠΟΥΒ; δηαὰ 8180 
ῬΒΐΡ, ὁπ οὗ (86 ἀθδοοῦδ, (86 ἔδιμβϑν οὐ ἴοιΣ 
ἀδυκμίοτϑ (ΑοἱΒ χχὶ. 8, 9). ΤἼοΓΟ 18, ὩΏΟΓΘΟΥ ΘΓ, 
ποὶ [86 Βἰ σι 68 ἱπαϊσδιΐου (ὁ ὉΘ ἔουπά ἴῃ {89 Οἰὰ 
Οονοπδηί, ἔσομαι ἐπ ραν οἱ ραηίβ ἢ Ἰ Βῖοἢ [86 ἢυ- 
οἷοι ΟΥ̓ [8868 ὨΘΑΥΘΩΪΥ οοηστεοραίίοη οὗ ἴμΠ0 ἄγϑβι 
ἤταϊϊ5 δὰ Ὀθοη καϊμογοὰ, ἐμαὶ ΘΟ] ΔΟΥ͂ γἃ8 Γ6- 
ξατἀοα τῖϊῃ ΔῺΥ ἔάγοῦ ἴῃ βγϑϑὶ. Οὐ {86 6οῃ- 
ἐΓΑΥΥ͂, 50 δα ηοἢ, πὸ ἱπροΐδοΐ τηδῃ, σου] πίον 
ἰηίο (86 δοῃργοραιίοη οὗ Οοά (θδεαϊ. χχὶϊ!. 1), 
δοὰ οὨΪΥ οὗ (})}6 Γαϊ αγὸ βυβίθι οὗ βδ᾽ σϑίϊοη γ88 1ν 
Ῥτορίιοϑ δὰ ὑμδὺ ποὶ ούδῃ ἰδ} διιπιι οι 8ἰιου]ὰ Ὀθ 
διαὶ ουὐ ἔγτοιῃ ἰξ ([58. ἱνὶ. 8; 866 θη. ἰἱ. 18; 
Μαῖιὶ. χὶχ. 4, δ; ἘρΆ. νυν. 28; 2 Ὁοσ. χὶ. 2; 1 Τίηι. 
ἷν. 1-8).--ὐτνῊο ΑἸὩρ6Ὶ νὴ [86 ονογἰδϑίϊηρς (05- 
Ῥο]. Τ|ϑ 15. 186 ΑἸβ6] οἵ τη ΐβϑίδηβ, (6 ΓΟΡΓΟ- 
Βοηίαιἰγο οὗὨ δἷϊ τῇ 8] ΟΠΔΥΥ͂ ἸΔΌΟΥ, Ὀοϊὰ τὶ ἷπ 
δροβίδιο ΟΠ τ ϑίοπάοτιῃ δῃἀ ἴῃ ἢ θαί θη 14 π.13. (ΝΜ }8- 
δ'Οἢ5 ἅτ ζοοὰἂ δυὰ ρτοδῖ; Ὀαΐ [Π6 ΓοΘίογθηοθ 6.9 
δ ἰο ἃ {ἶπ|6 τὰ 6 ἢ πιϊϑϑ: 008 τη δῖ ΠαΥθ σοπιρΐοὶ οὰ 
(μοὶν ποῦῖ, δπὰ ἰο 8 ῃ6Ὺ ἔδοί, ἰδ δηὰ-υὖξ- 
τηοηΐ, ἴῃ 9 ομαγαοίοῦ οὗ 8 ζοβροὶ οὗὨ 8 Ὀ]οββϑὰ 
οἰοτηϊγ, ἴον ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΓΒ. 

ΡΕτοπὶ Μ. ΗΈΝΒΥ: ΟἤδΡ. χίν. 18. δίοϑδοα ατὸ 
ἐλε ἀεαά τοῖο αἷς ἴπ (δὲ Ζοταάῖ ἥγοπι λεποοίονίλ, εἰς. 
ΤΏΟΥ δτο ὀέεδδοά, 1. ἴὩ {Π 6} γεδέ; (λὲν τεδί γοπι 
8}} 581η, ἰοπιρίδιίΐοη, Βούῦγονν, δηὰ ρογβοοαίίοη. 
2. Τὰ πα ῖν τοσοῦ ρθΏ8ο, ἐῤεὶγ τσογὰφ 7οἱΐοιν ἰλόπι; 
(867 ἀο ποὺ ρο Ὀδίοτο {ἢ 6πὶ 885 ἐδοῖν {119 οὐ Ῥυν- 
οἾ)486, Ὀαὺ χοίίοιο ἰλεπι 88 {εἶν ον ἄθησο οὗ βαυΐηρ 
Ἰἰνοὰ δηὰ αἀἰεά ἐπ ἰλὲ ΖΣογά. 8. ἴὰ (6 {ἰπι6 οἴ 
ἐμεῖν ἁγίηκ, θη ΠΟΥ αγτο ᾿ἰγοὰ το 60 αοὐ᾽ β 
6899 γουϊνίης, (6 Ρ6809 οὗ (6 ΟΠΌΣΟΣ τοί γη- 
ἧπζ, διὰ ἰπ9 ψτϑίἢ οὐ Οοα ζι]ὴς ἀροη (Πποἷτγ 
ἰάοϊαίτοισ, ΟΡ οἱ ΘῃοπἾ63.--- ΕΟ ΤῊΝ ΟΟΜΡΒΕ- 
ἨΚΥΒΙΥΕ ΟΟΧΜΕΝΤΑΒΥ:; ΟἾΔΡ. χίν. 4, 7ῆλεν 701- 
ἴοι (λ6 7απιὸ τολιίλετδοευεν Ἦδ σοεέῆ. ἸΒτουρὰ 

τοσοῦ 0Ππ8 δπα ὑγἱ ]διΐ ἢ 5, ἱπίο ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ΟΥ 
Ἰηίο ρτίβοηϑ, Ὑ{0} 86 1-ἀαπὶαὶ, οὐοαϊοης δι, δὰ 
Ῥαιίοηῦ οροΟ; “Δ κίπς ὉΡ {Π6ὶ} οΥ058,᾿᾽᾽ δηὰ 60- 
χης Ηἷ8 ὀχϑαιρὶθ οὗ πλϑοϊζη 655, ρυγῖΥ δηὰ ἴοτϑ. 
ὅσοττ.)-- τοῖα ΑΒ ΕΒ: ον. 8. ΤῸ δρρυϑοΐδίθ 
ΠΥ 19 δοὴρ οὗὨ Ζίοηῃ ; ἰο υηἀοιβίδηὰ {86 ]Δῃ.- 
υδρο οὗ ῥγαΐβο; ἰὁ ϑῃηίϑρ ἰηΐο {10 βρί γί οὐὔἵἽἢ (89 
(ται 8 πλοῦ ρογίαϊπ ἰο τοἀϑηιρίΐοα, οὔθ πιυδὲ 
Ἐπ 56} μΒᾶνθ 66 τοἤοοπιοα ὮΥ (86 Ὀϊ]οοὰ οἴ 
Ομνὶβι. πον. 11. Απα λὲν λαυό πο τοι, ἀαῃ ΠΟΥ 
πίσλ!. [ὰ Μ|}] Ὀ6 οπς οἴ (()ο Ὀ[[οΓο8ι ἱπρτγοάϊθηςβ 
ἴῃ (Π6 σὰν οὗ τοϑθ, ἰῃ (80 πογὶά οὗὨ ἀοβραὶτ, ἱμαὶ 
{89 ἸΑΧΌΓΥ οὗἉ γεδέ νν}}} Ὀ6 ἀδηΐοα ἔοτονον, δπὰ (μ δὲ 
(ΠΟΥ͂ ΒΟ δπίον ἰδαΐ βου! Ῥγίβοη 56 Ὧ0 
ἸΠΟΡΘ; ΠΟΥΟΡ ΚΠΟῊ [ἢ 6 ΓαΒρ[ἰθ οἵ 8 τπηομηθοηῖ--- 6- 
ΥοΥ ΟΥ̓ΘῺ 080 8:9 ΘοὨδοίουβη688 οὐὗ (μεἷγ ὨΟΔΥΥ͂ 
ἄοοπι.--- ον. 18. Βίεδεεά ατε (δε ἀεαα, Ἢ 6 δὈουϊά 
Ὁθ στδίϑα] ἴ0Γ ΔῺΥ βγβίϑθι οἵ τοὶ κου τ] ἢ νν]]}} 
ἘΠ ΔῸΪ6 8 (ππ5 (0 ΒρΡΘΑΚ οὗἩἨ [οϑο Τὴ0Ο ατὸ ἀδδὰ ; 
Ὑδΐοῖ ΜΓΠῚ πα ὉΪθ ὑ8, τ 1} δοττοβροπάϊηρ [δ6]- 
ἰδ, ἴο Ἰοοκ ἰογινατὰ ἰὸ οὰγ ὁπ ἀθραγίαγο ἔγοιῃ 
{818 υου]ά.---- ἩΤλίολ αἷς πὶ ἰλε ᾿οτά, Νοῖ Δ} ἰδ 
ἀεδὰ; [Ὸγ Οοα πονορ ργοποῦποοβ {δ 6 σοπάϊἰϊοη 
οὔ 1π6 νϊοἰζοεὰ τ ῆο ἀϊο, ὈΪοαθο οΥ ΒΔΡΡΥ͂. ΤῊ 
ἀεοϊατγδίΐοη 158 σοπῆποά ἰο {Π056 τῆο ἔτεα ονὶ- 
ἄθηοοθ μὲ (Π6Ὺ 8γὸ ῥσοραγεὰ ἴου ἤθαᾶυθθ. “Τὸ 
ἀϊε ἴῃ (89 1,οτὰ ̓ ἱπιρ!ϊο5, 1. Τα (ΠΟΥ τθο ἰππ8 
ἀϊο τὸ ἰμὸ γί δ: 8 οὐ ἰὩ9 Ιιοτὰ 72}6505. 2. ἴἰ 
ΜΟΙΪ ἃ δθθτὰ 8130 ἰο ἱπιρ}] {πὶ (ἢ θτο βῃῃουϊὰ Ὅσο, 
δὶ 86 ἐἰπιο, 6 ἐυὐϊάθησο οὗ Ηΐδ ἕδνον δῃὰ ἔτ δηα- 
δεὶρ. Τ18 ὑγου] ΔΡΡΙΥ (1) ἰο (886 τβο ἀΐο 88 
ΤΩΛΔΙΥΊΥΓΒ; δηὰ (2) ἰο ἰῆοδβθ νῆο Βαγϑ ἐδε σομηογί- 

ἱπρ ονυϊάθῃοθ οὐ Ηΐβ ργϑβθῆδθ δηά ἔδυου οπ [89 
ρα οὗ ἀοδι}.---7λαὲ (λὲν πιαν τοαδί ὕγοπι ἰδεῖν ἴα" 
δογβ. ἴῃ Υἱοῦ οὗ βυσὶ οἴου] τοϑί ἤγομ ἰοὶϊ, τἨῸ 
ΤΩΔΥ͂ ΜῈ} θῃηάπγο 86 ἸΔΌΟΓΘ δηὰ (οἱΐβ ἰποϊάοπὶ ἰο 
186 βδοτί ρογὶοά οὐ (μ6 ργαβϑηὶϊ }ϊ18, ἴου ΠΟΤΟΥΟΡ 
δγάυοιβ οὐ αἰδῆουϊ,, ἰὰ νν}}} ϑοοῦ 6 δηἀοά.--- 
ΤΑεῖγ ιροτὰα Ὧο 7οἱίοιν ἰ(ζεπι. Νοῖὶθ Βεγο, 1. ΤΒδὶ 
αἰξ ταὶ ἴπ9 τὶ κῃ ίθοιι9 ἀο δηὰ β8δν μδτθ νν}}} ὉΘ 
ΔΡΡΡΟΡΥΪΔΙΘΙΥ Γοοοιηροηβοὰ ἐμογο. 2, ΤΑ Ϊδ 8 αἱ 
ἐμαὶ σαη [ΟἸ]ΟΥ͂ ἃ τῆϑη [0 οἰθσηΐ γ. Ηθ σδῃ ἰαἸκθ 
Ψἰ πἷτα ὭθΠηΠ0 οὗ ἷθ ρμο]ά, 8 1445, ἷ5 σα]- 
τηθοΐ; ΒΟΏΘ οὗἩ (9 ΒοΠοΟΥΚ οὗὁὨ (δ ὲ8 116. πο οὗ 89 
ΤΏ 6ΔῺΒ ΟΥ̓͂ ΒΩΕη81..8) σταιϊ βοδίοη. ΑἹ] (πὶ νυ ]] χὸ 
ψὶ ἢ ἶπὶ Ὑ{11]1 6 ἷβ ομαγδοίου, απὰ (δ 6 στ β}18 
οὗ δἰ οοπάυοί Ἀ6ΥΘ; δηά, ἴῃ (μἷ8β τοβρϑοί, δἰ ϑὺ- 
ἾΪΥ ψΠΠ1 6 Ὀαὺ 8 Ῥχοϊοῃραιΐου οὗὨἨὁ ἰδ ρῥγοβεηὶ 
116. 8. 1 ἰ8 ὁῃ6 οὗ ἰδ6 εἰμ οϑὶ ὨΟΠΟΥΒ οὗὨἩ ΟὟ 
Ὠϑίυγο (δὶ γ͵ὸ ΘΔ ΣΠΔΚ6 86 Ὀγοβοηὶ δδοοί (}}6 
ἕαίατο ἴον κοοά; ἐμαὶ ὈΥ οὖν δοπάισὶ οη ϑαγίἢ 
6 οδὴ ΔΚ ἴ86 Τουπάἀδίϊοη ἴον ἢ ΡΡΙ 685 τὰ] 08 
οἴ Α498 6η06.--- ἡ ογ. 1δ. }ον (ἦς {ἴπ|6 ἰδ σοπηθ 70} 
Τὰεε ἰο τεαρ. ἼΤπαῖ 185, 186 Βαγνοδὶ τ Βῖοἢ Του 
δΥῦ ἴο γοᾶρ ἰβ σίρε; (8 δορὰ νοι 7οι μαδβί 
ΒΟ δ85 ΠΡΟ ὈΡ; ἴΠ6 οδγίἢ γϊοἢ 7Τ΄οι 88. 
σου] ναι 8858 ρτοάπςοὰ (μἷ8 σοϊάδη σταίη, δηὰ ἰΐ 
ἷθΘ ὅν ἰμὰαΐ Του δῃουϊάδὶ ΠΟΥ ραίμον ἰΐ ἴπ."- 
ΡΒτοῦλῦ ΑΌΘΗΑΝ: ΟΡ. χὶν. 7. ΤΙ} ἃ τῆδηῃ ἴδα τα, 
8 ΟΔὮ ΠΘΥ͂ΟΣ ΚΏΟΥ ΠΟρ6. Τηὸ γϑὶ δ Α4]} οἵ (86 
ἐνογϊδϑιϊηρ αοδροὶ ἱἰβο}} ἰβ ἰο ἔθαν Θοὰ δῃὰ ἰο 
ῬΟΓΒΗΪΡ ἴ6 ὨΠΊΎΘΓΒΔΙ Ογθδίοσ. -- Ύοσ. 11. δόοπιὸ 
Τοβὶ ποί ἀΑΥ͂ ΠΟΥ πἰκαί ἔγοπι Ῥγαΐβο (Β νυ. ἵν. 8); 
οἰμοτβ τοϑὺὶ ποί ἀδὺ ΒΟῸΣ ἶρῃὶ ἔγσοπι βι δον πη ρ.-ο 
γεν. 1δ. Α8 ἰδοσο 8 ἃ βαγγυοϑδὶ οὗ (6 θαυί ἢ [Ὁ 
κοοΐά, 80 4͵]580 ἔβοῦο 8 ἃ δβαγυοδί οὗὐἠἨ {89 βουὶ, 8ἢ 
πη δίΥ Υ δηὰ 8 σἱρθῆθβθ οὗ ἰδ ἰηάϊνὶ ἀπ] 
ΟΠ γ ϑιίδη.---Ὗ ον. 18. 80 δἷδο ὑῃ τ 18 δὴ ἱπαϊνὶ- 
ἀυδὶ τἱροηΐης ἴογ (Π9 νἱηίδ κα οὗ τσδί δπὰ ὑυὰρ- 
τηθηΐ, --- Ετοὰ ΒΟΝΑΒ: 7ἤλεες ατὰ (λον τολϊολ 7οἱϊοιο 
ἐλὲ Πιαπιὸ εὐσλειλεγδοεῦεῦ Ηε σοείλ. Ἅ)ο 1Τοἱ]οινν Η πὶ 
Β6τγ ἴῃ βϑυβδοντὶης δηὰ βου 6, 85 ἯΘ 8}8]} (0]]0Ο 
Ηϊπι Βουθδίνον ἰὴ σἼΟΥΥ δηὰ ἷἴογ.] 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΤῊΗΙΒΊΎΚΕΝΤΗ. 

Ἑατίλ-»ἱοίωτε ο7 ἰλὲ ϑευεη Ῥιαὶδ ὁ" Απσον, ον ἐδδ 
Ἱπά-.7μάσπιεηί ἐπ ἐς σεπετγαὶ ἀερεοί. (ΟἿ. τοὶ.) 

Οεπεταῖ.---Τ 9 δρϑοΐδὶ Βοπι!)]οιϊοδὶ ἰχοαλί ποδὶ 
οὔ ταΐα Βοοιΐοη 8, 1|κὸ ἰδ δὶ οΥ͂ οἰ ΘΥΒ, τηδ δα ἸΏΟΓΘ 
αἰ σου ὉΥ 1116 ἀἰδαρτοοιηοπὶ οὗ οχοροϑεθ. ἊΑο- 
οοτάϊης ἴο Ηδηρϑιοη ότι, ἴον ἰπβίδῃςο, (16 ἐαγίλ 
ἀδποίοβ (ῃ6 δασι Ἀ]γ.πϊπάοα; (ἢ 6 δέα, (ἢ 868 οΥ̓͂ 
πδιΐοηϑ, (86 ὑπαυΐοί πίοϊκοὰ νονϊὰ (1 δι} 8 6818 
ἰο ἐμθ θαυ] γ-ιϊ ἀρὰ 1); (Π 9 γομπίαϊηδ οὗ τοαίετξ, 
{86 δουτοοδ οὐ ῬγοβρουῖΥ ; ἰδ6 δωπ, {πὶ Ἰυϊηΐῃ- 
ΔΥΥ͂ ἴῃ 118 θατηΐηρ 40.8}} 4 {Π6 ἴγ08 οὗ (86 Βυ 6 Ὁ- 
ἰπρ5 οὗ (μΐμ Ἰἰέο : (88 ἰλγοπο οὗ ἰδε εαεί, (μ86 ρο- 

γοσητηοηὶ οἵ (89 Βοηδῃ ΘΙΏΡΟΓΟΥΒ; ὑπ  μρλγαίεδ, 
{6 ἰηάοταποο ἰο 89 δάνϑδηδα οὔ ἀοἀ-ορροδοὰ 
που τ ρόσοσ ἱπίο 86 ΗΟΙΥ [ῳδπά, ἀραϊπδὶ (89 

ΗοΙγ Οἴιγ, δζαϊηδὶ (86 ΟΒυτοΆ. ! 

Αδοοτάϊης ἰο Βταπάϊ, 86 εαγίλ 15. (μ6 ΗΟΪΥ͂ 

Γδηᾶ, ν ἰοῦ μ68 Ὀϑοοῖηθ ἴπ6 8066 οὗ (6 πογϊά- 

κίηρχάοπι οΥ̓͂ Π6 Ὀτάροπ; (6 δα ἰΒ {πὸ πι|8895 οὗ 

ῬΘΟΡΪο5 απἰἰϑὰ ἀπάον [ἢ 9 ΟΡ τ οὔτδο Βεδβὶ; 189 

τίσοτα πὰ “ουπίαϊπα ἀτὸ ἴμ6 Ρβϑορὶθϑ δηὰ ἴατη 1168 

ἰὼ ἰδοῖν 8.}}} ϑδαδϑίϑίοπὶ βϑυπάογιῃδηί; (ἢ6 δῆ 18 

189 φίοπνίὶπς δὺπ δηά ποὐδίπρ πιοτὸ; {86 ἑλγοπα 

ΟΥ̓ ἰλὲ Βεαεὶ ἴα ἰῃ 9 δογογοΐζῃ ρόνϑν οὔ 86 Βοαλβί ; 

(89 Ξυρήταίεε ἰδ ἴ᾽Ἀ6 Βεδεὶ ουἱ οὔ (6 ΕδτίΒ, ΟΥ 

Βαῦγνϊοο. 
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Ἴ8ο ἐχροδί (ἴοι οὗ ϑδῦοϊ 18 πῃ ρασὶ Ὀείϊον; ΤἘἘ9 
εανγίλ ἀδυοῖοδ ἴ86 ροδίιἷνο ἔουπάδιϊοηβ οὗ ϑιδίε 
δηὰ σμαγοῖ; (89 δεα, {μ6 ἀ6η1}16- ΟὨ τ δι δὴ νου] 

οὗ Ὠδιϊοηβ. Ναεχί, Βοίνγουον, σοῦ! δοὴ6 ΔΌΟΓΡΙΟΪΤΟ 

ἑπιογρτοιαιίοθθ: πο τοαίεγ8 ὁ ἰὑε [τῖυεγ6} τὸ 
(86 τοῖγεΐηρς γι οὗ δβαϊναιΐου, δηὰ {Π0 “0μη- 
ἑαὶπε ο7 τοαίεγα ατὸ 89 δοβοοὶβ δί πὶ ἐμ ΟΥ δ ΓΘ 
ἰδασῶι; (06 συπ 6 (6 Ομαγοῦ οὔ δοδῦβ Ομ γῖϑι : 
186 τγοης ὁ (λε Βεαεί ἴ8 ιἰ6 ΑΒΕΘΕ τ βιϊδη νον] α 
--ἰι ἀαγχοπίησ ἰ6 κἰ86 οσοηΐαβίον δὰ δβαιίοσί πα 
οὔ ἰδδὲ πογὶὶ ---- το Ει ρλτγαίεε ἰ5 νι 6}} Θ᾿ διδοίενγς- 
ἡξοὰ δα εἰη δὶ οπιδιὶο οὔ ἐμ ὈοπΠάΔΥῪ ἰἰηθ οὗ (Π6 
οαἰτὶἸχοὰ ποτὶ : 186 ἀγγίπσ ὡρ οὔ ἰε ὈΘΙΟΚΘΟῺΒ 8 
οἴδημα ἴῃ ρο 64] τϊβάοτα ΣΘβυ ηρ ἰῃ 8 ΠΟῪ 
τοϊσταιΐίοη οὗὨ Ὠδιΐοηβ, 88 ἰΐ γεγο. ; 
ΤῸ ΧΑ] οὗὁἨ Αὔκοῦ βουϊὰ, δῦουϑ 8]1, Ὀ6 οοτὰ- 

Ῥασοὰ σἰ (πὸ ΤΥαταροίδ;: δηὰ (Π8 Δη{1 0} 6818 θ6- 
ἰνθθη [6 Ττυμροὶβ οΔ}}Π[{Ππὴ4 (0 τοροηίϑηοθ δὰ 
189 ἡπ|κπιθηίβ οὗ μαγἀδοπίηκ, βδῃουϊὰ 6 ποίοά. 
Το [υἱχηιοηΐδ οὐὗὁὨ δαγἀθηΐηρ ΠΥ ὉΘ οἸαοϊ αἰθὰ 
Ὁ. [δς Επγυριΐδη ρῥίαρυοθ, [58. τὶ. 10 διά δῃδὶο- 
ἔουβ ραβϑαᾷοβ, ΤΠΩΥ δῇθ ἰηάίοαιϊνο οὗ 8068 
υάχιμοπιη δ σίρθῃ σογγαρίίοη--ππθ ἰὲ Βδ5 
ΘοΙη9 ἰο ὉΘ ρᾳ9ὲ Βαδ) ρ---ἰαῖο ἰι8 ἤπδὶ ἄθυθὶορ- 
τηδηΐ δη σοηϑαπιηϑίίοη, ἐπ ΤΘΒΌΪ ἰηρ ἴῃ Ὁ]45- 
ὨΘταΥ͂, Ὑἡ Βἰοἢ ἴῃ {561 18 ἀδιηηδίίΐοη (γ6γ5. 9,11, 

21), πε τ]κὺ (89 Ττυπιροίβ γοτὸ ἀθϑὶρηθά (ὁ ῥτο- 
ἄἀυοθ τοροπίδησο. ΤΠ ὅτεδὶ Υ]4] οὔ Αὔκοῦ το δ} Υ 
δυζροβῖβ ΘΧΑΙΏΡ]65 ΟΥ̓ (86 ἸΏΟΓΔΪ σογτΓυριΐοη δβηά 
ἀϊδθοϊειου οὗὨ Ἰηἀινιἀδὶ βίαῖθ8 δηα σοπλπηθη 165 
(Βαῦγίοα, 9 ϑγυβδιθαι, Βοσῦιθ, δί..) 88 ἩΥΔΡΠΙηρ 
δὶ ζῃ 5. 
7 ἰγοαίίης (6 βοοοπὰ Υ᾽4] οὗ ΑἸΖΘΥ ΜΘ ΤῊΔῪ 

ἰοῦσἢ ἃροῦ (6 Βγπιρίομπιβ οὗ (δ ϑπιροϊδοῃπιθηὶ 
οὗ φοριι ατν ᾿ἰθ ὈΥ͂ πυῦὶ τ ρ5, ἑοπά ὁποῖθβ, ΘΟὨΒΡΪ- 
τδοῖθοϑ. [16 βυπθο]ο ἱπιροτί οὗ (6 γίσεγα ἰ5 δαῖ- 
βοΐθηιν διἰἰοϑιοὰ ὈΥ̓͂ Βοτίρίατγο---ἰῃο ΝΙΪΘ, ἐδθ 
Ἑυρθγαίο9, ἴπ9 Φοτάδη, (9 Ὀγοοῖ οὗ δ᾽] 88; {86 
δϑ τὴ ΓΟΙΏΔΓΝ ΔΡΡ 65 ἴο {89 γουπίαϊηΦ. Α 6οπ5ὶ- 
ἀοταιίοα οὗ ροϊοηθα δηὰ ροϊβοιίης, ἀθ8.}.-ἀ68]- 
ἱῃς ουτγοηῖ5 δηὰ ζοσηίδη8 ΟΥ Τοαπίαίῃ πιϊπ 5, 
ψουϊα 6 ΔρΡρτοργίαίθ 'δασθ. Τ89 ἰΓΘη ΒΟΥ δ 1 08 
οὔ 86 διμι οὐ ταν οἰ διΐου ἑηΐο ἃ ρον δηὰ βοογοῖ- 
πᾳ Πι855, ὈῪ Βυιθδῃ Γλμδι1οἾ8πι, ΒΘ ΔΎ 9 88 γ06]}} 

ΤῊ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 50ΗΝ. 
προσ, 

βιεδάϊῃς οὗ Ὀ]οοά (νατα. ὅ--7).--- ΑΡΟΊΟΚΥ ἴον {89 
ΔΥεΏ σης τἱρδίοοῦβηοθδδ οὐ ἀοἀ.---Τ6 ὈΐδαρΒο- 
ΤἾ68 (Υ6γ5. 9, 11,21). Ηον ἃγὸ {δε  ρῃηϊβμοαῦ 
ΡΥ γΙΪγ, ᾿Βτου κῃ (Βοπιδοῖνεβ, (1) ὑμεῖς τοδά- 
Ἐ6Ά5, (2) (δεὶγ ἱπιροίοησε, (8) (δεῖς ἰοττηθηί. -- 
δὼ 12.1 Τιδ ἀδηῆξογθ (ο Οβγίβιϊδα δυτοδηῖγ 
χης ἀοτιαδοί ἴῃ (μ6 Οτῖϑαὶ. Απ Ογίθωηι οἵ ταΐ8- 
σὨϊοῦ ονοῦ δρδοΐϊηδὶ [80 Οτσίθηί οὗ δβαϊταϊΐσ.--- 
[Υ{Ὁγ. 18.} Το ἐάγεε ὕγοσε. Ἐγσεὺ ἴῃ τεδροϑοὶ ἰοὸ 
[80 ἔδύτουβ οὗ (89 1δδί (ἴπγε, 8 βδδογεὰ γοῦν οὗ (86 
ϑρίνιε ἰβ τηδηϊεϑίοα, ἰοδι γίης ἴἰοὸ ἐμὲ ἔσει δ 
οὗ ἐδὸ ϑρίγῖι.---ΓΥὸτ. 14. αι υαδίαδυ οἵ ἰμοδα 
ἰπϑρὶγοὰ ὮΥ ("6 ἀξιύνσπιι ΘΓ. 1δ.1. Τ)Θ Οοτῖας 
οὔ 180 [οτά οοτωραδγοὰ πὶτὴ (86 σοι οὗ ἃ (Β1ο: 
Ἰ. διγδηρϑῃθβθ οὗἩ ἰμὸ ἄχυτο; 2. δ εκίζη οἵ ἐδ ΐα 
ΒΕΓΔΏρβΘΙὨ688.-- Υγ. 16.] ΑΑἸνγπιασεάδοπ, ΟΥ̓ (86 
ἱμοοογδῖῖσ Ὀ48.116-86}48. --- Βαι116- 8 6145 οὗ .Β6 
γον], ἔγοια ἐμοῖς δτκ δηὰ (μοῖρ Ὀσγίραι βἰάε.--- 
ΤῊ δαὶ Ὀδιι16- 8614 : Αγαιδζεάάοι, ἐδ βοϑῆο οὔ 
8 ΘΟΠΗϊοί Ὀοί τθοὴ ἐμ ποτὶ ἃ δηά 86 δρί γί σοδῖπε. 
-ἰ ον. 17.1 Δ ἃς ἄοπε!---Ἴ 6 1Δϑὶ ρἸ ογϊουϑβ σετε. 
ἰδίιοη οὗ Ομ τίδι᾽ 5 ϑρίγιι πὰ Ηΐδ Ομασο {(τοτ. 18). 
--Γ εν. 19.1 Το ἔα! οὗὮ στοαὶ Βαθγ]ου ἰηϊο 
ἐδ τ69 Ρμδτίβ, (ῃ8 δηπουποοιαθηϊ οὗ ἐμ ἰδτες Ἰυὰρ- 
ἸὩ6ῃ(8.---ΟΥἰ5]8 οὗ πδίυγο ἐπ ἰδ ουὐδηϊης οὗ (86 
ποῦ (νογα. 20, 21). 

Β5ΤΑΒΚΕ: (Ταῖθ ἐχροβίίου σοι ϊηποθα ἢΪ9 ῃχο- 
δοῃίδί 0 οὔ ορροϑῖϊο νἱονσβ.) Υγ6ογ. 2. ΤΒοβα τῦο 
γοζδγὰ {Π18 85 δἰγοαὰγ 1{18]1εΔ, Ἔχ] δῖα Σὲ τηγϑ- 
(σα γ ἐμ8: 786 δογδ 18 1)6 τηϑῃ οϑυ Υ Βμ δινοΐαὶ 
᾿δηΔ δΒαυγίία] οοπαϊίοη οὗὁἨ ἐπε ὑγ01]6 μαρίϑεο 
Οδυτοῖι. (1 σοπίγαδι ἰοὸ ἐμὶ8 σίθνν, ἔβδσθ ἰβ ἃ 
ἐϊεγαὶ ἀχροδιιΐου οὗὨ ἐβὸ οι ροϊδοηπιθῃὶ οὗ δδατὶὶ 
δά οἵ ᾿ἰἴ6, δα 8150 8 αἰξεσογίοαὶ ἰπιογρτοίδιϊου, 
γοίογτίηρ ἰἢ9 Ραδδβαρα ἰο (}.}ὸ ὈδΔαἃ οοῃδβοΐδησε δὰ 
δηρυΐδὶι οὗ δοι] οὔ (6 'υἱοϊκοὰ.)---Τ 8 πτδιὰ οὗὨ 
ἸΩΏ8ὴ ἰβ ρστοδῖοῦ (δὴ 18 ΡΟΤΟΥ, Ὀμσὶ αοὰ δ48 
ῬΟΥ͂ΘΡ ἰ0 ΘΑΥΤΥ ουἱ Η 8 Ὑτδὶδ (1 ΚΙ. χῖχ. 2, 8).-- 
γεν. 4. ΤΗοδο γῆ τοζατὰ {μ18 Ρ] ρὰθ 65 ζ0]8]1ε 
866 ἴῃ ἰἰ (6 δ]οοά-τ γα ἀοοὶ τὶ 68 δῃὰ σουηφε}8 
οὗ ὑπ6 Ρορϑθ.-- Ἴἴἰ ον. 6. Θοἀ, ἴῃ Ῥγοροσιϊοπίορ Ηἰθ 
Ῥυηἰβῃτηθηΐθ ἰο 186 508 ποῦ δδτο ρῥτοτοϊκοὰ 
(θπἢ, ἰθΆ 6868 ὰ8 ἐπδί γγχ βιιου]ὰ ρῬγοροσιΐοι οὔσ 
ῬΘηϊΘη69 (0 ΟἿΡ Βη8.---ὁ Ὀϊοοὰ οὗὁὨ βαϊπίπ ἰδ 

85 ῬΟΒΙΓ1Υ6, 15 ΘΒΒ1}Υ ἰπι6}}} 5 158]0ὅ.0. Τὴ ἀαγχεπίησ , Ῥτυθοίουβ ἰ 604᾽5 οΥ68; Ηο ογρεί(οι ἴἐ ποῖ, Ὀαΐ 
οὗἨ (86 τοῦθ δηὰ Κη ράοι οὗ ἀαγάπεδα τλϑῦ ὈΘ 
οσχρίδἰποὰ ὃν (μ6 οτυπιθὶἰης οὗ (6 ροῦτοτ οἴ δ]86- 
Βοοὰ ἰηῖο σοηιγϑαϊοιϊοηϑ, ΡΑΡΙΥ 15π1|5 δα δυο ΑἹ] 
ὁοιαρ]υῖ8. Το ἀγψέπσ ὦ» οὐ ἐλε Ευρλταίεδ, 88 ἰ89 
δϑοΙ ἰοη οὗ ἰμ6 Βουπάδτγ [πὸ θείνϑθη {86 οἷν] ]- 
ἰσϑὰ δηὰ {Ππ|ὸ θαυ θαυ πον], Β85 ἃ τσὶ οἢ βἱ χπὶβ- 
6866. Αὐοϊϊιΐου οΥ̓ (μ6 ἀἰδυϊῃηοἰϊοπ 8 οὗὨ ΓΟ] σ᾽ 0Ώ8, 
βίδιΐοηβ, οσαϊίατο, οΥ̓͂ (8 βοχϑδ (θιηδηοί ραίΐοι οἴ 
ὙγΟΠ.6η), ἐἴο.---ϑ τ 0110 ἐταροσί οὔ ἐμ ἥγορϑ.---Τ 9 
ἀἰδβοϊαιοα δὰ ἀθοοπιροδίιλοα οὗ 88 ΘΟΙΒΙΩΟΏ 
δρίτιϊαδὶ υἱι} αἷν τῇ ὈΘ 8. Ὀγθβδᾷθ ὑπαὶ (89 
Θομηοη οχἰβίθποθ οὗ ἰμβοδ 80 Ὀγθδίμο ἰΐ ἰδ 

 ἀγοπίηρ ἰο ἃ 61086.--- 86 ἀονηδ}} οὗὁ (πἰη κ8 ἴῃ 
{86 ογεηΐης οὗ (89 που] νι} } 0, δτϑὶ, ἃ ἀοὕγῃ- 

[411 οὐὗἩἨὨ (μΒ6 8ρἰγὶ του] ὰ (τότ. 19) ; ΒΟΘΟΒΑΪΥ, 8 
ἀοπηίδι! οὐὗὁἨὨ παίατο; ἐδίγαϊγ, 6 ἀονγη }} οὗἠἨ (ἢ9 

τοϊδιΐοα Ὀοίποοιυ (89 Βαπιδ πουῦ]ὰ δηά (89 118 
οὗ πϑδίυγϑ. 

ϑρεοϊαὶ.---ΓΟπ8Ρ. χυΐἱ.1 ΤΒὸ Ὑ 418 οὐ Απ ρὸν ἴῃ 
οοταραγίβου ψῖτὰ ΟΠ τίϑι 5 Οὰρ οὗ ϑβιυβονίηρ: 1. 

ΤῊ δ αὐἱ τίν ; 2. Τμὸ σοπίγδβί.---[γ. 2.1 ΤῊΘ 
ποίδοπια δοτὸ ἰὴ ἃ Βοοὶδὶ δῃὰ ἃ βρί γἰ(8] βεηβο: Ὀεῆ- 

οἷξ ; Θοτγαριϊοι Οὔ ΠΟΥ Α]Β: τιον δ} ἐγ, εἰο.--- 98. 

8, 4. Ττοαηδίοτιρδιίοη οὗὨ 180 τγδῖθυβ ἰπίο Ὀ]οοά, 
88 8 τοἰσὶ δαϊΐου [0 (410 ποίατὶ οι 8 δῃὰ πη κ- Δ ΟἹ Υ 

τδσοιμροηβοί ὲ 1} σἱρηίθοῦβ Ὑθηρβοδῆοῦ --- 
γεν. 8. [πἰογργοίδιϊουϑ οὗ 189 δεη: [1] ΤῺ πδ- 
ἰυγ8] δυη ; [2] Α τοϊρδίν κίης: [8] τὰς Βειδϑὶ 
(! Βείθοοῖ).-- ἤἵεν. 9. Αρρὶϊοδίϊου ἴο 186 τξῶξνβ 
οὗ Ομδυ]οβ 11. δπὰ βυθρεοαυθηΐ Ετοποὶ κίηρϑ ἴῃ 
1τΑ]γ.-- τ δ}} (δίῃ ρθ νοτκ ᾿οροί μεν ἴον {μ6 σοοὰ 
οὔ (Π9 Ρίοι8, 8ὸ 4}} (πῃ χα, οὐϑθὴ [6 Ὀδϑιϑ οἵ ἰὰο 
Βα π, ΜΟΥ ΘΥἹ] ἰο ἰμ9 ψ]οϊσοὰ (Βοαι. Ὑἱϊ!. 28).-- 
ΟΥΈΒΝΕΙ,: Τη6 Βοουγχίηρε οὗ Οοα ἀΐδοονον ἐδα 
ποαγί ; ουἱ οὗἩ 8 ρέγυθγβο Βοασὶ (88 ν Ὀτίηρ ἴοσι ἢ 
Ὁ] ΑΒΡ Βοταΐθβ, ουἱ οὗ δ ροηϊ ϑηὶ βοασγὶ πὲ Ὀτίοκ 
Ῥτδῖϑο, Βα πα ἐγ δηὰ 1ο0γ9.---Ὗ ὁ ν. 10. Ετοη ἱμγοδοῦ 
δηα τιλ] 6β(168 ΔΓῸ ποὶ βοοῦτγο ἔἤγοῃι δ 8 Ομ δεαιΐδβο. 
τηθηΐ οὗ Οοά. Ηθ σϑὴ ἷῃ ἢϊβ ψυϑίῖ ἀθβίγου δἢ- 
(ἰγὸ δηὰ δουτίδείης κί χά οπι8.-- ὈΊΙΧΡΕΙ, : λ{15- 
Ὧ86 ποῖ (ἢ Υ ἰοηρο [ἴὉΓ (μ6 ἤδιίουυ δηὰ δχοθδαὶτο 
Ἔχαϊιδιΐοη οὗ (μο Ἰοΐν, 86 ἀἰδίϊη χυϊεκμ θα δοὰ {86 
τοῦ, 88. (πα τιαγοδὶ μοὶ δου νγάβ, τσ Ὦθη Θοὰ 
ἰδιζοῖἢ δυο 1Δ0]8 ἔγοτα (66, δυθ ἰο τιοδὰ δηὰ 
Ἰδυιθηΐ, 8γ9, δῇ σηϑν (ΠΥ ἰοηρσοο ἴον τοχαίίου : 
δυΐ 1εἰ {ΠΥ ἰοπρᾷθ ἀΔ}}γ [6}1 οὗὁἩἨ αοἀ᾽ Β τἱβίθουβ- 
Ὧ683.--,Τ ον. 10. Β'᾽ηχυϊεν ἱπίογργοίδίζοη: ΤῈ6 
ἀδνγκοηΐης οἴ (μ9 Βοδβί᾽ 8 κῃ; χάοτῃ ἰ8 (Π6 τογοΐδ- 
ἐἴοη, Γοϑο ϊηβ ΓΔ δηὰ νΐἱὰο, οὗὨ 41} ἰ  δὈουπιϊπδ- 
(ἰ0}}8 884 γΥἱοα8 οὗ (89 ΡΟρΡο διῃὰ ἰδ ψο]ὸ Βοῶδα 
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Ἰεγγ. ΟρροΒίίδ (3) ἱπιογργοίδιου: 186 κίηρ- 
ἦρα οὔ ἰ89 Βοαδδὶ ἀδδβρίβοὰ ΌὈΥ τηθῆ.---Ὑ 8 ν. 1.2. 
Βοπιθ: 1786 ἀγγίη ὑρΡ οὔ ("9 ΕΡΒγαίοΒ 8 γοὶ ἰο 
60π160, ΔΙ ΒΟΌΚὮ ἰὐ τι χιῦ δ6θαι (9 ὍΘ ΡΑΥΓΔ}}Ὺ ζ0]- 
Δ]1οἃ ἰπ ιμ6 ἰηκάοιαι οὗ Εγαδμποο, (δὶ Ὀεὶης ἰδ9 
τοδὶ ροπχογίι! Κιηχάοωι οὗ ΕἜΓΟΡΘ, δηὰ ἐμ 9 ο"}9 
ἐμπδὲ 88 αἴδοτά θὰ τηοϑὺ ῥτοίθοιϊΐοη ἴο ἰμ0 θ6αϑί, 
ἷἰπ (0 μογβοδουίίου οὗ ἰμ9 Ηυριθηοίθ, ἐἴο.---ὶ 
ἔτοδὶ τοὶ χίουϑ δ 8 ἰὴ Ῥτγοβροϑοί, 89 ἰββα οὗ 
πθϊο ἰ8 σΊΓΘΑΙΥ ἰο 0 ἀοϑίγοα ἴον ἰδ ἰγὺθ 
Οδυγχοῖι.--- ον. 18. ΤῸ ἔγοχβ: οοηῃβίἀογοὰ ἴῃ 
Τοδροοί οὗ {:6 Απι δ ν διΐϑη Β61}18} ΟΥἸΏΪΥ ἰπῃ 
Ἡδὶσ (Β6Υ οτἰ κί δίο---οἱΖ., [16 θγδροι, (89 Βοϑϑὶ 
δηὰ ἐἰμῸ Εδ͵β6 Ῥγοριῃοί. ΜδηΥ 8 ὁ ἯΠΟ 888 8 
ΒΟΥΙΤΟΥ͂ οὗ ἐμ ὈοΥἹ] θη Ββοτιρίυγο 68}}8 ἷπὰ 8 
Ῥγδροι, ᾿ἰϑί ἢ ἰο ΐἴτα (ἢ ΘΟ ΡΙ ΔΟΘΏΟΥ 6} ὮθΘ 
ΒΡΟΔΚ8 ὈΥ ἰδ πηουΐϊῃ οὗ δὴ ὑπομδδίο ψοδη, ΟΡ 
ἃ ἴΔ1809 ἰθδοῦ Σ᾽ ΟΡ βοά]οδβ ὈΔΌΌ]6Ρ. 186 601} 
888 8 Δροβίϊεβ, 688 γγν9}} δϑ ἴμο Ἰωοτὰ.-- ΟΕ ΒΝ ΕΙ: 
δεαίδῃ 888 8 ἀθϑὶ ζὴ8 τ β ῃ ἢ 6 Δ58ΘΙ1 168 ΔΓΠΪ6Β, 
Τὴ 6} δδγο ἐμοῖγβ, δὰ αοὰ ἢ 85 Ηἰβ, ἰο {16 Σϑϑὶ!- 
κδιΐοῃ οὗ Ὑ ἷοὶ 1δϑὲ 8}} ἘΒ ἰἢ ΧΒ πιυϑὶ οοηάπο6 ([8. 
χ. 6, 7). 
ΜΑΡΙ͂ΒΕΕ [Υτ. 17. ΤΟΣΟ 18. ἃ δου δηὰ 

Ϊδϑὶ 8] ἴῸΓ ΟΥΘΥΥ ἱπαάϊνϊ ἀυ 8] βἴππον, θυΐ ΠΟ 
ΚΏΟΤΒ ἰἰ ῖ--Τογ. 18. βοῖηθ δρργοβϑηὰ ὑ818 τ γ5- 
(108}}}7 88 σοίογσίηρς ἰο ἰ89 ΟμυτοΣ : ἔμ γῸ 88 4}} 
ὍΘ σοίοδεδ, ΟΡΘἢ ῥγϑδομίηνς οὗ ἰμὸ αοβροὶ, {89 
(λυπάεν οὗ ἰ0 Ὀϊνίηθ ποτά, δηὰ ἐϊσλίπίπσα, (89 
δγίφευ Ἰἰχμὶ οὗἨ 1:8ὸ Θοβρεὶ, 8}4}} Ὀγϑαὶς ἕογι ἃ 
δχαΐη Ὑἱ} ΡΟΤΘΡ, δὰ ἃ ΣΟΥ ΚΔΌΪΘ τηουθιμθηΐ 
οὗ τρθ 8 800}1]8 8}}8}} Ὀ6 (16 ταβι]ι.---ῦον. 20. 
ον ἴοο  ἰ8 ἐῤ 8 ἰο δἰίδοι ουγβοῖνοβ ἰὸ ἃ ποτὶ ὰ 
(δὶ δορὶ ΤΑΥ͂, δηὰ, 1 ον ἀθδίσγοβθ, υδηΐβῃ- 
Θ1ἢ.--- ον. 21. Οοἀ᾽ 5 ομδδεϊδβοιυϑηίθ ἀο ἢοὐ 8] σὰ γ8 
ΤΩ ΚΘ 6 ὈοίύοΥ---ΠῸ} δοιμϑίϊηθ98 ΒΔΥΘ 8 ἀΙ ΓΘ ΟΌΥ 
ΟΡΡοβίίθ οἴεοί. 

ΒΕΝΟΕΙ, ϑεολχὶσ ἐγδαμϊολε Κεάεη. ΤἼπὸ Τ͵ατ- 
Ῥοίβ δ Κὸ ἃ πίιὰθ οἰγτουὶϊυ ἴῃ ἃ Ἰοῃρ ἰΐπιο, Ὀαυΐ 
ἐμ9 Ὑ18]8 τηαῖζο αυΐοὶς τγοσὶς οἵ ἰἰ.---Τὴο ἔθ ΒΟΥ 
Βεοδϑίβ [{ νίπσ-δεῖπσϑ] ΔΥῸ ΠΘΔΤΟΡ ἴο ἰ86 ΤΏΓΟΠΘ 
ἰδδὴ (0 Απροὶβ ἰῃ ζοπογαῖ, δηὰ (980 ΒΩΥθῃ 
ΑὨρ618 ἰῇ ῬΔΓ ΘΔ Ρ (γεείε 1) [6}. χΥ. 7].--Ἴ 9 
φαγί ἴ8Β Αβἷδ, 9 δεα ἘυσΟρΡο, (μ9 γίσεγα Αἰτίοδ 
πο σομίαϊηβ ἰδ6 ἔνγο ῥτίποῖὶραὶ σίυοσϑ, {π6 
116 δῃὰ (πὸ Νί ρον, εἰς.)ὺ. ΤἘθ δυη δ (86 πιβοὶθ 

δυτίδοθ οὗἨ 1:0 δασίῃ (ρδυίγ, ἰμογοΐοσο, ᾿Αβίβ, 
ΒΌΓΤΟΡΘ δηὰ Αὐτγὶσα διϑίη).- τον. 10. ΤΟΥ 84}}} 
ἰδίηἰς ἐμδὺ (86 Βεδδὶ ἰ8 συ χοὶ, δηὰ ἰΠΘΥ ὈθΟΟπιθ 
ὯΟ0Π6 Οἰμον ἰΠδῃ ἰπΠ6 Ὁ ποτο, οἰ ὯΟΓ 1ΠΕΘΤΏΔΙΥ ΟΥ 
ΘΣΧΙΘΓΏΔΙΪγ.--- εν. 21. ΤῊΘ τ80]9 ογεδίΐοη 8 1110 
8 ΟΥδη ἩΪΓῸ ΙΔῺΥ Βίορβ, δῃὰ ὙΠῸ ΟὯΘ Βί0Ρ 
ΔΙΟΥ δηοί ΒῸΥ 818}} 6 ἀγα ουὔῤξ 88 8 ῥίδγχιιθ 
ὌΡΟΣ ἴμο τΜ|ῖοϊκο, ΒΟΟΥΏΘΥΒ 888]} ἸΘΔΙΏ ΒΟΙΩΘῊ μδὶ 
(δὲ [ΠΟΥ ἰοοῖὶς ποὶ ἴ0Γ. 

Βηίείε ὥδεγ αἱε Οἤεπδ. 59ολΛ.. Εἴη Βωυολ ζὦγ ἀϊδ 
ϑιαγζεπ, αϊδ Φδελιυαεῦ λείδδεπ (ῬΥΈΕΝΝΙΚΟΕΒ).-- 
Ἴογ. 1, 2. ΑἸ οὶ] δηὰ ροϊδοῃουβ ὈΪΘΟΥ ΟΔΙΩΘ 
ὌΡΟοη ἐμ πρὸ γἘΠλπῸ δὰ {86 πιδρῖς οὔ ἰἴδὸ Βοδεδί 
δὰ νῆο πουβῖϊρροὰ εἶ ᾿πδρο. Αποίμοῦ πγΟΠ- 
ἀοτίαϊ] δηὰ σϑροπίδησο- ργοδοβίηρς δρδσυΐηρ οὗ 
Ον ϑιΐ 8ῃ8.--- γα. 8, 9. Ηον βίγοῃβ τουδὶ ὃθ 
Οὔγ οομγϊοίΐοη οὗ {μ9 ἱπηπ 6] ἸΟΤΘΌΪ οὗ {Π6 56 
Ἰη6ῃ.--- τα. 17-21. ΤῊ κτοοὶ θυ βαῦδίκο, κτοδίον 
(8δὴ ΔΏΥ (μεοὶ "δὰ ουὐὸσ δε, νῖ}}, υ κίηρ ἔγουι 
τον. 20, Ὁτίης δυοαυϊ [ο86 χτεδί σμηδοροθ ἴῃ {86 
Βθδρο οὗ {8ὸ εδεί, νόθα δα] 061} 8 πϑηὶ 8 ἴῃ 
Ῥγοδρθοῖ, ΓΘ Ὦ τησδὶ Ῥγεοοὰθ {80 {ἶπ9 οὗ [89 

οδεὶ δι᾽ 5 (ΟΥ̓ ΥΩ πιοηΐ. --- [Υετ. 21.} Τθο ΪδΔδὶ 
41}: ἱ, ΤῸΣ ΠΙΥ ρμδιΐ, ϑοῃηΐοδϑ ἰδὲ 85 οὗιοι 88] 
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(πἰηκ οὗ 6 υἱοϊθηί-- λυ, οὗ (89 τηοϑὶ τΥἱοϊθηί--- 
ἔἴονον οὗ θαυ, 1 δῇ ΠΟΥ͂ΘΥ Ρἰοίυγο ἰο ιΥβοὶ δ] ἱ 
(89 Βυπηρίομμβ, ἴῃ (πεῖν σγοδὺὶ υδυϊϑ δὰ 60ῃ- 
ἰγαβί, 1 βυϊδοϊοηῦ συ θὺ δηαὰ οσί γδογαϊηδυὶ- 
Ὠ 688. 

[ἔτουι Μ. ΗΕΝΒΥ: γεν. 1δ. θη Θοά᾽ 5 δα 59 
ΘΟΙΠ68 (0 ὃθ ἰγὶοεά, δηὰ 118 δ 1168 ἰο Ὀ6 ἔουχδί, 
411 ΗΪ8 Ρ60Ρ]9 βῃουϊὰ 6 ΤοδαΥ͂ ἰο βίαμπ ἃ ὉΡ ἴων 
ΗΒ ἰπιογοϑί, δηὰ Ὀ6 δι 7] δηὰ υὰ]ϊπηὶ ἰπ ΗΠ 8 
ΒΘΟΡΨΊΟ6.---Ἶ ον. 21.. Νοίθ δοτο, 1. Τὸ χυοδῖθει 
οΑἸδιαἑ (98 ὑμαὺ ο8η Ὀ6[8]} τη ὙΠ ποὺ Ὀγὶηρ 
{πθπὶ ἰο χορθηίδποθ τίου 89 χγδοο οὗ Θοὰ 
του κίηρ, Ὑἱὰ (6, 2. ΤΟδΘ ἰπαὶ ΔΓΘ ποῖ 
δὰ δοίίοῦΣ ὈΥ ἰμ9 ῥυάρσιηοηίθ οἵ αοἄ, 8.0 
ΔΙΉΎΘΥΒ ὑπ: 6 ὝΟΥΒΘ [ὉΓ ἰθ. 8. Τὸ 0 βαγτάθηρὰ 
ἴῃ 85 δῃὰ θην ἀραϊηδὶ Οοα ὈΥ Ηἶβ8 τἰχιίδουβ 
δυάᾳηιλθηίβ, 18 5 οοτίδἰπ (οἴκθὴ οὔ αἰΐονῦ ἀοδίγαοιίοη. 
-- Ετου 8 ΟΟΜΡΒΚΗΕΝΒΙΥΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ: 6Γ8. 
9, 11,21. ὙΒουϊ [86 δρϑοΐαὶ, ργϑυθηιϊης χγδο9 
οἷ σδοἀ. . . ἐμ} ΠΊΟΓΘ 6} Βυ 6 Γ, δηὰ 1110 ΠΊΟΥΘ 
Ῥ᾽ ΔΙ ἾΥ (ΒΟΥ 860 ἐπ βδηὰ οὗ Θοἀ ἴῃ ἰδεῖν βυ οτ- 
ἴηρσ8, [8:9 ΙΟΥ0 ΓΙ ΟΌ ΒΥ ἰὸν οἴἴοη ταζο δραηϊηβί 
Ηϊ. [μοὶ ἰμθὴ δ πθσβ ΠΟῪ Β66Κ σϑρθῃίδῃ60 
ἔγοια ΟἸ γί, δὰ {π9 χτδοθ οὔ 6 ΗοΪγ Κρί τι, 
ΟΡ ΠΟΥ͂ Μ}}} ΒΟΓΘΑΊΘΣ πᾶν (6 δ ζυΐ8}} δΔηα ΒΟΥ- 
ΤΟΥ οὕ δὴ ὑπθιπι θά, ᾿ἰτηροηϊθηΐ δηὰ ἀδδβροσγδῖθ 
Βοαγί, Ὀυτγηΐης τυ ΘΏΤΩΪΥ αραϊηδὶ αοα, 88 νὺ0}} 
88 ἰοτίαυγοάα ὈΥ ἰμο ὅτο οὗ Ηἰδ8᾽ Ἰηἀϊ!᾽ σῃηδίίοη ; δὰ 
(μὰ8 δυρπιοπιΐὶηρ κα}} δὴ ἃ ΤΩ ΒΟΤῪ 10 4] οἰ ΘΓΏΪΥ. 
(ϑσοττ.)---τ ον. 16. Τ 686 ὙΠ Ὁθ (ἴπ|65 οὗ κτοδὶ 
ἰοτιρίδἰΐοι ; 8ηα ἐμεγοίοτο Ομγὶδὶ, Ὁν ΗΪ8 δροβθ- 
116, σΔ]]16ὰ οπα Ηἰἱδ8 ῥγοΐδδϑεθα βουυϑῃΐβ ἰὸ οχροοί 
Ηἷ8 ϑυαάάδῃ δοπΐης, δηἀ ἰο ““ Ἡδίοι,᾽᾿ (δὶ {ΠΟΥ͂ 
ταὶ χα τοϊδίη, δῃὰ 9 Τοιηά ἱῃ, ὑΠ 6 ζϑυπιθηΐβ οὗ 
Βηϊγ δι οἢ, δηά ποὺ ““ ταὶς πακοα,᾽ δηά βὸο ὃ6 ριυΐ 
ἰ0 ΒΠ8πι9, 88 δροβίδίθβ ΟΥὁ ἘΥΡΟΟΥγ(68:; [0 [89 
Ὀ]οδοηρ νου]ὰ ὈεϊοηΣ ΟὨΪΥ ἰο ἰμ6 τδίομ]. 
(ϑσοοττ.)--Ετοὰ ἩΟΒΡΟΒΉΟΕΒΤΗ : Μαϊα τὸ λοῖν 
γ6886}]8. .., ἩΒΟΥΘΥ͂ΟΣ ΤΏ 6808 Οὗ 5180 8Γ6 Ἐοΐ 
ἀμὶν ἐδεᾶ, ἰὮΘΥ Τοσοῖ! οὐ ἰμοδ ἰὸ ψίοσὶ (ΠΟΥ͂ 
δαγθ Ὀ66ἢ οδεγοὰ, δὰ ὈθοΟΙΘ πη 68ῃ8 οὗ ρμπίσἠ- 
πιδηΐ.--- ἔτοα ΝΑΌΘΗΑΝ: ον. 16. Το ραυτθη 8 
οὔ ἰδ τδίομου τσϑὲ μοί Ὀ6 Ἰαϊὰ δοῖἀθ; μ6 τὲ 
δα Υο ἢΪ8 ἐοίπ σίγαεα αδοωΐξ ((ὉΥ δοι] 00}, 85 Μ|6]} 
88 δ͵5 ἐϊσλία δωγπίπσ ([αἸκο χἰϊ. 88).---Ἴ δὸ ροοῦ- 
Ἰασῖ ιν οὗἨ Ομ τ δι᾿ βΒ σοι ἰδ (μδὶ δυδγγίἰης 
Δ ΪσὮ Βοοθ ἰὼ οἵαν τοδὶ ὈΓΣΪΏΩΒ ὁ ὭΘΑΓ; 
οὐ ἴης Ἡ δἷσὮ ΒΘΟΙΏΒ ἰ0 ΠΏ8Κ6 ἰΐ ἔπ ρΓΟΌΔὈ]9 
ἷθ δὴ διζυποηΐ οὗ 18 οογίαϊ πίΥ δπὰ οὗ ἱἰἰβ 
ΔΡΡΓΌδΟΙ. ελοία, 7 εοπιε αἋ α (ἰλίο,.---ΑἸοαζα, 
(λτη, ἰλοι (λα εἰεορεεί ! Β6 ποὶ ουπά οἵ Ηΐ, 
θη Ηο σοπηοί, ἀΥΟΥΒΥ δηὰ βἰυροῆοα, οὐὸγ- 
οἰαγχοά εσἱλ φατε ἀπά τίολεα ἀπά Ρίεαδιιγεν οὗ ἰλΐ 
ἐϊε; ἰλ Ἰδὰρ οὗ ζγδοθ ὀχρίσί πα, οὐ (8 κασιϑθῃς 
οὗ ΒοΙη6588 ἰδ ἃ δδοὶἀ6.--- σὰ ΒΟΧΑΒ: γον. 1ὅ. 
ΤΏ 686 8΄ΓῸ ὙΟΓΣΩΒ [ὉΓ 81 (ἰτ9, ὈὰΓ δρΘΟΙΔΙΪΥ ΤῸΓΣ 
(μ0 ἰδ ἀδγβ. ΤθΟΥ (1) σάγῃ, (2) αὐΐοϊεου, (8) 
τοῦδ, (4) δσομΐογί. Νοίο Βεσο, 1. 7Λε οοπιίηφ. 
Ομ τὶ δὺ δοιηθ8 (1) 88 Αυὐδηβον, (2) 85 Φυᾶρο, (3) 
85 Κίηρ, (4) 886 Βυϊάδβτοοσι. “48 ἃ ἰμίοῖ;"-- 
δὶ τοϊἀπίκδι; ἩΒ ΘΠ ἸΏΘῺ ΔΘ Δ581660; ἬΔΘΩ ἀδεὶς- 
Ὧ688 [165 ΟἹ ΘΕΡίἢ ; ἬΘΗ 0 ΔΥῸ ἰολδὲ ἐσχροςι- 
ἰηᾳς Ηϊπι; πθοῃ (ΒΥ Βανὸ ἰδΐῃ ἀἄότη, δϑυίῃρ: 
“Ρρδο6 δηὰ βαίοί γ." ἘΠ ουϊ νδγηΐης, ἐδουχῇῃ 
ΜΝ Ὑϑηρβοδηδο [ὉΓ (6 πον]ὰ ἴῃ Ηἷἰα Πδηά: 
ΘΠ 4}} ρδδί πδγηΐϊηρ οὗ ᾿υάκιιοηὶ δανθ Ὀδθα 
υηδοοάεα. ΤΠ Βουΐ ἔσο τἤδδδορε; ον δαἱἷὶ 
Ρδδβὶ πιεϑδδροδ ΒδΥθ ὈΦοΏ ἴῃ ταῖη. [Κκὸ αὶ (δὶ εῦ 
ἰο {86 ποτὶ, Ὀσὶ |1ὸ α Βιυιἀεχγοοῦχ ο (δ8 
Ομυγοῖ. 2, 7΄ε αιελίπρ. Νοὶ Ὀεϊονίη Κ, ποῖ 
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ΒΟΡίπζ, ΠΟΡ Ἡδίϊηρ Ἰροτοὶγ: ὃὰϊ παἰσμίης. 
Ὑδίο ὉΡΟῚ γοὺγ Κηθο8. Ἰδίο ὙΠ 2 ὙΟῸΓ 
Β1Ό]65 Ὀοίοτο γοῦ. αιοι τὶς ἢ τὶἀθ ΟρΡΘῺ ΘΥ6. 
Ῥδίοἢ ἤον Ηἰπὶ ἩΒοῖὰ ποῖ Βανί ηρ δεθὴ γουῦ ΟΥ̓. 
8. Τλε Κεορὶησ 07) ἰδλε ρατγπιεπίδ. 1)ο ποῖ οδϑί ΟΥ̓ 
ΟΡ ταϊηθηΐ Οἱ ΠῈΣ ΤΌΤ δ'6 Ὁ ΟΥΥΎΘ ΤῸ ὙΟΥΪ,. 
ὅο ποὺ ᾿οὲ ἐμ6 Ἡου]ὰ εἰσὶρ γοὺ οὗ ἴ. Κϑορ 
ἧς δηὰ μοϊὰ ἰΐ ἴμδί. [1ἰ 18 ΒΘΘΔΥΎΘΗΪΥ σαί ηθηΐ, 
δηὰ πίἰςουΐ ᾿ξ γοὰ σδηποὶ σῸ ἴπ τ γον Ἰροτὰ 
ποι Ηθ οοτηθ8. 4. 716 δίεεεεάπειδ. 1ὲ ἰΒ ὈΪο5δϑὰ 
(1) Ὀδοδαδο 1ΐ ΘΒ ΟΡ 88:68 οὔτ ἶονο; (2) ἰξ 18. ὁπ 6 
οὔ ἐμ9 ὙΔΥΒ οὔ πηδί ηἰδὶ πίῃς ΟΌΥ ἰῃιογοοῦγβο; (8) 
ἦι 18 ἐδο ροδίατο ἱγουκὰ ποι Ηθ μ88 δρροϊηί- 
οα Ὀϊοβδίης ἰο δοηθ, ἴῃ Ηἰβ δὔβθηοο, ἰο Ηϊΐβ 
πδιιπς Οματοι. ὅ. 726 τοαγπίπσ. Αἀδλ γγὰ8 
δ5θβδιηθά δἱ Ὀοΐηρς Τουηὰ παϊζοὰ Ὑδοὴ ἰδ9 Γοτὰ 
δδλο ἀονγῃ ἰο τηοοὶ Ὠἰμπ; ΠΟΥ͂ ΤΟ Ὦ ΙΩΟΤΘ οὔ 
ΒΏδΔαιθΘ δηά ἰοστῸῦ 880}8}} Ὀ6 ἴο ὈΠΡΟΔΟῪ 8ου]}5 δἱ 
τηοοϊϊος τὶ} ἃ σοίυτοΐης Κογὰ  Ο 8189 αἰἶδοὶ- 
19, Θοπιθ ουὲ οὗ γοῦῦ ἀοϊυδίοη δῃὰ ὨΥΡροστγΐδΥ, 
οδϑὲ γοῦ ὯΘ ἀχροβοὰ ἰπ ἰβδὶ ἀδὺ οὗὉὨ στουοϊδίϊοη 
Ο εἴπονῦ, Δ Κὸ Σοδάυ, ον (89 ἀδγ οὗ τϑῆζϑδηοθ 
ὁ αἱ μβδηά !] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ἘΟΥΒΊΤΊΕΕΧΤΗ. 

πῆτε ϑρεοίαὶ Ἐπα-Φυάσηιεπί : Τὰς ὑμάσημοπί ὑροη 
"Βαδυίοπ, αὐ α Πεαυεη-»ιοίωτο. 

(λ. π“υἱὲ.) 
Οεπετναΐϊ.---Βαδγίοη, ἴθ ἰῃὴ6 πίἀον δβοπθὸ οὗ (89 

ἴον, 8 (0 δηϊΐγο δηϊ-αοαἿγ πογὶὰ, οοποοϊνοα 
οὔ ἷῃ (8 οοποθῃίτϑαιίοη ; Βαὀνίοη, ἴῃ 8.6 ὨΔΙΓΤΟΥΤΟΡ 
8686 οὗ ἰδ ἰθτῖῃ, ἰ8 (86 δοου]αγὶζοά, πη ροῦ γ 
δηα δηϊἰὶ-Οοὐϊγ, ἐχίοσγηδὶ ΟΒυσοῖ ; 6 Ὀΐἱτί ἢ - Ρ] 866 
οὗ Απιϊο τὶ βιϊδηὶϊ γ, ἱπ πιΐοδ ἰμ9 Απιϊοδ τ ϑιϊδη 
6556000 ΟΥ̓ΤΘἢ ΔΡΡΘΔΙΒΎΘΥΥ ὑπάϊερυΐδεάϊγ, ἰΒουσὰ 
{η0 Βοαδί, Απιϊοιγὶ δὲ Εἰτη οὶ, ἀο68 ποῖ τηϑδηΐοδὲ 
δἰ π86] ᾿ἰμοσοΐη. Ηδρογο, [89 Γοΐδγοῃοο 80 ΒΔΌΥ- 
Ἰοη ἰῃ ἐμ ὩΔΥΓΤΟΊΤΣΟΣΡ Β6η86, δΔῃὰ ὈΥΪΠΊΔΓΙΥ ἴῃ 
Τοδροοὶ οὗ 86 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΔΡΡδδσϑηῆοο οὗ μὲν )υὰρ- 
Σιοηΐ. 

Αοοογάϊηρ ἰο (818 Ἡεανυθη-Ρἱοίατο οὗ (89 υάρ- 
τιοηΐ, [86 ΒΟΥΡΙ ὉΪ6 ΔΡρθδύδῆοα οὗ ἰδ Ῥ οὔμδῃ 18 
Σιβο Υ 89 Τμάσπιεπί. ΟΟὨοΓΙΩΔΌΪ ἰοὁ ΠΕΡ ζ6 868) 
ΔΡΡΘΑΓΔΏΟΘ, 810 18 ἐδοὸ σγέεαί ατίοί (γετβ. 1, 2), 
ἑ. ε. 10 οδήοσί δηὰ δβυδ᾽εοοὶ οὗ ᾿ἀοἸΔίΓΥ, 86 ΡἈᾶ8- 
ἐγοῦθ88 οἵ, δηἃ βοάυσορ ἰο, δρΟΒίδδΥ ἵγουι ἰδ9 
νης αοά. ΗΘΡ δρρϑδύδηοθ ἰβ ργοβοηίοὰ ἴῃ 
δΔΌΟΠἑ 4 019 σοηἰχδάϊοιϊ ὁη8: 1. Α πα ἴῃ {86 
εοἰϊάεγτιεδε οὔ 8 Βα ΠΟΥ ΒΟΙΪΥ τοπυποίδίίοη οἴ 
ἐπ πουϊὰ δῃὰ δβοϑιϊοίδιῃ, δῃὰ γοὶ τ ἀΐηρ, 11 
ΔῊ ΑἸμάξοη, ὉΡοὴ 8 ΤΟΥΔΙΪΥ ἀεοογδίοα δεαεδί, 8 
ΤΩΒΔΗΥ͂-ΙοΔἀθαἃ τηοηϑίονῦ, πιδειοὰ πῖϊθ παπιό οὗ 
διασράεπιν. 2. ἴι0. ἤδοιδη ἰῃ τοδρηϊβορηΐ 
ῬΥΪΏΘΟΙΥ δἰἰΐγο, τὶ ἐμ φσοίάση ον ἷῃ ΩΡ Βαῃὰ 
- ᾽πὰ γε ἴῃ, δηὰ ἰοχζοίβοσ τῖι 8, (6 ΘΌΡ, αὖο- 
“"ἰπαίοπε απα υπεἰεξαπηεδεες οὗ ἰὰοἸαίΣΥ, δὰ ουθῃ 
Ὀθαγίης οπ δὲν Τογελεαά, ἴον 41}} τῖο δῖὸ δο- 
αὐδίπἰοὰ νῖ(ἢ δρί τὶ 8] οδαγδοίοσδ, {86 ζ011οὁν- 
ἴῃς {1{{|ὁὸ: δαὀδνίοπ ἰδε Οτεαί͵ ἰλε πιοίλεγ 97 ἐλέ 
ονυπίοαίίοπα απα αδοπιϊπαίίοπα οΥ (λὲ εαγίδ. 8. 
Τηο ομπδη, οἰδὶτπαΐη (9 Ῥαγοδὲ ποτηδη}} 688, 
ἴῃ (80 τοὶ] σίου 8686 οΥ̓͂ {π6 ἰοτπὶ (869 οὮ. χἰΪ.), 
ἀνυηζχοη---ἰοι ἡ ἰλὲ δἰιοοα οΥ ἰδλὲ δαϊπία; πιὰ (δ6 
Ὀϊ]οοά, ουὐδη, οὐΓ' ἐλ πιαγίψγε οΓ «“εδιι---Ὁ “εδως, 
ὝΔΟΒα τοί ΒοΥ, δἰβίονυ, Ὀτίάο, δὴ νου]Ἱὰ {δία ὉΘ 
οδ]]οά, 
Το Βοδεὶ οὐ Δ Ϊσἢ δὴ τ ἄθδ Ὧ88 αἷ80 ρτοδὶ 

οοπἰγχδαϊοιΐοηθ δἰϊδοδίης ἰο ἱς. 1. 7 τοῦ απά ἐ 
πο. Τδὸ πυροῦ που] ἀ-Ῥόττοῦ τοᾶϑ δηὰ ἰδ ποί-- 

8 ἴῃ Ῥεΐποῖρῖθ δηηὶ ἰ]αίοὰ Ὀγ ΟἸ τ βιϊδηϊέγ. Φ. 
ἴι 8 ποί, διὰ 1 εοὐἐξ ἀδεεπα οὐέ 97 ἰλε αὖψεε, ἰο ἃ 
ὨΘῊ ἀονοϊοριηοπὶ οὗ προ γ που] ὰὶγ σίοτυ ἔπ 
ἴδοθ οὗ ΟἈγιβιδηῖϊγ. 8. 1 ν}} δϑοοπὰ, ἴο ἐδ 
οῃὰ ἐμδὺ ἰὲ τῇδυν σὸ ἀονη ἑπίο ρετοα. 4. Τὶ ἴδ 
(86 Βαγάϑεί σἱ ἀἀ]6 ἐο 81} {8ὸ ρίουβ, 86 αὐνιέγα- 
ἐΐοπ οὗὨ 411 [Π6 εαγίλίψ-πωπαεά. ὅ. 1ι8 δεῦεπ ἀδασῖρ 
αΤ6 ϑευοῆ πιομηίαίηδ, ἩΒΪΟὮ, ΒΟΎΘΥΘΤ, ὍΣΟ ἴῃ Χ68]- 
ΕΥ ἰαοαίΐοα] τὴ τϑὴν οὐδ δηὰ δονζορ 
ὙΔίογθ. 6. 1ὶ ζοε8 (ο ἀοδίτγαυοίου ἰὴ δ 6 σομβο- 
ογαϊθὰ δβορίθπαυυ οὗ 18 ίηρβ, ΟὨΪΥ ἰο χουΐτο 
διρδὶη ἰπ ἰμ6 ὈΤΟΐδηθ ἀδοθΏΓΥ οὗ κίηρσα. 7. 1 
85 Ἰοῃᾷ θοσπθ πο ἤοπιλη οὐ 18 σοοββαὶ Ὀοάγ, 
δηὰ γ1}} αὐ ᾿λϑὲ ἀββίσγου δὺ ὙΠ} 118 ἐεπ ἄογης. 
8. Τὸ πηοῃϑίγουβ αἰϊνἀοηε85 οὗ (86 Βεοδδβὶ 15 
ἰγδηβίογιηθα ἱπίο ροσίοοὶ πὶ ἰοἀης 58 ἰὼ ἐδ Ὑγσ- 
ἴδλτο δραϊηδί 9 Ἠαωγὶοί. 9. ΤΊ ἤἬοτηδι ζοοδ 
ἰο ἀφεἰγαοιΐου ἰπγοῦρκὰ ἐθ6 οοπίγαάιοϊΐ οι οΥὗὨ μὲν 
δἰ τη ]δσίγ ἰο ἰμ6 δι δηὰ ΒΟῸΣ δίδω ἰο [89 
Βοαδί. 

ἰλε ρστεαί Παγίοί. Ἠδτ ΔΡΡεδσδῃοθ 
ἰ(86 17, ἐπογοίοσγο, :β, Ῥυ να γ, ΒΟῸΣ γιά κεηοιΐ. 
Ἧ ὁ δ΄Θ ποῖ ἰο διη βρορκίηρ οὗ (π8 Ἰυάκᾳινεπὲ: 
Ὀυΐ τ τοδί πο ἱπίοσργοὶ ἰδ γυάογ, πὶ 8 τπδἢ- 
ΠΕΡ οΟἴδηδίτσο ἰο ἰ09 Ἰορὰὶ εγδίθια οὗ 7811} δηὰ 
ῬΟΣΒΏΪΡ. Ἦο δυο, ἰδμογοίοσο, ἰο ἀϊβεῖη χτιῖδὰ 
(1) Ὀοίνοοα 86 ομμδη δηὰ ἰδ Βεοδϑὶ τ Βιοὶ 
ὕδῶσβ δε; (2) Ὀοίγγοθη ἰμ6 δύ ο0}16 ἔοσεῃ οἵ 
(89 Ἤοπιϑη, νι ἰοι ΘΙ ΌΤΔΟ68 8 Βγυτιηδοὶὶς Βαῦγ- 
Ἰοῃ, δῃά μὸσ Ὠϊβίοσίὶ σ δῃᾺ τηοβί ῥυομπιΐποπὶ οὐκ 5 
ἀπά οΟΠ ΓΔ] ρΡοΐηϊδ; (8) δἱ 18:6 βαῖδ {ἶτὴ8 ἯΘ 816 
ἰο Γϑοοχηῖζο ἴδ6 ἔδοὶ ἰδδὲ {π9 δοττυρίΐοι οὗὨ ἐδο 
Ομυγοδ ΘΟΏΥΟΡΟΒ, ΤΌΤ ΟΥ Ἶ658, ἰο ιϊδίοτις 
Ὡοάοβ, δῃὰ 18 ἐμογοΐῃ σοπϑυτητοδίεἂ, ΒΔΌΥ]ΟΣ 
8 ΘΥΟΣῪ ὙΠ ΈΓΘ ἰπ 86 Οδυτοδ, δηὰ γεὶ δ πον μεσα 
ῬοΟΥΓΘΟΓΪΥ ῬΑΙΡΘΌ]6: ἱἰ, ΒΟΎΘΥΟΓΡ, Β88 116 ἰδέοσία 
ΣΘΏΪ ἢ -Ροϊηί8. (ἯΠο, ἔοτ ἰπαίδῃοθ, σοι]ὰ σοΐωϑο 
ἰο ΤΘοκο σοηδϑυμπιτηδίο Βγσαμιϊπίατα, Ἀδοσζτθοεῖ- 
ἴθι δηἃ οἰ αὺ 8β6οίβ θδϑθ ὦ ὉΡΟῸῚ 8 Ῥγοίθιπδίοη ἰο 
ἱμδρί γϑιΐομ, 85 ΤΌΣ πα ΡΟΣ οπΒ οὗἩ ΒΑΌΥ]ΟΣ 3).-- 
ΑΒ ΤΩΔΏΥ Απ ΙΟΥΪβὶ8 ΔΡΡΟΘΓ ἢ ἰμ0 ζοσο- "του 
οὗ Απιϊομειβιϊδηϊ γυ (1 Φομη 11, 18), δὸ ἐπ ἐδὸ 
ἰοτοστουπα οὗ ἰΠ6 οοηδυτητηδίο ΒΘΌΥΙΟΙ οὗ [86 
Ἰδδὲ ἐπ ἰῃεγθ Δ΄ΓΘ ΤΏΔΩΥ͂ ΒΘΌΨΙΟΠΒ, ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ͂ 
Ῥτοάοι ἡ δη γ δρίτὶ δ] δὰ Ῥγθδοσιϊβδηεν 
ΒΟΟΌΪΑΣ χατοθβ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠ.---Α Ἰεδϊηκ τσὶ 
οὔ Βδθυ]οη ἰδ (ἢ 6 Ὁπΐγ Σ 88] Τυϊποῦκ εἴἶεοὶ τ βῖο 8 
Ῥτοσθοα ὕγουλ (ἢ ΤΟΥῪ ΟἷΥ ἩΐοὮ ργείεπαν ἰο δθ 
δηὰ ΟΠ06 τ055 ἃ ἰδδοΐοῦ δὰ οἀυσαίον οὗ ἰδ 
πϑίΐϊοπβ; ἐμὲβ εἴεοί ἰ8 ἱπο-ο]ἀἃ δηὰ ἴπ ΙΏΘΣΥ 
Τεβρϑοίβ δηξμοιἷο: ἐμ βοἀποίϊοι οΥ Κίηγπ ἰο 
ἴδ πδιΐοα] τον] 1688, δὰ οὗ ποι οηδ ἴο ἔδι διὲς) 
τ 00Ἐ1- ΒΟ] 688.---Ὑτ. 2.1] Δ τολοπι ἐλε ζέπφε 
9 ἰλε εαγίλ εοτιρεεα Τογπισαίίοη. ΑἸ οἱα διὰ γοὶ 
1 ΙΩΔΗΥ͂ ΣΟΒΡΘΟίβ ΠΟΥ͂ δίοσυ. ΗΪΒΙΟΥΥ Ῥοΐῃΐβ ἰθ 8 
γν 8019 βοτΐοϑ οὗ ἀγηῃδβίΐοα τ δ] οἷ ἔδυ Ὀδθὴ ταϊποὰ 
ΕΥ̓͂ ἑδπδιϊοίδηι, ΟΥὁ δ Υο δὶ ᾿Ἰεδδὶ ὕὉδεῆ Ὀγουξδὲ ἰΦ 
ἰὴ: ΤΟΓΥῪ γοτρο οὗ γυΐη.--- Ηἰδίουυ ἐθ]}5 τι8 οὗ :.8- 
ἰἰοηβ ἐπὶ ἔσσε δέξῃ πιαας ἀγωυπᾶ, δὰ ἐμδὲ μαννα, 
ΤΏΟΓΘ ΟΣ 1668, θυ ἰηίο παιϊομδὶ χαΐϊθ. ἘΔῚ16Ε 6Ὁ 
Β.κ6 Ομ ἰ βίίδη κί κάοτιδ ἢ (πὸ Εδεί διὰ Ἧ εϑὲ. 
-- λεγε. 8,4} Τὸ δἰ Ἰαυ δὰ ἰδ ἀϊβδοτ- 
ὁη09 Ὀδείπθοϑη δα ρῥἱοίυτε οἵ οἷ. χῖ!. δοὰ ἐδπδὶ οἵ 
(89 Ῥτοδοηΐ ομβδρίου : 1. Βοίνοιῃ δ ὑΡδδϑβδεῦ οὗ 
(89 πτοιηδῃ ; 2. Βοίτοος ἐδ) 6 8808 οἵ 80 τ] ἀ- 
ΘΥΏΘΒΒ; 8, Βείποοη {Π6 Τοϊδίϊνθ ροαϊἰἰοηϑ οὗ ἐδ 
οϊοδιι δὰ (9 Βοδβί.---Οοητδϑὶ Ὀείγγοοι ἐδ 
πὶ] 658 δοοὰθ οἵ (86 Ῥ δ δηὰ μὲν ἸΏΧΤΥ. 
---οπιτδδὶ θοὶ ἯΘΘΒ ΒΟΥ ΡΟΣ Ϊοῦδ Θαποδί τίθει ϑοϑὲ, 
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δεατίης δ ἰδιιίηρς οἴ (86. Βεδβὲ, δηἃ ᾿6 7 ἔδδί] δἱ- 
ἰγο. (ΤΏΘΓΟ 18 4190 ἃ ἀἰβιϊποιΐοῃ θοίνθοι 8 Γ- 
Ὀοοί8--ΕΡἢ. τὶ, 1δ---δηὰ δ]ὶρὈ6:5.)--- Οοπίγαϑὶ 
Ὀεοίποοι ἐἰμ6 κοϊάοπ οὰρ δηὰ [86 δῇοοταϊ δι 10}8 
οοπίαἰηοα ἱἰπ 1ϊ.- «εν. ὅ.1 ΤῈθ πδίηθ οὐ {86 
ἔοτοὶ! 68 ---ταϑηἴθδὶ δηά γοῖ 8 ΠἸΥΒΙΟΓΥ.---ΤΊο οἷα 
δηϊ ο5ὶ8: ΒαΌνΪοη δηὰ Ζ)οη. -- [Ὑγ. 6.1} 
Απιδσεοιμοπί οὔ 70} (800 ἔχκα. ΝΟΤΕΒ).--- ΗΟΤΤΟΡ 
οὗ ἰμ6 ΒΟΙΥ͂ πιϊπα δ ἃ οαγίοδίαγο οὗ [6 οὶ. 
--δίτοηρο τηδηϊοϑἰαἰίοη οὗὨ πππδίυγδ] 688 ἴῃ {9 
δοτγαρίοηΒ οὗἨ 86 ΟΒυτοΝ.---Ἶ ον. 8. Ηον ἰδμ9 
δι ΕΒ] γ- πη ἀθαἃ τὸ, ὉΥ ἰδ ἐονΥ ὉΪ6 δϑρθοῖ οἵ ὑμ9 
Βοδαὶ, Κορὶ ἰπ ἃ ϑίδϊο οὐ ἀδροπάοθιοο ὕροὴ ἐδθ 
Ἡοίδη, 88 ἰοης 845 (890 Ἰαι(ον δἰ 8 ὑροῦ ἴ 6 Βοαρβί. 
-- ον. 9. ᾿πιιλεν απ ὑπαεγείαηπ απο ἰλαὶ λαίλ ιοἷδ- 
ἄοηι. Ῥτγοίδῃθ Ἰδδγηΐη δ οδ ΟὨΪΥ͂ πιϊδ αἰ ογρυοί 
(ἷ8 δεϊχδιϊσαὶ ὉΠ ΘΠ ΟΠΙΘΏΟΏ.---Ἰ 9 τον] ἀ-πγο- 
ΒαΡΟ 68, 806 Εχεξα. ΝΟΤΚΒ.---ανοτίηρβ οὗ υπ- 
τοἀοοι θα δυμαδηΐ Ὀοίνοθη ἰΐθ ζα80 υὐ ἰΥ οὗἨ 
9 νος] ἀ- τῇ ΟΠΔΡΟΩῪ δὰ ἃ ἀϊδθδίραιΐοπ ἰηΐο μ68- 
(παπΐθπι, ὈΔΥθΑΥ δ, ΒΥ ΖΘΠΘΒΒ.---ΟΟη ἰδῆ 06 
οὔ 818 πανογίης ἰἱπ ὑ80 δηι 6618 οὗ ἰμὸ Ηΐοῦ- 
ΔΙΟΌΥ δη ἃ βορδυδαίβυ, δΌβοϊ ἶδπι δηὰ γᾶ σα] 8ηι. 
-Ἀ ον. 121 Τὸ ἐεὲπ λογπδ: ΟΥ ἰδ9 74}} οὗ το ]}- 
ακἷουβ δΌΒο] αἰΐδηι 18 (οἸ]] οσοὰ Ὁγ {86 συ]ο οὗ δῃ 
ἰγτοϊζίουϑ σϑὰΐσδ 18πὶ.---οτ. 18.1] οπιοηΐο 
υηΐοῃ οὗὨ 1μ9. 165 ὨΟΤΠ8. 6 Ῥτίποῖὶρὶο οὗ (}}18 
ππίου 18 ἰο Ὀ6 ζουπὰ ἴῃ ὑΒοὶν Βαϊτοα οὗ (δ ᾿ϑδανὺ, 
0056 Βδάον (Π6Υ Β.}}} ρογβϑουίθ πὰ ὑμδὸ  οι8Π. 
--ννονγ. 14. 7.6 δαπιὸ εἐλαϊξ σοηφμεν ἰλεπι. ἘΕϊηὰ 
(86 αργϑϑπηϑηύ Ὀθίγθθῃ ὑμὶπ πα οἷ. χὶϊ!. 7. ΟΥ̓́ 
8 οὐπαιοβί ἰΒτοῦρῃ [8θϑιιΐη 7] ἀοίδαϊ, πὰ 8 ἀ6- 
ἴοαι ἰβτοῦραῃ [βθϑοιῖη ] σοηαυοθί. Ἦ αὶ σοῦ- 
ἐγδαϑίϑ Ὀοίνγοοη (ἢ6 ἴπηον δορὰ ἰδ6 ουἱον του], 
Ὀοίνγοο ἐμ ραϑδίηρ τοπιοηΐ δηὰ {πο ἔαίατο, Ὀ6- 
ἔψόθη δϑοιιΐίηρ δα Ὀοΐησ, 8τὸ σοηίδίὶποα ἴῃ ἐδ 6 
φγοσοάϊηρς ραγδατδρῆ.---Τ 9 Βοδϑί 88 (ἢ 9 ΘΟ ᾳιθ- 
τοῦ οἵ ἰμο Ηαγὶοί, δΘοπαᾳαυογοαὰ ΌὈΥ (9 1μδιηῦ.--- 
Οοαρ. ἔδο ΟἹ Τ᾿ οδιδιηθαΐ ρτορμθοΐθβ δραϊηβὶ Β8- 
Ὀγ οη, ΘΘρΘοΐ ἢ Υ 76Ὁ. Ἰ1.-- ΕΘα γα] πνϊδβδίοη οὗἁ (ἢ 9 
(δὴ Κίημθ (τον. 17).-- τ ον. 16.] ἘΤμγοοίοϊα 
δαάγσιοηῦ ὑροὺ ἐμ οπιδη.---[Ὑοὸγ. 12.1 ΤῈΘ 
Απεο τ ϑιϊδα ρόνΟΥ δδὶβ Ὀυδ οπ6 λοι, ἑ. 6., 8 
δἰιονί ἐἶπιο: Ὀυὶ ἰἰ 18. δὴ λον ἰη ἰδ6 ἰμαοογδίΐ6ο- 
τοϊ σίου Β6η86, 8 ΒΟΥ δη ραϊηΐιϊ Ὠουν οὗ δ᾽ ἢ- 
(αἰίου [ἰγ4}}]. Τπθ παπΐοα οὔμ9 νυ ὶοϊκοὰ ὁσοῦγβ 
ΟἿΪΥ ἱπ βρϑοΐδὶ πηοιιοηΐβ οὗ ἡυάσηημοηῖ δη ἃ ΠΟΥΘΓ, 
ἐπγουσἣ δὴ ΔΡΟΪ ἰΐου οὔ ὑμοῖν ἰοῦ ομοΐδβιϊοαὶ 
αἰνὶδίοη, δἰἰδί δ ἴο (ἢ 6 ΟὨΘΠ 688 οὗ ἰμ)6 Βαἰηιί8.--- 
γόον. 18. ἰη τοϊδϊΐοα ἰο τοῦ. 7. ἴα Ἡδδγυοη, (δ 6 
Ὀπηαίι ΓΔ] ΔρΡΡΘΔΥδΠο6 οὗ Π9 Ἰοτηδῃ ἰ5 ἰ(86] 7, Ὃ]- 
τεδάγ, “180 αὐ φπιοηὶ οὗ (16 χγοδὺ Πανίοί.᾽" 

ΒΤΑΒΚΕ: Αρρ]ϊοδίίου οὔ [Π6 ἰιάριαοηῦ Ὅροι 
Βαῦγϊοι ἰο {μ6 ““ ἰἀο]αίγουβ Ομ τοι οὗ ἐἰΒ6 Ῥὰ- 
Ῥ8ΟΥ.᾽ ΒΒΟΔΒΟΏΒ ζὸν ἰ(δί8 ΔΡΡΪ οι οη : “(89 
ατοοὶ τδιηΐβοθηοὁο δὰ οϑἰδηίαδίΐοι οὗ (ἷ8 ΟΠ τοὶ 
ἐπ (ἢ! 9 Οχί ΓΑ] πογβΐὶρ οὗ αοὰ: ἰδ6 ὈΪΔηα Ἶ8}}- 
τηοπὶδ δὰ δαίίοτίοβ τ λιΐο ἰδ ΘΙΡΙΟΥΒ ἰο ἀγδῪ 
Ῥϑορὶο ἰο ἰἰϑο]ζ, εἰς." δογηπίοσαίίοη ἴθ ἱπίοτρτγοίοα 
85 δρὶ γἰϊ 4] δ ΟΕΥ͂, Δροβίδαν ἔγοαι Οδτὶδί, (ἢ 6 
ἩἨυδθδηὰ οἴ ἐμο Οματοῖι. [Ιἐ 18 ΘΑ 8 Υ ἰο Ιϑαᾶστὰ τ 80 
ἐΐα Ηδυῖοί ἷ8, ἤγουν ἐ86 ἀοσοτὶ ρίΐοη οὗ μον, δὰ 
ἔτοπι ΒΟΥ δηι 6818, {6 Βτνίάο οἵ (89 δῦ. ΗδΣ 
φαποδέγίδη ροϑίατο ἱπάϊσαϊοϑ ἐμαὶ δῇ ἀονῖνοα 
ΒΟΡ αἷρδί δηὰ δυϊ βου ἤγοια ὑπὸ Βοδδί δηὰ (παὶ 
δ 6 τ ]68 ΟΥ̓́ΟΣ ἰΐ ;--οἰ δ 5.0 Β658 ΔΡὈΪ ΓΑΡΙ δυὺὉ- 
͵οοιοὰ ἐμὸ Βοπιδη Ἐπιρίτγο ἰο βουβοὶ, Ὧ85 μ᾽ δορὰ 
ΒΟΡΒΟΙΓ ΔΌΟΥΘ ΘΙΏΡΟΓΟΥΒ δὰ Κίηρδ, δηὰ 88 ἴῃ- 
βιαιοὰ δηὰ ἀδοροβοὰ ἰβοη. Το οὐ βοη δηΐ 
ὈΙοοάγ δυο [οὗὨ ἰμπὸ Βθ88ὶ} 5 ἰπάϊοδίϊνο οὗἩ (6 

Ὁ]οοα ἰτβίϊ 688 ὀχοϊ(οα ἴῃ 1ὲ ὉΥ ἰμ6 ροῦβυββίοῃΒ 
οὔ ἐμο Ηανὶοί.---ἰΥὸν 4.1] Αγγαψεά ἐπ Ρωγρίε απὰᾶ 
δοατίεί: ριτρίο, ἰο ἰμαΐσαιθ ΘΓ ἀϑαγροὰ ΓΟΥ8] 6Χ- 
δἰίδίΐου ἀπὰ ρῥγϑ-θυλϊθη06 ΔΌΟΥΘ 8] ροϊθηίδίοδ: 
δηὰ σοαγίεί, ἰο ἰπάϊσαίο ἢ6ν ἰἶτβυ ἴον (6 Ὀ]οοὰ 
οὔ {π0 βαϊηί8.Ί. Το ἔγαϑ Ομυγοῦ 8 σχοϑρὶ πάθης 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἐν τοῦθ οὗ Ομ τ δὶ. Τθοτο 15 ποι ΐηβ 80 
δου Δ δ᾽]9 δηὰ πηοΐοδη ὑπαὶ ἰὺ σδηποὺ Ὧὃθ α9- 
ευϊδοὰ δἀπὰ ἀοοοταίοα τ ἃ {1π86] οὗ [818 που]ὰ. 
--νον. δ. Το πβοΐθ 68586Π06 οὗὨ ζ4]586 Γο] σίοη ἷ8 
ἃ πενδίοτῳ, Ὀαΐ δ πιψδίεγῳ 90 ἱπιφυϊίψ δὰ 411} χκοά- 
Ιοβ8ῆ 688 (2 ΤΏ 688. ἰΐ. 7). ΑΒ ὑμθ τηγδβίθγυ οὗ 
Ομγὶδέ ρϑ8868 4}} υπάοτϑίδηἀίϊηρ δηὰ ἰποϊίθα ἰο 
βοα]ΐπ 685, 80 (.9 τι ϑίονν οὗ ἰπίαυϊ! 18 σοηδοὶγοα 
ὈΤΡυτο βογρϑης-σαπηίηκς δη σοηΐδίπδ ποίὶης θυ 
ἀοοσρίΐοι ; ποίο, ἐ. 5.» (89 τι ϊΓΔΟυΪΟΒ ΡΟΥ͂ΝΟΥ Γβὶς- 
ἀφηίΐ, 88 ἐμ Ομ υτοῦ οὗ Βοῦιο ργοίθοά9, ᾿ῃ οοΥίδὶ ἢ 
νἱοίατοθ δηὰ ἱπιᾶροΒ, εἰο.--- 8 ν. 6.1] Α Ἰοδάϊης 
τιϑτὶ οὗ ἰδ ἔβ͵180 ΟΒατοὶ : ραζδη οπιο, ἰῃ {10 
{πτοθ σϑῃίατίοβ [οὗ ΒοΥ εσἰβίθηοθ βαϑοαποηΐ ἰο 
6 Ομ γί βίθη 6.8], βιθαὰ 1688 Ὀϊοοᾶ, ΕΥ̓͂ ἔδτ, {Π8ῃ 
80-64]|]1ὁ4 Ομ διϊδθ Βοθθ. (βίαγσκο δάάυοθβ 
89 ὀχδιαρὶο οἵ ἔσδηῃσο, ἴῃ ρῬδτι!ουἶαγ.)---Ἴ ὁγ. 8. 
Απά νεέ ἃ : Τι}85 15 ποῖ (9 Ὀ6 υπάοτβίοοα 88 Γ6- 
ἴεγτίης ἰο Απιϊοσιὰβ αἰ πη 86} ΟΡ ἰο βιιο} Απίιϊ- 
οἰ γι διίδη ΤΟζΘΏ 8 λ8 δίοοά ἰῃ ἰη8 δοτγοοβὶ ερὶ τὶς 
οΥ̓͂ Απιϊοοδυ8 {ΠῚ} ΜΦΡῚ Ε υἱεῖ 3).--ἡ ἀν. 9. ὅη- 
αἀεγείαπάϊπσ πὰ εοἱδάοιπ τὸ ἵνὸ αἰ οτοηὶ (μη 8. 
ὙΠΟΡΟ ἸΩΔΥῪ θ υηδοτδίδηἀϊηρ Ἡϊβουὺ τ ϊβάοπι, 
δαὶ ἰποτο οδῃ Ὀ6 πὸ τ ϊϑάοπι ψὶ  Βοὰὐ ἀπ ἀοτϑίδῃά- 
ἰηᾳ.---(βϑίανικο ταϑηϊίουβ (6 δεῦοπ πιοιπίαϊπϑ οὗ 
ονιδ; Ἀ6 ΥθΙΏΔΓΚΒ, ΒΟΥ ΟΥΘΡ, ὑπ 0 6 ΑΡοσΑΙγΡ- 
εἶσ δεύεπ πιομηπί αἷπ8 ἈδΥΟ 8180 Ὀ6 68 ἰηἰοΥργοίθα 89 
Βούϑθῃ ἴδηηουβ ῬοΟρθ8.)---Ὑ τ. 12. ατγρίπαῖ σίοδε, 
(υιμοῦ)ς: ΤΆα89 δύο (80 οἶμον Κίηρβ,---ἰον ἰὰ- 
Βίδῃποο, οὗ ΗυηραΑΥΥ, Βομθηΐα, Ῥοϊαμά, ΕἾΘΏΟΘ 
()). -θύυκδνει: ΤῸ Τῳϑ!ῦ Βυ 6 γ8 δηὰ βυσοῦμη 
ἷη Ηἰβ ΘΠ ΌΘΥΒ, πὰ ἐμ6 τηϑιη 6 γ8, Ὑγ 8 118ὺ ἰδ 6 
δΓ0 ΟΡργϑδβοᾶ, δοπαῦθσ ἰὼ ἴπ6 δι (Βοπι. ΤΙΣ, 
87).-πνον. 16. ΤῊΪ8 γοΥ80 15 ΘΕ ΛΟΙΥ ΒΥ γαῖ τΘ 
οὔ (86 ορίπἴοη (δαί ὑπὸ Βοδδβί ἀθηοίθβ ἰῃ8 ῬΟΡΘ. 
-- ΟΟτἔεαί οἱξίεα, στοαὶ βὶπδ; διὰ Ὀγ {89 δχϑδρὶθ 
οὔ β0 8 οἱ(ΐο8, τ. ο19 ΘΟ Γ168 ΔΥῸ δοἀυσοα (76 Γ. 
χχὶϊὶ. 16). ᾿ 
ΑΥΒΕΒΙΕΝ (Ρ. 317 [ἔπε. Τγδηβ.: Τπ6 ἤδοῖ 

δαὶ (0 Ηανϊοὺ ἰ8Β ᾿υάκοα ἤγϑι, 18 ποὲ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ΒΔΥΙΏΟΩΥ ΜἰῈ (86 χοπογαὶ ῥτυϊποῖρὶο, (Βα ἠυάζ- 
τα οηΐ πιιϑύ Ὀορὶπ δὲ (86 Βου89 οὗ αοα (76Γ. χχγτ. 
29 ; Ἐσοῖὶς. ἰχ. θ; 1 Ῥοὶ. ἱν. 17), Ὀυὺ ἃ τοϑίοσδ- 
(ἴοι οὗ δοίιδὶ γα ϊ ἢ 8 41]860 ἀδαεϊρηοὰ. 6 οὉ- 
)εοῦ πιιϊοῖ, ἰη οὔοοὶ, αἷοπϑ σοπίϊη68 ἰο οχὶβύ---- 
8 γαδορηΐσθαὰ 8 οχἰβιίᾳ---ι (86 ἰΐπ)6 ἑηἀὶοδιοὰ 
[86 ἐἰπιο οὗ ἐπ6 λυ ριημοπὶ οὗἩὨ ὑδο Ηδυ]οί], 18 (ἢ 9 
ΜΟΥ] ; ΤῸ ούϑῃ ἰδ Ομ υγΟἢ ΠΟΥ͂ οουγίθ ΟἾΪΥ ἐΐϑ 
ἴατον, οὐδ (ὉΓ ἰδ ΟΒατοΣ ἐζ ἴδ [86 ΟἸἸΥ ΤΟΔΙ  γ. 
Ακαϊπβί δυο ἃ Οδυγτοῦ, ἐδ 6 ποῦ] τηυδὶ ΟΘΔΥΥΥ ἰῃ 9 
ἀαγ; δηὰ ἰβογοίογο (89 Ηδυ]οὶ ἰβ ποὶ ᾿υάροα ὮΥ͂ 
ἐμὸ [Ποτὰ Ηἰ 86], Ὀαὲ Ὀγ (89 Βεοαδί δῃὰ 1(8 ἴῃ 8. 

αἀμκάξεββᾷ: [Υ6Ὁ. δ. Α πιοέλέν 9 λατίοία ἴΒ ὁη8 
ὙΠῸ Ὀτίη ΖΒ 0 οἰ Βογβίο Βαυ]οῖγΥ.--- ὕγν. 6. ΠῸ ταυδὲ 
ποοᾶβ ὃθ 4 κιδ᾽οοὶ οὗ δἰᾳῃοδὲ διημασοπιθὶ (ἢ δὲ 
ΟὨπν θυ ϑηβ, ΟΥ ἔπ 0860 γγῖῦο Ῥγοίθῃὰ ἰο Ὀ6 Ομ τἰ βίη, 
68 τοϑοῖ βιο ἢ ἃ ρΡ488.---[ εν. 16.1 ΤῊ Οδ μοὶ α 
διδίθβ ὙΠὶ|,ΆΎΪῸ ατοδὶ ραν ἐμουιβοῖνεβ δοδοι 88 
86 ποτκ οὗὨ {Π|ὸ ἀοοίγαοίΐοη οὗὨ ἐπ ῬΑΡΒΟΥ͂. 

ΠΑΈΜΜΕΕΚΥ (2 αι Τλϊεν ἐπα ἀν 7αἰεολε Ῥγορλεῖ, 
Ῥ. 36) : “ΤΆᾺΘ οτἰχίῃ οὔ Βαῦο] [Β4Ὀγ]001 ἰβ τὸ- 
Ἰαί6, ὅπῃ. χὶ. (οορ. "πὶ ὁ. χ. 8-12). Τμὶδ 
[ἀφπ. χὶ.] 18 (86 δᾶπι σιδρίοσ νι ϊοῖ, ἰῃ (8. 860- 
οοῃμά γῬαδγί, αἷνοσ 8:6 ζΟΒΟΔΊΟΩΥ οὗ (6 οῃοβοθα 
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Βῃομἶί6, ΑὈΤΘΑΒΑτη, δηά οἷο868 ὉΥ ἀοϑοτί δίῃ ἰἢ 6 
ὁχοάο οἵ Ἰ᾽᾿ογδὰ δηὰ εἷ8 ἔδαν]γ ἔγοπι Ομ δά θα δηὰ 
1Ποὶνρ δηίγαποο ἰμίο Οδῆδβηῃ. Ἦδτγο, ἱπογοΐογο, 
Ἧ6 δἰγοδνγ ἢδγτο ἰμο Του ἀδίΐου δηὰ ὈσχΙ μη ΐ ἢ ρ8 
οὗ (μδί χστδηὰ ἀπα]ϑιη τ ΐο ταπα ἰὨγου ἢ 186 
8016 οὔ {πὸ δεαοτοὰ  ιις ἢ 8 δηὰ ἰδ 6 δη τὸ ἃ ἷ8- 
ἸΟΥΥ οὗ πιδηϊὶ πὰ ἀονῃ ἴο (06 οοῃθυϊιιπδίίΐοι. 
ΤὮο υυηάον οὗ ΒαῦοΙ πτ88 ἃ βταηάϑοῃ οὗ εἶπαι τ ἢ 0 
βΒοοδοι δἱ δἷϑ δι ογ, δὰ Ὠἷθ δᾶ ψἯπ8 Δπιγοά, 
ὃ. 6.. Γοῦε]1, Ηᾳπ,δη δυγοβδῆσο Ὀ81}} [Ππ6 ΟἸΕΥ̓ δηὰ 
η6 ἰοἼΤΟΓ, (ὁ πιαζα ἐἰδεἰ ῇ α παπιέ---,;,οἵ ὁ (86 ΠΟΠΟΥ 
οὗ Οο(᾽ 8 παπιο; οἵ ἰΐβ ΟΝ δίγοηρι δὰ ν}}}-- 
μοὶ δὲ {(Π)ὸ Ὀδἰιοϑὶ οὗ 6οὰ. Τ8δ 'πποῦ πιοίΐὶγο5 
ψογο που ῃ 5 οὗὨ Δυγοζδῃο6, οὗ (0 ἀοἰοαίί ου οὗ 
τὴδὴ δ οἵ 58ε]{.᾽ 

ΟΒΠΑΝΤΕΡΙΒ ΒΚ τὰ δαύδβαυεξ, 26 7Τοεζχονμί, Ὁ. 
117, Μαπ Καπη Ζεφγέπ. ἀαἰ ἀἐ στοπά ἀεΥ' ἱεσεηείεἰ- 
ἑΐησ ἀεν δες τῇ κερὶ γοεάφ {γί ἐπ ἀ6 ραγααι7-ὑεἰο76. 
Ῥοελ τοαί ἄαατ πος δἰδεοὴί ἐπ ἀεί αἰ σοταεεη σεπαπιά 
«οογαϊ ἀεί ζααα ἀἐν δίαησ, εἰς., υεγχτυσί ἘΠΗΠΈΕΤ πιεῖν 
ζίεωτ ἐπ σεδίαἰίε. 

[ἔτοιη ΤῊΝ ΟΟΜΡΕΒΕΚΗΒΝΒΙΥΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΥ.-- 
Το [οτὰ ἰδ κοι ρἰθηβυγα ἴῃ δϑιϊδίγιης Ηἰ8 Ρδο- 
Ῥίο σοπσογηΐηρ ἰ86 τοῶβοῦ δηὰ θαι οἵ Ηἶβ 
λαιϊκχηοπίβ οὐ ἢ] ΘΏοα 68; ἰδ 8. ΒΟΥ ΤΥ ποὶ ὈΘ 
ἱπυϊπιϊἀδιοἀὦ ὉΥ (ἰπ0 πογογιιγ οὗ ἤθη, ΟΥ ἔδὶ] ἰὸ 
δίοτε δηὰ ργαῖϑο Ηϊπὶ οἢ (δὶ δοσοουηί.--ΟὋἀτοδι 
ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ, ΡΟ δηὰ δρίθῃαοῦ, σοσιπλ οη}Υ ἔδοά 
86 ρῥγὶὰθ δηὰ Ἰυδίβ οὔ [ἢ Βυπηδη δοδασί; γεί (Π6 
ἤογαι 50 ΒΕΟΌΡΙΥ δρδίηδὶ Ὀίνίθ τϑηζοδῃοο.--- 
ΤΏοδοὸ ψἢο Δ᾽) γθ οὐ ἰοπιρὶ οἰἰθτβ ἰο0 βίῃ, τηιδὶ 
Ἔχροοῖ τθοτθ βδργαναίοὰ ρυηΐδδεηθηὶ, ἱῃ ῥγο- 
Ῥονγιΐοη ἰο {89 ἀσχζτοο οὗ ἰμ9 τιΐδοιίοζῦ ἀθῶο ὉΥ 
Ἅθι., (ϑ00Τ11.)}] 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΕἸΨΤΕΕΧΤΗ. 

Εν ϑρεοαὶ Ἐπα-“μάσπιεπί; Τυάσηεηί προ Βα- 
ὀψίοπ, ατγίλ-ρίείωγε. (ΟἿ. χοϊϊϊ.) 

Θεπεταὶ.----“ δὶ 6586} {121 αἀσωρηὶ οὗὨἩὨ ΒαΌγΙοΙ 
Ὑ Ὠϊο 1168 ἰῃ ΠΟΥ ΤΟΥ͂ ΔΡΡΌΘΔΓΔΠΟΘ, δηὰ δ88 Ὀ66 ἢ 
ἸηδΔηϊ οϑι6α ἰὼ (ἢ Ἰἰχῃΐ οὗ θηνθη, 5 ΠογῸ υἢ- 
Το] οἀ οἢ δασγί ἰῃ ἃ αἰδιΐποὶ βοσίϑ οὗ ϑυοϊυϊίϊ οηδ. 
ΤῊ ἤγϑβι Αοὶ οὗ ἐπ ᾿πάκποηΐ, 858 ὁχοουϊοὰ ὈΥ 

ἐδ Αηρεὶ ἤγομι Ηδαγνθῃ, σοηδἰδὶβ οὗ ἐμὲ υογάϊοὶ 
ὍὌΡου Βεαυγίοη, (89 δϑοῃίθποο οὗ Ὀϊνίηο 5.166. 
ΤῊ βεοοῃά Αοἱ 8 ἐμο ἱποϊρίοπι ὀχεοουϊίου οἵ 

1860 ᾿υἀκπιοπὶ ἴῃ (86 δοοὶαὶ βρῆιοτο οὔ }ιδίϊσο. Τί 
6 ἀἰν δὰ ᾿πίο ἵνγο δοίϊοπα: (1) 16 Ῥθορὶθ οἵ. 
αοὰά ρο ουἱ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ (γ6γ8. 4, 6), δῃὰ (2) (88 
νου] ἰβ σοπῃητ δϑεἰοηοὰ ἰο τοδοὶ δζαϊηδὶ ΒδΌγϊοη 
πῃ Ρυτβάδηοο οὗ (116 Βα1ὴ9 ἸΔῪ οὗ Υἱοΐοποο 16 ἢ 
8810 ΒΕΥΒ6Ι Γ 888 ὀχϑγοϊβοα (τοῦδ. 6, 8). Το υηὶ- 
γΟΥΒΔΙΥ οὗ 6. ᾽υάρηοηὶ 18 ΟΘΣΡΓΟΒΒ6α ἰῃ (6 ἀ6- 
ΒΡΔΙΡ δηα Ἰδιμδπηίδιΐοη οὗ 4}} ὮΘΥ δ᾽] 168, λ 0 8Γ6 
ἴοο σού ΓΑΪΥ ἰο [δἶζο ΠΟΥ ρϑτί, Ὀαὰὶ γοί ΔΥῸ βίγ οΚ ἢ 
τὶ μὸν. Το (πἰτὰ Αοί ἰδ {π96 σοταρ]ο6 Βἱβίοτὶο 
τορυαϊαιίοη οὗὨ Βαῦν]ου, οχϑουϊθὰ ὈΥ {86 δίτοῃ κα 
ΑὨμροὶ ἢ ἃ τι ΠἸϑίοπο, ἴῃ 8 δγγῦ}16 δοί. 

ΤῊο 8019 οοηϑι ἐ86 (86 ρστοδίοϑε ἰσασθαγ οἵ 
(86 νογὶά, σομρὶ οί ἰῃ ἐλσγδ ον ἥυε Αοἰδβ, δοοογὰ- 
πᾳ ἰο {86 ργοδίθνυῃΡ. οὐ 1688 ῬΤΟΣΑΪΏ6Π06 ὈΘΒίοΟἾΘὰ 
ὌΡΟΣ (9 πιϊἀά]ο ἰΐοτη: 

1. Το συὶ οἵ ΒαΌΥ]οη ἰοΝναὰ8 Βα ΔΗΪΥ ; 
2. Το χοάς οὔ (μ6 ρθ0}]6 οὗ αοὐ ἔγοπι δΒοτ; 

ἢ 8. Το γοδοίϊοῃ οὗ ἐμὸ δΒοβίῖϊο πουϊὰ δραϊηϑί 
ΘΡ; 
4. ΤῊα Ἰαπιοηίδίΐ οι οὗ δον ἔγί θη 48---ἃ Ῥτοϊυ ὰθ 

ἰο ἰμ6 πα] οαἰδδβίγορῃο: 
ὅ,. Τὴ 8π8] οδιββίγορ!Ὦθ. 

ΤΗΕ ΒΕΝΕΙΓΑΤΊΟΝ ΟΕ 871. 590ΗΝ. 

Τηὸ Απησεῖ νυῦο, ἀεδοοπάϊπσ τονε εασυεπ, ἐφ έοπιθ 
(λε οατίλ υἱιὴ λ γαάϊαπεε, διὰ Ῥγοοϊδὶπιδ {μ6 ζα]} 
οὗ ΒαΌγΙοη, ͵.8 δἷβο, σίἱιβουὶϊ ἀουδί, {86 δοίυδὶ 
δΡΙΓΙ(Δ] δΔυ ΠΟΥ οὔ ΒΡ Ἰυάρστιοηι. ον δα Β65 
στεαί αμίλοτγίίψν, δ ἃ ̓ ΥΔΏΒΡοΟΤΙ 5 Β6Υ λυ σαιεηϊ ἔχοι 
Ηφδυθη ἰο θῦῖΒ. Τθδι 5, (Βδί ᾽υά μυνοεὶ νυν δ ἢ 
8 ΙΓ ἀφοϊοτοὰ ἰπ (μὸ βρίιοσγο οἴ οοἰϑϑιῖοὶ 
ϑρίγι, τὲ {π6 ἀοἰποδιΐοη οὗ ὑἰμ6 ομδσδοίοσς οἵ 
ΒΑΌΥΙΟΩ, πονν, ἰβγοῦυσὰ ἰμ6 ΒοΟΔΥΘΗΪΥ ΣΙ υξαῖτα- 
ιἷοι ῥτγοοθοαϊΐηρ ἔγοπι ἰδ ς ΑὩρο], Ὀεδοῦιθδ 8 δι ὺ- 
76οἱ οὔ ἐμθ πηΐϊνογδαὶ δοῃβοϊουϑεθϑ οἵ σηϑηϊὶ πα. 
Ἦὸο Βοϊὰ ιπδὶ ἐμὸ ΑἸ μοὶ τοργοβοηῖδ οὐδ ὶῖς 
Ομτιϑυ ἰδ ἴῃ 86 [}]}] ἀονεοϊορτηθηΐ οὗ δα 
Ὀδδαίν οἵ 118 ἸΏ ΓΑ] δὰ Βαπιδῃο ὑσὶποὶρΡ]68. ον 
Βδθγϊοη 88 ουϊταχοὰ 4}} ἐμ ε86 ρυϊηςὶ ρ}.β, ἔγοιβ 
᾿θΘΡὶγ οὗὨ οοῃβοΐίθῃοο ἴ0 {86 γοσοροϊ(ίου οὗ ΡΘ Ὁ] 16 
Ἰαν. 8886 85 ρογυοσίοα δον οἹδίτη ἴοὸ Ὀ6 86 εἀ- 
οδίοΣῦ οὗ ταδη κί πὰ ἰπίο ἰδ 9 οχδοὶ ὀρροεῖϊε, Βανί 
Ὀθσοοῦλθ ὑμ6 δοάμυοον δῃὰ ἀεβίγουον οὗ Βαϊ ὩΣ ΕΥ. 

ΤῊΘ ΟΥΥ οὗὨ (μῖ8. ΑὩκχοὶ 15 ΓΟ] ον Ὁγ ἴδε τϑύζ 
οι Ηεανεπ, ἰἢ 6 ϑοηίθῃ 66 ΟΥ̓́ ὁ ὨοαυθΪΥ ϑρῖτιι, 
186 ἰδνν οὗ 80 Κἰηράοπι οἵ Οοἀ---ἀφο]λτδίογυ, οἱ 
86 οἢθ πεαπὰ, οὗἩ πὸ τὶψῃιϊ οὗ {Π6 Ομ σοι (εοπεα 
"οτιλ οί οΥ λέγ) διὰ, οὐ {μι οἴδεσ βαρὰ, οὔεδο σί βοι 
οἴ (890 διδίο (γεονπιρεῆεε (ο λετ), δὰ Ἐχρτθβδίης ἴ- 
Βαϊ, ἐμ γα, 88 (86 βρί γι οὗ Βίβίοσυ διὰ ρορέτῃ, 
ἴῃ ἐμ Ῥογίγαγαϊὶ οἵ {πὸ βατοδί Ἰδπηιδηΐδί;ουθβ.0 Το 
ἱγαρσίο σοϊουίηρ οὗ (18 δηιΐγο Ἰυδρτιηοηί- ΒΟ 9 
8 αἀἰβιϊποι]γ Ὁσουμδὶ ουὖἱ ἴῃ 41} ἐ18.; 1 15 ματστιὶ- 
ΟΟΪΑΡΪΥ Ῥγοιμϊποηΐ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἴῃ (86 δΒγιβῦΌοϊϊο 
οχοουϊίοι οὗ [86 ὅπ] σαί δδίγορὨ 6. 

δρεεϊαὶ.---,ον. 1] ἯΡο ἰ8 (86 ΑὩροὶ πῆ]ῶο 
δοπλο8 ἀονῃ ἔγοπι ἢ εᾶυθῦ, διὰ νθοες σίοτυ ᾿ἰρσῶι- 
68 86 Θδτί ᾿--ἰ ιν. 2.1 Τμθ τοὶ ΧΒΙΥ͂ ΟΥΥ οΥεῦ 
Βενγίοη. Ζαἰΐεη ! {1αἰΐη οὐ ἰμὲ ρμεσίεος δοσ- 
(ἸΙΥ (Π δὶ ΒΑΌΥ]ΟΙ τοὐδῥ 7αἰδ οὐ φαγί, οὐοθ 85 
8:6 λα αἰγεαάν 7αἰϊεη ἴῃ (86 δὶ οὗἨ Οοὐ.---Ὁοε- 
ἰγδδὶ Ὀοινῖχί τ πδὶ ΒΑΌΥ]ΟΣ βουϊὰ Ὀ6 διὰ πρὶ 
8.0 μ88 ὈθΟΟΙΙ6.--ΓΥ ον. 8.1] ΒΑΌν]οΣ ΒΒ ἰσϑιθ- 
κτοδδίου δραϊπδὶ στυδηϊκὶπα : (1) δρδὶ πδὲ ἱμ6 5οσ- 
ἑἴοπα, (2) δξαϊπδὶ (μς ἀΐησα, (8) αζαϊπδὲὶ (86 σγϑεῦ 
δηὰ στγεαί.--- ον. 4.1] (4}} ἰο 186 ροορῖε οὗ Οοά, 
ἴο οοπιδ οὗμἑ ὕγοπι Βαὐνίοπ : 1. Μεδηΐηρ οὗ {δο 
68}}; 2. Μοῖίϊτνο οἵ {δο οδἷ] ; 8. Νορίοοι οἴ (80 
6411 (Ἰδεϊ πον δηΐϑ); 4. ΜΙιδιοιγρυοίδεϊοι 
οὔ 189 6811 (δορδυδιίβαι).-- -[Ὑ τα. 4, 6.}ὺ ίνοσβο 
οσοηπάυοὶ οὗ ἐδὸ Ουτοῖ δηὰ 16 νοσγὶ ἃ ον σὰ 
ΚΟΥ ΒΑΌΥ]οη.--- ΕΟ ΓΙ θυ ΓΟΥΥ τίχδε οὗ {Π6 του]. 
ΤῊ]8 ΓΘΙΠΔ ΙΒ ῬΌΓΘ ΟὨΪΥ ἱῃ ΒΟ ΤᾺΓ 88 ἐϊ Τοιωδὶ 85 
οὁχοσυίΐου οὔ (Π6 γί δῃὰ ἰθορδ ἰἰϑεὶ ἔγρθο ἔγοιι 
[δπιδἰοἴβῃ).---Ὑ7γ. 8.1 Ἐδθοοιρεηδο οὗ οοσρο- 
τοδὶ ἤοσῪ ῥυάκιηθοηίβ ΌΥ 8 δβοοῖὶδὶ δηὰ πρίγιυπὶ 
δυάᾳιιθαι οὗ ὅτο.--- ὕοτγθ. 7, 8.1 Οοπίγαϑὶ θ6- 
ἰνϑϑη {86 Βα Υ δε [-Ὀπάϊης οὗ ΒδΌγΙου δηὰ 
ΒΟΥ ἐπιπιϊπθηί δηἀ στοδί ἀδὺ οὗ λυάριηοηὶ.--ἘΠὸ 
ΟἿΌΥ οὔ ϑονθὴ Μουηίδίῃβ: γεδίο Γάδ διὰ ἰο- 
ἀδν.---[ 6 γ8. θ-1θ0θ.1 Τ6 ἰΒτεθ Ἰδεηδηίδίϊομδ οὗ 
ιη9 ποῦ]ὰ οὐδοῦ ἰδ ἔΔ}} οὔ Βαῦν]οη. Οοιπιοη 
οδαχδοιουϊβδιίοβ οὗ ἰδοῖ : 1. Α υἱὸν οἵ Βοσ ζ8}}- 
2. ΑἍ βἰδηάΐϊηρ δίδασ οἵ δπὰ σχείγαϊξηκ ἔχοι 
ἰακίης ΒΟΥ ρᾶατί 8. ρμδυίιϊοϊρδίΐοα ἴῃ ἰδ6 
δίγοϊο ἱμδὶ 888 195 ὉΡρομ Βον---Ὅαι ἴῃ (86 Βοῖ- 
ΤΟΥ͂ οὗἩ (δῖ5 του], ψῖῖ ἢ πο Τϑοορη 08 οὗἁ {6 
}υμιῖσα οὗ 86 Ὀ]ον,, οὗἉ (8 Ὠδίῃυτο Ἀ9 8 ἡπάξτιηρῃϊ, 
οΟΥ οὔἐδο Φυάρο ἯΠο ᾿'886 ᾿Ἰηδὶοιοα ἰι.--- αν α 5 
υάχυιοηία, οασίβ᾽ 8 ἰγαροά θδ.-- - [τβ. 9, 10.} 
Ι,αταθῃιδίΐοη οὗἩὨ (Π6 Κίηρθ (8660 Εἔχεα. ΝΟΤΕΒ᾽.-- 
γοσϑ. 11, 16-17}. 1απιοπίδίίου οὔ ἰμὸ κτοαὶ, 

8:6 Βυρρογίοσθ οὗ {πὸ ἸυσχυνΥ οὗἩ [δ φαγίῆ.--- 
[ὕετδ. 117-19]. Ιϑδιμοπιδιΐοα οὔ 186 Ρ]ο8 οὲ 
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ἰγδαδθβιηθῃ.-- - ΟΟἸὨ ΕΥ̓ δηὰ αἰν βίοι οὗ οκοὶβ- 
ἐἶσαὶ ἱπιογοϑίβ ἴῃ (μ6 Ἰδιηθηίδί οἢΒ ΟΥ̓ΘΡ (μ6 ζ4]] 
οὗ Βαῦγϊ]οη.---Ἰτοη] 8] δμυτηογδίίου οὗ 80 ἀθργο- 
οἰδὶοά χοοὰβ οὗ ΒδΌγϊου (νεγβ. 12-11).--- 48. ὑμ9 
Ομυτοῖ ἰῃ ἰϊβ ἯΔΥ, δὰ {1.0 βίαϊθ ἴῃ 8 ὙΔΥ, 80 
δοΐθποο δηὰ ατί ἰπ ὑμποὶτ ὙΔΥ 8.0 δοῃοοσποὰ ἴῃ 
(6 ἡαάσιποηλ προ ΒδΌγ]οη.--- 6 ὑπϑρὶ γί. 4] 
Ἰδιαθηίδιου οἵ ἰμ 9 νον ἃ οὐϑῦ ἰμ6 ζ411 οὗ ΒΑ ΌΣ]οα 
δομ᾿βἰη8 {μ6 ζοτπὶ οὐ ἐμαὶ για χαιθηύ τὶ οἢ 18 Ἰαίον 
ἰο ἀεβοοπὰ ὑἀροη ἰμ9 πμου]ὰ.---ἰ τ. 21.1 Ὑπὸ 
ΒΥτα 16 δοὺ οὗ (9 Ββίγοὴρς Απροὶ, 8 γοργοβοηίδ- 
ἰἰοη οἵ ἰ89 ργαπὰ δη8] σαίδβϑίγορῃο ἰ(β6].-- 
[γοτ5. 22, 28.1 ΒδΌν ]οπ᾽ 8 ἀδβοϊαίϊοθ. Ηδοσ βρὶ- 
εἰ 4] ἀοδβοϊα οι 8114}} Ὀ9 Το] ]ονγοὰ ὈΥ͂ 8 ϑοϑί 6.16 
ἀσϑοϊαίίοη, δπὰ ἐο ἐδμὶ5ᾳ α ἀοϑδοϊδίΐοῃ οὐ Ὀιιδὶῃ 6 88 
8δπ6 οἵ δοῖιο ἰἰθ 8}}8}} ϑυοοθοά.---ἷ ον. 24. Τ89 
δατηπὶὺ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΒ᾽ 5 συ]: 8816 18 (Π 0 ΤΠ ΓᾺΘΥΘΕΒ 
οὗ κι 6 Ῥγοόρδοὶβ δῃηὰ βαϊηίβ.---Τ}}}8 ΤΟΓΒΘ 18 81}0- 
Ρ᾽ οπιοπία] ἴ0 τόν. 8. : 

ΤΑΒΚΕ: ον. 2; σοπρ. ἴδ. χχὶ. 7; Φ26:. 1ϊ. 8 
180 τγοροιἰΐϊοι οὗ (89 ποτὰ [,αξοη} 18 ᾿παϊσδιῖνο 
οὗὨ ἴι6 στοαί 685 δπά οδοσίδ᾽ Υ οὗἉὨ {[16 ζ4]].---Υ̓͂ οτ. 
4, Τμῖ6 ἐχοάδ ἴθ Ὀ5864Ὰ Ὄροη ἃ ρστασίοιι8 ἰεααὶπ 
οἰ οὐ (Π9 ρατί οἵ ἀαοἀ. ΤΠ Π6 ΓΘ δ. δοτίδϊ ἢ χζγϑδάοβ 
ἴα (80 ὀὁχϑουί(ΐοπ οὗ ἱΐ, δηὰ 1ἰ ᾽8 ρουογ αι 88 ζοϊ- 
Ἰονβ: 1, ΠΙᾺ (86 λεαγέ, ὉΥ ἃ γἱχδὶ Ὀο]Ἰ οὗ δηὰ 
ϑεκοονϊεάσιηθη οὗ ἰδο (τυϊῃ, δηὰ δαϊγοὰ οὗὨ 
αϊθδο ἀοοίγίηο; 2. ἮΙ {6 πιοιλ, ὉΥ ἃ Ῥυδ]1οὸ 
σοηζοπβίοη οὗ 86 ἰγυΐι, δηὰ σο)οοιίοη οὗ ΘΥΓΟΥΒ ; 
3. ΜΒ (μ89 δοάν, ὉΥ 8 σοϊπαῷ ΔΎΔΥ ἔγουι (ἢ) 086 
ῬΊΙδσοδ ἰη πιΐϊσῆ ΒΑΌΥΙΟΠ [1858 118 (ΤΟ 6 δηά βι- 
Ρογβε  θη.--- οὐ 5 Ροορὶα δηὰ Ομυτοῦ ΔΓ6, ρδτ- 
Ὁ1 11, 60}}} ἐπ ΒαΌγ]οΩ, δἰ μοαρὴ ἰάάοη ; οἰοῦ- 
τὺΐθο αἀοα οσου]ά ποὶ οοπιπιαπὰ ἰμ6πὶ ἰ0 σοτηθ οι. 
--ἰ. ον. δ.}] βδῖπβ ἐπὶ ΟΥΥ υπἰο δλνοη (ὅση. 
ἦν. 10), τβοβο πιθᾶϑυγο 8 (11, δὰ ὑροῦ νυ ἢ] ἢ 
618] τυΐπ [0Ἰ]ογ}8.---τῦον.. 7. ΤῊ θη9 ψΟΤὰΒ ἅτ 
δ θη ἵἴγουι [ε6. χὶ τί. δ-10. Το ργοδίοσ [86 86- 
ΘΌΓΤΣΙΥ δηά ρῥχίάθ οὗ (μ9 ν οκοά, (86 τον ἰδτεὶ- 
Ὅ]ο 18 δεῖν ῥα ϑποηὶϊ.---ὕογ. 8. 495 ΒδΌγ]οη 
Ὀσγηδά ἰπποσθηΐ πιαΡίγτα Μἰἢ ὅτ, 80 8}}}} Βἢ} 9 
Βογβοὶ Ὀ6 θαγηδα πὶ ἔγο.---Ἴὸν. 10. Τὸ ἴδαν 
οἴ ἰοτπιθΐ ΤΩΒΥ͂ ΟΘθ86 8 (οὔ ΔΙῸ} ἴο0 ΥγΘπιοΟΥΘ 
ἕδν ἴσοτλ ἰῃο86 τὶ πῆ τὸ ᾶΥο δβἰηησα, Ὀυϊ 
ἴονο ἰο αἀοἀ δἷοπο οδῃ παῖ ἰ(μοὶν βίη οἀΐουβ ἰο 
Ώ5.--- ον. 12, ΟΥΚΒΝΕΙ,: [61 08 χα ΠῸΣ ἰγδαθΌ ΓΒ 
εἰιδὶ νὰ} ὁπάυγο ὑο δἰθυῃ Υ̓ ; πουρῆηξ 5 δἰθγῃ) 
δΑΥΘ (δὶ ποῖ ἰα ἄοηθ τϊζἢ ἃ υἱονν ἰο οἰ θυ πῖυ. 
ον. 16. Το νουϊὰ ἀοδβ ποὺ τουσῃ οὐοὺ ἰδ).6 1095 
οὗ οἰδγ δ) βαϊνδιΐίοη, θυ ΟΥ̓ΟΥ ἰμῸ 1088 οὗ τίσ 68 
δηα οσίογῃα] πιδζηϊβοθηο9.---ἴ ον. 20. [{ 18 δἰ {{|6 
ονηί}}} οὗ ου]], πὰ δὖ Ὀιϊνίμο υϑηροδπσθ ἐμαί 
ἐδ6 Ῥἱουβ Γο)οΐο6.; ποῖ ουύΐ οὗ 8 οΑΡηδὶ τηἰπαὰ δηὰ 
δοϊίεϊονο, Ὀὰὺ Ὀγ (6 ογάΐπδπδο οὗ αοὰ δηὰ ἔγοιι 
ἐμ ἴον οἵ σὶρ ϊθουβηεδβ (Ρ8. χοὶ. 8).---ον. 21. 
ἼΠ6 νἱ ε[κεοά (4}} ἰπίο {809 ΔΌΥΒ8 οΥ̓͂ ρογ᾿ἰἰο 85 
δίοῃοβ [8}} ἱπίο (6 δῦγβ8β οὔ (9 βοδα. Τδαὶ τ ϊσῖ 
ἐμ νου] τοζαγὰβ 85 δ ἐκ ἢ οχδ! οα δη 4 }}Υ τηθοίϑ 
Ὑἶἷ0} ἰμ6 ἀφαρον 14}} (Εζεκ. χχὶ. 26). .---Ἄ ἐν, 24. 
ΤπΠὸ βλυ βίον οὗἩ ἰγὰθ Ὀ6᾽ΘΥΟΥΒ ὑπ 6 Ὁ ἢ 6 ῬΔΡΆΟΥ͂ 
8 {πὸ {86 πιυτάογ οὗ ἴΠ6 βδίηϊδ ἴῃ {μ6 Ὀορί παΐης 
οὔ «μὸ που]α.---ατοαὶ οἷο δύ ἀφείγογεὰ οὴ 
δοοουῃΐ οὗ [86 ΠΙΔΗΥ͂ Βα Θπογτηοῦδ δβἰη8 (δὶ 8.6 
σοπμπλ ἰἐοα ἴῃ {8 6πι.---αοὐ τοοκοηβ ἴο (89 σἤδτρθ 
οΥ̓ (86 πίίοκοὰ 411 ἐδ βἰῃβ οὐ ἐμοὶ δηδοβδίουγδ, 
Ὀσθόδδιι56 ὑπο ν᾽ ἰγοδὰ ἴῃ ἐμοῖν Τοοί-δίορα (δηὰ (ἢ 6 
καῖ οὗ ὑμποῖὶν δησοΒίουβ δἰίδίηβ 115 σοηϑυϊηπιαιίοη 
δηα πιοτι ἀΐπῃ πη {ἰμ6πι]. 

ϑελιὶωπδεί ζὰτ ΟΠεπὸ. «“οῖ. ἀμνοὶ εἰποη γειζτί ὁ τ 
(Ρ. 2859): ΤῊ τποϑὲ ὑογσί]6 (ἴῃς ἴοῸΣ ἃ Βυμηδη 

δου Υ̓ 8 θὰ (86 8841}. οὐὗἩ ἐδμὸ ϑαγίμ, ἐμαί 
Βῃου)]ὰ ρτεβοσῦθ ἴὑ ἔγοτῃ σουγιρίϊοι, 18 ἰδίῃ οὐΐ 
Οὗ ἴι Ὁ ἀθαί οὗ δπιίχγαίίου, στ θη {1.6 ΡΓΟΡΒ οὗ 
{μ6 τοίίϑη Ὀυϊἀϊης ρσίνθ ΨΥ, Ὑμθη [μοῦ ἰ8 Ἰοα 
ἔοτι ἃ ἔγοηχ βοάοιῃ, Ὀδσασδο ἰθογΘ 8γ ποὶ αουὐϑῇ 
(θη τἰχμίθουβ τθη ἐμογοίῃ. 

[ἔτοπι Μ. ἤξκνβυ: γεν. 4. Τμοβα {Πὺ δτθ 
Τοδοϊνοὰ ἰο ραυίακ τὶ νι ϊοϊοὰ τὰθὴ ἴπ ἰδ οὶν 
815 τη8ὲ ΓΟσοΐνο ΟΥ̓͂ ἐμοὶ ῥ]ᾶζιι68.--- τ. ὅ. 
ὝΈΒΘΩ {86 δ: οὗ 8 Ῥθορὶ8θ τοϑθὴ ὑ0ὉΡ ἴ0 ΒροαΥθῃ, 
(6 ταὶ οὗ ἀοἀ ν|}} τϑδοὰ ἀόνῃ ἰο ΘΘΓΙἢ.--- 
Ψον. 7. αοἀ νὶ}} ργοροτγίΐοι 86 Ῥυηίβῃπιθηὶ οὗ 
ΒΙΒΏΘΣΥΒ ἰο ἰδ6 πιοδϑιγθ οὐὗἨ (οὶ τψνὶοκοάῃθ88, 
Ῥτὶὰθ δηδ βουσίν. --- τ. 9-19. Τήε ρίοαδωτρα 
ΟΥ̓ εἰπ ατὸ διιέ 70γ α δεαδοη, διὰ ἰδ 00 Μ1}} οηὰ ἴα 
ἀΐδια} ΒοΥΤΟΥ͂,.] 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΞΙΧΤΕΕΝΤΗ. 

ϑεοοπά δρερίαξ Ἐπα-υμάσπιεπί, οΥ ἐλε ὕμασηιοπξ 
“ροπ ἐλε Βεαδὶ (.4πιιολτίδι) ἀπά δὶ Ῥτορλεί, 
δ. Πεαυεηῖὶν Ἡοτία- ρἱοέμγε 97 ἐλ Ῥιοίοσγψ. (ΟἿ. 
χἰ;. 1-16.) 
Οεπετναῖ.---Τ 9 ΒΘΑΥΘΏΪΥ Ῥοβί- οο] ταί ἢ οὗ 

ἐμ0 λυάχπιοηῦ ὑροὴ ἰἰ6 Ηδτνὶοὶ ἰββιι68 πῃ ἃ ΡΓΘ6- 
οοἸοὈταίίου οὔ {μ6 τηδυγίδρο οὗἩ {60 Βτ 6. ΕῸΡ 
{6 Ηκτεϊοὶ δηὰ {μ6 Βνῖἀθ Ὀθᾶγ ἰονατά δασδἢ οἱ ΠΟ Ρ 
89 πα βϑοϊαὈϊα Γοϊδιΐοη οὗὨἨ ἃ σοῃίγδαϊςίοΥΥ δπηιὶ- 
{1190819ὅ. Πἤεαυεπ, οὐ ἰδ 6 Ομαχτοῖ Ττὶ ρῃδηΐ, δηὰ 
ποίὶ ἀοὐ᾽ 5 ΟΠ τ ἢ οη δαγίἢ, σοἸ Ὀταίθθ, Ῥυφ- Θηγἷ- 
ὨΘη Υ, λό )μάγηιοηί οΥ λὲ Πατίοί; ἴον ἀπ χα! θὰ 
βία πα-Ροϊπῦ 18 γοαυϊδὶίο ὕον (18. σοἸοὈταί οη, δηα 
ἢ ἸΟΒΒῸΡ ΒΡ εἰ 5, συ σαν ταϊπβ, 10 τοῖα ΘΆΒΙΥ 
ἀεχοπογαίο ἱπίο ἔβη δι! οἶδα. Ενοα ἴῃ {Π6 ΤρΑν θη 
οὗ σοῃβυπιδί 6 Βρὶ γι ἰὶ 11{6, 110 Ῥοβιινο γοβυὶὶ 
οΟΥ̓͂ ἐδαὶ )υάριπιθηΐ 18 {η6 {πὴ ψ ϊο 19 ὅταί 
γοὐοϊσοά οὐογ. 76ὲ δαϊυαίίοπ απὦ [ἤδ6 σίοτῳ απά 
(λε »οιῖσοῦ αγῷ οἱν Οο 8. Νοῖ ὑπι1}} δίιον (8185, 1θ 
(Π6 Βα(᾿βοιίοι οὗὨ }8εῖδ6 οι 6 ὑροῦ (γοτ. 2). 
Το ρογίοοι βχοάηρθεββ οὗ ἰὴ ἡυάρτηθηί 18 ποχί 
Βοὺῦ ἤογτι  (γϑῦ. 8. ΤῈ ψ μο]9 ΒΟΘΥΘΗΪΥ͂ Ροβίς- 
οοϊοὈταίίου οὗ (ἢ 6 υδχιιοηὶ 18 σοπιρ]οἰοα ἰῃ 88 
ΔΗΓΠΡΒοΩν, ἱπ τ σι (μΠ6 πϑίαυΓΑΪ τ ὶϑί 068 5661} 
ἰο Ὧ6 ἱηγογίοά, ἴῃ (Ππαῦ ἴπ 9 {σεηίψ- 00, ΕἸ εν 
απά ἔοι» 76: }οττὶθ αἰΐϊον {Π6 Απιρη, ὙΒΙΟῺ 18 
Βυρρίοπιοηίοα ὈΥ τ6 {πὶτὰ Παϊίεϊυγαλ. ΤΒὰδ᾽ 
ἃ ἰΒτοο-ο]Ϊὰ δου ΗδΔ]|1]6 1}. 8 ἀσνοίεα ἰο 
(6 τοὐοϊοἰαρθ οσὸν ἴμ0 ἡπάρχπιοηί. Τη6 ΟΒυγοἢ, 
οἵ θΘοἀ οῃ φαγί 18 ποὺ σοπηπιδηἀοά ἴο Ἰοΐῃ ἴῃ (89 
οοἰοὐτοιίοι, δα ΒῸΡ τολοϊ οἰ; 88 πι65 (8:6 [ὉτΠὶ 
οὗ ἃ ῥτο-σο]οῦταϊϊοι οὗὨ {86 πιαγγίασα οΓ (λ6 βτίάο. 
ΤῊΘ ἀο]ἑηοδιίοι οὗ {86 δἰ πυρὶο, γοΐ δυραδί, Δ οτη- 
πιδηΐ οὗ ἰδ Βιῖάα, δηὰ {6 σἱονι οαίοη οὗἁ (88 
ἰπταϊμϑηΐ πιϑυγία χα, 8γ6 (ο]] οσ οα Ὁ ἐδ 6 ΘρῬθδγ- 
δῦ οὗ (6 Βτιίάαρτγοοπι, δομΐης ἤγοπιὶ ρφαδνυθη, 
οη Ηΐα ψϑύῖκο δηὰ νυἱοίοτὶουβ ταϑγο ἢ ἀρδὶπϑὺ 189 
Βραβί. Ἶ 
ϑρφοϊαῖ. --Γ ονβ. 1-4. ΤΒτοο- Ὁ] 8 17αἰ οὶ )αἢ 

οὔ 186 σμυτοῖ Τυϊα ρθδηΐϊ ονοῦ (110 [8]] οἵ ΒΑΌγ- 
Ἰοη. Τΐβ Τοαίαγο ἰδ {Π6 ΠΟΥ δἰ κηϊδοβηΐ, β' 69 
ἴς ἰΒ ΒαγΘ ΟὨἸΥ (μα (16 Η 4116] }4}} ΔρΡροαγβ ἴῃ 
[80 ΑΡοσϑαῖγρϑο. Τμθ Ηδ]]ο} 48 18. 4180 Ρ}11]0- 
Ἰορσίσα!Υ εἰ χηϊβοαηῖ; ὡελοναὶ, (ἦε Οουεπαηί- Οοά, 
8 αἰοτ 64, Ὀδοδ86 ΒαΌΥΙοΙ οὐβοιυγοὰ Ηἰβ ρἼΟΥΥ 
δὰ μόνον (ο ἐἰβα υἱἱοτηχοϑί ἱπτουρσὰ μον ἰΔοἷδ- 
(Υ: ἴα {πὶ 886, ὁπ. {π 6 οπα παπά, δοττυρίοα (ἢ 9 
δαυ ἢ στ μον ᾿ΔοΟἸ ΙΓ, πα, οα ἀμ οδποτ, Κι ]οά 
(6 Βογνβηῖβ οἵ Θοἷ, ψ'ιο βοιι χα ΗΪδ ρσίοτγ. ΤῺΘ 
τἰβίπα οὗὨ 1386 βπιοῖα οὗὁἨ Ποὺ ἰογηοπί ὈΘΟΟΠΊΘΒ 8 
ΗδΔ)]} οἰ υ ἢ 848 δῇ οἴδγηδὶ Υἱβ᾽ Ὁ1]0 δϑβυγαμοθ (μδὲ 
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{Π6 δβαϊναϊίΐοῃ δηἀ (διὸ φμίουυ διὰ ἰδ ρονψεν οἵ 
Οοά, ἴω γϑαφοπιϑά κοι} δ, ηγὸ δβί δ Ὁ δ οὰ [ΓΌΟΓΘΥΘΡ. 
--ἰᾷζ ον. δ.)] Το ΒρανθηΥ ογάορ [ὉΓ ἃ ζοποιαὶ 
Βοηᾷ οἵὗἁ ργϑῖβο.-- -[γεγη. ὁ, 7.) Τὼ βοὺρ οἵ 
Ργδίβο: 1, Το βουμὰ οὗ ἰὶ ; 2. 756 οοπίοηίβ οὗ 
ἦι.- τυθ τουτί ρσο οὗ (Βὸ δῦ. [ἰ νὶ}} δϑβϑθα- 
(ἰδ }}γ οοηδἰϑὺ ἴῃ {80 ἤδιηθ οἵ αοὐἀ᾽ 5 ρἷοτγ.--Τι0 
ὈΘΒοΙ αἴης οὔτ ρίοτγ οὗ Θοὰ σοηδί(α{685 {πο Ὁ]} 88 
οὕς Ὀεαι θὰ. Το ὉΪ158 οὔ (89 Ὀφδιϊβεοα 18 [86 
Βἰχιοϑί σον δοδιΐοη οὗ Θοά.---Β᾽οϑδεὰ διὸ (ἢ 6 
ὑαθα Ἰὴ Βοδεί, [Ὁ {ΠῸΥ 588}} 866 Οοἀ.---ἰ τ. 8.1 
86 γί ἴῃ ΒΟΥ δαογῃπιθηί.-- ἢ δη 1 6518. ἰο 

(6 Ηδυ]οιῖ ἴῃ ΘΓ χογᾷοοῦβ, Ὀυὲὶ Ὀϊοοά-Θο]ογοά, 
διιΐτο.---ἰ εν. 9.1 ΒΙοαβθάηεδ οὗ ἰμοϑα ἮΏῸ 8ΓΘ 
6816 ἰο [86 πιδττίαχο οἵ (6 ψαπιῦ.---ΕὙΘΤῪ Ῥτα- 
γψιοῦ5 Ὀφδίϊίυἀὰθ 828 (ϊ]5 [ὉΥ 18 θη δηὰ κεαἴῃ,. 
ΤῊ 15 ἴσαθ, ΔΌοΥΘ 4δ]], οὔ {80 Ὀδδιϊ ἀθ8 ἰὰ Μαῖι. 
Υ.; δηὰ αἷβο οἵ {δὲ ἴῃ ΒοΥ. χίν. 18.--αοα᾽ 9 
ΜοΟΓὰΒ, ΡΌΓΟ δββοη(ἰδὶ ἤδοῖβ: ΤΏΘΥ ΜΠὴ ὍΘ Τ08- 
εἰεδιοὰ ἴο 00 (Π60 τηοβὲ τϑὰὶ γϑδὶ (165.--- 76 ν. 
10. Βεροδιοὰά γχορυάϊδίϊοη οὗ ἰδ8 πουϑὮΡ 
οἴεγοὰ ὉΥ ΨΦοδῃ ἰὸ βδῳβοῖϊο Ὀοΐη 8 ---- ΟΟΙΠΡ. 
σΒλρ. χχἰϊ. 9. -- Τὸ τιδαβῦγο οὔ ἰηνδτγτὰ ἀε- 
γὙοϊΐϊοη ἰβ {8:6 Ιηθαβῦγθ οὗ [06 ΡΌΓΙΥ͂ οΟΒ (19 
ΟΓΒΒῚΡ ΜΠῚ6Β ν οὗεν ἰο Οοά. Τμὶβ ἱηπαγὰ 
ἀονοιίΐου, ΒΟΥΘΥ͂ΘΥ, ἰ56 οί ἰο Ὀ6 ἀεοδιιεὰ δἰπιρῚν 
πη δοσογάδῳσο υχὶτἢ ἋΣ ζθο]ης ; Ἰεδϑὶ οὔ 811, 88 
ἃ τῇ Γ6 Θοδβίδιΐο βοη( ποθ: Ὀυΐ 4180 ἰηιτοϊϊοοίι- 
ΔΙ}, δηὰ 28 δὴ οἰ ίοοὶ σϑδάϊΐῃ 688.---ἼΒὸ τὶ 088 
οΥ̓͂ (φοπμδογηΐη ) 768ι.8, {8.9 ΓΘ 8] ΡΓΟΡΒΠΘΟΥ͂ οἴ ἐμ᾽8 
ῬΟΥ ἾΒ ΒΙΒΊΟΓΥ. --- [γετβ. 1]-106.1 Τὸ Βυϊάο- 
ἔτοοιη, ἰ Ηἶΐδ ρσοϊηρ ἤογι ἢ ἤου 86 δηδ[ὲ στο θρ- 
(ἰοῦ δηὰ διρδηῃσί ραίΐοη οὗ ἰμ9 Βειίαθ: 1. ἢἰβ8 
ζογ ῃ-ροίης ἴγοῃ ἢρδαγοη; 2. Ηἰβ οδβδγδοίοῃ; 
8. ΗἾδΒ Δρρεάσδῃοο; 4. Ηἰβ {{|6; δ. ΗἾβ. ΔΡΩΥ ; 
6. Ηἰ8 ρον ν (τον. 18); 7. Ηἰ5 σἱ ιν. 

Βταβκκ (τοῦ, 1): 2]αἰεἰυ)αλ. ΤΟΥ͂Θ δ ΒΟΓΟ, 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ, 88 δ᾽ βίου ἰο {86 εἰχ Ῥβδὶπιβ, ἔγοτῃ (ἢ 6 
οχ δὶ. (0 (110 σχγνῖὶ., τὸ ΒΙσ ἢ θγ οα]]οἀ (Π6 κτοδί 
Ἠα]]οἸυα, δθὰ ποθ δυὴς δ ἷχἢ ἐοδβιίνα β, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ δὺ ἰμ6 Εθαβὶ οὗ ΤἈΠογηβοοβ (ΡΒ. οἷν. 
88).--Ἴ ον. 2, ἔσομι Ὀουΐ, χχὶΐ. 48, Κρ] πον, 
ῬονΟΥ, δυο γ, δα] ΓΘ Ὠ (8 --- 8}} οδηῃοὶ 8676 
Ὑθ6η οι Μ|}18 ἰο Ρυπίδ. 116 ὕξδαγβ ΠΟΘ οὔ 
ἐμ οπὶ.---Ἶ ον. 8, ἔγοπη ἴ8. σχχίν. 10.---ὖογ. 4. 
Τθ6 ρῥγδίϑο οὗ σοἀ ἐπδὲ ἐββδιι6 5 ἔσο 8 βοδγὶ ἐμαὶ 
5. [}} οὗ αἀοἀ, δ}16 πη κΚἰπάϊσα οἱπον ποδτίδ ἰὸ 
Η!5 ργδίβοι ---τῬ ον, 6, (Τ|ν 8. σοῦβὸ Ββίδυκθ ἱπίου- 
Ῥγοῖϑ Δ5 Βοϊ]άϊης ον ἢ (ἰνθ ρτοδβροοὶ οὗ 89 ὁο0η- 
Ῥογδίοη οὗ "96 2ε»13.) ΑἸΒουρ {π 6 γ9 ΔΓΘ 
ἀΐνογβθ τοΐοοϑ δηὰ ρονϑυβ, θοῦ ἷβ γϑί 0Π6 
Βγνίτιι, οπο δὶ ἢ, ὁη6 ΘΟηΒΟΏΔηΟ66 οΥ̓͂ {Π6Ὸ τ}}0}6 
Οδυγοἢ. -- ον. 7. ΤῊ ρῥτγορδγαίίοι οὗ (6 Βνιἀθ 
ΘΟ β15(8 ἰῃ ΒΘΡ σοηῃδίϑης γ Ὀδοοπιΐ ἢ  ΟγΘ 404] ]- 
ϑδοά ἔογ πὸ σϑοθρίΐοῃ οὗ 81] {110 ᾿Ρϑαβυγοβ οἵ ββ8]- 
γαῖα δοαυϊτοὰ ὈΥ μὲν Βτίἀθρβτοοπι.---" ν. 9. 
Ἡτὶι6. 89 Ὀϊνίηθ δυι ον ν οὗὁὨ {π6 πιδίίοῦ ἴὸ 
8 τοοογἀορἀ δηὰ οὗὨ (ἰιἰβ δῃίτο Βοοῖς 18 (09 ΤΠ 00 

ΒΙΥΟΏΘΙΥ ᾿πάϊσαίοα, (Π6 ποτ ὕγοαιθηῖ (ἢ 9 οοσυγ- 
ΣΘΏΘ6 οὗἁὨ {18 ὀχ ργθββίοη (σἂ. ἱ. 11,19; 11. 1, 8, 
12, 18; 1}.ΟὃΣ1,.7,.14; χὶν. 18).-ἰ εν. 10. 
Φοι νῶ9 ποῦ χηϊδία θα ἴῃ ἰΐ6 ρογβοη οὗ {Π6 
Αὐχοὶ, ΓῸΓ 86 νοὶ! Κπὸν ἰδὲ Ὠ0 Ὑδλ8 Ὧ0 ὨὈΪγ]η6 
Ῥούβοῦῆ. (ϑιατκο βοῦθ ἩΣΟΏΘΙΪΥ δ δϑυτηθθ ἰδαὶ 
ποὶ ΟΥΒΕΙΡ, Ὀυῦ ΟὨΪΥ δὼ ἢ α)0}]0 Θχρτγοδβίοῃ οὗ 
Τανούθῃσο, ἰ8 6Γ6 ἀοηῃοίο.)---ἾοΥν. 11. δθανθη 
ορϑη8 Ὀοίογο ΟὨ τὶδί, οι ἴῃ 189 δοηάϊ(ῖοη οὗὨ Η 8 
να π} ΠἸ δίοη δηὰ ἴῃ {ἰΠῶὶ οἵ ΗΒ ὀχδί δι! 0ῃ..-- Υ̓́ ΟΥ. 
1.2. Ομνῖϑο ἢ28, ποὶ οπθ, Ὀὰϊ πιαὴψ ΟΥΟΎΏΒ, Ὁ6- 
Θὰ 0.89 Ηο 85 κιαϊηθα ἸῺ Υἱοίογίθβ, διὰ 18 ἐμ6 

ΤΗΕ ΒΕΥΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 51. 590ΗΝΏ. 

Κίηρ οἵ Κίηκ8.---ὕ ον. 14. [{π Ά οδυθῃ] {89 ζ8}18- 
ἴα] τὸ χσεβρ  οβδάθηϊ ἴῃ τ ϊῖς 6, ἰδοῦ ὰ δετὸ 
ΒΟΥ ΤΥ ὈΘΔΡ ([)6 6ΓΟ83.---Ἴο γ. 10, Κιηρβ εβὸ- 
ποῦ ὈὉ6 ΒΑΡΡΙΟΥ (δὴ ἴῃ γὶοϊάϊης {πουιθοῖτοῦ σοῦ- 
)6εῖ8 οὗἉὨ Ομγίϑι. 
ΒΡΟΒΟΕΟΝ, διίένγιπεη αὐ αἐγ Οἰεηδ. «70λ.. Ὁ. 

182. [ὲεν. 12, 4πάαοη Πὼ Λεαὰ πιάὴν ετοιτη.) 
Το βανίου γ᾿ Β παν ογοῖσηβ. ΟἿ, γα πεὶ] ἀβὸν 
ἩΠδὶ ἃ Πεαα ιἰμδὶ ἴδ. 118 οπέάγουβ ἰδίουν 790 
μδῦο Ὠοὶ Τογροίίθῃη. Α Ηεδὰ (δαὶ ὁὔσο γοεϊϊποὰ, 
ον Υ δὰ ἱπέδῃιϊ ο, οὦ ἐδ Ὀοδοπὶ οὗ ἃ ποδιδῇ. 
Α Ἡεδὰ ιβδὲ Ὀονψοὰ τὩΘΟΚΥ δηὰ ἘΠ ΏΡΙΥ ἴδ 
οὈθάϊθησθ ἰο ἃ σδγροηΐοσ. Α Ησραδὰ (διδὶ 1ὰ ᾿λ|εγ 
ΣΘΔΥΒ Ὀοοδθ ἃ νοὶϊ οὗ Ὑϑορίηᾳ δοὰ ἃ ἰουβιδία 
οὗ ἐθῶγ8 (9 6τ. ἴχ. 1; ΗθὉ. ν. 7). Α Ηρρὰ πϑοῖὸ 
δνοδί ἮΔΒ 88 ἰὶ ΜΟΙ σΓοδί ἀγορβ οἵ ὑ]οοά, [2]}- 
πα ὕροῦ (89 δασίι ([ὺκὸ χχὶΐ. 44). Α Βελὲ 
ιμδὶ τγδϑ δρὶῦ ὕὑροῦ, Ὑδοδο ᾿αὶσα πεγὸ Ρἰυοκοὶ 
οαἱ. Α Ηοκὰ πδϊοῖ δἱ ἰδεῖ, πὶ (89 Τρατίηὶ ἀδαι- 
εἰγυσρῖο, πουπάοαά ὉΥ (ἰὸ στον οὗ ἰβοΓΏ5, ξϑῦε 
υἰίοτδῆοθ ἴο (ἢ ἰοντὶδο ἀδαί ἢ -ΟΥῪ (6. χχὶϊ. 1): 
7 απα ϑαδαολιλακὶ  (Τλο ἀεαίλ-οτν 'τῦϑ: ξαϊλα, 
ἱπίο Τὴν λαπάνε, εἰ.) ΑἜ Ηοδὰ ιδαὶ δἤεννεγάβ 
βἷορί ἴῃ 186 στᾶῦο; δηάἀ---ἰο Ηἰπὶ ἯΠο Ἰἰτεῖ δαὰ 
γ8ἃ5 ἀοϑά, δηὰ Ὀδμο]ὰ, Ηθ 19 ᾿ἰνίης δον ἴογενε- 
ἴθοτο (Βον, ἱ. 18), Ὀ6 γκίονγ--- Ηδοδα ἰδεὶ τοθὸ 
διίδίῃ ἔγοαι (ὴ9 βτᾶνθ, δπὰ Ἰοοϊζοὰ ἄἀονῃ, πιὰ 
δοδιΐηα 6γ68 οὗ Ιονο, ροῦ {86 ᾿γοΐαδὴ 80 δίοοὶ 
τοουγηΐπα ὈΥ ἐδ) δορυ] οτο. 

[ἔτοαι Μ. Ηκκπδυ: ον. 10. ΤῊ 8 ΤΠῪ δοη- 
ἀθιπῃϑ {86 Ῥτγδοιὶοο οὔ (δ ρδρὶδίβ ἴῃ ποσδδι ρρίυς 
(16 δἸοτηοη 8 οὗ Ὀγοδὰ διὰ πίῃ, δηὰ βδὶπίβ, δυὶ 
δη618.--- το ΤῊΣ ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΒΙΥΕ ΟΟΧΕΕΣ- 
ΤΑΒΥ: οτδ. 1-4. ΑἸ} ϑανϑη, τοδουπάβ τὶ ἰδὲ 
εἰ κ Ῥγαῖϑ98 οὗ αοὰ, τ θοπονον Ηε εχοσῦί68 Ηϊδ 
“ἰτὰο δῃὰ σὶ ϊθουβ ῥιἀκτιοη 8 οἢ 1μ056 πὶ 
δογγυρὶ (89 δασγί ἢ τεΐτ ἢ ρατγηϊοΐουϑ ῥτἰποῖρ!ε5 δὰ 
ὈΠΘΟΟΪΥ ρῥγδοίϊοοθ, πὰ Ἡθθη Ηδ δυδηξεβ [88 
Ὀϊοοὰ οὗ Ηἰβ βογσυδηίϊβ οὐ ἐμοῖς Ῥεγξεουίοτβ. 
Ἧδο ποῦ δι (ὮΘΥ δὶ ἰἄτονν οὐν ᾿Ὠβὶπαδι]008, 
ΟΥ ΟΡΘΗΪΥ δβρεδαὶς οὗ οὔθ γ δοὰ ΕΥΥΔΏΠΥ, 98 
μβοαγὶηρ οὔ ἐμ686 τἱ χιιϊθοῦβ λυ χκιοηί 8, Ὀθι τεθεὶ9 
γ 80 ὈΪΔΒΡΘΙΔΟΙΒΙΥ ΔΚ ρατί τὶς ἰδ δδοιοὶεβ 
οΥ̓ ἀοἀ βηὰ ρὶεδὰ δαραϊπδὶ Πα ἀθα! πρ8 ἰοψεγὰβ 
μοπὶ ἢ (80011.)--- εν. 10. 1 189 ΚΒ εϑὶ οἵ ΒΟΥ 
οτοδίυγοβ στοδιὶν γαγ δηὰ ἀρφοϊά θα ]γ γοΐρε κβόνε 
Ββοποῦ, ον ΒαΙΌΪΥ δου τὸ δἱπέαὶ πογϑ οἵ 
(9 ον ὈΟθδΔΥΘ Οσβοῖτοβ  (80017.)---ἔτοι 
ΒΑΒΝΕΒ: ὕεν. 1. ΑΙ μᾶὶ (πϑγο 8 οἵ δοδοῦ, 
δου, Ρονογ, ἰπ ἰδθ χοδοιιριίου οἵ (6 ποηϊ, 
νεϊοημϑ ἰο α6οἀ, δηὰ βουϊὰ 6 αεοτὶ θεὰ τὸ Η]β. 
--πΡτοὰ ΒΟΧΑΚ: εν. 10. ΤΆε ἐεδείπεοην οὐ “τ: 
ἐς ἐλα δρίγι( 97 ρτορλεςν. Τπὸ (Ὠδῖωθ οὐ δαγάεα 
οὗ (9 Βιθὶθ ἰβ δοδῦβ. Νοὶ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΥ͂, ΒΟΥ 
Βοΐθῃοθ, ΒΟΥ (ΠΟΙΟΥ͂, ΠΟΡ ΤΙ ΔΡΌΥΒΙΟΒ, ΒΟῸΣ 550" 
γαϊλίγ, Ὀυϊ εδωι. Νοί πιοσὰ ἀἱδίοσῳ, Ὀαΐ Βίϑι 17 
858 οοῃίδἰηΐηρ 6508. Νοῖ Ιμ6Γ0 »οείγῳ, Ὀυΐ ΡΘΕ 
οἰ δογίης 908ι8. Νοὶ δεογίδὶρ Ζυϊυγο εΥθδί,, 
ἀατὶς οὐ Ὀτίχας, ργοϑεπιθὰ ἴὸ {6 τίον οἵ 189 
ουτΐοιϑ ΟΡ Βροουϊδιΐνο, Ὀυὶ 795118 ; ΘΔ ΒΥ ΟΥ6Β.3 
διὰ Βορθ8 δῃὰ ἔδασβ οὨ ἢ δ8 Ἰἰηϊκοὰ πιῖὶὶ ΒΪπ.} 

ΒΕΚΕΟΤΙΟΝ ΞΕΥΕΥΤΕΕΧΤΗ. 

ϑεοονὰ ϑρεείαίὶ Επά-μάσπιεπί. Ὁ. Ἀατίλ- Ριεῖατο 
οἹΓ ἰλ6 Ῥιοίοτῳ οὐεν ἰλ6 Βεαεῖ. 7λὲ Ρατοιεια οἵ 
Ολτίοι )οὸν Ψυάσηιεπί. Τλς ΑΠΠεππιαὶ Κυιφάοαι. 
((ἡ. χίχ. 11--ς. δ.) 

Θεπρταὶ.---- ΝΥ ο ταυβὶ ἀϊδεϊπσαϊδι Βοτο: 1. ΤῊ8 
ῬΓΘιαΐδο οὗὨἨ 189 ἰδβϑὶ (ἰπιθ, ἐμ ζδδέμγεβ οἵ 
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ἩΒΟΝ τὸ ἰὁὸ ὃ6 μεϊμοροὰ γοῦχ ΟΥὮΘΣΡ 885- ὃ ρτυϑϑδὶ ἰοιηωρίδιΐοη, 4 στοαὶ ἰγίδὶ οὗἩ οπάυγδποο, 
δῶζ68; 2. ΟἸ τὶ’ 8 ψ8Ρ, ἰπ Ηἰβ Ῥαχοιδίδ, νἱἢ 
ι.6 Βοδβδὲ δηὰ 0 Εδ᾽86 Ῥγορδεὶ, δῃὰ ὑπὸ ἡυὰρ- 
τοθΐ ὑροῦ μαι δὰ ἰμοὶς Απιἰοὶιγ  βιΐδ [κῃ α- 
ἄομα ; 8. Το οδδὶηΐης οὗ δαίδη, δηὰ ἰμο Μ||]60- 
πἷἰδ] Κίηχάοπι ἰμυ5 ἰεἰγοάἀποκρά,. 
16 Τοαίατοϑ οὗ ἐδὸ ͵ἰ68{ ἰἶπηθ, σοΥτοϑροπάϊης 

ἰο ἰδ οιαγδαοίον 88 ΒΟΥῸ ρῦθ- Βυ ρροΒοά, δγὸ υἱϑὶ Ὁ]0 
ἰγουρδου ὑπ 6 Θϑομβδίοι συ οὗὁ ἰμ6 ϑογι ρίυ ΓΕΒ. 
866 Μαιι. χχὶν. 22 β4ᾳ.; Ματῖκ χὶϊἹ. 21 8ᾳᾳ. ; 
1υκο χνὶϊ. 26 84ᾳ.; χχὶ. 206 84ᾳ4ᾳ.; Βομι. χὶ.; 2 
ΤΏο649. ἰἱ. 7 δ,ᾳ.; 2 Τί, ᾿ἰὶ. 1 8β4ᾳᾳ. ; 2 Ἀεὶ. ἐἰϊ. ; 
1 Ζ2οδὴ ἰϊ. 18; Φυὰο 14,16. Οοιρδγο Θβρθοί αν 
80 ἐοτπιὶηδὶ ροϊηίβ ἰὰ 89 σγ6168 οὗ (0 Αροοδ- 
Ἰγρ56 ἰϊδοὶϊζ: οἷ. 1. 20; νἱ. 12 βαᾳ.; χ. ἴ;: χὶ. Ὶ; 
ΧΙ! , -ὐϑθορί πηϊηκ, Ραγ σα ΪΥ, τὶ τ σον. 11; χνὶ!. 
16. Τλο860 γαῖ ΔΘ ἱποὶ ΡΊΘΏΛΥ βοὶ ἕογι ἴῃ [0 
ΟΙὰ Τοοιαιιοπῖ ; δορ. 19. Ἰχὶϊὶ. 8ᾳη.; ΕΖΟΚ. 
Χχχυϊ. 3883 : χσχυχυὶῖϊ. 21]: ἢδη. ἰχ. 2: ἢοβοϑ χὶν. 
θ: 2061 ἰἰἰ. 1; Ζορμδηϊδα; Ηδμς. ἰϊ. 6; Ζοοϊι. 
χἰὶ. [ὑ ϑῃουϊὰ Ὀο ποίο, (δαὶ ἰῃ Ζοομανὶδῃ 88 
ΜᾺ} 49 ἰῃ Βσοϊίοὶ θο ἡυάἀκηιοηΐβ ὑροῖ ἰμ6 
μδιίοῃςξ δῖο αἰβιϊηζυϊδμοά : οἱΖ. ἃ πηοτο Βροοΐδὶ] 
οΏ6, ζο]]ο το ὈΥ (86 τοβίοσγδίίοι οὗὨ ἴδγδαοὶ, δηὰ ἃ 
ἄοθογαὶ οὔθ, πὶ σον (89 οπά-ἰἶπιθ ΟΪ0868. 
Οοσιρ. Ζεοδ. χὶϊ. δηὰ χῖν., δηὰ 4130 Εσοὶς. χχχυὶΐ. 
ΝῺ χχσχυὶ!. δηὰ χχχὶχ. 

Τμὸ βρίτίτ 8] βἰἰυδίϊοα τ ΐοῖι δβαρογίηθσοθ 
(89 βγιιρίοπιϑ οὗ ἰμ9 ͵δϑί ἰὐπι9 σοῃβὶβὶβ ἰῃ (89 
Θοπρ]οὶθ βοουϊασίσαϊϊοπ οὗ [86 ΟΒΌΓΟΝ ---ἰ 9 ΘΔΣ- 
882] δοουγὶγ οὗἩ Ομ τ ϑιΐδη8, (80 δρί για 4] Ἰυἶκ6- 
᾿ΔΙΙαΠ6858 οὗ οοπαταορδιίοηϑ, 8η οσχίϊηοίΐου οὗ 
ἐδ οἱὰ ἵοοϊ οἵ Ομ γἰϑίθπάοα,, δῃὰ 8 σοσγεβροθάϊηρ 
οχιοπδίου οὗἩ ἰδ9 Κἰηράοιμ οὗ αἀοὰ διιοηκϑὶ 68- 
ἰδοι δηὰ Ζ6ενγ8. 
Το δοίυ.] ἀδίθ δὲ τ ϊοἢ {89 1Δ8ὲ (9 ὈΟκῚΠ8 

ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 τὶ} [86 74}} οὗἩ ΒαΌγΙοη. Το ὁ0ῃ- 
δυπιαίο ΑπἰἱσΡἰ δι δ 7 οὗὨ {μ6 που] δ 885 6χο- 
οαἰοά Ἰυάκσιιδηί ὑροὰ (9 πδυορίηρς Απιϊοδτὶ5- 
εἰδοϊγ ἱπ [86 ΟΒΌΓΟΙΝ ; {89 ζΌΓΙΠΘΡ Β85, ΒΟΤΘΥΘΥ, 
ἄγατη δὰ δροϑίδίθ οὗἨ 89 Οδυγοῖ---ἰθ Ε4]89 
ῬγορβΒοί---ἰηῖο (5 δογυῖοθ, δῃὰ πῖι ἢ 18 Βοὶρ ἱΐ 
ΟὈϊδίηῃβ ἃ βοοίδὶ υἱοίουυ, ἴῃ ἰμδὶ τὸ κατέχον 18 
ἀδίκου ΔΎΔΥ (2 ΤΉ 688. ἰϊ. 6), ΟΥ ἰᾷ (δαὶ ἐμθ ἐνο 
δου οἵ Οἱ! (Βον. χὶ.) δύο [εἰ] οὰ, 
Απιοιτ  ϑΔ δου ο- ἢ Υἰϑι δὶ, οχρροϑοίης 

ἐϊδοῖ 7 ποῖ ΟὨἿΥ πη δἰογδγο 68), Ὀὰὶ 8180 ἰῃ δϑοίδ- 
τῖδῃ δῃπουποθιηθηίθ οὗ ἤεγε ἱα Οὐγίϑέ δὰ 772εγςε 
ὡὲ ΟἈτίει, ᾿88 ἰυτηθὰ ἱπίο ρβουἀο- Ομ τὶ ϑιΐδ Απιὶ- 
οδτίδιϊδηὶγ; ρῥγδοίσδὶ δἰ ἢ οἶδα, οσ 89 ποραϊΐοι 
οὗ 1} ἔμ, ..845 Ὀσχοίίοη ἃ ᾿γἱὴᾳ ῬΟΒὶ Οἱ Υ 80} 
Ὑ 16. ρτγοβϑοῦίο8 πη ἀοἰ δοδίίοι ουθη (0 ἴδι9 
Ῥτοἀυοιίοι οὗὨἩ ϑ ἰδὸ αἀεύεα πιαπ, (89 ουϊηϊπδίϊ οι 
Ῥοϊπὶ οὗ ἐδ Απιϊομ εἰδιΐδη ἰθπμάθηον. ΕῸΡ Βυπ,δη 
ἀοἰδοαίίοη 18 δἰ {15 Ἰυαμοίυγθ Ὧ0 ἸΟΏΧΟΥ ἃ ““Ὑοτ- 
ϑιἱρ οὗ χοηΐυβ,᾽" Ὀαΐ μ0 ἀοἰοαίΐου οὗἉ (δ) ᾿η85868 
-- ΔΎ, πιοζο, οὗ πὸ Μεαεί, οὗ ὑπΠὸ Ὀταϊ8] ΡΟΤΤΟΥ 
δὰ σδυπαὶ 561[-ϑϑοκΚίὶπς οΟὗἨ (8.6 τη888605, δΔηὰ ἐπὶ8 
ζυπἀδηνδη 8 }}ν ἀορτανοά χη ο ρα] Ἰσϑίϊ οη τλιιθὲ Π6- 
ΘοδδδΥΪ Υ, ἐμ βου ἢ 6 τογδὶρ οὗ ασίίαίοτε, ἰᾳγη 
ἱπίο (μὸ υγουβδὶρ οὔ ἐλε ασίίαίοτ κατ᾽ ἐξοχήν. 

Τ8ὸ δοίυα] πιδτῖς οὔ ἢ 1δδὲ βῃοτί, Ὀυὶ στίονοῦβ 
ἐΐϊηθ, 18 ἃ βοοὶδὶ ἰϑυγοῦίδη ἩΔΒΪΟΝ ἀουἾ οΡ5. ἴῃ 
ΘΟΙΡΔΗΥ Ὑἱ (8.6 ρΥΪΏο610165 οὗ Απ στ δι δη 1 Υ. 
Το μοτνοσίοἃ δοπρτοχδίίοδ οὗ 9 Βοδϑὺ 866}. 
ἴο0 αἶγα ᾿ἰ861 ὁ ἀοριμδίϊσα] δηα δυταθο] οὶ 588 09 
ὉΥ ἐκ δἷχη οὗ γοοοχκηϊϊίοπ, ἐμ 6 τρϑτῖ οἵ ἰ᾿ο Βοδδί; 
ἐδο ἴδ᾽. 00] [411 αηάον (86 δυι116 5Βοο18}] ἜἊχοοη)- 
τηυηἰοδίίΐοη οὗ (πὸ Ἰ688ὲ ἐο. ΤῸ οπαγθοίογὶδ- 
ἐ165 οὗ (8 ΖΥΙΘΥΟΙΒ ἰἰπη9 ΔΥΘ: 8 ᾳγοδὶ ὑθδϑιϊῃρ, 

ἃ κτοαὶ ριυγχίηκ, 411 οὗ νι ῖσ, Βοτονον, ροβαϊὰ 
ἷπ 6 ξγοδὶ ἀοθυοϊοριαοπίὶ οὗ (6 βοαϊοὰ. Τὴθ 
ἰγαϊί8 οὔ ἰμ9 ορργοϑϑοὰ ῬἬϊἀουν ἐμ8 ἀθυθὶορ 
ἱπίο ἰ86 ἰγαὶΐβ οὔ ἰμβὸ Βτίἀθ, δηὰ ἰμ9 οΥ 
ΟΥ̓ (μ}9 ορργϑββϑὰ ζογοϑβ 13 γᾶ (0 Ηδθδυθη (09 
ΧΥΪΙΣ. 1-7). 
Το Ρασγουδὶδ οὗ Ομ τἰδέ ἴου Ὑ87 διὰ υἱοίουυ ἷδ 

ΠΘΓΘ, 85 ἴῃ {π6 Οοδρε]θ, μϑγδαϊἀϑὰ ὈΥ βίχζηβ ἴῃ 
Ἠρθανθη δηὰ θδῦι!. Ὦ τμ6 σοβιΐοδὶ δἰ χη οὗ 
πὸ Απσεὶ εἰαπάϊπσ ἐκ ἰλὲ δ δια ρτοοϊαἰπιϊηρ ἐμ 
ΔΡΡΥοδοδίηρ λυάρτηρηί, [Π 6 σοϑιγΐο)] δ᾽ κῃ ἢ) ἐμ 9 
Ἐδβοβδίοϊορί αὶ ὈΊϑοοῦγβο οὔ ἐμ βοτὰ σογγοβρομὰ. 
ΤΒο οὐ ἶσα] βίῃ οα ϑαγί ἢ 18 ἐμ 9 σοηϑυταπιδίθ 6Ο0Ὴ- 
ΒΡΊΓΔΟΥ οὔ (6 ἀίπσϑ, ἑ. 6.,) (89 ΒΡ οτίοτβ οὗ Αηίὶ- 
οἰ γἰβιϊαἶγ, δὰ {μον ὑτορδγαϊΐοα ἴον Ὀδιι]9 
διξαϊηδί ΟἸγὶδί. Οορ. Ῥϑ8. ἰϊ. [ἡ χοϑρϑοί οὔ ἐδ 9 
ἀΔΥ οἵ τορο]]ΐοῦ, [π᾿ ἐοἸ] οί ρς ἀοοϊαταιϊοη ΒΟ 8 
βοοὰ [ῸΣ ετοῦ : 70-(ἀαὐ Βδγνὸ ἱ Ὀοκοίίθη 1 696--- 
ἑ. ἐ., Βοῦ Τ)θ6 ἰπ ΤΟγ4] ἀοπιϊπίου. 

ΑΒ ἴο ἰδ αίι16 1.86]7, (ἢ 9 ὅ'ϑον ἰαἰϊτηδὲθα ἐδλδὲ 
{80 δδῖωθ ἰυτη οὗ δἴὔαϊγβ ἰδίῖκοϑ ρἷδοθ μοῦ 88 ἴῃ 
86 Ὀυϊάΐης οὗ (89 ἰογγοῦ οὗἨ Βαδοὶ δηὰ ἴῃ ἐδ9 
Οτγωοϊχίοη οἵ Ομ τῖβί, δηὰ, ἐς ταὶ 4180 Ὅ6 βαὶά, 
ἰη ἐμθ χτοδί ρογβϑουίἑου οὗ ἐμὸ ΟἿ γἰβίϊ δὴβ ὑηὰο Ὁ 
Θιοοϊοιθ. 79 Ροΐϊπί οὗ δὴ οσχίθγῃδὶ οδοαπῦδϑὶ 
ἰθ πού τοδομβϑᾶὰ: {πὸ ΑἸ ἰΘἢτ βι 18 ἢ ΘΓΙΩΥ͂ ΒΘΘη9 ἰ0 
89 Βιλϊ(ύδα πὶ δυβοϊαΐθ οοηἴμπδβίοι (οἷ. χτὶ, 10). 
Ἐογ ἐλ δεαεί ἰ8 ἑαζκοη, ᾿ἰϊκα δὴ ἱπαϊνι δ] τ 8]9780- 
(ορ; π|ὶ1ῖλ δἰ ἐλ6 Ζαΐεε Ῥτγορλεί ἰβ βοὶ:ϑά, δὰ 
ὉΟΪῊ ὃ΄ὸ εαδέ ἐπίο ἰλε ἰαζε οΥΓ ἥγε. Τθδιὶ ἰμ9 
δἰανίπο οὗ {μθ΄ ΑὨ ΘΙ δία τον ἰδ ΟΧρτθδ- 
Βῖγϑ οἵ ἃ βρί γα] δηηἰἰϊαιοη, ἰ5 ον ϑης ἤγουι 
{μ9 ἔδοί ἐδὶ ἐμ 0 Ὁ ΔΥῸ δ δίῃ τοἱλ ἐλ6 διροτά τολϊολ 
»τοοεεάς ὕτοηι (λε τεομίὰ οὗ ΟἸ.γὶβὲ. 

ἴῃ γοβροϑοὶ ἰο ἰμ6 ομδϊεΐης οὗ ϑείδη δηὰ ἰο ἰὴ9 
ΑἸ κοΪ νὶιο ΔΟδΟΙΠ 968 ἰΐ, τὸ σοΐοσ ἰο (6 ΕΧΕα. 
ΝΟΙΕΒ. ΥΘ πηδὶτθ ὑ}:0 581}6 ΚΘ γθη66 ἴῃ χοζαγὰ 
ἰο τἴ9 ΜΙ|Ι|]επηΐα] Κιἰπράοι. Το ἰάοα οὔ ἰδ9 
σομίης οὗὨ (δΐ8δ ρογυδάθβ (9 ψ]ιοΐθ οὗἨἩ ϑδογοὰ 
τι (860 ΡΒ. ἰχχὶϊ.; 188. ἰχγ., δἱς..). 
Το Ζιγεί εδιγτεοοη, 88 ἢ 6 ὈΪοβδοῖα οὗ (ἢ 9 

ΤοΒαγγθοίί οι {ἰπ|0, 88 ἐδ} 6 Τοβιι]ῖ οὐἩ 8 γοβυγγθο- 
ἐἰομ οὗὍἨ Ομτῖβιὶ (1 ον. χν.), 85 ὑπ6 Τογοιοϊκθη οὗ 
(80 βοΏΘΓΑΙ ΣΟΒΌΡΓΘοί οΏ, 8 8190 ἃ (ΐπι6 οὗὨ σζγοδί 
Βρί γἰ8] δὐδικθηϊης δηὰ χοβιυγγθοίίϊοη; ἴο (δὲ 
Ῥογοά, ἀοιυῦι]688, Ὀοϊορθ (0 ῥγοβροοίΐ οὗ 8 
ἸΏΟΥΘ ΖΘΏΘΡΆΙ] χΤοϑίοχζδαιίου οὐὗὁἨ [ϑυϑδοὶ, ἔοῦ ἰὲ οο- 
ΟυΓΒ Ὀοίγοθη (06 ρμεπυϊιϊηδία ᾿υάσιοηΐ ὑροῖ 
(9 ΒοδίΒϑη ([παι10}8] ((89 οἰκουμένη) δηὰ (89 ἰδὲ 
δυάρηγοηί (ρου αος, δηὰ Μίαρομ). 
ἯΙ (μ6 ὅγδι σοβυγγοοίϊοη, ἰὴ τί πον ᾿θ8- 

ΥΘΏΪΥ ΟΥΟΥ οὗ ἐμ 58 18 σδοηηοοίοα : (Π9 το ]ο οὗὮ 
Ομ γε δι, ἰη (89 τηϊαϑὶ οὗ ΗΒ ρεορῖὶο, οὐοῦ (9 πον] ἃ 
-- δρί γἰ 8] δπα βοοΐδὶ] χζουθγηΐηρ δμὰ ἰυάρίης 
88 ἃ οτοίοϊοη οὗ (6 ἰδδὺ ᾿υἀ κχπιοαὶ. 
ΤΙ αὖνψδ οὗ [86 σι γ80 φλμέ, ἰ9 “ήεαυτη οὔ Ὁ1989- 

ἴηᾳ ἱὰθ ορϑη: 680 δτὸ (860 οἰαγαοίογίβίϊοβ οὗ 
ἐμ6 τοδὶ οὐ ϑ8. νοι τηδὶζθ8 (ἢ 9 σωτηρία Υἱδὶ ὈΪΥ 
τηϑηϊίοϑίὶ ἐβγουχμοῦϊ δὴ θη 9 800}. 

ϑρεοϊαϊ,.--Τ 9 ἀρροϑαγίηρ οὗ Ομ γὶϑέ ἰὼ ἰἰ8 ἐπτὸ 
δϑδρϑοίβ: 1. ΤῊ γγδγ (οἷν. χὶσ. 17--2}}; 2, ΤΏ νἱο- 
(ΟΥΥ (οι. χχ. 1-δ). --Γ ὕοτδ. 17, 18. Τ9 Αὔ 6] ἴῃ 
{89 8, δηὰ ἐμ9 τ οϑηῖης Οὗ μἷβ ουΐογγ.---[γ6γ.19. 
Τη9 Απ σα ϑιϊΔ σονοὶὶ δζαίϊηβιὶ 9 Ἰιοτὰ δὴ 
Ηΐ8 δγΩΥ.--- Τὴ δρί εἰϊα αὶ δοιηθδὶ ἴῃ 118 ἔοτια δοὰ 
ῬΘΒ0118.--- [ΟΠ Ρ. χχ. 1- 8. Τὴ ΑὩ μοὶ ψιμο οἰναὶ ἢ 8 
βεαίδῃ (800 ἔΧΕΟΕΤ. ΝΟΤΕΒ).---δϑαίδη 8}}4}} τὸ- 
οεἶτο 818 711 ἀυ 868 ὙΒΘὴ μ6 8}}8}1} Ὀ6 1οἱ Ἰοοῖθ 
δροίΐη δἱ (0 οπὰ οὗἩ (μ6 ἐμουδαῃὰ γοαῦβ. [ἢ 
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ΟΥῸΡ Ὑογάβ, οὐ] τηυδβὲ ᾿ἷνο ἰ(βοἷ7Ὁ ουἱ, οἵ ἡῳμη 
Ῥίδι ον δοσοιρ 18} ἰἰ8 56 1{-δη 1 ΒΔ 100 .---ΓΥ ἐγ 8. 
4-6. [προτὶ οὗὨ (86 ἤτοι γεβυγγθοί 0}. --- ΓΓΔΙδῚ 
ἔτοπι ὑ86 ρῥἱοίαγο οΥ̓͂ (πΠ6 Μ|Π]οπηΐ4] Κίπράοπι. 

δτλακε (Ομ δρ. σχὶχ. 18): Τοδο 0 ΒΡΡΓΘ- 
πδη 118 τηγϑι σα} Υ, ἰαιοτργοὶ ἰδ: Τηδὶ γθ 
ΤΩΔΥ Βροὶϊ (1106 ζοοι}8, εἰς.--οἾον. 206. Τοδο τᾶο 
ΔΡΡγοβοηὰ (18. τι δι} σα }}ν, οσχρὶαἷπ ἐδὰδ: ΤῈ6 
οἴδογβ, γι ὙΟΤΟ βοαυσθὰ [ὈΓ {80 ΕΔ]80 Ῥγο- 
ῬΒοι], τοῦθ πιοῦΘ βΚΘΏὮ ἀ68}0 πΊ(Ὲ; (ΒΟΥ 6 τ 
οἰι ποῦ σοπηποτοὰ δἀ ογθγοοῦλα ὈΥ̓͂ (6 διυγογά οἴ, 
ΟὨγίδι᾽ 5 του, ΗἾ9 ποτὰ, δὰ νι} σὶν διλ)εοίεα 
(μοῖν ᾿ἰἴο ἀπὰ ρμοββοβδβδίοηβ ἰοὸ ΟἾγὶβί, οὐ ἘΠ 6 Ὁ ἰδ Ὺ 
Ῥτοβίγαίθ, ργοβοσί θεὰ δηὰ ἀεδβρίβοὰ, δ8 ἀοδὰ δο- 
ἀ1.95. ΤΊοθο ψιο, Ἰἰἶκο Ὀἰγά 9 οὗ γεν, δυο ἰρο- 
γον δηθὰ δηὰ ἀοτουγοα οἱ ογ8, 88.8}} (1 οσβ ον 8 
6 ἀετνουτοὰ (2 ὅδη:. χὶϊ. 9-1]1).- -ΟὈδρ. χχ. 8. 
Μαγαίμδὶ ἢοὶθ ὉῪ ψῦυτηξκε: Τὴ ἱπουβδηὰ γϑαῦβ 
τηῦδὲὶ ατα Ὀοζαι δὶ (Π6 {ἰπηθ τ μοη (ὲα Ποοἷς τ 89 
πΥϊϊ θη. ΞἤτΆπκε, οὐ ἴδ6 οἰορ μδηά: Τῇ 
ἐμπουϑαῃα ΥγδΑΓΒ ΔΘ οἵ ραϑί, Ὀυ [0 σοτῃ6.---Ξδίδη 
885 μἷθ σογίαίϊη (10 ἰο Ὀ6 Ὀοαηὰ 8δηἀ ἰο 9 Ἰοοδαά. 
--ἶνον. 4. ΤΙιο80 γὙδ0 Τορατγὰ {λ6 ἰΒουβδηὰ γ68 78 
88 δανίῃᾳ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οχρὶγοὰ, ἀρργοιθηά (6 τόδυτ- 
γοαοιίοη Βρόκοη οἴ 6 ἴὸ 88 8 δρί γἰ 8] ΓΟΒΌΥΓΘ ΟΊ 0Π. 
(ϑίαυκο διἰάυσοβ δῃοίθοῦ δχρίδηδίΐοη, δοσογά- 
ἱπς ἴο προ {86 ΤΟΒαγγθοίϊ ο 8 8 Ρ. γαῖ 8] Οη6, 
Ὀαΐ (Π9 1 οΥ͂ (η9 τίβοπ 8 ἰῃ ἤφαυοη [2 Τίηι. ἱἰ. 
11,12]. Τὸ αἰ σα γ ἤόογο οτἱ κί μδίθβ, ργο Δ ΌΪΥ, 
ἰηῃ 8 ἴρασ οὔ (80 "}1-ιυηἀδογϑιοοὰ ϑουθηίθοηι δ Ασιϊ- 
οἷο οἵ ἰι6 Αὐρβθῦυγις Οοηΐοδδίοη. Τιθ βενυθη- 
(δου Ατιΐςϊο, ΒΟΤΘΥΟΡ, ποδί γο8 (δ 6 855}0- 
(ἰοῦ οΥ̓͂ ἃ τα ΠΠοπΐαι (4) δέοίοτα (86 Ῥαγουπὶδ οἵὗ 
Ομτὶδι δπὰ {110 γοϑαγτοοίίου οὗ πο ἀοδὰ ; () 88 
8ἃ δβοουϊδν Κιηρίομ οὗἩ 189 τἱῃίθου δ, Ὀ4964 οι 
(86 ογμργοββίοπ δηἀ ϑδυδ)δοιΐου οἵ (89 π|ὶοϊκϑα.) 

ΒΙΈΜΑΝΝ, 7)}ὲ6 Π7,εἦγε ἀεν ει σεη, ϑελγύ σον 
ἰαυδοπεἰ ἀλγί)οπ [ οϊσὴς οὐδν σοπε Ζιιἀ ὥπΠίσοη είοδε 
7εταεῖ (ἴἸὰ ορροϑίιἴοῃ ἰο Φ. θιοάγίοδ, Βομδηθθθοϊε, 
18δ8). [0158 ΟΠὨ]ῪῪ ὈΥ δωρτίοο ἐμαὶ 86 Μ|]επηΪ δὶ 
Εἰη σίου ολ Βογο Ὀ6 δἰ γ]οὰ (μ ἔαίατο [κί ρθη 
οὔ [5τ8ο].--  ινύκκε, 22» [εῖτε υοπι (αμδεπ) ἀλτίσοη 
Κειολε (Ματθαν, 1809). “Οὐ υἱὸν (οὗ 89 
ἈΠΕ1Ο 1 1η}} 85 118 Ροίηί οὗἨ ἀορδτρίυτο ἰῃ ἃ αί- 
ογοῦδο σἱτὰ (06 Αὐρϑῦυγς Οοηΐεδβίου. (Οα 
(16. πιϊβαῃ ογβίβη ας, 866 (80 σοιῃδεῖς ἰὼ [ἢ 9 
Ῥτοοοίης Ριγαμγαρῃ.) ΒΤΈΕΡΡΑΧΝΝ, ἴῃ δΪ5 τ ΟΥΚ 
οηιἰοὰ: 2,44 διιάε αδν Ζεῖίεπ, Ῥοτίγᾶσε ὥδον αἀἱδ 
Οἤεηδ. ἀ.4 λειϊῖ. “οὶ. (εν! α, 1870), 4130 σοπίτο- 
γογίβ (15 πα η εν δηίης δὰ Ηδηροίθη Γ᾽ 8 
ἱπιογργοίδιίοη: “ΕὈταγὰ ἰβ γίχς ἴθ βαυὶπς 
ἐπὶ, ἰῃὰ ἀγα ηρ Ὁρ (8 Ατιΐοϊο, (86 ΒΟΥ ΠΊΟΓΒ 
χοὐοσιοὰ {πεὶνΡ ον ἢ τἱ οὖν οὔτ86 ἈΠΠ]6 πη] Κἰχάουι 
δηὰ τ γοΌΣ οροπρά (9 ἘΔΥ͂ 0 ἃ Τπΐυγὸ οοττοοὶ 
Υἱονν, εἰς. Τῇο τγὅϊο8 τὸ σμδηροά, {ΠΥ ΟΤΘ ; ποὶ 
18ο80 τη το͵οσί 19 Μ|Π]|δηπΐαὶ Κἰηράοπι οἢ (ἰκ90 
Ὁδεὶβ οὗ (μὶ8 Ατιϊοϊο, Ὀὰϊ το, εῦο ἰθδοὶ ἰΐ ἢ δο0- 
οογάδυοο τὶ ἢ (9 ῬΟΡΓΠ  βϑῖοη αἰγθῃ 5 ἴῃ (Πὶ8 
Ατιΐοϊο, δίαπαὰ οἢ (6 Ρῥ]δί(οσιῃ οὗ ἰδ Αὐρδῦθυτα 
Οοπίοϑβϑίοι ̓᾿ (Ρ. 830) ΜυΚΝΟΉΜΚΥΚΒ, ὁ (6 
οἰμὸῦ Βδηὰ, ἱπιΐϊτηδι 69 τῖτ ἢ βυβιοϊοπς Ῥ]Α ἸΏ 688, 
ἴῃ ἷ8 διδοιεπάοη δεν ἀϊε ΟΠ ὁ. “οι. (Ἡδηονοῦ, 
1870, Ρ. 180), τδι οτιποἀοχὶβιὶο ὀχοροείϊ δὶ ἰγὰ- 
ἀϊιὶου δηὰ ιἸν6 εἰ -ὠπ ἀεγδίοοα ϑονυθηί θῖν Ατίὶϊο]ο 
Βανυθο ἰπἀποοὰ Βἰπι ἰο ρἷδοο (86 Μ||]οπηΐδὶ Κἰορ- 
ἄοπι ἰπ (ἰι9 ρα. ἢ, ΒοΎΟΥΟΡ, ἀ068 ποὶ ΤΟΟΪΚΟ 
ἰο ἰπουδαπὰ γοῶγδ ἤγουῦι 86 {ἰπι6ὸ οὗἨὨ Φοδὴ ἰο᾽ 
Θτοκοῦῦ Υ]ἴ., πὶ Ἰυ θτ, ΠΟΥ, πὶ ΟἸΒΟΓΒ, 
ἤγοια 86 ἰἶπιο οὗ Οοπδίδηίϊπο, Ὀὰὶ ἤγουν (ἢ 6 60Ὲ- 
γογοὶοῦ οὗ ΟΘΣΙ 8 --- δοοογάϊης ἴ0 νι ὶοὶι ἰρίεν- 
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ΕΠ ῦὌΘ ΞΘ 

Ῥγοίδίϊοπ ἐμ ἐπουδαπὰ γοδῖϑ ἂτὸ πον δρργοαδςδ- 
ἴῃς ἰδοὶνρ οηὰ, {Ὁ τὸ πατο ποὶ δἰγεδάγ εδίἰοσοὰ 
Ὅροη (86 ἐξέἐε {ἐπε6᾽" (ἴῃ τὰ αἰ ον τῖθνν ἢ δ ΣΟΒΟΣΩ 165 
ἨθηρδιθηὈοΥρ). 

Ηκβαατ, δῶν ἀδπ Ολίϊαεππιε (ΝΟτοα ΌεΥν, 
1859), Ροΐῃί δ ἰο 86 ργοδιβΌϊοεδα οὔ 86 ἀοσέσιιο 
οὗ (86 ΜΙ|Π]Π6π ΗΑ] Κιυράοι (ρ. 23).--- 2 8. ελπέαει- 
ἱδεὴλς δοκιτὶπ ἀπά ἰὰν γεγλᾶίπίεα Ζωγ ελτεφιδεάξα 
Οἰαωδεπείελτε, ὉΥ τ. ΦόΑΝΝ Νκροντε βοηκει- 
ΚΒ (806 Ρ. 78).---2)ας (αμεοπαγαλτγῖίσε Κεϊελ (ἴπ οΡ- 
Ροδίοα ἰο ΗθηρβίθηοΥα), Οὐϊετγεοὶ, 1860, Ρ. 
98. [ἢ Εχοϊς. χχχυὶῖ. 1--14. (μ6 ἀοεξε ο7 εγαεί 15 
Βροΐίκθῃ οὗ ἴῃ Ῥγθοίβειυ (ἢ 6 8816 ΠΒΏΠΟΣ (85 ἐδ 
οὔδρ. χχσχνΐὶ.), δὰ ἐβεσο 5 ποίμἰπρ ᾽πὶ ἰδ 6 σδΒδΡ- 
(6ΓΥ ὙΒῖοὺ οου]ὰ ἱπάϊοαίο ἐμ δὶ ἰὰ 1818 δοοιίοι 86 
ἄουδε ὁ ]Ζεγαεὶ ἴΒ ποὶ ἰο ὕ6 Δρργοβοπὰςξὰ δα τΒ6 
δία γδὶ Ιϑγδοὶ, Ὀαὶ ἰθὺ {86. ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ τοϊδέθα ἴο 
(86 Οδυτοῖ. (866 {π6 ἔπατγί μοῦ τον κα σπ ἐδ 
κυ ]θοὶ, Ρ. 99. ΕἸ ρἢ 6518 18 λυαϊοϊουγ Δ] ἃ πιροῖ 
(Π9 ἴδοι (δὲ ἰ86 ραγὶ νυ ϊοἢ (τοδί οὗ Οορ; δοὰ 
Μαρχος ἔο!] ον 8 (8ὶ5 Ῥγοι 86.) 

ΟΗΒΙΒΤΊΑΝΙ, Βεοπεγκαησοη τὺ Αμείοσυπσ έν 
Αροζαίψρεε (Βῖχα, Βδοιρεϊδβιον, Ρ. 38). "“Βπιρὲ- 
τοδὶ ϑοο δ δι οἱ τυδὶ Ὀ6 δἰ ΚΌ]Ὺ ογοστδὲθαὰ Ὁ 
8086 ψῖ0 δεουῖὶῦθ ἰο βυοὶ ἃ ΟΒΌτοΝ- ἰθιοτίοδὶ 
οὐθοὶ 65 ἰμβ6 οοπαπίϊίυϊίπς οΥ̓͂ Ομ γίδια ΓΥ 189 
δβιδῖ6- γοϊ σίου οἵ 86 Βοδη σον] - Κη ξάσεω, 80 
δι δὴ ἐπιροτὶ ῃ ἐπ ΒΙΒίΟΥΥ οἵ Βα γδίϊου [885 ἴὸ 
ἀδίθ ἰ86 ΜΙΠοπηΐαὶ Κίησάοπι ἐβετείγοσῃ , τιοῖ- 
πὶ ϑιδηαΐης ἰδδὶ (Π6 ὈδΠοΗ͂ΙΒ οὗ (15 ογτοῶϊ πόογὰ 
Δοσοιηρβηΐϊοα ὈΥ͂ ΠΠ]ΔΗΥ͂ ΟΥΪ8 δἰίεπάδηξ προῖ 186 
ἐχιογηδ)ἰσαίϊοα οὐ (89 Ομαγοῖ ̓" (ἰὰ ορροδειῖοι 
ἴο ΚοΙ]). 

Βινοκ, 2 6 ϑεολτνυξιπιδεεισκεῖ ον 7, εἶτα φοῦι ἰσω- 
δϑεπαγάᾶλτγισεη ἰκειολ (ἴῃ ορροβί(οα ἴο Ηεοηρπβίθο- 
ον, ΕἸετίοϊα, 1866, Ρ. 88. Τΐβ Ἔχροϑῖίοῦ 
Ῥίδοοβ {0 ἐγδηβίογιωδιϊου οὗ 86 δι 8 7α] ἴῃ τ 18 
κτἰπιθ. Ηδο 8680 δβϑϑί βρη (86 7101Δ}}πιοπὶ οὗ [Π  ἔοϊ- 
Ιονΐης Ῥτορθιϑοΐοβ ἐἰο Π8 βαῖῃηθ ρεγῖοα : ΜίἊβῃ ἵν. 
1.4. 188. χὶ.; ἰχυ. 17-20; Αοἰβ 1]. 19.2]. Β σαι. 
σῖ.; ΑΠπιῸ8 ἰχ. 9.186. Βἰποεὶς ἸἰΚενῖβο μἶδοεσ ἐΒ 9 
ῬΘΟΡΪ6 οἵ [βγδοὶ αἱ [86 ποδὰ οὗ (88 παι! 9585 ἱπ τ 
ΜΙ|Ιοη Δ] Κίηχάοαι, δῃ ἃ πιαἶκθϑ ἔμ 6πὶ 116 168} τ 
το ΒΒΙ ΟΒΓΥ ΡΘΟρ]6 οὗ (6 εδγίῃ. Τδς ϑυδαϊεῖην 
δηιἰοἱ ρδίϊουβ οὔ Βδυμρσατιθῃ, εἰ αἱ., ἀο ποῖ, Βον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ΔΡΡΘΟΩΓΡ ὙΪϊῸ ΘῺΥ χιοδίον αἰδοῖ ἢ 655 τ 8Ὲ 
αἰίδοδοϑ ἴο ἰμδαὶ ἱπ (ἢ 6 νἱονν )π8ὶ βιδίθο. [τ ἷξ 
ἴῃ ΔΩΥ 6886 88 Οῃο-δἰἀοὰ ἰο ἀτγὸρ {μ6 β.υπ 10 
οἰοιιδηΐ ἱπ ΓΆΤΟΙ οὗἩ ἰδ6 μἱπίοτὶς, 85 ἰὸ Βυττοτι εν 
(80 Εἰδίογὶς ἰῃ ἤδυον οὗ {μ:6 βυιοἷὶς οἸοσιθεῖι. 
Οκπ τδ6 Το] ον, νοτὰϑ Ὀ6 υπαοτβίοοα οὗ 180 
Φονίβ ρϑορὶθ ἰῃ ἐδὸ δἰκίογι ὁδὶ] δβθῆδβε: “ ΒεΒ 
(89 πιυαϊιἰτὰὰ 6 οὗὨ {860 868 18 οουνεγί δὰ υπἴὺ ἀἰπε ἢ 
Ιϑγδεὶ 88 δ γοδάυ, ἴῃ 1119 Ῥϑσβοῖ οὗ {8:6 ἰβεοσις 
Ομ τδὲ, ἰδ κοη ἴῃς ᾿οδαϊης ρῥἷδοθ διοηρβὶ 186 58- 
ιἴοῃβ, δηὰ ἰπ μ:6 Ῥϑυβοῃβ οὗ ἴΠ6 Αροβιϊθδ 1 Βδϑ 
Ὀεοοιλα (δ 6 ργϊ ποῖ ρδὶ στο ΒΒ ΟἼΔΤΥ ΡΕΟΡ]6 ΟΒ στὴ 
-οἰ 18 πιϊρει δυσο. Αοδογάϊηρ ἴο αι. χὶ., 41} 
Ιϑγδοὶ ἰβῖο Ὀ6 βαυϑὰ, αγίεν {μ6 011 685 [{Ὁ]} ὩπεΣ- 
θ6.] οὗ {86 Θεοπίῖ 68. δ οοῖπο ἴῃ. [ἢ {86 οσιὰ, 
ΟὨΪΥ ἀγηπαρεοαὶ ἃἰϑιϊποι ἢ 8 οδη Ὁ οὗ πεῖρπι, δὰ 
ψ δὴ ΟὨγίδί οομηθ8 ἴο δῦ 1 Δ}} (6 οἰδοῖ 
αδηι 6 Ομν  βιΐαπα οὐ 81} δζοβ, δὴ οχίθγ δὶ ῬΧο- 
Ῥοπάρσζδποο οὔ {ἢ 9 ΠΟΨΪΥ οοηγοτιοὰ δεν 158} Ρδὺ- 
ὈΪε ἰδ οαὐ οὗἩ 88 ᾳυρϑίϊοη. Τὴ Ῥτγοδρεοὶ οὗ 89 
ἸΏΟΤΟ ΖΈΠΟΓΑΪ σουγογδίοη οὗ Ἰδγωοὶ 8, ἀουι} 685, 
τὶ ΚΒ δεοϊκυρὰ ἰὸ (ἢ 9 Μ|]εποἷΔ] Κιηράοτα. ἃ 
Ομγίδυ ἰὼ κἸΟΥΥ τ} τοπιονθ {η6 ἰδβὶ ἰπάγδηος 
οἴ [αἰ ἢ 0 8}} ψῇο ὅδνο ἐδ Ἰοἀ ἰο κοοοπιτβοάδῖο 
(μδαιϑοῖγεδ ἰο ἰδ 6 οἴδηδθ οὗ [ἢ 6 ΟΓΟ55, οί οαὲ οὗ 



ῬΟΟΤΕΙΝΟ-ΕΤΗΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ὈΙΨΙΒΙΟΝ. ΟΠΗΑΡ. ΧΧ, 6-8. 41] 

τοδ]ὶοο, δαὶ ἐπ τουκχῖὴ ΘΔ ΚΏΘΒΕ δη δὴ οὐδαΐϊθηοθ 
ἰο δον θη ἐγδάϊ ἰοηβ. ΕὌν ἰῃ9 8.86} {18} υἱόν, 
ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, (89 οχροοίδίϊου οὗ ἰΐπιο οὗ {[1 αἷοτί- 
βοδίϊΐοι οἵ 11:6 Τ ΩΘΟΟΥΔΟΥ͂ ου ΘαΡΝ ἸΔΥῪ αἱ 6 ἀ00γῪ, 
Δι βου {818 ἀἰὰ ποὺ ἰηγοῖτο δὴ δρρνυοχιαδίϊοῃ 
ἰο ὑἱΒο ΟΠ τἰ διΐδη λοαὶ Βοδίίοη οὔ {18 ἀοσίγίηθ. Υοὶ 
φύϑῇ ἰβλϊδη, υἱονίης (86 ροόονγον οὗ οΥὐἱϊ ἰπ ἐἰδ9 
Ἐκ οὗὁἩ ἐμο ϑρίτιι, ρογοοϊγοα ὑπαὶ ἃ οἰδϑδι που]ὰ 
ἐπίουυθηθ Ὀοίνγϑοη (9 ἰἰτηο οὗὨ 9 ΜίοΒδ δ᾽ 8 Ὠι- 
ταὶ διϊοη δηά βυθδονῖ ἢ ρ8 δὰ ἰμ6 ἰΐτηο οὗ Ηΐδ8 αἷο- 
τἰδοοίϊοβ. Αμαδΐη, Ἐσοϊκὶοὶ, ἰπ ἀϊδιϊη χυ δίῃ Ὀ6- 
ἔπϑοη ἰδ9 σοττυρίίου οὗὨἨ (6 οοῃίταὶ οἱ] ζοα 
ψονϊὰ δδὰ ἐπα οὗ ἰἰὸ τοϊαοίθ Ὀδτθατγίδη πογὶὰ, 
αντὶνοὰ αὐ ἐμ6 ἤογονίον ἰμαἰ ἰμ}6 τ] οἰΟΥΥ οΥοῦ 8ῃ- 
ἐἰ- Μοδβδίδοϊ δι δηα [8γδο}᾽ 8 τοβίογαϊΐου βουϊὰ 6 
Το] ονοα ὉΥ ἃ Ἰδίο οοπιδὶοὶ τὶ αος δηὰ Μαμρος. 

Ψοισκ, 2ὲεν Ολίϊἑαδηνδ, δεῖπον πεμοοίεη Βεζᾶπιρ- 
ωπρ (Κειν, Χονεπιεπίαν ὥδεν Ετεολίοϊ) σοεσέπῶδεον 
(θοτγρεδὶί, 1369). “1 Πιδύ ΠΟῪ Ὀ60 δ60} ἩΠδὺ ἐπ" 
Ῥοτγίδῃησθ βῃουϊὰ ὃθ αἰίδομῃοὰ ἰο ἐμ Ῥοβὶ(ΐοη οὗ 
Πὐπουδηπ, 80 ΔΙ τα 8 (οοπιτηοηίϊηρ οη 1 ΤΊι688. 
ἵν. 14) ἐΒδὶ (86 ἰάθα οὗ δη ἱπίογυοηΐηρ ΒΡ806 ὃ6- 
ἔπη ἰμὸ τοϑυγγοοίΐοι οὗ Ὀο] ονθτβ δηὰ (δαὶ οἴ 
οἶον πιῆ (ΒΟΥ. χχ.) 8. πὶ οἱ Υ Τογοΐ χη ἐο ἐπ6 
ταϊηὰ οὗὨ (86 Αροβίϊο Ῥϑιᾳϊ. Ῥνγϑοΐβϑὶυ ἐμ σοῆ- 
ἐγϑὺγ ἴδ ἰσυθ. δαὶ ἰάθα 5 ρογέθοι Υ ἔδπι αν (0 
Βἴτι--6ἃὁ ἔδοί σεῖο 18 δά λϊἰοἃ ὮΥ ΜογΟΥ, τ ἢ 0 
ἘΘΙΏΔΙ ΚΒ ΟῺ 1 ΟΟΥ. χΥ. 24, (μι Ῥαα], 0] οί [8.6 
ΦΧΔ0]9 οὔ Ομσιϑὲ Ηϊδοϊῦ, μ88 Ἠουπηὰ ὺὑρ ἐμο 
ἀοοίτίηο οΥ̓͂ ἃ ἔνγο-[ο]ὰ γοβυγτγοοίίΐοη τῖϊῃ (9 
Ομ νι βιίδη ζδϊθ. Μογοῦρ οτο αἰϊα 98 ἰο ἰδ6 
ἀνάστασις τῶν δικαίων, ταροὐοηθὰ ὈΥ ἰμο Ιοτὰ ἴῃ 
Γυζκο χίν. 14.᾽ 

ΓΠΑΥΑΤΕΒ, Ἅἀιδείολίεπ ἱπ αἀΐε Ἑισσκείί, Οὐτ 
Τιοτὰ τορ] 65 ἰο (9 αυοδίϊοη οὗἨ ἐμ ϑβεαδάποθοβ 
(υκο στα.) ἴῃ (9 70] ον πρὶ ἰθΓ5: ““ΤΠο80 ὙΠῸ 
88.411} Ὀθ δΔοσουπίοα ποτίδγ ἰο οὐἰαΐη (δαὶ ποτὶ ὰ 
δηὰ ἰδ τοβαγτοοίίοη οὗὨ [Ε΄ Υ..: Γγοὰ] ἰδ ἀοδά, 
οδ ἀΐθ Ὧ0 τλογθ,᾽᾿ εἰς. Ετοπι (15 ἱΐ 18 ονυϊἀθηὶ 
ἐδαὺ οὖν Κοτά, ἰπ (818 Ῥϑββηχζο, βρεδκβ οὗ ("9 Γὸ- 
δυτγοοίίΐοη οὗ {86 τἰχιίοουβ 88 8 7011ο 1 τ ΒΙΘΒ 
Ῥουίδὶ 8 Ὅσοϊυδί νον ἰο (ἢ 6Π|. 

[ἔτοπι Μ. εν κυ : ΟΒδρ. χσ. 1. Ομσὶϑί ΠΟΥῸΡ 
ὝΔηἰΒ ῬΓΟΡΟΥ ῬΡΟΎΟΥΒ δηὰ ἰηδιγυπιθη δ ἐο ὈΓΘΔΚ 
ἐπ ὸ ῬόΟνΟ οὗἨ ϑείδῃ, ἴοῦ Ηθ ᾽88 ἰδ): Ῥονγοτδ οὗ 
οδΎθπ, δὰ ἰμ6 ΚΚογ8 οὗ Π6]].} 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΕἸΟΗΤΕΕΚΊΗ. 

Τλϊγὰ οΥ Θεπεταὶ Ἐπά-ὐάσηιεπί, ὕυάσηιεπέ ὑροη 
ϑαίαη απα αἰὶ ἠἀϊε Α“δοείαίεα. 72: δεοοπά Πεαίλ. 
8. Τὰε Ἡεαυεκῖὶν Ῥτοσποεδ. (ΟἿ. χξ. θ-8.) 

Οεποταὶ.--- Α5 τὸ ταῦδὶ αἀἰδιϊη συ ἢ Βοίτγοοη ἐδ 9 
οἷοοὶ, γῇ Ὦδνο ρατὶ ἰη ὑδο τϑι γοδυγχοοίΐοη, δηὰ 
86 βοπογδ] ἰΒτοης οὗ [Π6 Ὀϊοθβθὰ, νγὸ ὮδΥΘ 8Ϊ80 
ἴο αἰδέϊη συΐθ ἢ Ὀοίνγοοη ἐπ ὈϊοΒδοιι οΥ̓͂ (86 ΘδΡ ἢ 
διὰ οὗ ἰΘ Ὡδίϊ 08, οομδἐϊ αἰ ς ἰῆ9 Μ|ΡΙΘΗπἷα] 
Κιηγάοπι, 6 Θϑβομδίοϊ οχίοαὶ οἰκουμένη, δὰ ἰἢ9 
ἐογτοϑίγὶ 4] οὐ ἴπ βοηοΓαὶ δηὰ 1.8 ᾿γ85868 οὗ ρ60- 
Ῥίεβ. [6 ἰ8 ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ σογτυθθροηάϊης τὶῖτ ἢ ἐδ 9 
τοοϑὲ Ῥγοίουπα δ  ἈΥΟΡΟΪΟΦΥ (μα (λ 6 τυάοδὶ δοἢ- 
δι ϊυϑη 8 οὗ Βυτηδη  8}}8}} δὲ ᾿δβϑί, δὲ ὑπ ἰπϑιὶ- 
ξαϊίοη οὗ ϑιδίδη, ἰηϑι] οὐ γοἷγ Ὀδηά ἰδοτηβοῖνοδ 
ἰοχοίθοῦ ΤῸΓ δὴ 8δεβαϊ ὑροὰ ἰμ6 Οἷἰγ οὔ Οοὰά. 
Το Ἰαοδαιθη(8 οὗὨ (815 δηϊ οἱ ραϊΐοη ἃτὸ ἀἰϑυϊ πο 
Ἔχρτοϑδοὰ ἰπ ἰδ 9 ρβϑβδκοϑ αὐυοίοα ὕγοτῃ Εσοκὶοὶ. 
Ῥτοῖὰ δὴ οἰ μἰδαὶ ροϊηὲ οὐ τίου, ἱξ 15 ἐδ9 ὕχπά8- 
το 8] 1άο8 οὗ [818 δηϊϊοἱ ραίἰοη (δι οὐἱἱ 88 4]], 
ΔΟΡ (06 δηΒ 1] δἰΐοη ΟΥ̓͂ ἃ}1 118 ἰάΔ66] 1 5ἐ19 ἴ11ὰ- 
δἰ 0Ώ8, ΤιΔκ6 ΟὯ6 858. αἰίδοῖκ προ ἰμὸ Κίηχάοιι 

οὗ αοά, νῖ(ὰ ἐδ δοηγυυ δῖνο τηουθίμοπὶ οὐὗἤἁἨ Ῥυγθ 
ὈτγαΐΔΙΥ, βαυδζθηοθθθ, ΒοϑΟ ΠΥ ἰο, δα τοῦθ] ]Ἰο ἢ 
δφεϊηδί, (86 ΒοΙ͂Υ. ΒΊοια δη δἰ μορυδΡ 64] ροΐηΐ 
οὗ τον, ὑπ τοϊαοίου Ὠθδίμοη Ογίθηί ΔΡΡΘΔΓΘ, ἴῃ 
δον 0518 ἰο ὑΔ 6 ὩθδΡον ἰμϑοοσταίϊο ΟτΥϑηΐ, ἃ5 (9 
Βδίυγαὶ Ἰοάρκιμθηΐ οὗὨ ἐμ οἰθιηθηΐθ ἴου βο ἢ 8 
84] εἰγακ κῖο. ΑἸΓΘΔΑΥ ὑπο Εδεὶ [85 ἔγϑαυοηι 
ἰτοδιθηαθα ἐμ6 οἰ] χοά ποσὰ οὗ δηϊογῖου Αϑἷ8 
δηὰ Εὐυτορα τ 18 ἰΘΥΤΟΥΒ, ὈΥ ἰἰ8 στοαὶ τ] - 
(Δ ΥΥ ἱπουγβίοῦθ. Ἐδογο ἔδηδιΐοίδηι 8] τὰ 6 γ8 ἴῃ 
ταὶ] 0}8,---ἰὴ (6 ἀἴνοῦβο ὕῸΓπὶ9 οὔ ατθθο- δἰ 0- 
Ἰἰοΐϑια, Μοδαπιυοάδηΐβηι, δα Ῥαχαηΐβηι, {86 1δὺ- 
ἰὸν οὗ νὰιῖοῖ 19 {γί Ππον βιι-αἰν ἀοὰ ἰηΐο ἐδθ 
ΟΡΡροβὶίθ ρτουηά-ἴοῦπιθ οὐὁ Βγδβταδηΐθϑαι δηὰ 
Βυάάμίϑια. [τᾶ ρὶπθ 4. ρἰρδηϊίο ΟΥἰοπίδὶ σοα]ΐ- 
ἰΐοπ, θᾳυϊρρϑὰ σῖν ἰπ 9 παοϑὲ πάγη τα ΠΑ ΣΥ͂ 
ἰπβιγαμθηβ οὗ ἐπο Ευστοροδα που]ὶά, ἐἰ8 ἰοδοΥΒ 
ἰμϑρί γᾶ τὴ (δ τηᾶρὶο βοης οὗ ἐπ [το Αροσδ- 
Ἰγρίΐο ἔγορβ. [ἢ δῦσ ἃ οϑβε, [86 δέ ἢ ΘΔ }}Υ ΤΩ 0- 
ΒίΡΟΙΒ 8881} δζαΐϊπϑὶ {π6 Οδυγοὶ οὗ Θοα τηαβὲ 
ΒδΥθ 80 δβρεοί οὗ ἃ ΤΙ ἰϑπἴο Θοβιλῖοα] ρονγοτ ;---ἰ 9 
Βινίηθ δοϑῆηοδ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΥ, τοδὶ δ͵80, 1ῃ 0Ἀ}}} Ὁ], 
ἰδῖκο ὍΡοη ἰ(860]7 δὴ δι η! ]]αἰ πη ρ σου πέοΓ-ΚΘΠΟΥ. 

Φρεεϊαὶ.---Γον. 6.1] ΟἿΟΥΥ οὗὨ ἰΒ6 ὅγϑι σϑϑὰγ- 
τοοϊΐοη. Τμ9 βυαϊ οὗ 119 18 (16 ἢτγβι γθϑγ- 
γτοοίΐοῃ : ἐδθ βατημὶύ οὗἨὨ ἀσαι 18 6 βοσοηῃά ἀοαίὮ. 
--ΤΒο ἰσὰθ ῥυ οδιὶν ἀοτιϊηδίίοι ἴῃ ἐμ ΜΙ] οπηϊαϊ 
Κιηράομῃ: 1. Α ἀοιηϊηαίίΐοη οὗὨ 41] ἐδ)ο οἱϑσί; 2, 
Α ἀοιηϊπαίϊοι τὶς ΟἸινῖϑί. --οΓὙ 6ν. 7.1 ΒΒ Ὁ] πα} γ 
οὗ αἀοὐ᾽ 5 ρονον ἴῃ (6 8η4] Ἰοοβίης οὗ ϑδαίδῃ.---- 
[ἱαβὲ ἔογιι οὗ 6ν]} ου δδγίἢ.--- ον. 8. 1. ΤῊ δΌ- 
ΒΟ]υΐθ ἸΔΊΟΥ ἷἰπ σοηβίοὶ ἀραϊηϑὲ Ομ γὶβὲ; 2. 
Βυάο νἱοϊϑθῃοθ [ταὶρ}} ἴῃ σοηϑίοί αραϊ δὲ {6 
σΟΠΒΌπιπιαίο εἰκῆ οὗ ΗΒ Ομυτοι ; 8. Τ6 Ὀσι- 
ἰαἰἰχθὰ ροῖγοῦ οὗἩ δαγὶμβ ἰὴ δὴ δββϑ ἀροῖ ἐπ 0 
ϑρ τι ὑἰση σάοιι οΥ αοἀ ἕγοθυ Ἠφθαυθη. Οοηβαπι- 
τηδίθ ἱστίη ΔΙ (Υ ἰὴ 1.8 Βαϊτοὰ οὗ (86 σοηϑπι- 
ϑίο Κίηράου οἵ ᾿ἰμδι, Ἰοντὸ δηὰ 1108.--- Το δβοῦ- 
Ῥθῃϊ πδίυτγο οὗ οΥἱ] ἱπ 18 Ἰαϑὲ ϑίσυ χα θ.--Ἴ 6 Ἰδϑὶ 
δἰσχυαρρὶο 8617, ὑἐ80 ἡοτοίοἰςοη οὗὨ [8 ἀοβίγαοίίοι. 

ΚΤΑΒΕΚΕ (τοῦ. 8) : ϑαίδη ἰδ (86 χτοαιθβὶ ΤΟΥΘΡ; 
ΒΘ βο98 ἰο δηά ἴτο, ἰπ ογάϑυ. ἰο βθάμυοδθ τωϑθῃ δῃηὰ 
ἴο ἀο Βατω, (οῦ ἱ. 7. [π οὐμβὸν πογὰβ: Ῥθιθο- 
ὨΪΐδ ΟΥ̓] οΥ̓Ὸῥ δῃ ἃ ΔΠΟΝ ἰ881168 ἔογίι ἔγοτῃ 1(8 ἀδΥὶς 
ποι ρηθ8θ, νι βοὰν σὰΐθ ΟΡ δυβίθια, Ὀυαΐ γοί 
ΒΥτ ΔΙ ΒΘ .1681}}γ, ΟΥ ΣΙ ΠΒΟΣ ἰπ Βυπιραίμοίΐο δηςὶ- 
Ῥϑίμίοβ, δηὰ δοῃβίβίθηι ἵγ. Ομ θη 685 ἰη ἴλ9 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοἀ ἰβ Ῥαδοά Ὁροὴ Βαγιθοῦν ἰῃ {86 ϑρίνὶν; 
ΟἸΘΏ 688 ἰῃ ἰδο κί ηχάοτα οὗ ἀαγ 658 18 ὈΔ804 ὕὀὈΡοὩ 
ἃ ΘΟὨΒΡΙΓΔΟΥ͂ [0 Απ ἰσἢτἰ βίη ΡΌΓΡΟΒΘΒ. 
ΘΒΑΕΒΕΒ (Ρ. 867). [ογ. 9.) “Ἅ44π4 ἦτο δφαπιᾷ 

ἀοιρη ὕγοπι ἤεαυεη. Τλ1π Βσυτγαίϊνο ὄχργοβϑίοη 
ἰμαϊσαίο8 ἐμαὶ ἰμϑἷν ταΐϊα ἰ8 Ὀγτουρδξ δῦουΐ ὉΥ 8 
ΒΡΘοἷ8] ουὐθηίΐ, βοηΐ Ὀγ αοά, {86 βεϊηἰβ ἐἢ δ 86 1 1685 
Ββαυϊηρ ἢ0 Βαηὰ ἰπ {πο ται. 715 ἰ5 ἀοϑουϊ θα 
(ἢ ἸΠΟΥῸ Ρδτιἰου δεν, Εζαϊς. χυχυὶ!. 21-28, 

[ἔτοῃ Μ, ΒΈΝΕΥ: γον. 6. Νοπο οδἢ ὉΘ ὀέεαδοα 
δαὶ (Π6Υ ἐΠδὲ δτὸ λοῖν ; δῃῃὰ 41} {μδὶ ατὸ λοίψ 8}18]} 
Ὧθ δίεδεεά.---Εἔγοιι ΒΟΝΑΚ: ον, 6. ΤΙ ΕἸτϑὶ Β6- 
Βυγγθοίΐοη, 1. Ἰρλθη ὦ ἐξ ἰο δ45: ἬΘΗ ἰμ9 Πογὰ 
ΘΟΠ168 (86 ΒθΟΟΠα (ΐπ|6. (3969 1 ΟογΥ. χυ. 28; 1 
ΤΠ688. ἱν. 16: 2 Τ)688. ἰϊ. 1). 2. Ῥρλοηι ἰξ ἐδ (ὁ 
οοηδιδὶ ο΄. Τ ΐΪ8 ρῬαββαρο ΒρΘΑΪκΒ ΟὨΪΥ οὔ (ἢ ΤῊ Γ- 
(γτβ δηὰ ἐδ πο;- ΟΡ ΥΒ οὔ 6 Βοαδὶ; δυΐ 
ΟἾΒΟΥ ραβϑαζοβ ΒΥ ὑπαὶ 4}} Ηἰβ βαΐϊῃϊβ δγθ ἰο ὈΘ 
Ρδυίδκου οὐ ἐμὶ8 γοναγὰ, Οπθηθ88 πὶ ΟἸ ΓΙ δὶ 
Ποῖῦ ΒΘΟΌΓΟΘΒ ΤΣ 08 ἰμ6 ΟἸΟΤΥ οὗ ἰμαὶ ἄγ. 8. 
Ἡγλαί ἐξ ἄοε8 3υν ἰλοεε τοῖλο δῆαγε ἱ(. Τὶ Ὀτνΐη κ8 ἐπ θαὶ 
(1) Διοδεεάπεδα. Οοἀ ΟὨἿΪΥ ἰεηονγβ ΠΟῪ τσ οἢ ἐμαὶ 
νογὰ ἱ 1108, 88 Βροίοα ὉΥ Πΐτὰ 0 οαρῃοί 16, 



415 ΤῊΗΒ ΒΕΥΕΙΑΤΊΙΟΝ ΟΡ 51. ΖΟΗ͂Ν. 

ἯΠΟῸΟ ὀσαρβογδίοθ ποίδίηβ, διὰ πῆοδθο δἰ πρὶ ϑδὶ 
πογὰθ δῦ Ηἰΐβ ρτοδίοϑί, (2) “οίϊπεεο. ΤΌΘΥ 
8΄Γ6 οοηϑδοογδίοα ἰοὸ ἀοα δηὰ ρυγὶδοὰ, Ὀοΐῃ ουἱ- 
ὙΔΓΑΪΥ δηὰ ἰπναγϊγ. (8) νεβεγυαίίον ἤγυπι ἰλὲ 
δειοπά ἀεαιλ. Ταὶς σοπηθοίΐοη τι ἀδδί, ἴῃ 
ΘΥΘΓΥ 86η596, 5 ἀο06 ἤογογου. (4) 7.6 ροφϑεβείοη 
οἵ α λεαυοπῖν ρἈγίοείλοοά. ΠΟΥ͂ ἂγὸ τῆδὰθ Ῥγίοδὶβ 
πηίο αοά δΔηὰ ΟἸιτἰδἰ----οί} ἰο ἐμ ΕδίΒ ΟΣ δά (6 
Βου. Ῥυΐδϑι ! Υ ὭθδΓΠ 6585 Δη ὁ Β00688; ὈΓΪΟΒΕΪΥ ΡΟΤΟΡ 
δηά Βοποῦ δηὰ βογυῖοσθ; Ὀυ θΒΕ}Ὺ ΧΊΟΥ δαὰ ἀϊχηϊγ; 
----Ο-͵λ 6 19 (πεῖν τοσοιῦρθηβο. (5) 7.2 ροφϑεδδίοη οὕ 
ἐλε κἰπγάοπι. --οϑίη λον, τ δὲ 18 ΥΘΔΌ ΘΟ; (0 Ὀσίηκ 
ἰο γου ] 

ΞΚΟΤΙΟΝ ΝΙΝΕΤΕΈΕΝΤΗ. 
Τλιγὰ ον Οεποταΐ Ἐπά-““μάσπιοηί. Ὁ. Ἑανγίλ-»ίο- 

ἑωγό οΓ ἰδλε 1.αεἰ ζ7υάσπιεπί. (ΟἿ. απ. 9, 10.) 
Οεηεταὶ απὰ δρεοϊαὶ.--- Βτὶ οὗ ἰκίοτγ οὔ στοαί- 

οδοί νοῦ. 1. Τὶ ὙΔΡ: (α) ἐλεψ ΄τὩοενέ ὡ»; () 
ἐλεν ἑεγτουπαεα ἰλς σαπὶρ ο7᾽ (λ6 δαϊπία απάᾶ (δε ὃδο- 
ἑουεά εἰν. 2. ΤῸΘ ἀοίεοδί : (α) ἥγε ὕγονε Πεαυόη 
ἀευουτεά ἰλόπι; (δ) ϑαίαπ ὦ εαεἰ ἱκίο ἐλο ἰαζφ ο7 3τα. 
-«-ο-ΟἼτοοι δδνθη 65 8 Δ᾽} οὗὨ (18 11.110 Θδυί!. --- 
Το Εἰηχάουι οὔ (Π6 Ἰοτᾷ τηυδὲ ΔἸ ΎΔΥΒ 86 Υἱοίο- 
τίου β.---Τ ὁ σταδίου {809 ἀδῆρορ ὙΪΟΝ ΤΠ ΘΏΔΟ068 
186 Ρϑορὶϑ οἵ ἀοἂ, (8 πηόγὸ ψοπάγζουδ μοῖρ Ρὑτο- 
Ββοτυδιΐου.---Τ ὁ 1880 υἱοίογνῦ, ἴῃ (8 τηδρηϊιαάθ: 
Μοδὲ νοπάουι (ΔΡΡδυθοι τὶ οσὶ 8 δ ροη 
οὔ ἀείφηβθ), πηοϑί τηγβίουϊουϑ (γοῦν ἨδδΥΘΏ), 
τηοβὶ σἱογΐουβ (ἀδβἰγυοίίου οὔ ϑδίδῃ ζογουϑυ). 

δταβκε: ΤΏοβο ἯὮΟ σορδσχὰ (π8 υἱβίοῃ δϑ, ἴἢ 
Ῥασί, 18)16 ἃ, ἀρρυοδθηὰ ἰἰ 88 τοϊδιΐης ἰο ΤΌΣΚα, 
Ταογίανθ, δου μδηῃβ δηὰ Μοδδιηπιθάδῃδ, εἴς. 
ΤΒοδο Ἡδο ἰδῖκο ἱΐ, ἢ ΘΟ ΡΔΩΥ͂ τὶ 8 ἐπ9 ἱπουδαπὰ 
ΥΟΔΥΒ, 85 50}}} ἑαίατο, εἰς. (Οοπΐμδοα τἰρίϊηρς 
οὔὗὁἨ ἰμ6 πηοϑὲ αἀΐνοῦβο Ῥουὶοάβ !)---ΙΡε: Ὁ 
πτνοιοϊοα Π6}}18}} ἐσ γ} ἘΠῸ Βοδδὶ, (9 δ ̓ δο 
Ῥτγορμοί δηὰ ϑδίδη, ἃἂγὸ ἰοσιηεηίθα ἴῃ ἔμο ΟΣῪ 
δίκα ἰο αἷ] οἰϑγηϊίγ. 

Η. ΒύΗΜεε (ρ. 293): Τ8ο ὕδοί μετοὸ Ῥγοδβοηίοα, 
ἐο πίὶϊ, ἐπὶ βαίαη, δϊου βανΐης Ὀθθὺ Ὀουπά, 
Β..8]} δί δαϑδὶ Ὀὸ Ἰοοποὰ δραΐῃ ἴου ἃ δίιοτί (ἷπ|0, 
δΟΟΙΏΒ ἰ0ο 08 ἰο δοπδίϊϊιἰθ ἃ ἀ60Ρ δῃηὰ τοί ζῃ 
ἰσαΐῃ ; ποὲ Ὀδοδλυδβο βίη οδῆ ὈΘ0 ἰγλοδά ΟὨΪΥ ἰ0 8 
βοἀιοιΐοη ἰμγου ἢ Βαίδη, Ὀυὰὺ Ὀδοδῦδο Μὸ τηυδὶ 
ὨΔΙΌΓΔΙΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ ἀοἂ Μ|]1], δἱ δοῦλθ ζυαΐυγο 
ἄδγ, Ῥοτπιὶς 4}} νγῦο δοὶ Ηΐπι δἱ ἀθῆδῃοθ (0 υ 9 
ἐποιδοῖνοβ [Ὁ 80 68ὺ Ροβ51 Ὁ1]90 41.186 ἀρδὶπεὶ 
Ηὶπ δηὰ ἰδ Ῥτοβοουϊο ἰΠποὶν δΌυδ0 οὗ ἸἸθοΓγ ἰο 
{86 οἰΐπιαχ οὗ δο]ἔ- ἰηϑιοίοὰ υάκαεηί. 8 Βοϊ]ὰ 
(8 8] οιθογζοησο οἵ ϑϑίδη (0 ὈΘ ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ͂, 
Ὀοοδῦδο νίϊπουὶ ἰ{ μα γο πουϊὰ Ὀ6 Ὧ0 Το 6] δηα19 
ἰο ἰδαὶ οοηϑὶοὶ νοι τὴὸῶϑ ὈοΖύυη ἰἢ ΔΡΟΒίΔΕΥ ἤγοασι 
αοὰ, διά, σοῃβϑαιυ θη ν, πὸ 7811 τἰοίοῦΥ. 

[Ῥτοῖὶ Μ. Ηκνβυ: αοἀ Ἡ]]}, ἴῃ δὰ οσίγδσογαϊ- 
ὨΔΥΥ͂ δη ἃ ΠΠ0Υ9 ἰπλῃλοἀϊδίθ ΔΉΠΟΥ, δὅζὶ {818 1886 
δηὰ ἀδοΐδῖνο ὈΔι.19 οὗ ΗἾ8 ῥοορΐθ, ἐδδὺ 19 υἱοίουυ 
ΣΩΔΥ͂ Ὧ6 Θοτῃρϊείο, δηὰ (86 σΊΟΥΥ Σοἀομπῃά ἴἰο Η πὶ- 
Βοὶΐ.- --Ετοὰ αύσηλκ: ὕροηῃ {δ]8 σαι ουίημρ, 
118 σοι! δἀ ογδίΐου οὗ ἱη δα 6] γ, οὗ τ ροά 688, 
διὰ οἵ δἰ βοΐδβπι, μν}}} Ὀυτϑὶ ὑπὸ ᾿ἰκηὺ οὗ ΟἸγ δι 8 
οοζαίῃς, δηὰ (μ6 ἀογνουτνίης ὅτο οἵ Αοα.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΥΚΚΊΤΙΕΤΗ. 
7λε ει εαύυεη απα ἰδὲ Δίοιο Εατίλ. 724 ϊηρ- 

ἄοπι ο7 φίογν. 8. Πεαυεπὶν ἩΡονὶα-ρίοίωγα ο7 (δὲ 
Οοπευπιπιαίίοη. (ΟἿ. χα. 11---αχί. 8.) 
Οεπεταί. --Νῇ]ροα, ἤοτα τοῖος ἰο ΟὟν ἀοίαἰϊοὰ ἰτεαὶ- 

χηθαΐ οὔ ἰμὸ δυρήοοί ἰῃὰ ἰ9 ἘΧΕΟΚΙ, ΝΌΣΤΚΕΒ 
(Ρ. 868 ἐ4ᾳ4ᾳ.). 

ϑρεείαὶ.--- Τὸ θη οὔ 86 οἱὰ πονὶὰ, ἐβὸ πδίιδὶ 
βοῦν οὐδ πὲ ποῦ]ά. Το ΐθ σαι 15 (1) Ῥγο- 
ἄκαγνοά ὮὉγ ἰἰΐο πῃ πδίατο (οαν οὗ ἀδ6δι}, 11{6) ; (2) 
στουπάοὰ ἴῃ (δθ δος πο815 Ὀοίπτοθη ἰδ 6 οἷά διοὰ 
186 ποῦν ᾿ἰἴο οὗ ἰδ9 Οδτίδιΐδη (ἰ86 ἀγίαρ οὗ {8Β 6 
οἷά τοδη, (89 τἰ βίος οὗ ἐπθ πον Ἔ9}: (8) τουϑάᾶ!ϊ- 
δἰοά, ἴῃ (5 γθδ] ζϑιίοη, Ὁ’ (9 τουδὶ ῬσορΒϑοῖθϑ 
οὔ ϑοτὶρίυγο δὰ {89 γεδὶ Ῥγορθοοῖο οὗ ἰδς ἀο- 
γοϊοριαοπὶ οὔίμο Κἰυχάουμ οἵ ἀοα (ἜΥΟΥ δρρδσεηὶ 
ἀονη-κοϊηζ, [16 Θομάϊτίοη οὗὨ 6 αἱογίουϑ γϑβετ- 
τοοίϊο).---ο οοὰ οὔ 80 που], ἃ ργοδϑιηιϊλιθηΐ 
οὗ 8}} ογοδίιγϑ- ἴ8.---Τῆθ ΠΟΘ που], δὴ οὈἦοεὶ 
οὔ (80 δβρί᾽ γαϊΐοη οὔ δὶ! (μ6 ρίου5.---[Ὑ 15. 11-1δ.] 
Ιηπαϊνίαυ4] οδίατοδ οὗ (6 Θηὰ οἵ ἰΠ6 πουὶ]ϊὰ: ἘΠπο 
Φυάᾶχκο; 89 ἀονη-ροΐης [οἵ {πὸ ο]ὰ πον] : ἐδοὸ 
Τοδυττγοοίΐοι; 86 Ἰυάσιῃοπὶ ; (6 Βοοῖὶς οὗ Ταϊΐε - 
(86 Ἰαῖο οὗ ὅγο.-- -[Οἢ. χχ. 1 8ᾳᾳ.1 Ἐπ6 πεν 
ποτὶὰ: Α ὀοηδυιηπιδὶο σγοδὶϊγ; ἃ πον Ηδανθη 
δηά 8. ΠΘὉ οανὶ ἢ : (ὴ6 ΠΟ Φογυδδ]ο - (86 ον 
Βαϊ διίοη οὗ αοἀ (τον. 8) ; (Β6 6 δχὶδέθποο 
(τον. 4) ; (89 ΒΟῊῪ ογοδιΐοῃ (γον. δ).-- -Τ8. Ἠγοτὰ 
οὗ ἀοά, ἰδο Τουπαείίοη οἵ (89 ὅτϑί που] (2 ο8π ἃ. 
1 [-3]};;-οὶἰπ τ89 οχρ οαιϊου (δὰ πον]ά- " “το- 
το ορογδαίΐοῃ) οὗ Ηἰΐβ τρογάΦ, (ἴθ ἤοπο ἀδίϊου οὗ 
(6 βοσοῃά πον] ἃ. ---σοντίδ ιν οὗ 86 πον ποιὰ, 
(1) ἴῃ τεϑρεοὶ οἵ 5 Εουπάον (τον. 6); (2) ἰπε ζε- 
δρϑοὶ οὔ (86 Βογίίδχο υὶοὶ ἴΐ 88}} αδοσὰά ἰο δ᾽ ὁ 
ΘΟΠΩΌΘΓΟΓΒ [τοῦ. 7}; (8) ἴῃ τεβρθοί οὗ 86 δοσγ- 
ἰδ οὗ 8 δη Π65818 [(86 1610 οὗ ὅΓΘ6, τος. 81. 
--ΙΤἸΊο δεοοηά ἀεαί(λ  ᾿πϑπηὶοἷν τγβίογϊ οὐ ἦσι 119 
πδίῃυρο. Οὐ ἰδ οἴβδσ διδηά, ὀσχοθοϊη ὴγ εἴεδσ 
88 ἰμ6 8πΔ] σοπδβοαῖθῆοο, δη ὦ βϑῆθο 86 ΒΔ] μει- 
πἰθδταθηί, οὗ οοπβίβίθαὶ βίῃ. ἴδ δεεοπά ἀεαίλ, ἱἰμ6 
1δϑὺ οοπϑὶβέθηί Γϑβυϊὶ οὗ ἐμ ὅγαεϊ θοσιποΐτιρα οἴ 
εΥΐ].-- Το οοπγδαϊοιΐοα ἱππηδηδπὶ ἰπ ἐπ6 ὄσοΣο 
οὗὦὨ ἰλε ἰαλε οΓ γε, ἴῃ γεοτίοοϊ δοοοσάδῃδο 
τὶ (0 Θδϑβθηοθ οὗὨ ᾳμοἀ]εβδῃθβδ: 1. Ἐχίσγοζηθ 
δεϊϊδἰίοη δηὰ παοίΐϊοη ; 2. [π ρμοσίδοὶ δἰτο]θθο- 
Ὧθ88; 8. Ηδδοο οἰ 681 δ8ε]-σουδιτορίϊοθ οἵ 
ἰ86 Ὀαδὶ8 οὐὗὁἨ ΡΒγδὶοαὶ πα ϊβδοϊ Ὁ] 6 π 688.---8:16- 
Ὠἰδοδης ομδυδοίθγ- ρου σαὶ οὗὐ (80 ἰοδέ υποσΣ 
(86 δυρογβοσίριϊοη οὐἨ ἐλ ματίω. Ττυς δε- 
γοὶδ σοῦχδρο ἴῃ ἐμπο ᾿ἰκς οὗὨ οἰΘΥΏΪΥ; δηὰ ἐδ 
δὶ τ), 

ΒΥΤΑΒΕΕ: ΤἸθοΘΥΟ δΓῸ ἔπνο 1ἰπ98 οΥ̓͂ ορ᾽πῖοιῃι 88 ἕο 
[80 υἱβϑίοι βοὲ {οσι  ἰῃ οἢπ. χχΐὶ. δηὰ χχὶὶ. ὅση θ 
σοπδίἀον ἐμδὲ ψ ἢ }]8ὲ 1{ ρσοβϑϑηίΐδβ, οἱ οθγ, {86 Θοἱ- 
ἀϊιίοη οὗἩἨ [86 ΟΒυσοῖ οἢ φασὶ ἀυτὶης (8 τΒοῖ;- 
δδῃ!ὰ γοδγϑ, 8 Ῥὶοίυτο οὔ ἐμ αἸοτίουδ βιαΐα οὗ ἐδ 
ΟΒυτοῖῦ ἱπ Βοδύθϑῃ 18 δΘοσιτοϊηρ]οὰ τὶ ἢ (ἢ ὁ ἔοτταον 
γίον : οἰ οσϑ Βοϊ]ὰ (μὲ (86 Θοπίοπία οὔ (650 ἔτσο 
ΘΒδΡρίοΓα γοΐο ΑΓ ΟΌΪΔΥΪΥ ἰο 86 ρ]οτϊου5 εἰδὶο 
οὔ ὁ Οθυνοῖ ΤΥυϊυρΒδηί ἰῃ Ἠδανοη.--- ΟΥ̓ ΕΒ ΚΕ, - 
(ΟοτΡ. οἷ. χχί. 4 δῃὰ Ζ208η χνΐ. 20.) Ο ρῬτεεοϊουν 
ἰθ878 οὔ ρειῃϊξθῃσο δῃὰ κυϊ οἴ βδ ὃν ἴΠ6 στ σβέθουβ 
δηἀ δοσουίοαὰ πνονίγ ἰο Ὀ6 πὶροὰ ἅπῶν Ὁγ ἐδο 
Βδηά οἵ ὅοα Ηϊπιδοϊῖ. (ον. 6.) Θοὰ ν᾿ }} γεὲ 
τηδηΐϊΐοϑί ἩΪτβοὶΓ ἴἰο ἢϊ8 ΟΒΌτοΝ 85 Αἰρλα διοὰ 
Οπιέσα, διὰ φῬγοῦο ἱδμαὶ (6 Ῥτοπιΐϊβὸ ποῖϊοὰ Ηο 
δυο ἰπ (80 δεσίππέησ, δ Ὑ]}} δ δὲς δ }}γ Ζυ16}1] 
ἴα (Π0 6ηα.---ΟΥΕΒΝΈΕΣ, τὴ Ὲ 8]: Τόσα ἰ8 8 ϑεατ- 
“εΐπεεν τ ἰσΒ σ8ὴ ΘΟΒἀθπμὴ 08 Θα08}}}7 ΣῈ ΘΩΥ 
τηϊδἀ οἱ (8. 

σιλυθβ λαμ, [6 Οβεπδ. σοὶ. ρερτεάϊσε (ἘΛΟῚ, 
1844; Ρ. 188): 7Τλὲ Νίειν “εγιδαίεα. 1. Τὶ Βα 
119 Ὡ8Δῆγ0 δηἀ ἤογτι ἔγουι (Πδὶ 7 ΓΒΔ] θὰ ἴῃ ]οτδοὶ. 
11. Βυὶ (86 ΠἸΟΡΥ͂ οἴ 6 πον 18 ἔδι γτεδίοι ἐδδυι 
89 αἸΟΣΥ οὗὨ (6 οἷά. ΠῚ. Ογϑδαῖοσ, ουθ, ἰδ δε 
δογίπίης [86 ῬγΟρΡΒοίδ μδτο ῥτεαϊοιθὰ ἰὰ χοχασὰ 



ΟΟΤΒΙΝΟ.ΒΤΗΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ὈΙΨΙΒΙΟΝ. ΟΗΑΡ, ΧΧΙ., 9---ΧΧΊΙ. ὅ.᾿ 448 

49 ἰι. ΙΥ. Υεβ, (86 πον Δονγυβαϊθα ΒΌΣΡΑβ868 
δυο Ηρσδυθη δι οἰοσπδὶ ὈΪοϑϑοάηθθϑ. Υ. ΟἿ γ]8- 
εἴδηβ, αν χὰ (818 σἰοτίουβ οἰἵγ ὈΘΙΌΣΘ ΟΣ 6Υ687 
ΥΙ. Απὰ ἴῃ οὖν Ὠοατί83 
᾿" Ἦκκεν, Κοεπιίδελο Βιϊάεν, Βὶμα, 1862 (Ρ. 190) : 
ΤῊὸ πον ραν δηὰ (9 ποὺ Ἐν. ΡΒ. οἷϊ. 
95, 36: Ηοῦ. ἱ. 10. [Ιὰ Ὀοΐὴ ρϑϑβακοβ (86 ἔθ υτη8 
»αεε ατοαῳ [ Ῥετίε.}] δπὰ ἐλαησα Δτα Ῥγοτη βου οὐ} Ὁ 
οι ρ]ογοὰ: ἐμ Ηθαυθῃ8 »}α8 αἰσαν ΟὨΪΥ͂ 80 ΤᾺΣ 88 
{πον δτὸ ἐλαησεά. 

[Ετοπι Μ. ΈΝΕΥ: Υόοτα. 11-16. ΟΌΒΟΣΥΘ, 1. 
76 ἰλγοπα διὰ ἰσὶ θυ] οὗ ἡυὰδριμοηὶ, σγεαί δηὰ 
τοὐὶίε, ὙΟΥΥ φἰοτίουβ, δηὰ ρμογίθοι ἵὺὺ .8ὲ δηὰ 
γτἱχθίθουῦβ. 2. Το Φδυᾶμο. 8. Τὴ6 ῬΟΥΒΟΩΒ (0 
6 ᾿υάγχοά. 4, Τὸ τυῖΐο οὗ Ἰυάἀᾳπιθηί δοιὰ ; 
ἐλε δοοὶε τσεγτε ορεπεά. Το ὈοοΚ οὗ αοἀ᾽ 8 οτηηϊ- 
βοΐθῃοο, δη (6 Ὀοοῖς οὗἩὨ (8 Β᾽ ΠΟΥ ΟΠ Βοϊθῃη 66: 

, απ αποίλεν δοοῖΐ 884}} θ6 ορεηεά---ἰλα δοοῖ οὗ (Β6 
βου ρίυγοϑ, 86 δἰδίυ ο-Ὀοοῖὶς οὗὨ Βδανυϑη, ἰδ 6 Τα ]6 
οΓ ἴὕε. Φμῖϊ8 ὈοΟΚ. ἀοίογταΐῃ 68 πηδίίονβ οὗ τἱχθὶ : 
18ὸ οὐδοῦ ὈΟΟΪκ5 χίτο οὐ ἀθῆοθ οὗὁἉ πηδίίογ8 οἵὨ ἴδοί. 
δ. Τὴ δαυ86 ἰο ὃο ἰγὶοα ; {Ὺ6 τοογῖδ οὕ πιέη, αὐ 
ΠΟΥ αν ἀοπὸ, δὰ τδοίμον ἱΐ 6 ροοὰ ΟΥ ογ]]. 
6. Τα ἰθϑ8α9 οὗ ἰδ ὑγίαὶ] δὰ ῥυάκχιιοπὶ:; δὰ 
ἐμαὺ νν1}}] Ὀ9 δοσοταΐϊης ἰο (9 ονἱάοποο οὗ ἵδοϊ, 
δηὰ τυῖς οὔ λυάριηουί.---ΟἸ. χχὶ. 8. Τὴ Ῥγβθβθῆοθ 
οὗ αοἀ νἱϊὰ Ηἰΐβ ρϑορὶο ἰῃ Ἰιθανυθη ἩΓΠΡΠῚ ποὺ ὃ8 
ἑπίιογταρίοα 85 ἰύ 15 ὁ. δδσί, Ὀαὶ Ηδ ν]}}] ἀν 6}} 
ψεὶτἢ (Ὦ 6τὰ σΟΠ  ΠΌΔΙΪΥ ---Τ) 0 σονθηδηΐ ἰηίοτοβὶ 
διὰ τοϊδιΐοα ἐμαὶ ὑθθγθ 8.6 ΠΟῪ δοίγθο Οοά 
διηὰ Ηἰβ ροορὶο ψ1}} Ὀ6 8116 Ὡρ δὰ γνετίοοίϊοα ἴῃ 
Βοᾶνοη. Τῆεν εἫλαϊξ δὲ ΗΐἘ »οορὶε; (ποὶν β8ου]8 
5}.8}} Ὀ6 459] πυϊἰαίοὰ ἰο Ηΐπ, δ]1οὰ τι ἢ 811 (ἢ 9 
Ἰοντο, Βοῦοῦ δῃηὰ ἀο] ζιύ πὰ αοὐ {ἰμαὶ ἐμ οἷν τ ἷ6- 
ἴοι γοαυΐγοβ: {18 88}} Ὀ6 ὑμοῖν ρονγίθοι δο]ὶ- 
Ὧ688, δηἀ Ηκσ νἱϊῖ δὲ Ιλεὶν αοα; Ηΐδ ἱπιτηοαϊαίο 
Ῥτοβθησο ὙΪ ὮΝ ποτ, Ηΐθ Ἰουο ΤᾺΪΪΥ τπδηὶ οβιθα 
ἴο ἐμοιω, δηὰ Ηἰ5 κἴοτυ Ρυΐ προ ἐπ θη, Ὑ1}} ὍΘ 
ἐβοῖν φῬοτίδοί Βδρρἶπ685.---Ἴ ον. 4. Νοία, 1, ΑἹ] 
ἐπ οἴδοςσὶα οὗ ἥοστοοῦ ἰγου 019 8}4}} Ὀ6 ἀο0η6 ΑΙιΝΑΥ, 
σοὰ ΗἸἹπι56] 7, δὴ ἐπ οἷρ ἰοπάον Εδίδον, ὙΠ} ΗΪ9 
κίπὰ μδηὰ, δλαὶϊ τιοῖρε ατἰοαν ἰλὲ ίεαγα οὗ ἨϊΪ8 ο])- 
ἄτοπ; δηά ἱπόῪ πουἹὰ ποὺ δαῦτο Ὀθ6Ὲ Ἡἱπουΐ 
ἐποθο ἐέαγα ΒΘ ΟἸοα δλαϊΐ οοπιθ ἀπά εοΐρα ἕλεηι 
αισαψ. 2. ΑἹ] (6 οδῦ868 οὗὨ ζαξιγο ΒΟΥΓΟῪ 8Β84}} 
ὍὯο ΓΌΤΘΥΟΡ ΤοΙηοΥΘα. Τ7ΤΆεγε ὁδλαϊξ δὲ πειίλεν ἀεαίλ 
ΜΟΥ ραΐϊπ; ἀπὰ ἰπογοίογο 20 δΟΥΤΟῖσ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΜΗ ; 
ἐμοδθ δ (πἰηρβ ἱποϊἀθηί ἰο ἐμδὶ βίδίϑ ἰπ τσ ἢ 
86Ὶ πΟΤΘ Ὀοΐοτα, Ὀυ ΠΟΥ͂ 811 ζογπιον ἐλίπσα ἀτὰ 
»αδεεά ατοαν.---Ἴ τα. δ, 6. ὁ τη δηά οὐμριὶ ἰο 
ἔδῖκο αοα᾽ 8 Ῥγοτηΐβο 886 ργοδοῃΐί ραγιηδηί; ἱΥ Ηθ 
8885 8βεἰά, Ηδ παζεδ αἷΐ ἰλίησε πειο, τὲ ὦ 6.--- 
Αὐρλα απά Οπιεσα, ἐδε Βεοσίππδισ απὰ (λε Ἐπα. 
ΑΔ ἰϊ ν5 Ηἰδβ βἴοσυ, ὑπαὶ Ηδ σαᾶτθ 180 τίϑθ δηὰ 
Ῥερίπηΐηρ ἰο (9 νου]ὰ, δῃά ἰο Ηΐβ Οδαγοῖ, ἷἰ 
ὙΠ}} θῸ Ηἰ5 κἴουυ ἰο δηΐϊθῃ (86 ποῦῖς Ὀδχζυῃ, δὰ 
Ὡοί ἰο Ἰοανο ἰξ ἱπιροτίοοί.---Τὸ ἀοδῖτοβ οὗ ΗΪΐβ 
Ῥεορΐο ἰοναρὰ {818 ὈΪ]οββοᾶ βίδίθ [Ὑ678. 1-4] δ. 
δηοί Β6 Ὁ αὐϊάθποο οὗ {δο ὑγαϊῃ δπὰ δογίδἰ εἰν οὗ 
ἷε ; {86γ. ὑδῖτοι δύζοσ ἃ βίαίϑ οὗ βί "1689 ρογίβοι οῃ, 
δὰ (Π6 ππἰηίογτιρίθα οπλογιμοῶί οὗ αοά; δηὰ 
αοἂ Πα5 πτγουρκοὶ ἔῃ ἐμοῖι ὑπ 686 Ἰοπρίηρ ἀ681γ68 
Ὑ Ὁ ΪΟὮ σαπηοὶ 6 Βα ἰβῆοά τὶς δηγιμίης 686, 
δηὰ ἐπογοίουο τοι] ὰ 6 {86 ἑογτηοπὶ οὗἩὨ ἰδ δου] 
1 ΠΟΥ͂ νογο αἰϑαρροϊπίοὰ; αὶ ἰΐ πουϊὰ ὃδ 
ἱηοοπείδίθης νῖϊῃ αοα᾽ 5 σοοάποδ8 δηά ΗΪ8 Ἰονθ 
ο Ηϊ᾽ 5 ρΡοορὶο ἰο οσσοαίθ ἰᾳ ἰμθχ ΒΟΙΪΥ δηὰ Βοϑ- 
ΥΘΩΪΥ ἀοδῖτοδ, δηἀ τῃ6η ἀθῺΥ ἰδθῖὰ ἰμοὶγ ῬΤΟΡΟΥ 
βαί᾿ϑύβοιου : δηὰ ἐπογοίοτο (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 δεβυτοα 
ὙὯ6Ὲ ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙᾺΘ (ποῖ ῥσοδοηὶ αἰ οι}- 

ἐϊο8, ;7ὲ οἱ! σῖσο ἰδεπι ο7 ἐδλε 7ομηίαϊπ ὁ ἐλδ τισαίεν 
97 {{7ὲ 7γεεῖν.---Ἴ τ5. θ-8. ΤΟ στοδίμοϑβ οἵ (18 
ἔαΐατο ζο] οὶ ἐγ ̓ἰ6 ἀδοϊατοα ἀπά ἐΠ]υβίγαιοα, 1. ΒΥ 
(6 ἔγϑοῃδδϑ οὔ ἱἱ. 2. Τὸ {01} π6868 οὗ ἰι; ἐπλόγ 
αἰἱΐ ἰλίησε. ὃ. ΒΥ (80 ἰθηατο δηὰ {116 ὉΥ νν 16 ἢ 
αοά᾽Β Ῥθορὶθ δῃ)οΟΥ ἐμ ῖθ ὈΙΘΘΘΘάΠ6Β8; ὈΥ, γὶχιὶ 
οὗ ἱπμογϊίδησθ, 88 ἐλε δοηϑ οΓ αΟοά. 4. ΒΥ τδ9 
γϑϑιὶν ἀἰδεγοηῖ βίδίθ οὗ [89 ὑ]οϊκοα, --Ἴ ρν. 8. 
Οὕὔβοσγγυο, 1. 786 δἰπβ οὗ ἰθοβϑοὸ γῆο Ῥογίϑἢῆ. 76 
“κμανίμξ Ἰεδὰ {μ6ὸ τὴ ιν ("ΐβθ Ὀ]δοὶς ἰδὲ ; [ΠῸῪ 
ἀυγδὶ ποῦ δποουηίον ὑμ9 ἀἰβῆου]ἴε8 οὗ γε] κίοι, 
δηὰ ἐποὶνρ β᾽ανδὴ δας ρτοσθοάοὰ ἴγοῃι (μποὶγ 
ὉΠΌΘ]16΄. ΤΠΘΥ, ΒΟΤΘΥΘΡ, Ὑ6ΓΟ γοὶ 80 ἀοβρογδαῖθ 
88 ἰο συ ἱπίο 8}} τον οὗὨ δοοην 8 Ὁ]6 νῖοῖκ- 
βἄάμπθϑβ. 2. Τοὶρ Ῥυπίδμιηθηί. Τΐθ. το βοῦν 
1} Ὀ6 ὑπ Ὁ ῬΓΟΡΕΙ ραγί βδπὰ ρογίΐοη, δηὰ πνμδὶ 
6 Υ Βανο ργθραγοὰ ἐβθιβ 68 10. ὈΥ (οἷν 818. 
--Εγοὰ ΤῊΣ ΟΟΜΡΕΕΗΕΈΝΑΙΥΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΥ. ΟΒ. 
χχὶ. 8. ΤΏΘΓΟ 18 ἰμθῃ ἃ ἴδαγίι 'πο88 τ 16 ἢ ΔΙΟῊΘ 
ἶβ Βυδιοϊοηἑ ἰο σαι 86 ΟΟΥ Θοηῃδοηηηδίϊοη, 89 γγο]] 
85. 89 ΟἾΒΟΥ ΟΥ̓ 68 Ὦ6Γ6 τηθηἰϊοποά. [Ιὲ 18 ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἐδαὶ ἔδαγ πιϊοῖ οϑυϑο8 Ὁ8 (0 ἀΕΗΥ͂ δπὰ 
δὐοδηάου ἐδο ἔδιιἢ.: Ὀὰὲ [δὲ 4180 τ ϊο δ οαυ 869 
Ὁ8 ἰο Ὧθ Ἡδηιΐηρ ἴἰο ἰπιρογίδην δηὰ οβϑοηί αὶ 
ἀυ ῖο8, ἱμγουκὴ ἴθασ οὔ δαγίϊηκς οὖν ζοτ πη 68, ΟΌΡ 
6830, δηα ογϑῇ ΟΌΥ ἰδ ρΟΓΔΪ δηὰ δβρὶ 8] ἰηίογ- 
οϑί8, δηὰ οὗὨ ογϑδιϊηρ ΟὈΥΒΟΪγ98 Θηθτΐθ8. ΤΊῸΘ 
ΘΟΌΓΑΚΘ 18, ἰ0 ἔϑασ ποιίηρς Ὀὰ. αοα δπὰ ἀϊϑρ]ο8- 
βίης Ηἷπ. 64] οουγαγάϊοο 18, μοὶ ἰο αν σοῦ - 
830 ἰο ΟΥ̓ΘΥΟΟΠΊΘ ΒΕ], ΠΟΥ ΤΟΠΟΌΠΟΘ ἰΠ6 ογοαίαΓο, 
ἱβγου ἢ ἐπ 6 ἈΟΡ6 οὗ δηὐογίης ἰμ6 Οτοδίογ. (Ὁ 0Ὲ8- 
ΝΚΕῚ,..)-- το ΑυΘΒΑΝ: ἝὨ. χχὶ. 8. Τὸ δᾶνθ 
Οοά ν ῖϊ 89 8 ἰο Ὀ6 Ρογίθοι ΥῪ βαΐθ: ἰο μᾶῦθ 
Θοα ἴον οὗν Οοὐ 8 ἰο Ὀ6 ρογίδοι γ ὨΔΡΡΥ.---Ἴ ον. 
8. 7ΤῪλὲ ᾿εατ. Ο ἰοννῖῦ]9 ὁπ Ο ζαϊδὶ σοπ- 
ῬΓΟπιΐβο οαγτὶθὰ οα ἴοο Ἰοῦς δηὰ ἰίοο ἴαϑ νἱϊα 
ΒΙΠΠΘΓΒ δπὰ 118 δἰ  Ο βρίτἰϊ οὗ ουθγβοηϑβϑιἐἶγϑ- 
ὩΘ88, οὗ ἀἰ δ᾽ 1ἶκο ἰο ἰγοὐ Ὁ], οὗ ἀγοδὰ οἵ ᾿βοϊαἰΐοι," 
οὗὨ ἱπδΌΣ  γ ἐο ᾽υάκο ἀοοϊ θ᾽ ν 6} δηὰ ἰο δοὲ δοουγ- 
ΔΘΟυΒΙΥ, ΜΒ] οἷ. ΒΔ8 Ὀγουρὶ γοῦ, ὈΥ δῖον βία ζοϑ, 
Ὁ. ΟΔΒΥ͂ ἀοϑοσθηίβ, ἰοὸ 8 ἰθυοὶ 8ὸ σψίϊο, δῃηὰ 43. δοσὰ- 
ῬΒΒΣΟΠΒΕΪἷΡ 80 ΒΟΥΤΙ Ὁ]9 ! ---ΕὙοα ΒΟΝΑΚ: ΟἈ. χέ, 
12. βοοζε ἃτθ οροποᾶ---Ὅ 8 ῬΧΟΌΘΟΌΪΥ 60η- 
ἰδϊηΐηρς Οοας ἰδίου οὗἨ ἐμθ βἰπηθν᾿β Ἰ1ἴ6, ΗΪϑ 
Τοοοσὰ οὗ ἐδ βἰπηθυβ ἀδοϑ.. .. Τὴ) ᾿ϊνίηθ 
γογβίοη οὔ Βυσδῃ ἰΒίοσΥ . .. ΒΟῊῪ ὉΠ|Ϊκ9 4]} 
ΘΒΣΙΒῚΥ Δ 4]86 1 Μοβὶ οὗ ἰῃο9 Ἰοαάϊης [αοί8 {89 
8Β8Δῖη6, γοὺ ον αἰ οτοη Υ ἰο]Ϊὰ.., δηὰ ἱπίον- 
Ρτοϊοά. . .. ΑἸοηρδίάο οὗ {8686 8 Δῃοί δ᾽ Ὀοοῖ,, 
θ8]|1]οἃ 89 Ὀοοϊ οὗ 11ἴ6--οῆῖρῆο τοίου οὐἁὨ ἰῃ086 
ὙΟΒ6 ῬΟΣ ΟΣ 8 Ψ15Κ οἰ ΓΠΑ].---Ἴ ον. 18. ὑμασεά 
ἐυετῳ πιαῦ ἀσοογαϊης ἰο λὶδ ιοροτζδ. αοὰἂ Κοορβ Ηἶβ 
ΟἸΑΥΥ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥ 800} 8 ἀοΐηρθ δὰ βασὶπρθ δηὰ 
{δ᾽ Ἰκίη ρ8.--- ον. 14. ΟΥὁὨ ἰδμ8 οἱὰ ρῥχααϊοιΐου ἴῃ 
Ηοβϑᾶ (οι. χὶϊ!. 14): “Ο ἀφδίῖ, Σ πὶ] 6 (ΒΥ 
Ῥίαζαρθ; Ο ζγαυθ, 1 ν|}} 6 ΠΥ ἀαϑιγαοίϊοπ,᾽, 
ΤοΒη μθγ τϑοοσὰβ ἰδ δ [Ὁ] (απὰ αἱογίουΒ) [ὰ]- 
ΔΙ οὩι.] 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΤΉΝ ΤΥ- ΕΊΕΒΥ. 

Ἡεαυεηΐψ- ατιλὶν Ῥιείωτε (Ἑανιλ- Ῥίοίαγο) ὁ λδ 
ει Ἡγοτά. 7Τλὲ Κιησάοηι οΥΓ Οἰογψ. (Οδλαρ. 
«αὶ, 9---ἰχίϊ, δ.) 

Θεηεταὶ.--- 86 Κίημάοτῃ οὗ σΊΟΥΥ ἴ8 ἐθὸ ΕΚίηρ- 
ἄοτὰ οὗ οσοῃδιιητηδίΐοη ; οὗἨ ἰἰπ6 σοηϑυπιηδίο (6- 
υϑ]οριαοπὶ οὗ δὶὶ [86 Βυπηαπ σα ρΡΑὈῚ}11685 ΟΥ̓ ΤηΔῃ- 
Κἰπά, 88 Ῥοσγῇ δρδΐϊῃ ἰμβτγουρ ΟἸ τ ϑιϊδηϊν, 
ἰοξοίδου πὶϊ (η 9 σοῃδυιηπιδίο ἀονοϊορπιοηὶ οὗὮ 
86 τερον σοϑιίῃῆοϑ οὗ τηϑηϊὶπα : ἰῃ9 Ῥαϊϊῃ- 
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κοποαίη οὔ (80 Βυμδὴ ποῦῖὶὰ, ἡουπμάθα οἢ ἰδ0 
ΠοΙν Βίτι ἢ δηοᾶά Ἀρεαυγγθοιίίου οὗ Οδτὶδί---Ηἰ8 
Ῥγϊιποζοηϊίατα ἔγοπι ἰπ 6 ἀ68ἀ---Δδηά τηϑαϊοιοὰ ὉΥ 
{η6 τοχοηογδίίοῦ δπὰ γοδυγγροίίοη οὗἉ ἰδ {δὶ δ ἴα]. 
--ΟῆΠ͵ςοϊκιίου οὗ (6 Βυπιδῆ δοδβίλο08 (0 {8:0 ἈΠΙΎΘΓΒΘ 
ἱῃ κθηοτδὶ.--- ΤῊ} 8 τεϊαϊ οι ἰ8 τηοαϊῆεοα ὉΥ {16 
δοβοϊαϊθ ΓΙΟΥ͂ οὗ Ομγιϑί, γοβϑίϊης ὑροὺ Ηἰ8 
ϊν ηο- υπᾶη πδίαγο, ἔπ ἰά64] ρατγίεδοιίου οἴ 
Ηὶ5 16, (6 ΝΟ] 658 οὐἠἨ Ηἰ5 ὁΓοθ8, (86 σ,ΊΟΡΥ οἔ 
Ηὶδ νἱοίοσγ. Τί σοῃδυαιμμηδίίοη ἰἰ8ο] 7, ΒΟΎΘΥΘΡ, 
8.5 οἰογῃ δ), 185. Ὀα86ἃ ἀροῆ [86 ϑυροτ-ογοδίθγοΪυ, 
Εαοἀ τεϊαιοὰ, βϑοοπΐο πδίατο οὗ δΒυπιδηΐ ; ὉΡΟΩ 
δ6 δί6Γ8] Γουπάαίοη, ι6 αἰ 6 Υ8] δἷτὰ, δὰ {10 
οἰδϑγηδὶ ναῖΐϊιο οὗ ἐπα ᾿ἰ6 δηὰ πόρκ οὔ ΟὨ γί δὶ; δηά 
ὍΡΟΙ ἴμ6 σογοπαπί- δ {11 6886 οὗ Οοὰ δπά (89 
δυτοη 55 οὗ ΗΠ 8 ργοἾ598. 

Τῆθ Ῥγουΐδεβ οἵἤὨ (οα, 88 γοαΐ »γορλεεοῖεα, ἴῃ 
πδίυγθ δηὰ ἰπ ἰδ 9 ἀσγνοϊορπιοῦί οὗ 116, 88 νοὶ 8.5 
ἴῃ {Π086 σεγδαΐ ργορῆφειεα οὔ (ἰΒο Κίοχάομ οὗ αοἀ 
μὰ ϊοῦ Βοτοτ δθοντο (μὲ 16, ἤλγο δἷἱ δἰ θὰ δἱ 
ἐπ δὲ σἱογίουδ σοπδυιηδίΐοη, δ {89 δἰο τ Δ} 1Ζ- 
ἰἰαη οΥ̓͂ (86 ΟἸιτ]ϑιΐδη 116 δηὰ ἱἰΐβ βρθοσα, ἐδ 9 
οἰογηδὶ ΟἿ οὗ 6οἀ. Ι[6πς6, 86 ἀοπιαὶῶ οὗ (ἢ 9 
δοπδυπιπιλίίοη 8 δ ἰὴ θδθ ἐἶπη9 1.8 ἀοτηδὶη 
οὗΥ̓͂ ΑἸ! ΓΙΑ ποη δ. ἴὑ 18 Ὀοϊὰ οΥ̓͂ ἰῆο86 δ8 ἰδ 
ΕΚίηράοπι οἔ σίοτγν, (ἢ! 6 ὈΪ]οπφοα τοδῃ οὗὨ δρὶ εἰ (8, 
816 νι (ἢ (λ6 116 οὗ [Π6 Εϊόγη 4] δρίτὶϊ. 
Τὴ Κίηράοαῦι οὗ ΠἸΟΤΥ ἀη ὕ0145 ἴῃ (ἢ Γ6 0 ΒΡ[ΦΓΘΒ, 

Δρροδυίης (1) 385. [8 σοηϑιυιϊητηδίΐοη δηὰ ζι4]}- 
τηοηΐ οὔ (ὁ ΤὨΘΟΟΥΓΛΟΥ͂, ΟΥ ΔΒ {6 λεσυεηΐν «εγα- 
δαίεπι, 0 ΟἿίψ οΥ̓ αοα (νοτϑ. 9-21}:; (2) δ (86 
οοπδυπιπιαιίοπ δηᾶ ἔυ] ]]πποηὶ οὗ 4]}} ἐὴ9 ἐγ ἢ 
δηά 41} (ἢ Ἰοπρίπς σοηἰαϊηοὰ ἴῃ ἰἢθ τοϊϊχίου 5 
ΗἰείοτΥ οὔ δῆ πα, ΟΥ 85 (Π6 ΒΟΥ ΠῈΟΙΩ6- ΟἿ οἵ 
8}1 Ὀεϊ τίη αδη 1165 [παι ]0 8] (τογβ. 22-27) ; 
(8) δα (9 δοπϑαπιηαίοη δηὰ {018]Ἰπιθηΐ οὗ δἱ] 
(π6 Ῥτορἢθϑοΐοβ οὗ πδίυγθ, ΟΣ 88 6 Ποιηθ- ουη- 
{τ οἵ 41} βου}, 8:9 ὉπΊΎΘΓΒΑΙ, μον Ῥαγδαΐδο (08. 
χχὶΐ. 1-Ὁ). 
ϑρεεῖα!.-- δ γοτήοοίεἃ Κίηράοπι οΥ̓͂ σ6οα, ἴῃ 
δροοῦ οὐἶἰ5 αἰ δεγθηὶ ἀοϑί ρη δι οἢ5 δηὰ ἱπηροτίβ: 

ἯΙ πιοτῖο ἔοτι οὗ ἐμ Κἰηράοιῃ οὗ αοά (οἢ. χχὶ. 
9-21); (86 ΟἿΓΥ οὗ Θοά; ἐδο ΒΕΔΥΘΗΪ Φοτγυκα- 
ἴοπὶ: (89 Βτ]ά6.---Β] εκϑοὰ Ῥγοβρεοὶ οὗ {86 Οἰΐγ 
οἵ αἀοὰ. Μοεὶ κπἷοτίουβ οὗ δ᾽ ῥγοβροοίβ. “}1:- 
γιδαΐδη, ἄμ λοοὶ σοδαμίο διαά!ί,᾽ εἰς. [““Φοτακαίοπι, 
(που οἱἐγ Τὶ δῃά εἰρῃ "]. “Ἅ 7εὴ λαδ' σοη ὕεγης, 
εἰς." --- ἰφῬτοσοβδίοη οὗ (6 ΟἿΥ οὗ αοἀ: 1. τοι 
Ἡδατοη ἰο ον ; 2. ἔγοια οδγίἢ ἰοὸ δδυρῃ : ὃ. 
Βαοῖκ δρδίῃ, ἵγο Ἡδανθῃ ἰοὸ θδυί!.--- [Ὑ7ζ:. 10. 
Το ἀοποοπάϊηρς ΟἿΕΥ οΥ αοα, οΥ Ῥοτίεοιοἀ οοτὰ- 
τουπὶσαίΐου Ὀοίνγοοη Ηθανθῃ ((86 ΒίΑΥΤΥ ΤΟΥ] 4) 
δηἢ ραν ἢ.--οβοτὶριίοη οὗ ἐδ ΟἸτγ οὗ αοἀ (γογϑ. 
11-21). [118 βοῦγοθ οὔ Ἰρδὶ ; (8 νγ8}18; 115 χαίβδ:; 
(8 ἀϊπηιοηϑίομδ δηὰ ἔπ παἀδπιθηίαὶ ΤΌΤ): [8 συ - 
ἀατηοηίαὶ πη θυ 4]8. ---ϑρί τὶ 8], ἀηΐνοτβαὶ ὕοται 
οὔ (86 Κίπράοιῃ οὗ αοα (τοτβ. 232-27). [118 βδρὶ- 
γα) Το ρ] 6. [8 ϑρὶ εἰ] ϑυη. [18 βδρί γι] 
ΟΒυτοῦ. [8 βρὶ γἰι 8] ᾿ἰθοτιγ. [8 δβρί γί] 
[Ὰ]]π688. [8 βρί 14] ρυγγ δηὰ οοηδοογδίθ- 
688.---Τὴδ. ΠΟῪ Ῥαγδαΐδο (οἷ. χχὶϊΐ. ΝΣ Το 
γίυον Οὗ ἰ{{ε: 1.  Ὠδτο 4065 ὑ ΔΡΡοαΥ ἢ 2.  ΒΘΠοΘ 
ἄοοαβ ἱξ οοπιοῦ; 8. ἬΙΓΠΟΥ ἄοοα ᾿ἰὶ ον 1---ΤῊ9 
Τίυον ΟΥΓ {62 ξ1. Τὴ τοδροοί οὗ ἰἰ πδπιο: 2. ἴπ 
Τοβροοὶ οὗ ἰ(8 Ὀδδυ Υ (ἰά ογψδία!); 8. ἴῃ γεδβροοὶ 
οὗ 1158 Ῥτοάμυοίϑ.---Τ 6 ἐγρέδ οὐ {{{6---( ἢ 6 τηδη 1 68- 
(διΐοι οὐὗἁὨ δἰ χιοβὶ 11{8: 1. ἔτοπι (86 Εουπίδίη οἵ 
Ἰἴ ἰο ἢ. Εἶταν οΥ 6: 2. Εἔγοπι ἰδ ΕϊτγοΥ οἵ 
Ἰι{6 ἰο (86 Ττεοβ οἵ Ἰἴ6: 8. τοπι ἰπ6 ΤΎδοα οἴ 
Ἰ9 ἰο ἐμοὶ ἔγυϊ(5; 4. Εἔτοιῃ ἴμ9 ἔρυϊϊβ ἰο ἐῃὁ 

Βοδιμ-ργοάδυοίηρ Ἰοανθ8.---Ἴ)8 ροτγίεοίςἀ, ρᾷτε, 
σοῃδοογϑαίθάἁ ογθαίυτο (γοῦ. 38).--Τς δε οἵ 
ῬΌΓΙΥ [ῸΓ ογθδίυσοὶ 118: 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οἵ ἰδὸ 
ζαΐατο αἹ]ογὶ Βοδίΐϊοη οὗ {Β6Ὲ ὑ 1]. ---- ΑςαἸν}γ δϑὰ 
γοδὶ ἴῃ (86 Ῥαγααΐβο οἵ αοἀ (νοτβ. 8, 4).--Ροσίεοι 
ἀπΐοη οὗὨ εὐἰωγε δηὰ ομέέ ἴῃ τἢ6 Ῥαγδάϊες οἵ 
αοὰ.---ΤῊ6 βογυΐοα (γεν. 8).--- ΤΠ ὈΪοεβοὰ σοὶ 
(186 Ὀομο]άΐορς οὗ Οοἀ [γνεγ. 47).--- 6 τορῖοι οἵ 
θίθυμαὶ δυμδδΐίηθ [ὙὉὸγ. δ]. --- Τ8ε. πεν ποιϊὰ 
Βϊ πίη ἰὼ ἰΠ6 τδάϊδησα οὗ [πΠ6 αἼΟΓΥ οἵ τὰς [ωτὰ, 
--Ἴ͵ ο σοτίουθ ἸΙΌΘΓΙΥ οὗ ἰμ6 σμϊάσεη οἵ 6οά 
(Βοα. γι1}.}, ἴῃ 115 οἴ δσπιαὶ ἀυγδιϊοη δὰ στοπεπεὶ. 
Βταβκε: [0 Ἀ. χχὶ. 12. ἀοἀ ἰβ δ ἤξγυ ναὶ] 

δηὰ ρῥτοίθοιϊοῃ ἰο Ηΐβ Οβαγοὶι (Ζδθοδ. ἰΐ. δ).--- 
γον. 18. Ἑηίγαμοο ἱπίο 86 ΟΒΌΣγοΝ [8 ἴτε τὸ 
811} Ῥοορίο, ἰῇ αἱ] ούποῦθ οὗὁἨ ἐμὲ ποιὰ, πο 
11} Ὀὰϊ σοπηθ ἴο ἰδ ζϑ] ον δῖ οὗἨ (μ6 ΟΒυτεὰ 
(1 ΤΊω. 11. 4).- ον. 14. Τῆς οδ6 ἰτυς Βουδάκ- 
ἐἰοπ οὗἩ 86 Βαγοι δηὰ οὗ δίθγη 8] Ὀϊοβϑοάμεδ ἱὲ 
Οβτίδι δουϑ (1 Ὅου. ἐϊ. 11). Ὑμῖβ Βουπάαιϊσα 
᾽8 Ἰαϊᾳ βο] 91] Υγ ἱβγοῦρῃ {86 ΑῬΡοβίϊεβ (Ερῃ. ἰ,. 20). 
(ΤΙ τσοποϊϊοηθηὶ οὗ (6 Δρραγεηιϊ Ἴοοπίτδάϊο- 
(ἴοῃ 8 ἰο δ6 Τουπὰ ἐπ (6 ζδοὶ ἰπδὶ Ομ γε δδ5 
ΟΥΧΔΌΪΟΔΙΙΥ υπξοϊάοαὰ Ηἰδ {]] 6858 πὶ {86 ἱπεῖτο 
ἈΡΟΒι168.)---Οἡ Ὑοσ.ὶ 28, σοζρ. 16. Ἰχ. 19, 90 -- 
Οἱ τνϑὺ. 24, σορ. [8.ὄ χ. 8: 866 οἷ. χἰϊχ. 22: ἰἱ, 
2584. ; Ῥᾳ. Ἰχχὶϊ. 10, 11; δ͵8δοὸ 15. 11]. 1; Ιχ. 31; 
Εσεϊ. χὶϊν. 9.-- ἢ. χχὶϊ. 2. Αδομίγαδὶ (0 88- 
οἷοί ΒΑΌΥΪΟΣΩ 185 οσθ Ῥγοδθηίοα. ΑἊΑβ ἰδδ 
ἘΌΡΒτδίθβ βονοὰ ἐμγουρἢ {86 το ϊ δὲ οὗ ΒδΌγΙοα, 
δΔηὰ 85 186 τίγον οὐ ΒδΌγϊο ὀγϊεὰ ὕρ (οἷ. χτὶ. 
12), 8ο, οῃ ἰδὸ οἱδσ Βδαῃά, (86 βρὶγιιυδὶ Φοτης,» 
Ἰεὲπὶ 888 (86 γίτοσ οἵ ἰμὸ Ηοὶγ ϑρί γι, πδιοὰ 
Ὀγίπρα νϑὲον ἰβτοῦ ἢ [Π6 τοϊά δὶ οὗ {μ6 ΟἿ δοὰ 
ν ἰοἢ Θ.8}} ΠΟΥ͂ΟΥ Οὐ υὕρ.--ΟἸ τὶ 15. 86 Τἴγεθ 
οὗ ᾿ἰἴϑ, προ δ85 160 ἴῃ ἐ{8611.---Ου τος, 2, 
οοΏΡ. Ζοοδ. χὶγ. 1]. 

Ἦ. ΗΟΥΥΜΑΝΝ, ἈΑἴσταπαίλα (ὼ τὰν Πσστα, 
οὶ. ΥἹΠ1. ϑββδούπιοὰ οὐ 2 Ῥοὶ. 1ἰϊ. 13, 14. Ρ. 
180). )ο 88 8}} δροδῖκ οὐἠἨ ἐδὸ πον ποι]ὰ οἵ ἰδὲ 
γτοἀροπιοα, 88 ἀεδβογϊ δοὰ ἴῃ οὔῦ (οχὶ ἱπ ἰδο [0]- 
Ἰονίηρ νοτὰβ: “Βαϊ πὸ ναὶϊ [01 ἃ πὸῖν Ἠξεδνυθῃ 
δηὰ ἃ ΠΟῪ οδτίὶ.᾽ ΕῸΡ ἐπ ἔγδι πογὰ οἵ τοῦδ: 
Ἰδιΐου ἤγοαι ἀο᾿β τηουϊῆὶ Τὰπδ: “1 (6 Ὀερὶ8- 
πἷης αοά ογεαϊοα (86 Ηδδυθῃ δοὰ (86 δατίὶ," 
δῃἀ ἐμο Ἰαδὶ ποσὰ οὗ ῬσοΡἤΘΟΥ ἰδ {θὲ τ ]οὰ τε 
Ὦδυο 8. γτοδά. ΤῆυΒ, θοίν οι [δ 6 ἤγκὶ οομιὲν 
ἱπίο ἐχίδίεποα οὔ Ἠροδυθὴ δια δδυῖν δηὰ ἰδ86 [δε 
νου] αδιϊης δείησ οἵ Ἠφρδανοη δηὰ οδσί, δὶ] (δὲ 
Ὀινῖηθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ ΠΠΟΥΘ8.. 
[το Μ. Ηκνευ: (ἢ. χχί. 10. Του πρὸ ποῦ] 

μαΥο Οθδὺ υἱθνγδ οὗἩ ὨοΔΥΘἢ τηυεὶ κχεὶ 85 εῶς 
ΒΘΑΥΘῺ 8Σ8 (ΠΟΥ οὁ8Π, ἱπίο ἴδ τηουηὶ αἵ νΥἱδίου, 
19 τηουπὶ οὗ τπιοαϊἐδίΐοη δηὰ δι ἢ, ΓΓοΙ τ 6 Π06, 
88 ἤγοιῃ (λέ ἰο» 97 Ῥιίεσαλ, ἰλὲν πισῳ δελοια ἰδὲ 
φοοῦϊν ἰαπάὰ οΓ ἰλε λεαυεπῖν Οαπαασπ.--- ἐν. 1]. 
Ἡαυϊπρ (λα σίοτῳ 97 Οοα; αἸοτίουβ 'π ΒοΥ σεϊδιου 
ἰο Ομ τίϑι, ἰὼ Ηΐβ ἰπιαβρθ ΠΟῪ ρεογίοοίοἀ ἰδ ΒΕΙ, 
δηὰ ἴῃ ΗἰἾθ ἤδνου δϊπὶπρ ὑροὴ δ6Υ.---Ὑ ΕΣ. 12. 
Νοίο, 1. ΤῊ τοαἱϊ. Ηδδγνοη 18 8 βαῖδ ϑίδίθ. 3. 
Το σαίεδ. [Ιΐ ἰᾳ Θοο6 8581 16 (0 Δ}1 (ο56 ἰμῶὶ 81Ὸ 
βδῃοὶ δ οὰ.--- ον. 22. ὙΒοτο (ἢ 6 δβδίῃ (8 8.Ὲ δΌΟΥΘ 
δ ποεὰ οὗ ογάϊμβποοβ, το 66 (Π|6 ΤηΕ8Ὼ8 
οὗ ἐμοῖν ργδραζδαίΐοῃ ἴοῦ βοδύθρῃ. εσίεοι δὰ 
ἰπιπγοάϊαί 6 σοι πίοι Ἡῖῖ Θοὰ »1}} τρογο (888 
ΒΌΡΡΙΥ (6 ρἷδοθ οὗ ζοβρε]-᾿πϑιϊ τυ (1008.--- ἐγ... 
28. αοἂ ἴῃ Ομ τῖϑὶ τ }}}] ὍΘ. δὴ ονου]δδιϊηβ Εοῦ!- 
ἰαἷπ οἵὗὁἩ Κπον]οῦμο δηὰ 0γ ἴο (ἢ Βα πίβ. ἴῃ Β68- 
γθῃ.--ὕον. 27. ΤΏ δεαϊηί8 884}} δατὸ (1) πο ἰ8- 
ΡῬυγο ὑδίηρ σουδὶη ἴῃ (ἢ 6π|, (23). ὯὩ0 ᾿πιρυγα Ῥεῖ" 



ῬΟΟΤΒΙΝΟ.-ΕΤΗ͂ΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ὈΙΨΙΒΙΟΝ. ΟΗΑΡ. ΧΧΤΙΠ. 6-21. 

ΒΟ0Π5 δαιιίἰἰεἀ διηοης ἰδ 61}.---Οἢ. χχὶϊ. 1. ΑἸ] 
ΟὟΥ δρτίηρθ οὔ ζγδοο, οοτηΐοτὶ δηὰ οἼΟΥΥ ἅτ ἴῃ 
αοἂ ; δπὰ 81 οἵἷιν βίσγϑδιὴ8 ἔγοπι Ηΐπι, ἐμβγουχὰ 
16 τηϑαϊδιΐοπ οὗ (6 [,διρλῦ.---ὕογ. 8, 45α λεγε 
«“λαϊξ δὲ ὯΟ ἬΟΥΕ οἰιγϑέ. Ηδτα ἰβ ἰδ9 στοαὶ ΘχΧΟσὶ- 
ἰΘΠΟΥ͂ οὗ (Ϊ8 ραγδαΐβθ---ἰ9 671} 888 ποίην (0 
ἀο {ποότὸ; δ6 σδῃποί ἄγαν (ἢ Βαϊ 8 ἴγοι βουυϊηᾷ 
Θοὰ ἰο δ 5] 6οὐ ἴο Εἰπιδοὶῦ, 8485 Βο ἀϊὰ οὺν γϑι 
ῬΡΟΠίΒ, ΠΟΥ σϑῃ ΒΘ 80 πιποἢ 848 ἀἰϊθίατ Ὁ ὑπ οπὶ ἴῃ 
ῖμο βοσυΐϊσο οὔ Θοα.-- -ὕἴογθ. 4, δ. Νοίο, 1. ΤΏΘΓΘ 
Κ16 βαΐϊπίβ 8.}4}} 806 ὑπὸ ἴδοο οὗ ἀαοὰ ; {8 :9Γ6 ΘὨ]ΟΥ͂ 
4.6 Ὀοαιὶβο υἱϑίοη. 2, αοἀ νυνὶ] ον ἰπθπὶ, 88 
πανίηρ Ηἶδ 868] δῃὰ πάη οὐ ἰδοἷν ἤογθ 6848. 
8. Τῆεν εἐλαϊϊ τεῖση ἰῷ Ηπϊἴπι Τοτεῦον; ἰμΘῚΡ 8601- 
Υἱοο 58}} θ ποὶ ΟὨΪΥ ἔγοθάοιυ, Ὀυὺ ὮΟΠΟΣΥ δὰ 
ἀομΐηΐοη. 4. ΤΟΥ 8184}} Ὅο {]] οὗ νἱβϑάοῃ δπὰ 
οοὔίοτι, σορεἰ 118}}} ταὶ Κίης ἰα (89 ᾿ἰχΐ οΥ̓͂ (6 
Ιμοτὰ.-- τοῦ ΤῊ ΟΟΜΡΒΕΗΕΝΒΙΥΒΟΟΜΜΒΝΤΑΒΥ. 
ΟἿ. χχὶ. 9-27. ““ αἸογίουβ ἐμίηρθ δύο᾽᾿ ἱπαορὰ 
Β6ΓΘ ““δροΐκοῃ οὔ (86 ΟἸίγ οὗ αοἄ’ (5. Ἰχχχυ!ὶ. 
3); διπά {πὸ νὴ} ο]6 8 ΟῚ] ϑυϊοαἃ ἰ0 Γαΐϑθ Οὔγῦ 
δχροοίδιϊουθ δὰ θη ΟΟΥ οοποθρίΐοπϑβ οὗ 18 
ΒΘΟΌΡΙΥ, Ρ6866, Βρ᾽ μον, ρΡυτὶ ιν ἃπὰ {9]] οἱ γ : 
αὶ, ἴῃ Ῥτορογ ὁ ἰ0 ΟἿΌΣ Βρνἱ Δ} } 77, 'ψὸ 88 4]} 
ΌΘ 078 δηα τηοτὸ ἰ6αἃ ἰο σΘοπίθτρ]αῖθ Ὠθαύθη 88 
δΙΙοὰ τὰῖϊα “116 “ἸΟΥΥ ο αἀοἀ,᾽ δηὰ δη] χϊθποα 
ὉΥ (8 ῬΤΘΒΘΏ06 οὔ (86 1,οτὰ «6808, “419 ϑαη οἵ 
γα μἰΘοΌδη695,᾽᾽ δηὰ (μΠ6 ΒοάΘΟΙΩΘΡ ΟΥ̓ οδὲ Β' ΠΏ ΘΥ5, 
Κηοπίης ἐμαὶ ““ἴὰ ΗἾΒ Ῥγθβθῆοθ 8 {1]1π985 οὗ 
ἦοΥ, δῃὰ ρ] αϑιγοβ δὶ Ηΐβ γίχῃλ μβδηᾶ [Ὁ ουϑῦ- 
ἸΔΟΣΟ.᾽᾽ ἀρ θο πρὸ δοίης ἀποΐθαπ οδὴ Θηΐοῦ 
(ένα, ἰοΐ 18 ὉΘ βἰϊγγθὰ ὉΡ, ὉΥ ὑμθ680 μ᾽ ρ868 
οὗ ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἰμΐησθ, ἰθ αἰνίηρς ἀἰΠχθηοο ἰο 
“ οἷ6δι.80 ΟὔΓΒΟΙΥΟΒ σοι Δ}} Δ᾽ 688 οὗ 868} 
δηα εορὶτὶϊ, ρονίοοιϊη,, ΠΟΙ 6895 ἰὼ (μ6 ἴδασ οὗ 
Θοά ;" ιμδὶ νγὸ ΠΑ Υ͂ Ὀ6 Δρρτγουθὰ 89 “" 1ϑγδοῖἐθ8 
ἰπάοοά, ἰπ Ὑομι (μΠ6 ΣῈ 18 ἢ0 κυ ΐ]6,᾿" δῃὰ Βα 8 
ΒΆΤΟΘ οὐἱάοηοο {πα ἯΘ δ΄Ὸ “ ἩΣΙ θη ἴῃ {86 
ΤιδανὈ᾽ 5 Ὀοοῖς οὗ 11{6.᾽᾽ (ϑ8σοττ.)---ΟἽ. χχὶΐ, δ. 1π 
ἐμπϑὶ ποτ] οἵ ἸΙχει δηὰ ρίουυ (θογα Ὑ11}1 “ὍΘ ὯΟ 
πἷραί,᾽" πὸ δϑ]ιοιΐοι, ΟΥ ἀο)δοίΐομ, πὸ ἰπέθγαιἑθ- 
Βῖ 90} οὗἉ ΒΟ ΥΥο0 δη ἃ ΘΗΪΟΥΠΙΘΗ(Β; (ΠΘῪ ν1}} ““πθοὰ 
πο 6869 :᾽ 20 αἰγοΥβΒΊοἢΒ ΟΥ ὈΡΙθαβαγοθ οὗὨ ᾿η8}᾽ 8 
ἀσυνϊδιης τ} {πΠ0γ9 Ὀθ. δὲ 4}1] πδηϊθὰ ; δηὰ ουϑῃ 
186 οιἱπνανὰ οοτηΐοτίβ οι Οοα 885 Ῥγουϊἀϑά, 
βαϊ(εα ἰο ον βίαίο ἴῃ (μἷβ σγου]ὰ, νν1}} πὸ ἸοΏ ΟΡ 
9 γϑοαυΐβ᾽ίοθ. (800Τ171.)---ΕἌο ] ΑΘΗΑΝ : 6. χχίὶ. 
22. Τὴε ᾿οτά Οοά απά (λ6 Πιαπιδ ατὸ (δε Τεπιρὶδ 
οὔ. πο πόγϑδὶρ οὔ Ββοᾶψοη ἷ5 οὔογοά ἀϊγθοί]γ, 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἰο αἀοἀ, Ὀυὶ πα αοἀ. Ιὲ 8 848 ἱΥ Θοὰ 
Η ἰπιβοὶ Γ᾽ ψότὸ ἰΠ6 Βγῖηθ ἴῃ τ ἢ τηδὴ τὶ}} ἐμ θη 
δάοτο Ηϊηι. . .. ΤῈ ὈΪοΒδβοὰ νὶ}} Ὀ6 8βο ἱποϊυάοὰ 
ἴῃ αἀοἀ ἐμαὶ ονθὴ νὨ 6 (ΠΟΥ ῬΟΥΒΕΪΡ, Ηδ Ὑ]11 Ὀ6 
ὑποὶτ᾽ θα ρ]9.---ΠΠ τὸ του]ὰ μογοδϑῖϊου τοσβεὶρ ἴῃ 
τ- δὲ ἐθπιρὶο ψ οι 8 α6οά Ηἰπη801[, ΟἸ τὶδὲ Ηϊπ- 
80], τὸ πιυδὶ ἀποῖο Οοα ποῖ ὃν 71; πὸ τουδὶ 
ΒδΥο ᾿ϊθ ΠΟῪ ἰῃ ΘΟ γῖβί. ἢ. χχὶϊ. 8. 10 ἰὰ "68- 
νοῦ Ὑ0 ὙΟΟΪα δέγῦε Οοα, τὸ τηυϑὲ Ὀοσὶῃ ἴο ὉΘ 
ΠΗ εεγυαπίφ ἈΘΥΕ.---ἜΤοΙι ΒΟΝΑΒ: ΟἿ 8. Χχ,, χχὶ. 
Ὑδδὶ δ Ἰϑυιλϊηδίϊοη ἴ9 ἐμ6 Ἰοηᾳ, ἰοὴρς ἀθβοσί- 
ΦΟΌΓΒΟΥ οὗὨ πὸ ΟΠΌΤΟΙ οὗ οα, οΔ]}πηρ ἴοσίὰ 
ἤτγοϊωη 8 {6 Θχ.ης δου τϊοὴ ὈγΟΚΟ ὕἔροιῃ 
ἐμ 1108 οὗὐἠ (πὸ στγυϑδάογβ, νβθ δγϑὶ ὕσοιῃ (86 
Βοσορ ποὶαὶ ἰμβογ᾽ σαυρις εἰρμς οΥ̓͂ ὑμ9 
ΒΟΙΪΥ οἷν : ““Φογαβδίθιι 96 Γαδ ]θπὶ 1] 

ΒΕΈΟΤΙΟΝ ΤΤΕΝΤΥ-ΞΈΘΟΝΡΌ. 
Τε Ἐρέϊοσμα. (Ολ, χαϊϊ, θ-21,} 

Οεπεναὶ. ---- ΤῊ 6 ΦΖοδαπποδὴ οὔδγδοίορ οὗ ἐδ 
Ἐρίϊοχαθ οὗ ἰμ9 Βονεϊδιίοῃη 888 δἰγοδγ Ὀθθῃ 

44ὅ 

ἀπεὶὶ ροθ. Α ἀερίδ οὗ πιϑδηΐης δηὰ 8 ζοδὶδ)]- 
688 οὗ τηοοὰ, σοη͵οϊηοὰ πὶ ἃ βοιπε σαὶ ᾿ἰηἀο6Ή- 
πἶϊθ ΟΧΡΓοβϑβίοῃ, Οὐ ἃ το υϑίογϊουϑ ἤοτμι, ἅτ ρθοῦ- 
Ἰΐδὺ ἴο {818 βοοίϊοῃ ἃ8 νγ6}} 88 ἰο (6 Ερί] Οζῃ6 οἔὮ 
180 6Θ085Ρ6] ; δὰ ἰδὸ ἔμπηΔαπχοηία] ὑμβουκαὶ τ ἰοἢ 
δηϊπιδίθθ ἔμθαι ὈΟϊῺᾺ 18 8ὴ δδγῃοθδὺ Ἰοηρίης [ὉΓ 
(19 Οομίης οὗ (86 οτὰ. [Ιἢ γοζαρὰ ἰο ἐπ οοῦ- 
βίιγυοίϊομ, δοπιρ. ἰμ6 ἔχξο. ΝΌΤΕΒ. 

ϑιεοϊαί. ---Τ]16 ρυγ ΘΠ 688 οὗ (6 ΒονοἸδίϊοη (Ὑο ν. 
6) δογστοδογδίβα ὉΥ ἰΐϊ8 Αὐίμονῦ. Βγ 18 ἰπιϊηδὶθ 
οοπῃθοίοι τ "ἢ {1160 τ ο]6 οὗ Ηοἢγ τι. ΒΥ 18 
(16}} ιοπὶ δἰ ονίο.-- (γον. 7.) Βελοίά, 17 δοπιδ 
φιϊοχίὶν. 1. ον (88 βαυϊης 18 τηϊδαπάοτϑίοοά 
6 Ὲ ἰΐ 15 Σϊογργοίθα ἴῃ 9 Β60η86 οἵ 8. Β6ΘΌΪΑΡ 
οοιιραυίδιΐοη οὗ ἰΐπιθ. 2. ον, ἴον ἐπ βίδπά- 
Ροΐηί οὗ τοὶ χίουβ βοηϊθὶ δὰ Ομ τί βιϊδ 6Χ- 
Ρθοίαίλοιϑ, ἰΐ αἰ γα Υ8 τοδί ηβ ἰ(8Β συ, δηὰ, 8, 
ΘΟΒΓΠΆΔΙΥ καΐη8 ἰὼ ποϊχαί.--- Βίοδεα ἰδ ὧς ἰλαὲ 
ζεοροίλ ἐδλα τοογᾶς οὐ {λ6 »τορῆεον.---- ογβ. 8, 9. 
μαι ἰθ ἰδ δἰσηϊθοδηοα οὗ ἐπ ἀαἰϑιϊηοίϊ οι 
Ὀθούνοθη ἐδ Αῃχσοὶ οὗὨ ΟἸιγἰδὶ δηὰ Ομ τὶ βὲ ΗΒ] 
(8.0 ἔχεα. ΝΟΤΕΒ) ---ἰ ον. 10.1] ϑϑεαΐ ποί (δδ 
τρογαδ ΟΥΓ {δε ργορῆεον οἱ ἐλὶὲ Βοολ. ῬῺΥ ποι 
Τὴκς ἐπι ἰδ αἱ λαπά.---Εἀτποϑὶ δηὰ ργδηὰ οἰαγδο- 
ἰοὉ οὗ [9 σουγ89 οὗὨ (μὲ πουϊὰ ἰο 118 ϑηὰ.--- δαὶ 
ποί ἐλ Βοοζ; ποὺ οὐϑὴ ὮΥ 741380 ἱπιογργοίδιϊοηϑ 
--οθρθοΐδ!!γ, οἰ ἰ]δϑίϊο ἀν κοηΐ 8 δὰ γαιϊοπδ]- 
ἰϑί15 το] δυσί π κ8. ---ϑέαὶ ποέ ουθη (ἢ 9 ΑΡΟΟΔΊΥΡΗΘ 
ψγῖ ἢ ΒΙΟΥΔΙΓΟδ 6 86818, το υ6ἢ 1055 ἰΘη {μ6 τι οἷο 
οὗ ἰμὸ ΒἰὈ]9.---ἼοΥ. 11. ΠΟΙ ἰροσὶ οὗ (689 
πογὰβ: μοὶ μου ἀοοδί (τνῖ}} 40), ἀο ααυἱοϊεῖγ ! 
899 Εἶχα. ΝΟΤΕΒ.)---ΟὨΥ δι᾽ 5. τγογὰ ΘΟΠΟΟΓΏΪ 
8 Οοπιϊηρς (γογ. 12). Ηθ δημουμοοβ Ηἰπιβοὶ 

88 ἰδ χἱχβίθουθϑ ΒΟΘΟΙΏΡΘΏΒΟΥ. --- ΗΒ γοπνδτὰ 
δοοογάϊΐηρ ἰο πιθῃ᾽ 8 ψόῦῖθ: 1. ΤΊιο τονδρὰ πο 
88 ὑῃΠ0 τᾶζοβ οὗ δἰγοα βοσυΐοο, Ὀυὺ δὴ ΒΟΠΟΣΘ- 
γίυασι οὐἷοτνο; 2. Νοί ἴον ποῦ οὗ ἰγοῦ βογυΐοθ, 
Ὀυΐ ΤῸΓ 8080 οὗ (δ) δοῦυΐοθ οὗὨ ]0Υ6.---ΟἸὨγῖϑὶ 89 
9 Αρὴα δὰ Ὄπιόσα. ϑοῖηὸ ΒΩΥ: Ομγορβα, αὶ 
ποΐί ΑἸρια. Οἰδοσβ: Αἰρδαω, Ὁυὺ ποῖ Οιμομρδ. 
 οϑο, ΒΟΎΓΘΥΟΓΣ, ΣΧ ὨΓΥ ΒΑΥΒ {8:9 006, ΒΔΥ8 8180 
{80 οἰου. -- πο μοβὶβ οὐὁἨ ὈΪοββοάηθθθ δπὰ ἀδι 
πδίϊου (νο γα. 14, 16).--- Ἡγτιλοιιί----ἰϊ8 ἱπιροτὶ (τον. 
18).--- Ἦλο “8 εοἱίλοι 3 Νοῖο 86 ρῃᾳτο δηὰ ρυγον 
ΠΟΤᾺ] ΘΠδτϑοίον οὐ (8686 ἰγδὶί8.----ΟἸ τ ϑι᾽ 8 ἰ6ϑιὶ- 
ΠΟΩΥ͂ τοχαγάϊΐηρς Ηἰ8 Οοιμΐηρ: Α ἰθθιϊ ΟΠ ἰὸ 
ἐμὸ Οπυτοῦ (τόσ. 16).---ΑΟἸ δὶ πὶ Ηΐβ υηϑη δῃά 
Ὀινίπθ σἴοτΥ (1 αἀπὶ ἐδλε Ποοί, εἰο.).--- Ηῆονν Ηΐδ 
Ὀαπδη δηὰ Ὀινὶηθ ΚἸΟΥΥ βυδγδηίθο8 ΗΪ8 Οομΐηκ. 
--ἰ νον. 17.1 Τῆο ὑπ τθθ- 101 ΟὍπι6---οὔ (86 ϑρί τ, 
ἐμὸ Βτίἀο, 80 ἰπάϊῆνια] Οδγὶβιΐϊδη.- --ῆθ πο 
σοῦ] χγοοὶ ἐπ Ἰωοτὰ τ ῖΐ 4 Οὐπι6 τηυβὶ δγϑὶ 
Βοσορ ἰο (6 Τωογ 5. 68}}: Οὐπιε]---ΟἋὖν Ἡεἰ- 
οοπιθ ἰο (6 Αἀγνοπὺὶ οὗ Ομ νἰδὺ τοῦδέ Ὀ0 θαδϑαὰ προῃ 
Ηΐδώ ἩΡείοοπιε ἰο {86 γοδορίΐοη οὗ βαϊνωίϊϊοῃ.-- - 9 
οἶθδν βουῃὰ οΥ̓͂ (16 Οὐ ερεῖ τΑδὺ 8.}}} Ὀθ ποτὰ δὐ 
(ἢ) ΥΘΥΥῪ οἷοβο οὗ ἐμ ᾿ευεϊαίίοπ. ἩδφτγΘο, 4180, (ἢ 9 
ἀθοϊαγδίΐου 8: 7αλε ὕγεεὶν.---[Ὑἷον. 18.1 ΤῈ 
ΑΡοδι] θ᾽ 5 σδυηΐης ἰῃ τοζαγὰ ἰο 1η6 ΑΡΟΘΑΙΥ͂ΡΒΟ: 
[τ ἰ πο βυδ]θοὶ 9Υ Βδυ ΣῪ σΑΥ1], Ὀυΐ 8η οἰ δ, 
ἴοσ Βυρδῖ]θ τηραϊίαἰΐοῃ. -- 180 τογϑίογίοθ δηὰ 
οπἰβπιδθ οὗ ϑογίρίυτο σοποϊαἀοὰ πιῆ. 8 818] 
ΘὨΪ ᾳπ18.--- 080 οσσαρῖθ8 8 στοη!β Ροδί(ΐοη ἰπ 
τοχαγὰ (ο (6 ἔαίατο, οσσαρίοβ αἷδο ἃ σοῦ 
Ῥοβί οι ἱπ τομαγὰ ἰο {86 Ῥτγοϑϑηὺ δῃὰ (86 ραϑί.-- 
ΕΥ̓͂ ος. 20. Βτίοἴοϑί δῃά τηοβϑὶ δ] πιὸ ἀἰδίοραθ 

ἔπαθα ἐπα οτὰ δπὰ Ηἶδ8 ρϑορίθ. 1. Ηθ Β8γΥ8: 
7 εοτβδ φιϊεχίψν. 2. δ 88Δγ: Απιέεη, ψέα, οοπιδ, 
]οτὰ “εδι,8.---- ὙΠ 0. δ8π, τὶν 8 ζοοά οουτᾶρο, ΒΑΥ͂ 
Απιϑη ἰο ἐμβὸ δῃπουβοοοηί οὕ ΗΪ8 Οοταίηρ ἴ--- 
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. 789 δυπὶ οΥ̓ 41} δυπιδη Ἰοπρίηκ, 811 Ομ τί δι ΐδη | αἰ! δὶ δοὰ ἰτϊαπιρδηί, δα γθ ““(Ὁπιε," δηὰ 
Βορϑ, δῖ δινίπο ργοϊηΐϑο, ἰὰ ἰδ9 ΟΥΥ 
]ονγά “εφμε !---- 6 ΑΡοσδῖγρβο, 4 Βοοῖκ οὗὨ ζδιι : 
ΟΥ̓͂ἴοτο;: οὔ Βορε; οὗ ἰοηφίας : οὗ ρεαιϊοησο; οἴ 
οουΐοτε; οὗ ἰητεοδιϊ ζαϊίου ; οὗ Κπονίοάζο. Οἵ, 
δδογτοά δπο, οἵ Ὀϊοββοὰ γνἱϑὶο8.---ον. 2]. Το 
δοποάϊοιΐοη, Βοηοάϊοιϊομβ ἕγοιῃ ἐπ Ὀσρσίπηΐης 
ἴο {86 οῃπὰ οὗ (0 δογρίατοδβ : ἴῃ τοβροοὶ (1) οἵ 
(Βεῖν ρυτροτνί; (2) οὗ {πεὶνγ τίσ ἀοτοϊορπιθηῖ ; 
(8) οὗἩ ιΒεῖν οοπάϊιοηϑάπο8δ; (4) οἵ ἰδμεῖὶν κὶο- 
τίου Ορογδιὶ οῦ. 

5ΤΑΒΚΕ (τον. 10): Νὸ τϑη βϑουϊὰ ὃθ ρὈγοϊιΐ- 
Ὀϊιοὰ ὕἤγοια γεδάϊης τἰ6 Ηοὶγ βοεὶρίΓ65.---ὸγ. 
11. ΠῚ (ἢ πνίςϊοαὰ να} τοΐαϑο ἰο ἤο] ον, αοὰ 
δὶ Ἰηπί βυ δογβ (βοτὰ ἴο 40 (μοὶ ΟΥ̓ ΜΔΥ (τον. 
ἱ. 24 κ4α4ᾳ.).--ὕἷ΄ον, 12. Οοπιρ. ἴδ. χὶ. 10.- ἴον. 
17. Βεσβυδ6 ΤΩΔΩΥ͂ Βου}8 δΒῃουϊὰ γοὶ ὈΘ ἄγαν ἴἰο 
Ομ νίϑι--διιοὴς οἴδον (δἰ 5, ὈΥ (86 ἐδβι ΠΟ Ὠ 68 
οὔ (ε͵ἷ8 Βοοῖκς οοποογηΐηᾷ ἰμ6 σἰοτίουβ Οοπιὶηρ οἴ 
Οδνίϑι--Φ οὔ δά 5 ἐμθ8δ0 ποάδ: ἰεί λὶπε ἰλαί 
λεαγείλ, δαν, Οἴὐπιε.--- αν. 19, Ο αὐ! μΡυηΐβῃ- 
τηοηί οἵ (Πο80 τ 0 ἐλ αἱ ΓὟ Ο04᾽8 νορὰ ] Ἐδογο 
16 ποι δέ ηρ ἸηοΓ6 ῥτϑοῖουβ [ἰδ (89 ποτὰ οἵ αοἀ] 
“““όποθ ἰἴ 6648 Ὠο᾽ Δα αἰ ἴοι οὔ ον] αἰ γ οἰοαυδηοο, 
ἰδοτο ἰ8 ποίη πιογθ ρῦτο--- 00 00 ΜΘ τη δὲ (ΔΚ 
ποίδίης ἔγοπι ἱϊ.---ΚὮ,ον. 20. [οἱ υ8 δᾶ Αππῆη δοὰ 
Ῥέα ἴο 186 Ῥγοπιΐπο5 οὗ οὖν βωυΐϊουσν, δι βουρῇ 88 
γοὶ νὸ 866 ποίδίης (3) οὗ (μοὶν 70} 6]]πιοηί. 

ααυπτεε Πακάδιολ ἀερ Μιδεῖεν ; ΘΓ. 
10.] ΑἸεβοῦ κα ποῦ ἰπ (86 Βογνοϊδιΐοη τδϑ ποὶ 
ἱπιοηἀοραὰ ἰο ὃΘ υπὰοτβίοοα ὑ8{}}] (89 ἐΐπιθ85. οΥ͂ 
γα ]8]}ϑηὶ, γοὶ (8 Βοοῖκ ἰ5 ποὶ 6 ϑαΐ (Φεαζεά) 
Βοοῖκ, Ὀυΐϊ α Βονοϊπιΐοη [Οβεπῥαγιιη]. 

[18κὸ (Βιδοίισετ) : [Υεγ. 16.1] Ηδ [ΟΒνῖϑ8ὲ] ἰ8 
αἷἶβδο ὑμὴ9 Ὀτί χουν πιογηϊηρ-δίατ, 80 οδυδοὰ [9 
ἄδγ, (δ 9 τοὶ ρογὶοά οἵ Ὀινίηϑ ᾿ἰδ ἰπ ππδηκίηά, 
ἰο διὶϑδο, δηὰ ἰβδιι6 ἤογι ἢ ὕγοιι ΗἸ 86], δὰ δ ο 
ΠΟΥ ὈΘΔΠῚ8 ὍΡΟΙ 8 ἤγοπι (Β6 Οὐ ΒοΥ τοῦ] ὰ (88 ἰδ 9 
τοοτηΐη -ϑίαν οὗ (6 ὈΔγ οἵ Εἰεγηΐ 1). 

Θκδιάοη (Δ ίδοϊιοενκ): ον. 17. Τὸ ἰηδδῖηο (86 
Ἰοπαίης οὔ 86 αὶ μα] ἕον (86 τοίστη οἵ ἱμοῖν Β8- 
γίουν, ἰδ 086 οὗ ἰμο ῥεϊμοὶραὶ ἀοδίχηβ οὔ ἰδμΐ5 
Βοοῖς. 

τοῦ Μ. ΈΝΕΥ: ον. 20. Οδνίδὲ ιοὐἱΐξ, οοπιθ 
φιιοκὶν; Ἰεὶ (ἷ8 ποτὰ 9 δἰ νδὺβ βουμπάϊπρ ἴῃ 
ΟΌΥ 686, δηὰ ἰοΐ 8 αἷνο 8}} αἰΐχζοποθ, ἐμαὶ ῬΘ 
ΤΑΥ͂ ὃ6 ἔουπά οὗ Ηἰπι ἰπ Ῥεδοθ, τολομέ Φροί, απά 
διαπιρῖε8.--- ϑιγοῖν 1 οοπὸ φωϊοξίψ.--- Απιεη. Ἐνοη 
40, ἐοπιε, Γοταὰ ὕει. ἭΕΑαΙ δοῖηθ8 ἔγοτῃ ΒθαΥθα 

ἐπ 6 ργοιἶβθ, βΒΒουϊὰ θ6 βοΐ Ὁδοῖς ἰ0 Ββοδύθῃ ἴῃ 
8 ῬΓΑΥΟΥ.--- οτ, 21. Νοιδίηρς δου] ὰ 6 πιοῦθ 
ἀρπίνοὰ ὮὉΥ υ5 ἐδδὴ ἐμηΐ (19 στδοθ οὗ Ομιγίϑὶ 
βυουϊὰ Ὀ6 τΐΐΝ 15. ἴῃ (δἷα ποτ], 09 Ῥγθρδῦθ 18 
ἴοτ 9 αἴοτυ οὗ Ομ τίδε θὰ [6 οἱβοῦ ᾿οΥ]ὰ.--- 
τοῦ ΤῊΒ ΟΟΜΡΆΚΗΚΝΒΙΥΕ ΟΟΝΜΕΝΤΑΒΥ: τ. 
16. Τλοε ὀτίσλί απὰ πιοτηΐπο δίασ. ΟὨτίδι᾿ 8 υἰδίη β, 
ἴῃ Π|6 ἰπδασπαίϊου, ἰπιγοἀυοοὰ ἐπθ κοορο] ἀν ; 
ΗΙΪ8 τἰϑίπς ἰπ ρόονοῦ ἰοἰγοάασοί (86 ταὶ] οΠ 18] 
ἄκγ : ΗἹἸδ υἱϑίης ἰῃ (ἢ 9 βανίης ἰπθαθηοοβ οὗ Ηΐ8 
Βρί τε Ἰηἰγοάδασοίῃ ἐμ9 δβρ᾽ τἰΐα8] ἀδγ οὗ ζτδοθ διὰ 
οοπιΐον : δὰ Ηἰδ δρροδγδποοίο υάμο ἰΒοὸ που]ὰ 
αὶ}} ἰηἰτοάμθσο (8.9 δίθγηαὶ ἀδγ οὗ ἰδ, Ῥυνὶ 
διὰ ͵ο0γ. (ΒΒΟΤΝ.)---1Βὸ ϑρ εἰ ς,᾿᾿ ὉΥ (80 βδογϑὰ 
Ὕοτὰ, διὰ ὉΥ Ηἰβ8 οοηνϊοἰϊοῦθ δηὰ ἱπῆυθηοο ἴῃ 
(86 δἰ πποΡρ᾿ Β δοιβοίθῃθθ, ΒῪ8 ““ ΟΟπι6᾽᾽ (0 ΟὈγίδι 

ἴον βαϊνδαιΐοῃ ; “ἰο Βιΐά6,᾽ οὐ ἰλο πβοΐο Ομασοῖὶ 

: Οὐπεε,  ΒἈ αΓΘ ΟΌΤΥ [6] οἰ ἐγ. ἴς ἰποτγοίογα θθἤοΟΥ 5 ΘΥΕΤΥ͂ 
8 0 ΠΟΑΓΒ ἰδ6 ἰηνϊδιΐου (0 σ8}} οὐ οἰδοτδ 
ἰο ““δοπιο.᾽᾽ (β60ΤΤ.)---Ετοαι ΒΑΒκχεδ: ὕον. 1]. 
ΤΏ οτο ἰδ ποί δία τηοτο δυσίι] ἰμδπ τἢς ἰάθα ἐδεὲ 
8. ῬοΪ]αἰοὰ δΘοὺ] ψ.}} Ὀ6 αἰνγαγϑ ροϊ]αϊεὰ : ἐδιδὲ 8 
διοϑτί οογγαρὶ νὶ}} Ὀ9 αἰ γαγβ οοττγιρῖ; {δαὶ ἑὰς 
ἀεθ] 6 πῦ'}}} 6 μαὶ ἴοτοντεν Ὀογοπὰ {Ππ ρμοβαὶ ὉΠ γ 
οἵ θοΐπς οἰδδηβοὰ ἤγομῃ βίῃ.--- ὕοσ. 16. 7Άε ὀγίφάι 
απὰ πιογπὶπρ σίατ. (ἴμεὶ ἰδαὶ βἰ4γ) τουιϊ πὰ υ τδδὲ 
(8ο ϑεανίουν βιιουϊὰ ὃὈ6 (μὲ ὅτει οὈ͵θοὶ [μδὶ δουϊὰ 
ἄγον (8ῆ6 οὁγο δδβὰ {μ9 Ββοασί ου {86 σείυ τη οὗ βδὲ 
ἀδγ.---7ον. 17. Απα ἰεοὶ ἴτε ἰλαΐ ἐς αἰλίγεί, οοπι. 
ΒΠΟΟΥΟΣ ἀθδίγεβ δαϊ γαϊΐου, δα (6 ΩΥῪ οἱ κτίπι 
ἀθδῖγθβ ἃ οοοϊΐπρ Γουοίδίη ἰο 4.18} δὶς τ 1τγαί, ἰεὲ 
εἰμ σοῦ! 88 ὕγϑοΐν (0 ἰδ6 ροβρεοὶ δ {βωὶ {μ᾽ τ 
τὴ8η ου ἃ δίοορ ἀονη δἱ (6 Τουπίδίη δηὰ ἀγίηκ, 
--Ετοὺῦ γαυσπακ: γον. 7. Α βρεοΐδὶ Ὀϊοβδίος 
8 Ῥγοβουῃοθα ὉΥ Οὖν [οτὰ Ζ2εδὺ5 ΟΒγίδί ὑροῦ 
(Βοθα πΏΟ ὑτίσθ, δηὰ Κοὸρ δὲ ἃ ῥγοοίϊουβ δηὲ 
βδοτοὰ ἀοροβὶί, (Πἷ8 ρδυιΐσυϊσ ρΡοτγιΐου οὗ Ηἰδ 
τουε]οὰ ἰγυΐ.---Ἶ ον. 11. Τθογο μ|1}} δοπιθ ἃ 
(ἴπ|ὸ ἰο ἐδοῖ οὔθ οὗ ὕ8, ὙΒβοΏ, ἩΠΔίουου 60 8ΓῸ, 
(δῖ νῷ 8.8}} Ὁθ; Ὑδο {86 868] οὗἨ Ῥοτιδηθῃοθῦ 
ὙΠ Ὅο δοῖ Ὁροῦ ἰδ δβρίτ (δ᾽ δοπάϊιϊοη ; ἩΒεδ 
86 πυηὐπδί τη8ὴ δἷ4}} Ὀ6 υπ͵υδὶ ἔογουεσ, δὰ {86 
τὶ δου τὰδὴ 884}} Ὀ6 ΓὌΓΟΥΘΓ τὶς ΒίΘΟὨ.---ὕογ. 
12, 70 σῖνε δαοῖ ίο εαεὖἦ οπέ αἬε λὶε 'Ἰοοτὰ ἃ. Τβαὶ 
8 (80 ᾿υάσιοοηί. [ἐ ἰθ (Π6 τοδρίῃρ οἵ ἰδ (ἴῃς 
δον. [1 ἰ8 (80 γχερείοίπρ δαοῖ ἰᾷλε τλίησε ἰμοῶ- 
βεῖνϑϑ ἰμδί ΟΤΘ 0Π6060 αἷοπε ἐπ (δε δοάψν (3 ὍὉον. ν. 
10); τοοοϊγνϊς Ὀδοῖ ἰΐ6 ΤΟΡΥ δοίβ δηὰ ἀθεὰς 
ἰβοίβθὶτοθ, ΟὨΪΥ ἀενεϊοροά, 711}}- χγοτσα, ζ}}- 
Ὀίονη, τροηρὰ υπΐϊο διαγγυοβί.--- σοι ΒΟΣΛΔΕᾺ: 
γεν. 14. διε:εα ατε λέν ἰλαί κεόρ ΤΙΣ οοπεπιαν δ» 
πιεδίς. 1ἰ ἴα ἴο ἃ Ἰ1ἴδ6 οὗ βυδὰ Ἰκοορίης {παὶ πὸ 
δΙῸ ΟΔ]]εα, Βγ δυσὶ ὁ 1116, νὸ ραγίαδϊεβ οὗ ὈΪ688- 
οάπ988 85 τς] 8δα σἰον ἦν Οοὰ --- Επέεν ἐπ ἰλγουσὰ 
ἐλε σαίεε ἱκπίο ἰδε εἰν. (Ἐπΐογ) ποῖ ΟΥ̓́ΘΕΥ (ἢ 6 νγ4]] ; 
Ὠοὶ ὮΥ δίϑα] ἢ ; Ὀυὶ 85 ΘΟΠαΌΘΤΟΓΒ ἴῃ τ αρ αὶ 
Ρτοοοδβϑδίου, ἐμοὶ ἱκοτὰ, ὃ5 Κίηρ οἵ φίοτυ, δὲ (δεῖν 
διοδα.---ον. 17. Νοῖίθ Βεογα, 1. Τθ8 ΟΥΥ ἴοῦ 
Οδείβι'β δάντοηί. 2. Τ)ο ἰηνὶ ἰδίου ἰο ἐμο βῖῃ- 
ὯΘΥ. ΟΌΒετΥο (1) 76 ἑποίίον ; Ομ γῖδὶ Ηϊπιβοῖ, 
Ηο ἰηνὶιοἃ οὨθ6 οἢ οδγίν - Ηδ πον ἰηνίίθα ἔσοιι 
βοδυδθὴ Ἡΐΐι (Ὧ0 δδ;δ ὈΥΖΈΠΟΥ δηὰ ἰουο. (2) 
ΤΑε ρεγϑοῆδ ἱπυϊί(εα ; α. ΤᾺς ἰλιγεῖψνψ. ἼΏΟΥ γδο 
σπουϊὰ ἑδἰη ὍΘ ΒΔΡΡΥ, Ὀυὶ ΚΟΥ ποὲ δον; Ὑ80Ὸ 
810 δοοκίης χοδί, Ὀυΐ δούΐης ποῦ: ΜὙΐῸ 87 
δονίηβ οὐὔὐ ὈΓΟΚΘῺ οΟἰδίοσηβ : Ὀοιδίκϊ ἰδ 6πὶ- 
δβοῖγεο ἰο ἀτγτὶ οὰ-ρ νοϊϊδ. ὁ. ἩΡλοδοευεν το. ἃ 
νίὰο ἀοδοῦὶρίΐοη. [Γ᾿ διαΐβ οαἱ ποθ. (8) 78: 
διεεείηρε ἱποϊα ἰο; ΤΠ6 ναίον οὔ 6. “ αίον," 
(δαὶ πδῖοι π|ῦ'}} ἐΒβογουκηΥ τοίγοβ γοῦ δδὰ 
αυθῃσὶ γόους ἰμἰγαὶ ; 4“ πδίεν οὗ 1π{6,᾽᾿ Ἀν πρ δοὰ 
1ι6-αἰνίης. . .. Τῖθ πίον ἰβ (86 ΗΟ Οδοεὶ 
Ηἰπιβοῖζ, Το οοτηδβ ἰο 05 88 (86 Ὀτγίπ ον οὗ Θοά δ 
ἤγοο Ἰονθ, τὰ ιἢ 6}} ἐμ 70Υ πρϊοῦ ἰδ δι Ἰονὸ ἰδίτο- 
ἀυοο8 ἰηίο (89 δουϊ. (4) 716 ψτίος. ἘΎῪΘεΪγ. 
Ῥτεο ἰο οδοῖ! ὁΠ9 ΜΆ δ6 ἰδ: ἰδβουρὰ [86 σμϊεῖ οἵ 
δἰπποτδβ, ἰΐθ οιρίΐϊοδί, πνιοκοάοδϑι, (δ ἰγϑιϊθοὶ οἵ 
(6 Βοῃ8 οὗ τηθ8.---ὕόοτα. 18, 10. Νοία Βοζε, 1]. 
Το Ῥονίοθοιϊοῃι οΥ̓͂ ἀοἀ δ ποτὰ. 2. ΤῈ Βοδον. 
αοὰ γναϊδου ἰξ. 8. Οὐὖν τδβροπβι δἰ} 168 ἴῃ τοκετὰ 
ἰο ἐξ. 4. Τδο δἷβ διὰ ἀδῆροσς οὗ ἰδ ροσὶῃκ 
πὶ ἰε.} 
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᾿Αποσυνάγωγος, Φοδη 810. 
"Αρα οὗν, Τ688, 82. 
᾿Αργίριον, Μαιι, 818, Αοἰϑ 8δ4, 
᾿Αρέσκια, ΟοἹ. 18. 
Ἄριστον, Μαὶίϊ. 889. 
"Αρπάζω, Βογ. 16. 
᾿Αῤῥαμβών, 2 (ον. 24, ἘρΡΆ. 4. 
Ἄρτος, Μεαιΐί. 12] κᾳ., 126. 
᾿Αρχαίοις, Μαῖί. 112, 118. 
᾿Αρχή, Φοδη δὅ8, Βομι. 28ὅ, Βογ. 186. 
᾿Αρχηγός, Αςίϑ 99. 

. ΤΑρχιερείς, Μαίι. δ8. 
᾿Αρχισυναγωγός, Μαὶϊ. 98, 178. 
᾿Αρχιτρίκλινος, Φοδῃ 107, 
ἼἌΑρχων, Μαὶϊ. 178. 
᾿Ασελγεία, ἘρΡᾶἂ. 16]. 
᾿Ασθενής, Αςίδ 878. 
᾿Ασκός, Μαίῖῖ. 17]. 
᾿Ασσάριον, δίαιϊ. 19δ, 196. 
᾿Αστατίω, 1 Οον. 97. 
᾿Ασωτία, Ἐρἢι. 19]. 
᾿Ατάκτος, Τ)ο58. 89, 9]. 
Αὐλό, Μαῖι. 409, 491, 497. 
Αὐξάνω, ἘρΡΆὮ. 99. 
᾿Αφανίζω, Μαιὶ. 127. 
"Αφεόδρος, Μαίι. 278. 
᾿Αφεδρών, Μαιί. 278. 
ἼἌφεσις, Βοπι. 1938, 184, ΕΡΒ. 87. 
᾿Αφϑαρσία, ἘρΠι. 288 εη. 
᾿Αφίημι, Μαῖίι, 164, 
"Ἄφιξις, Αοἰ5 8714. 
᾿Αφορίζω, Μαῖι. 70, 
᾿Αφορμή, 2 Οον. 94. 

Βαπτίζω, Μαιὶ, δδδ, [ἕο δ7, Βοτη. 201. 
Βαπτισμός, Μασ 64 δα. 
Βάρβαρος, Αοίϑ 466, Βοιὰ. 70, Ἀ᾽οίε. 
Βαρθολομαῖος, Μαὶ. 182, 
Βασανιστής, Μαίί. 834. 
Βασιλεία τοῦ θεοῦ, Μαίῖί. 69. 
Βασιλείς, Μαίι. 48, Αοία 817, 
Βασιλείω, Ἀοιη. 21δ, 
Πασκάνω, 64]. 62, 
Βαστάζω, Φοδη 87]. 
Βατταρίζω, Μαῖι. 128. 

Βαττολογέω, Μαὶϊ. 128. 
Βδέλυγμα, Μκῖὶ, 424 ε"ᾳ., ζκο 36] δη. 
Βδελίσσω, οι. 109, 
Βεελζεβυύλ, Μαιί. 198. 
Βελίαρ, 2 ον. 116, 118. 
Βῆμα, Ααἰ8 280, 2 Οον. 86. 
Βιάζω, Μαιίι. 206, 206, Βογ. 96, 
Βιβλία, Μαιϊ. 10. 
Βίος, Φοδα δ7. 
Βλασφημέω, Αοἱκα 9257. 
Βλασφημία, Μαιί. 224, 
Βλέπω, 1 ον. 43. 
Βοήθεια, ΑοἰΒ 4δ7. 
Βουλή, ἘρΒ. 42. 
Βούλομαι, ἘΡΆ. 42, Οοἱ, 8δ, Δοίε, ῬΆΠ ΘΙ, 18. 
Βριμάομαι, ὅοδῃ 858, 
Βρῶσις, Μαιϊὶ. 182, 

Γάγγραινα, Τί, 98, 

ΟΒΕΕΚ ἹΝΌΕΧ. 

Τάδαρη, Τ,κο 185. 
Γαδαρηνός, Μαὶῖϊ. 164, κο 188. 
Γαζοφυλάκιον, ΦοΒῃ 279. 
Γάμος, ον. 886, δοίε. 
Γέεννα, Μαῖὶ. 114, 210, 211, υκο 264, Βεν. 848. 
Γενεά, Μαῖι. 429, Ερδ. 111. 
Γενέσια, Μαὶῖϊ. 262. 
Γένεσις, Μαὶίϊ. δ2, δ66. 
Γεννάω, ΦοΒῃ 122. 
Γεννησαρέτ, Μαὶὶ. 98. 
Γέννησις, Μαῖὶ. δ2, δ66. 
Γερασηνός, Μαῖϊ. 164, κὸ 188. 
Γεργεσηνός, Μαίι. 164, υϊο 188. 
Γίγνομαι, ΦοΒη 78, 
Γλῶσσα, Αοἰδ 84. 
Γλωσσόκομον, Φοδῃ 87]. 
Γνώμη, 1 Οον. 28. 
Γνωρίζω, 1 ΟοΥ. 808, 2 σον. 187. 
Γνῶσις, 2 ΟονΥ. 109. 
Γνωστός, Βομι. 79, 82. 
Γολγοθά, Μαὶῖϊ. δ19, δ20, Φοδη δ82. 
Γράμμα, Βομι. 222, 228. 
Γραμματεύς, Μαῖι. δ8, 251, Αςἰδ 861. 
Γυμνιτεύω, 1 Οον. 97. 
Γυμνός, Αοἰβ 8δ8. 
Γύναι, ΖοΒα 102, 108. 
Γυνή, Μαίι. 1δ8, λιοίε. 

Δαιμονίζομαι, Μαὶί. 96. 
Δαιμόνιον, Μαίϊ. 166, Αοἰϑ 144, 1 ον. 212. 
Δακρίω, Φοδῃ 8δδ. 
Δειλάω, Ζοῦπ 446, δ )οίε. 
Δεῖπνον, Μαιῖὶ. 889, σοδπ 870. 
Δεισιδαέμων, Αοἰ5 824, 488. 
Δεκτός, Αςίδ 208. 
Δεσπότης, Ἐρδι. 216, Δοίε. 
Δεξιοβόλος, Αοἱδ 415. 
Δεξιολάβος, Αοία 4185. 
Δευτερόπρωτος, ἴκα 92 84. 
᾿Δημοσίᾳ, Αοἰβ 846. 
Δηνάριον, Μαῖϊ. 862, 1κκο 122, ΦοΒη 206, 370. 
Διά, Μαιὶ. 278. 
Διαβάλλω, Μαῖι. 81. 
Διαβόλος, Μαιῖὶ. 81, 801, σοΒη 299, 1 Ὅον. 219, 

Ερῆ. 170. 
Διαγρηγορέω, αἰ 1δ2. 
Διαδέχομαι, Αςἰβ 129. 
Διάδημα, ον. 118. 
Διαθήκη, Μαῖι. 18, 467, 1 ον. 2317, 64]. Τὸ, Πεῦ. 

161. 
Διακονία, Ἄο. 888. 
Διακόνισσα, Βοτῃ. 446. 
Διάκονος, Βο. 4460, ΕρΙ. 118, ῬὮ1). 12, ΤΠ δε. 96, 

ον. 189, λοίε. 
Διακρίνομαι, πὰς 80. 
Διάκρωις, Βοιι. 416. 
Διακωλύω, Μαῖί. 77. 
Διαλάσσω, Ἀου. 166. 
Διαλλαγή, Βοτα. 106. 
Διαλογισμός, Βοια. 416, 
Διάνοια, Μαῖίὶ. 404, ΒρἈ. 7δ, 60]. 26. 
Διασείω, ἴμιΐκαο δ6. 
Διασπηρά, οἴ 263, 
Διαφέρω, Βοιι. 107. 

7 Διηκονέω, Μαῖῖ. 86. 
Διδάσκω, Αοἰα 9219. 
Δίδυμος, Μαῖί. 182. 
Δίδραχμον, Μαῖϊ. 817 5ᾳ. 
Διέξοδος, Μαιι. 888. 
Αικαιοκρισία, Βοια. 96. 



ΟΒΕΕΚΟ ΊΝΡΕΣ. 

Δίκαιος, ΑοἰΒ 400, Βοιι. 74, 164 πα. 
Δικαιοσύνη, Μαῖῖ. 102, 118, ΦοδΒὴ 47δ, 476, Βομι. 

74544ᾳ., 118, διοίε, 184, 188 8ᾳ., 2 Οον. 1δδ8ᾳ., 
ἘΡΒ. 184 8Β6., 2 Ροεί. 1]. 

Δικαιόω, Βομι. 74, 76, 100, 108 5ᾳ., 117, 122 κᾳ., 
180 Βᾳ., 18ὅ, 748. 88. 

Δικαίωμα, Ἔσιι. Ἶ4, 89, 18464ᾳ., 260, 264, Βογ. 
887. 

Δικαίωσις, οι. 74, 181, 144, 1δ4 βᾳ., 614]. δδ. 
Διοπετές, Αςἰϑ 86]. 
Διορύσσω, Μαῖι. 421. 
Διότι, Βοπι. 79, 118. 
Διστάζω, Μαίϊ. 272. 
Δεχοτομέω, Μαιϊ. 486, [πὸ 208, 20ὅ. 
Δοκιμάζω, Βομι. 107, Τ116869. 29. 
Δοκιμῇ, Βοπι. 162, 2 Οον. 84, 188, 
Δόκιμος, μου. 88. 
Δοκός, Μαιὶ. 188. 
Δοξάζω, Βοιι. 84. 
Δόσις, 345. δ2. 
Δοῦλος, μοι, ὅ8, ΒογΥ. 188, ἡ) )οίο. 
Δραχμῇ, Μαιί. 888, Γ1κ6 28δ, Αοία 864, 
Δύναμις, Μαιὶ. 1δ4, 210, 26, Φοδι 108, 1 ὅν». 

10, 2 ον. 202, ΒΟΥ. 826. 
Δῶμα, Αοἰδ 194. 
Δώρημα, 448. δ2. 

ἾΈάν, ΔΑοίΒ 97. 
Ἕβραϊος, ἨοῦὉ. 10. 
᾿ἘΕγγαστρίμυθος, Αοἰδ 808. 
᾿Ἐχγεέρω, Μαῖι. 816. 
᾿Εγκακέω, 2 σον. 64, 6δ, 1688. 1δ6. 
᾿Εγκομβόομαι, 1 Ῥεῖ. 89. 
᾿Εγκοπῇ, 1 ΟοΥ. 184. 
᾿Εγκόπτω, Αοἱα 420, Θκ]. 128, Νοίδ. 
᾿Εγκρατεύω, 1 ον. 142. 
Ἵθνη, μον. 280. 
ἜΒθνος, Φοδη 864, Βογ. 280. 
ἽΕθος, Αοἰϑ 108. 
ΕΣ, Μαίι. 218, [κὸ 217, Αοἱδβ 97. 
Ἑὶ γε, 2 ΟονΥ. 81, Νοία. 
Εἰδέναι, ΤΊ. 6864. 90. 
Εδωλεῖον, 1 σον. 174. 
Ἑϊδωλόθυτον, ΒογΥ. 120. 
Εἰδωλολάτρης, 1 Οον. 117. 
Εἰκῆ, Μμᾳιι. 1124ᾳ., 1 ον. 809. 
Εἰληκρίνεια, 1 ΟοΥ. 116. 
Εἰλικρινέω, ῬὨ1]. 16. 
Εἰ μή, Μαῖι. 258. 
Εἰμί, Μαῖι. 14δ, Φοδῃ 78. 
Εἰρήνη, αἶκο 89, Βοπι. δ7, ἘΡΆ. 29, ΤΏο88. 1]. 
Ἑὶς τό, Μαιῖ. δ, δδ7 βᾳ., Βοι. 80, 88. 
ἙΕϊσφέρω, Μαῖιί. 128. 
'"Ἑκατόνταρχος, Μαίί. 151]. 
᾿ἘΕκβάλλω, Μαίι. 179, 221 
᾿Ἐκδιώκω, 688. 42. 
Ἑκεῖθεν, Αςἰα 249. 
᾿Εκθαμβέω, Ματκ 148. 
ῬἙκκακέω, 2 ον. 684, 6δ. 
᾿Εκκλησία, Μαῖι. 298, 298, 828, 829, Αοἱδ δθ6, 86, 

186, ΒΡΒ. 68, ΤΉΘε8. 12, βον. 117. 
᾿Ἐκλάμπω, Μαίὶϊ. 244, 
ἾἘκλεκτός, Μαιὶ. 420, Βοια. 64. 
ἜἘκλυγη, ΤΠ 6885. 17. 
᾿Ἐκλύω, Μαιῖὶ. 178. 
᾿ΕἘκπόρευσις, Φοιῃ 4609, 
ῬἙκτενῆής, Αοίβ 226. 
᾿Ἐκτενῶς, Αοἱβ 226. 
ῬἘλαφρία, 2 ΟονΣ. 21. 
ῬῈλαφρός, Μαὶὶ. 214. 

᾿Ελέγχω, Ζοδα 400, 418, ον. 188. 
Ἔλεος, 2 Φοη 188, ΗΘ}. 98. 
᾿ῬἘλεῶ, οι. 818, λιοία. 
Ἑλκύω, Φοδῃ 220 84. 
Ἕλλην, Αοἰβ 218. 
Ἑλληνίς, Ματῖὶκ 67. 
᾿Ἑλληνιστῆής, Αςία 21. 
᾿Ελλογέω, Βοπι. 180. 
Ἐλπίζω, Μαὶὶ. 220. 
ἜἘκμβριμάομαι, Μαιὶ. 176, Ζοδπ 868. 
᾿Ἐμπαίζω, Μαίι. θ8 
Ἔν, ΗοὉ. 24. 
Ἔνδειγμα, ΤΠ688. 11. 
νεός, Αοἰδ 16θ4. 
᾿Ενθύμησις, Αςίδ 826. 
ἾΕννεός, Αοἰδ 164. 
Ἔνοχος, Μαῖίί. 114. 
Ἔν ταχεῖ, ον. 89. ὶ 
Ἔντός, Βογ. 97, δοίθ. 
᾿Εντρέπω, 1 (ον. 100. 
᾿Ενύπαρξις, δοδη 884. 
᾿Ἑξανάστασις, ῬἈ1]. δ. 
᾿ξηγέομαι, δ οδῃ 78. 
᾿Ἐξήγησίς, Φοιη 78, Νοίδ. 
᾿Εξηγητής, δοδη 78, λοίο. 
᾿Εξηχέω, ΤῊ 688. 22. 
᾿Εξίστημι, ΑςίΒ 142. 
᾿ῬἘξομολογέω, Μαὶι. 70, 218, Αοἰβ 864, Βοαι. 419. 
ῬἙ ξουσία, Μαϊῖῖ. 181, Φολῃ 67, 1 Οον. 
Ἔπαρχία, Αοἰβ 480. 
Ἐπειδήπερ, Κὰκο 11]. 
᾿Ἐπηρεάζω, Μϑεαῖϊ. 118. 
᾿Ἐπήρεια, Μαίί. 118. 
Ἐπί, Μαιὶ. δδ2, Ερκ, δθ, δοίε. 
᾿Επιβαίνω, Αοίβ 480. 
Ἔπίγαμος, Μαιῖι. 126, λ)᾽οίδε. 
᾿Επιγιγνώσκω, Μαίιί. 218. 
᾿Επιδόρπιος, Μαιὶ. 12θ. 
πιείκεια, Ὁ (ον. 168, 
᾿Ἐπιζητέω, Μαῖὶ. 184. 
᾿Επιόγδοος, Μαιί. 122. 
Ἔπίοπτος, Μβδιί. 122. 
πίορκος, Μαῖι. 122. 
Ἐπίουρος, Μαῖὶ. 122. 
᾿Ῥπιούσιος, Μαῖι. 12] βᾳ., 126, 19 179. 
᾿Ἐπίσημος, Μαὶὶ. δ10. 
᾿Επισκευάζω, Αοἱδ 888, 884, 887, 
᾿Ἐπισκοπή, Αοἰἱα 18, Τῖπι. 806. 
Ἐπίσκοπος, Αοἰβ 222, 874, ἘΡΆ. 160, Δοίε, ῬᾺΪ1. 

12, Τιο88. 96. 
᾿Επισταθμία, Μαῖι. 118. 
᾿Ἐπίσταμαι, Αοἰδ 848. 
᾿Επιστήθιος, Μαῖι. 182, Ζ2οδῃ δ. 
᾿Επιτήδειος, Μαίι. 126, )οίε. 
Ἔπίτροπος, Μαὶῖι. δ0], δ08. 
᾿Επιφανής, Αοίϑ 89. 

᾿Επιχορηγία, ἘΡΆ. 1δδ. 
Ἔποπτος, Μαῖι. 122. 
᾿ἙΕπουράνιος, ἘΡΆἈ. 6]. 
᾿ἘἘπιοῦσα, Μαιί. 126. 
Ἔργον, Μαῖι. 164, Φοδὴ 18δ, ΤΉ 668. 1δ. 
᾿Ερείνάω, ΦοΒ 196. 
Ἐρίθεια, Άοιι. 98, 64]. 138, λγοίε 
Ἔρχρμαι, Μαῖϊ. 202κᾳ., 812. 
᾿Ἔῤῥήθη, Μαῖι. 112 δα. 
᾿Ερωτήάω, ΤΠ 688. 6]. 
Ἔσοπτρον, 1 Οον. 272. 
Ἑταῖρος, Μαιὶ. 207, 8δ2. 
Εϊαγγελίζω, Μαῖϊ. 94, 96, 1 ὅον. 80. 
Εὐαγγέλιον, Μαῖι, 94, 96, Βοπι. δ9. 



Εὐδία, αιὶ. 286. 
Εὐδοκία, Τμαἶκα 89, οι. 841, ΕΡΆὨ. 84, 
Εὐθέως, Ματὶκ 2, 17, 28. 
Ευλογέω, ἘΡἈ. 27. 
Εὐλογητός, Βοια. 86, 144, ΕρΒ. 27. 
Εὐλογία, ΕΡἈ. 271. 
Εὕνους, Μαιί. 114. 
Εὐνουχίζω, Μαὶῖϊὶ. 8389. 
Εὐνοῦχος, Δοία 1δδ. 
Εὐοδόω, Βοαι. 69. 
Εὐπερίστατος, ἨοΌ. 198. 
Εὺπράττω, ΑςἰΒ 289. 
Εὐρακύλων, ΑοἰΒ 457. 
Εὐσεβεία, Αςἰϑ 66. 
Εὐσχήμων, Αοἰβ 818, 
Εὐχαριστέω, Άοαι. 84. 
υχαριστια, Μαῖϊ. 470. 
᾿Ευχάριστος, Οοἱ. 70.. Ξ 

Ζηλωτῆς, Μαιί. 182. 

Ζημιόω, Μαῖι. 802. 
Ζητέω, Μαιϊ. 184. 
Ζιζάνιον, Μαῖϊ. 248, 244. 
Ζυγός, μον. 178. 
Ζύμη, Μαιί. 2148. 
Ζωή, ΦοΒη δ7, Βου,, 848, Νιοίε, 8δ2. 
Ζώνη, Μαιῖι. 184. 

Ἢ, Μαίι. 109. 
Ἡγεμών, Μαῖί. 188, 801, δ08. 
Ἡλικία, Μαίί. 184, Κυἶκο 48, Εν. 182. 
Ἥπιος, ΤΠ 688. 80. 
Ἤτοι, Βοπι. 211. 
Ἤττημα, Βοῃ. 864 μ5α., 1 ὅοΥ. 124 ρᾳ. 

Θαδδαῖος, Μαῖιί. 182. 
Θάλπω, 1688. 80. 
Θαρσέω, αιι. 118. 
Θαῦμα, Μαίι. 184. 
Θαυμάσιον, Μαιὶ. 878. 
Θεάομαι, Μαιὶ. 208. 
Θειότης, οι. 80, 83. 
θέλημα, Ἐρλι. 42, 78. 
Θέλω, Ερὶι. 42, 6ο]. 8δ,. λοΐα. 
Θεός, 2 Οον. 67. 
Θεοστυγής, Βοι. 80, 88. 
Θεότης, οπι. 80, 88. 
Θεραπείω, Αοἰ8 824. 
Θηρίον, ον. 174, Λοίδ. 
Θλέψις, ῬἸΗ], 21. 
Θρηνέω, Μαίι. 208. 
Θρησκεία, 348. 67. 
Θρῆσκος, 48. 66 Βα. 
Θριαμβείω, 2 ον. 89 πΒᾳ., 40, λ)οίδ. 
Θρόνος, Οοἱ, 22. 
Θορυβέω, Α οἱἰβ 868. 
Θυγάτηρ, Μαίί, 1606. 
Θυμομαχέω, Αςοἰ8 280, 
θυμός, Μαιί. 481, Βοαι. 98 βᾳ., 278 5α. 
Θυσία, Ἐρὶι. 177. : 
Θωμᾶς, Μαίὶ. 182. 

᾿Ιάκωβος, Μαίί. 182. 
Ἴδιος, 1 ον. 140. 
Ιησοῦς, κὸ 42. 
Ἵκανός, Αοἰϑ 179. 
«--οἰκος, 1 Οον..8, γοίε, 69, 2 ον. 46. 
Ἱλάσκομαει, 1 Ζοἢηπ 44. 
Ἵλασμός, Μαῖὶ. 886, 1 Ζοδη 44 Βα. 
Ἱλαστήριον, ο. 123, 182584ᾳ., Ποῦ. 162. 

ΟΒΕΒΚΕ ΙΝΡΕΧ. 

ἽἼλεως, Μαίὶ. 802. 
Ἱμάς, Μαεῖιι. 612. 
Ἱμάτιον, Μαὶῖι. 118, Φοδὴ 40έ. 
Ἴνα, Αοἱβ 849, Βοπι. 118, ΕΡἈ. δ6, Δοίε. 
---ἰϑος, 1 σον. 8, ἡΝοίε, 69, 2 σον. 46. 
᾽Ιούδας,. Μαϊϊ. 182. 
᾿Ισκαριώτης, Μαὶῖϊ. 182. 
᾿Ισόψυχος, ῬμΣ]. 4δ. 
Ἵστημε, Μαῖῖ. 462. 
᾿Ιχϑύς, ἴμαἸκὸ 88. 
᾿Ιωάννης, Μαῖι. 182, σοδῃ 98, λοίδ. 
᾿Ιωνᾶ, Φοδη 98, λΛύοίε. 

Καθαρίζω, 2 Οοτ. 119. 
Καθηγητῆς, Μαιί. 410 βᾳ. 
Καθιστάνω, Βοτῃ. 187 54. 
Καθιστάω, Άοπι. 187 βᾳ. 
Καθίστημι, Άοτῃ. 187 Βα. 
Καθολικός, Μαιί(. 28, 27. 
Καθοράω, οι. 80. 
Καινός, ἘΡΆ. 168. 
Καιρός, Μαιί. 16δ, 286, 2 ον. 108, Βογν. 90. 
ἙΚακία, 1 Οον. 116. 

ὶ Καλέω, Βομ. 1δ2. 
Κάμηλος, Μαιϊ. 846. 
Κάμιλος, Μαῖι. 846. 
Καμμίω, Μαιί. 240. 
ἙΚαναναῖος, Μαῖϊ. 180, 182. 
Κανανίτης, αι. 180, 182. 
Κάπηλος, 2 ΟΟΥ. 4]. 
Καρόία, Μαίι. 404,1 Φοδη 128. 
ἙΚαρπός, Μαιϊὶ. 144. 
Κάρφος, Μαῖι. 188. 
Κατα,δραβείω, Οοἱ. δ4. 
Καταγιγνώσκω, 1 ΦοΒῃ 124. 
Καταδυναστείω, ΔοίΒ 202. 
ἙΚατακληρονομέω, Αοὲκ 247. 
Κατακρίνω, Μαῖί. 188. 
Κατακυριείω, Μαῖίί. 864. 
Καταλαμβάνω, Φοδη δ9, Αςοἰβα 202. 
Καταλλαγῇ, Μαῖι, 866, Βοπι. 166, 167. 
Καταλλάσσω, οι. 166, 2 ΟοΣ. 98. 
Ἑατάλυμα, ἴμαϊκο 8.83. 
Καταλῖω, Μαῖιί. 109 Βα. 
ἙΚαταναρκάω, 2 Οον. 18]. 
Κατανοέω, ἩφὉ. 67. 
ἙΚατάνυξις, Βοα. 868. 
Καταξιόω, [αἶα 826. 
ἙΚαταποντίζω, Μαῖι. 822. 
Καταποντισμός, δίαιι. 824, 
Καταρτισμός, ἘρΡΆἈ. 16]. 
Καταρτιστήρ, 1 ΟονΥ. 28. 
Κατασκήνωσις, Μαῖί. 189 δα. 
Καταφιλέω, Μαίι. 488. 
Κατείδωλος, ΑοίΒ 822. 
Κατέναντι, Βοτα. 168] Βα. 
Κατεξουσιάζω, Μαὶὶ. 864. 
Κατέχω, Δοίβ 78. 
Κατισχίω, Μαῖί. 298. 
Κατοικέω, Αοἰ5 88. 
Κατοπτριζω, ῶ Οον. δ8, θ0. 
Καίσων, Μαῖίι. 8δ4. 
Καυχάομαι, οι. 108, Λοίδ. 
Καΐχημα, οι. 186, 144. 
Καύχησις, Ἀοῃ. 18δ, 144. 
Καφαρναυύμ, Μαίϊ. 90. 
Κέλευσμα, ΤΠ 668. 7δ. 
Κεραία, Μαῖϊ. 109. 
Κεράννυμι, Μαίϊ. 188. 
Κεράτια, 1αἶκο 289. 
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ἙΚερδαίνω, Αοἰβ 4δ8. Λύχνος, Μαίι. 104. 
Κεφαλαιόω, Ματκ 117. Δύω, Μαῖι, 110, Βογ. 92. 
Κῆνσος, Μαίῖϊ. 819. : 
Κηρίσσω, Ἄογν. 87. “- Μαγαδά, 
Κῆτος, Μαῖϊ. 226. Μαγδαλά, δ Μαὶϊὶ. 286. 
Κῆφας, Μαιίί. 182, 298. Μαγδαλάν, 
Κινύρα, Μαῖι. 481. Μαθητεύω, Μαίϊ. δδὅδ. 
Κλαίω, Τοῆπ 8δδ. Μακάριος, Βοαι. 86, Νοίο, 144, 
Κλάσμα, Μαίι. 266. Μακροθυμία, 2 ον. 1098ᾳ. 
Ἐληρονομέω, 1 Οον. 128. Μαμωνᾶς, Μαίϊ. 188. 
Ἐληρονομία, Αοἱἰβ 118. Μαστιγόω, Μαὶὶ. δ12. 
Κλῆρος, ἘρΡΆ. 4], 1 Ῥοὶ, 86. Μαστίζω, Μαῖί. δ12. 
Ἐληρόω, ἘρἈι. 41. Μάστιξ, Μαῖι. δ12. 
Κλῆσις, 1 ον. 1δ2. Ματαιότης, Βοιι. 84, 27]. 
Κλητός, Βου. 64, 1 ον. 19. Μάτην, Μαὶϊ. 277. 
Κλωπᾶ, Τοῦ δ8δ. Ματθαῖος, Μαῖί. 182. 
Κοδράντης, Μαίί. 114, 198. Μάχαιρα, Βομι. 400. 
Κοιλία, Φοη 2δῦ, Ῥμ1]. 6]. Μεθύσκω, Φοδῃ 102. 
Κοινωνία, 1 ον. 210, 2 σον. 189. Μέλλω, Αοἱϑ 221]. 
Κόπος, ἈογΥ, 118. Μέλος, 248. 112. 
Κόπτω, Μαϊὶ. 208, 428. Μεριμνάω, Μαιὶ. 188, 189. 
Κορυφή, Μαειι. 84. Μέρος, Αςίϑ 266, 848. 
Κόσμος, Μαῖι. 8, 422, 2 Οον. 67, ἘρΡἈ. 78, ΗοὉ. ] Μεταμέλεια, 2 6ον. 129, ΜΝ γοίε. 

48, 1 Φοδὴη 68. Μεταμέλομαι, Μαὶϊὶ. 60Ι, 2 σον. 129, λγοίε. 
Κόφινος, Μαϊὶ. 266, 289, 290. Μετανοέω, Μαίι. 69, 78, 91, 822, δ0Ὶ, Μααν 19, 2 
Κράββατος, ΜαΡκ 27, οδπ 184. Οον. 129, Νοίδ. 
Κράζω, Φοδὰ 7]. Μετάνοια, 2 ἦον. 129, οίε. 
Κράσπεδον, Μαίι. 278, 406, 410. Μεταξύ, Αοἰθ 257. 
Κρέας, Βοῃῃι. 282, Μετεωρίζω, αἶα 194, 201]. 
Κρίμα, οι. 118,1 Οογ. 128. ᾿ Μετρητῆς, Φοδπ 106. 
Κρίνω, Μαὶϊϊ. 118, 188, ῃᾳκο 106. Μετριοπαθέω, ἨϑθΌ. 102. 
Κρίσις, Μαῖϊ. 118, 412. Μή, Μαὶιὶ. 228. 
Κριτήριον, 1 Οον. 122. Μῇ γένοιτο, Βοπι. 113, 117, 200, 201, 6]. 49. 
Κρυπτή, ἴκικα 187. Μήτι, Μαιι. 228, Βοῃι. 118, δοίε. 
Κρυφαῖος, Μαῖϊ. 127. Μικρότερος, Μαιί. 206 Βᾳ. 
Κτίζω, ον. 168. Μνημονεύω, ΤὮ688. 1ὅ. 
Κτίσις, οι. 269 84. 2 Οον. 98. Μογιλάλος, Μδτκ 69. 
Κυλλός, Μαὶί(. 284 Μονή, Φοδη 484. 
υρήνιος, Τραϊκο 81. ᾿ Μονογενής, Φοδη 74. 
Κυρία, 2 Φοβῃ 186 Βα. Μορφή, οι. 8382, ΡΒ]. 88. 
Κυριακόν, Μαὶῖί. 298. Μόρφωσις, οι. 108 5ᾳ. 
Κύριος, 80, Βομι. 62, ΕΡΆ. 216, Νοίε, ΤΉ 688. 12. ἰ Μόσχος, ον. 148, 
Κωῤφός, Μαῖϊ, 222. Μοσχοποιέω, Αοἰϑ 128. 

Μυριάς, Αοίβ 889, 
Δαλέω, 1 Οον. 188, 2 Ὅον. 184. Μυστύριον, Βογ. 107, 818. 
Δαλία, Φολη 166, λοίε, 291. Μωρός, Μαῖὶ. 114. 
Δαμπάς, ΒοΥν. 168, Μοίε. 
ἈΑατεινός, Βον. 260. Νέος, ἘΡἈ. 168, 
Δατρεύω, Άοα. 69, 86. Νεωκόρος, Ασἰβ 86]. 
Δεββαῖος, Μαίι. 182. Νύ, 1 σον. 880, 
Δέγω, 1 Οον. 188. Νομίζω, Μεῖι. 108. 
Δειτουργέω, Αςἰβ 239, Βοπ. 69. Νομικός, Μαιί. 251, 408. 
Λειτουργία, 2 Οον. 167, Νοίς, ῬᾺΪ]. 49. Νομοδιδάσκαλος, Μαίϊ. 261. 
ΔΛεπίς, Αςἰβ 169. Νόμος, Μαῖί, 109, Βοῃ. 121. 
ΔΛέπρα. Μαϊῖὶ. 150. Νοσώδης, Μαιὶ. 182. 
Λεπτόν, Ματκ 127. ᾿ Νουθετέω, 1 Οοτ. 10]. 
Ληνός, Μαιὶ. 887. Νοῦς, Βοπι. 288, 241, 1 σον. 28, 63, 287, ἘΡΆᾺ. 128. 
Λικμάω. Μαίί. 888. Νοίε, 1θ4, ΕΥῚ 96, Τῖϊ. 10. 
Αἰθος, Μαὶῖὶ. 298. Νυχθήμερον, Μαιι, 29θ, [μὰκο 187. 
Λίτρα, Φοδη 871, Λοίο. : 
ΔΛογία, 1 ον. 8δδ. Ξέστης, Μαζὶ 66. 
Δόγιος, Αοίβ 848. 
Δόγος, δοδη δ2, δ4 θᾳᾳ., Αοἰϑ 147, Βοπι. 299, 853, Ὁδός, Μαί(. 886, Αοίϑ 162. 

ἡνοίο, 894. Οἰκέτης, οι. 417. 
ΔΛουτρόν, ἘρΡἈ. 199. ἷ Οἴκημα, Αοίδθ 228. 
Δούω, ον. 92. Οἰκονόμης, κα 206. 
Δυπέω, οι. 420 εα. Οἰκτείρω, Βοτι. 818, Λοίδ. 
Λύπη, 2 Οον. 80. Οἰκουμένῃη, ον. 181]. 
Δύτρον, Μαιὶ. 866. Οἰκωδομή, Ἐφ. 99. 
Αὐυχνία, Μαῖϊ. 104. Οἰνοπότης, Μαϊί. 208. 
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᾿λιγόψοχος, ΤᾺ 988. 90. 
Ολόκληρος, Μαῖί. 182, 1688. 94 ρᾳ. 
Ὁλοτελῆς, Τ 688. 94. 
Ὁμείρομαι, 1658. 81. 
Ὁμιλία, 1 σον. 881]. 
'᾽Ομοιόω, Μαείι. 146. 
Ὁμολογία, 2 Ὅον. 1δ7. 
Ὄνομα, Βογν. 119, ΛοίφΦ. 
Ὄνος, λίδιι. 870. 
Ὅπλα, Βοπι. 210, 216. 
Ὀπώρα, Φυἀο 22, ον. 319, Δ͵οίο. 
Ὅπως, Βοπι. 118, 124. 
Ὅραμα, Μαῖίέ. 808, υϊκο 164. 
᾽Οοργύ, οι. 80 δᾳ., 98 5ᾳ., Τὴ.ο88. 24, Βον. 27δ Βα. 
Ὁρέζω, Βομι. δ6, δ9, 60, 61. 
Ὁρμάω, Μαίί. 166. 
Ὁρμῇ, Αοἱβ 262. 
Ὅσιος, Μαῖι. 71, Αοἰα 247, ον. 128, 299, λ᾽οίο. 
Ὁσιότης, ἘΡΉ. [64 Β4. 
᾽σμῃ, 2 ον. 40. 
Ὅστρακον, 2 Οον. 74. 
Οὐσία, Μαιι. 122, 126. 
Οὗτος, ΗΘὉ. 67. 
Οὕτως, Μαιϊὶ. 124, 
᾿θφείλημα, Μαίί. 126. 
Ὄφελον, Βον, 186, 
Ὄχλος, Μαιί. 178. 
Ὀψάριον, Φοδη 210, 
Ὀψέ, Μαειί, δ44.. 

Παιδεραστία, Ἄοτα. 87. 
Παιδείω, Ἀγ. 188. 
Παιδίσκη, ΑοἰἱΒ 8086. 
Παῖς, Αοία 67. 
Παλιγγενεσία, Μαῖϊ. 849, 5οὁὴ 128. 
Παντοκράτωρ, ΒΥ. 98. 
Παράβασις, Μαῖι. 172. 
Παραβολή, Μαῖιὶ. 284, ῦκο 284, Φοδπ 817, 818. 
Παραδίδωμι, Μαῖι. 90. 
Παράδοξος, Μαιὶ. 164. 
Παράδοσις, 64]. 24, 1648. 144. 
Παράκλησις, Αοἰδ 292, 298, 1688. 29. 
Παράκλητος, ΦοΒη 482, 440844ᾳ., 1 Φοδη 48 δα. 
Παρακολουθέω, αἶκο 1]. 
Παράλυσις, Μαιίί. 162, υἴκο 86. 
Παραλυτικός, Μαίῖί, 96, 1δ2. 
Παραλίω, 1αἶκο 86. 
Παράπτωμα, Μαεαιί. 126, οι. 172, 182. 
Παράσημος, ΔΑοἰδ 470. 
Παρασκενή, Μαιὶ. 4δδ, δ8δ, 687, Φοδπ ὅ69. 
Παρατηρήσις, Μαῖϊ. 96, δ οίε. 
Παρατίθημι, Αοἰα 272. 
Πάρεσις, Βοιι. 128, 184, ΕΡΆ. 87. 
Παρθένος, Φολῃ 12, 1 ΟοΣ. 169. 
Παροιμία, Μαίι. 288, 305 817, Δ᾽οίο, 818. 
Παροργισμός, ἘΡΆ. 170, Βιογ. 11 δα. 
Παρουσία, 2 Ῥοὶϊ. 18. 
Παῤῥησία, Ἐφ. 117. 
Πάσχα, Μαὶῖϊ. 4δδ, 4δ9. 
Πατρίς, Μαῖϊ. 2δ8. 
Παῦλος, Αοἱἰβ 174, Βα. δ8. 

Παχύνω, Μαιὶ. 240. 
Πειθός, 1 ΟονΥ. δ2. 
Πειράζω, Μαῖί. 81, 82. 
Πειρασμός, ΤῈ 968. δ4, ον. 180 κα. 
Πέλαγος, Μαῖϊ. 822. 
Πένης, Μαὶϊὶ. 102, 2 Ὅον. 1δδ. 
Περίεργος, Αοἰ8 8δ4. 
Περικάθαρμα, 1 Ὅον. 97. 
Περίκειμαι, ΑοἰΒβ 474. 

Περιπίπτω, 5648. 87. 
Περισσεία, 348. 68. 
Περισσείω, Μαῖι. 118. 
Περιχώρησις, ΦοΒ 884, Νοίε. 
Περίψημα, 1 Οον. 97. 
Περπερεύω, 1 Οον. 269. 
Πέτρα, Μαίῖί, 182, 298, 296 δα4ᾳ. 
Πέτρος, Μαῖι. 182, 298, 296. 
Πηγή, Φοδῃ 149. 
Πηλίκος, ΘΑ]. 187. 
Πινακίδιον, Το 26, 
Πίναξ, Μαὶῖὶ, 261]. 
Πίπτω, Άοαι. 864. 
Πιστικός, Ματκ 1388, 
Πίστις, Μαῖϊ. 412, Βοπι. 68, 886, Νοίε, 416, Οἱ]. 

21, ῬὨΠ]. 18 ρ4ᾳ. 
Πιστός, ΕρἈ. 21. 
Πλεονεξίας Ἐρῃ. 162, Οο]. 64, 1686. 80. 
Πληρόω, Μαιί. δ8, τὐθν Αοἱβ 28, Οο]. 17, εν. 1286. 
Πλήρωμα, ΖοΒπ τὸ, Βοι. 869 64., ἐν 89, 61. 
Πληφορέω, Τ,αἶκ6 11. 
Πληφορία, ακο 1]. 
Πλοῦτος, Βοιι. 9. 
Πνεῦμα, Μαῖι. 480, Βοτι. 6] 84., 222, 228, 923 5ηᾳ., 

1. Οον. 62, 288, 287, αἱ. 142, ΕΡΒ. 125, λοι, 
164, ΤΉ 689. 96, 98. 

Πνευματικός, ἘΡἈ. 28, λοίε. 
Ποιμαίνω, Μαίὶ. δ9. 
Ποιμῆν, Μεῖί. 9ὅ. 
Ποιέω, Μαίι, 225. 
Πολετάρχης, ΑοἰΒ 817. 
Πολίτευμα, ῬὨ]]. 61. 
Πολνάνδριον, Μαιῖὶ. 164, 
Πολυμερῶς, Ἠοῦ. 28. 
Πονηρία, 1 ον. 116. 
Πονηρόν, Μαὶϊ, 126. 
Πονηρός, Μαὶϊὶ, 117, 1260, 182. 
Πορνεία, 4]. 188, δοίε. ᾿ 
Πόρω, Βοια. 862. 
Ποταπός, Μαὶῖί. 169. 
Πραγματεύομαι, 1αἶκ6 290. 
Πραιτώριον, Μαῖϊ. δ10, ΡΣ, 19, 20. 
Πράκτωρ, α]κο 209 
Πραότης, 2 Οογ. 168. 
Πρασία, Μαῖὶ. 266, 
Πρεσβεύω, 2 ον. 100. 
Πρεσβύτερος, Μαὶϊὶ, 9ὅ, Αοία 222, ἘΡΒ. 1δ0, Δἴρίε, 

ΤΏ 6858. 96. 
Πρεσβύτης, ῬὨϊΊοαι. 17. 
Προαιτιάομαι, Βοπι. 120. 
Προαύλιον, Μαϊὶ, 491, 497, 498. 
Προβιβάζω, Μαῖϊ. 261, 268. 
Προγιγνώσκω, Άοτα. 278 84. 
Πρόγνωσις, Βοτα. 279, Νοίε. 
Προέχω, Βοπι. 118, 120. 
Πρόθεσις, Βοτα. 218, 289. 
Πραθεσμία, 4]. 96. 

“Ἰ Προορίζω, Βοτα. 379. 
Προσάββατων, Μαίι. 4δ6, δ88δ. 
Προσαγωγή, Βοτα. 1600 54. 
Προσευχή, Μαίῖὶ. 9ὅ, Αοίδ 804. 
Προσήλντος, Μαῖῖ. 16]. 
Πρόσκαιρος, Μαῖϊ. 24]. 
Προσκληρόω, Αοἰδ 817. 
Προσκοπή, 2 ΟοΥ. 108. 
Προσκυνέω, Μαιῖὶ. δ8, 86, Βον. 267. 
Πρόσοδος, Βοτα. 160 δα. 
Προσποιέω, Ἰμιῖκρ 892. 
Προσφάνιον, Φοδῃ 681]. 
Προσφορά, ἘρΡἈ. 177. 
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ΤΙροτίθημι, οι. 182, 
Πρόφασις, Τ688. 80. 
π , Μαίι. 109. 
ἸΠροφθάνω, Μαὶϊὶ. 818. 
ἹΠροτεύω, Οοἱ. 24. 
Πρῶτος, Μαιϊ. 180, 182, 
ΠΠρωτοστατήῆς, ἈΑοὶδβ 420. 
Ππρωτοτόκος, Μαεὶῖὶ. δ2, δ66, ῃκο 84, Φοδῃ 74, 
Ἡταίω, Βου. 864. 
Πτερύγιον, Μαὶῖϊ. 84. 
ΤΠτωχείω, 2 Οον. 142, 
Πτωχός, Μαῖί. 102. 
Πυγμή, Ματκ 64. 
Πύθων, Αοἰβ 802, 808. 
Πυλών, Μαίι. 491, 497, 498. 
Πυρόω, 1 Οον. 142. 
Πόώρωσις, ἘΡὨ. 161, Λοία. 

Ῥαπίζω, Μαὶίϊ. 490, 494, " 
Ῥεφάν, Ασἰξ 124. 
Ῥήτωρ, Αοἱβ 419. 
Ῥίπτω, Μαὶίϊ. 178. 
“Ῥύομαι, Μαίί. 126. 

Σαβαχθανΐ, Μαϊϊ. δ26. 
Σαββατισμός, ἨοὉ. 84, 87. 
Σάββατον, 1 Οον. 888. 
Σαδόουκαϊῖος, Μαὶϊὶ. 11. 
Σαίνω, ΤΊ ι688. δ]. 
Σανδάλιον, Μαὶίι. 185. 
Σαπρός, Μαίι. 144, ΕΡΒ. 171. 
Σαργάνη, 2 ΟοΥ. 190. 
Σαρκίκός, Βιοπι. 287, 1 Οον. 69, 2 σοςσ. 46. 
Σάρκινος, Βοιῃ. 287, 1 σον. 69, 2 ον. 46. 
Σάρξ, Μαὶι, 295, 480, ΦοΒη 72, 128, 228, Βοτῃ. 61, 

232 85α., 28ῦ, 408, 62], 142, ῬΒΐΊοΙΩ. 20, 1668. 
. 9ὅ, 98, : 

Σάρων, Αοίπ 186. 
Σάτον, Μαὶϊ. 246. 
Σαῦλος, Βοαι. δ8. 
Σεβάζομαι, Βοιι. 86. 
Σέβασμα, Αεἰβ 822, 824. 
Σεισμός, Μαείί. 161, υκο 188, Βον. 177. 
Σεληνιάζομαι, Μαὶϊϊ, 96. 
Σημαίνω, ΒΥ. 89. 
Σημείον, Μαἰι.164,210,“ 985108,2 Οογ.202,86γ7.270. 
Σίκλος, Μαιι. 8318, 464. 
Σιμεών, Μαῖϊ. 182. 
Σιμικίνθιον, Αοίϑ 868. 
Σίμων, Μαῖὶ, 182, Αοίϑ 280. 
Σίναπι, Μαίί. 24. 
Σινιάζω, 1,ακ6 342. 
Σκανόδάληθρον, Μαῖϊ. 808. 
Σκανδαλίζω, αὶιι. 114, 241, 1 ον. 178. 
Σκάνδαλον, Μαῖι. 241, 808, ον. 1198ᾳ. 
Σκεῦος, Μαὶϊ. 222, 224, 2 ον. 74, Τι688. 6] βᾳ., 1 

Ῥοὶ. 58. 
Σκηνή, Αοἰβ 180. 
Σκηνοπηγία, Φοδπ 289. 
Σκηνοποιός, Αοἰδ 884 Βα. 
Σκῆνος, 2 Οον. 79. 
Σκηνόω, ΦοΒη 7], 78, Μοίο, Βθογ. 192. 
Σκήύνωμα, Δοίδ 180. 
Σκόλοψ, 2 Οον. 200. 
Σκορπίζω, 2 ον. 1δδ. 
Σχύβαλον, ῬἈΪ]. δ4. 
Σχύλλω, Μαὶῖὶ. 178. 
Σουδάριον, Ταἶκοὸ 290, Αοἱβ 868. 
Σπεῖρα, Μαίϊ. δ18 δα... Ζοη 644, 
Σπεκουλάτωρ, Μαὶϊί. δ8. 

Σπερμολόγος, Αοἰδ 822, 828. 
Σπιλάς, Φυάο 21. 
Σπλάγχα, 2 σον. 116, ῬΒΙΊΘ.. 18. 
Σπλαγχνίζομαι, ατκ 12. 
Σπόριμος, Μαιῖὶ. 216. 
Σπυρίς, Μαιι. 226, 28ὅ, 289, 290. 
Στάδιον, Φολη 214. 
Στατήρ, Μαὶϊ. 817. 
Στέγω, 1 Οον. 184, ΤΊο88. δ]. 
Στέλλω, 2 Οον. 146. 
Στέφανος, ῬὨΪ]. 62, Βον. 118. 
Στιβάς, Ματκ 110. 
Στοιχεῖον, 18]. 96, οἱ, 44. 
Στρατηγός, Αοἱδ 806. 
Στρέφω, Μαιῖῖ. 8322. 
Στρουθίον, Μαὶῖί. 196. 
Στυγνάζω, Μδτκ 10]. 
Συγγενής, Μαιι. 256. 
Συγκατάθεσις, 2 Οον. 118. 
Συγκλείω, Βοτα. 869, 872, 64]. 8δ. 
Συγκρίνω, 1 Οον. 6]. 
Σύζυγος, Ῥὶ]. 6ὅ. 
Συκοφαντέω, ἵκιϊο δ6. 
Συμβιβάζω, Αοἰδ 179, 1 ΟοΥ. 68 ρᾳ. 
Σύμβολον, Μαὶῖϊ. 284, 
Συμεών, Μαιί. 182, Αοίϑ 280. 
Σύμμορφος, Βο. 279, 280. 
Συμπαρακαλέω, Βοῃ. 67. 
Συμπολέτης, Ερἢ. 97. 
Σύμφυτος, Βοιι. 200, 202. ᾿ 
Σύὐμφώνησις, 2 ον. 118. 
Συνάγω, Μαειὶ. 9ὅ, Αοἰβ 218. 
Συναγωγή, Μαϊί. 9ὅ, Βον. 117. 
Συναλίζω, Αοἰδ 12. 
Συνείδησις, 2 Οον. 185πᾳ., 66, ΤΙΙ, 10, 1 Ζοδ8π 128. 
Συνθρύπτω, Αοἱδ 884. 
Συνίημι, Μαῖι. 241, Βοῃ;. 120, οίε. 
Συνίστημι, οι. 118, 118. 
Συνπολίτης, ἘΡΒ. 97. 
Συντέμνω, Βουι. 824, 
Συντηρέω, Μαίί, 170. 
Σύντλειμμα, Βομι. 121. 
Σύντροφος, Αοἱϑ 288, 289. 
Σφραγίζω, ἘΡᾺ. 44. 
Σχῆμα, Βοῃ. 882, ΡΒ, 8. 
Σῶμα, Βοιμῃ. 282 5Βα4ᾳ., 1 Οον». 62, 1668. θὅ, 98. 

Ταλαίπωρος, Βοτ. 242. 
τάλαντον, Μαιΐὶ. 888, 
Ταμεῖον, Μαῖὶ. 1238, 126. 
Ταρταρόω, 2 Ῥοὶ. 27. 
ἸΤάσσω, Αοἰἱδ 258. 
Τέκνον, Μαίι. 166. 
Τέκτων, Μαιι. 2δδ, Ματῖκ δ8. 
Τέλος, Μαῖι, 19], 819. 
Τελώνης, Μαῖί. 118, 170. 
Τελώνιον, Μαῖί, 170. 
Τέρας, Μαιὶ. 1δ4, 210, Φοδη 108, 2 ον. 202. 
Τετράρχης, Μαϊὶ. 262. 
Ἰόκος, Μαιὶ. 442. 
Ἰοῦ, Αοία 119, 20]. 
Τηρέω, Φαὰο 1]. 
Τραχηλίζω, Ἠοῦ. 94, 
Τρίβολος, Μαῖῖ. 144. 
Τροφή, Μαίί. 188. 
Τροφός, ΤΏ 658. 80. 
Τροχός, 388. 9054. 
Τρώγω, Φοδὴ 224, 227. 
τύμβος, Μαῖι. 164. 
Τύπος, Μαϊὶ, 284, Βοιι. 181. 
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Τυφωνικό;, Αοἰδ 457. 

Ὅβρις, Αοὶδ 468, 466, 
'Ὁγιής, Μαῖὶ, 182. 
'υδρία, Ζοπ 149. 
ὕἱοθεσία, Βοτα. 260. 
ὕἱός, Μαῖι. 1δ2. 
'ὕπάγω, Μαιι. 8δ. 
“Ὁὕπανόδρος, Βοαι. 218, 219. 
Ὅπεροράω, Αοἱδ 826, 
'ὕὍπερῷον, Μαίί. 128, 140, ᾿υκο 888. 
'ὕπηρέτης, Μαίῖί. 96, 1 σον. 87. 
ὕπόδημα, Μαίῖί. 67, 184, 188. 
Ὅπόδικος, Άοοτα. 121. 
ὑποζύγιον, Μαιῖὶ, 870. 
"υποκρίνοιαι, Μαίι. 122, 
'ὕποκριτῆς, Μαὶι. 129, 
'ὕποληνιον, Μαιί. 8387. 
'Ὁπομένω, Ἄοαι. 892, Νοίε. 
ἐδ ΠΩ 820, Βοιι. 162, 278, 548. 87, Βον. 

108 
Ὅπόστασις͵ Ηοῦ. 26. 
'ὕπτωπιάζω, Τμκο 271, 1 Οον. 198, 196. 
ῬὉστερέω, Φοη 102. 

Φανέρωσις, Μαίί. 26. 
Φαντασία, Αοἰδ 488 κα. 
Φάντασμα, Μαὶὶ. 272. 
φθάνω, Μαὶῖι. 223, Βον. 96. 
Φθινοπωρινός, διὰο 22. 
φθίνω, 7. ἀο 22. 
Φιλέω, Μαιὶ. 404, 3οὁ8ὴ 638, 689, 1 Ὅοςν. 861. 
φίλημα, ΤΏ 688. 102, 
Φίλιππος, Μαὶϊ. 182. 
Φιλοτιμέω, 2 ΟΟΥ. 84, Τ6868. 68. 
Φοβέω, Μαιϊ. 196. ᾿ 
Φραγελλόω, Μαιῖὶ. δ12. 
φρέαρ, Ζοδη 149. 
Φρήν, 1 Οον. 290. 
Φυλακή, Μαὶϊ, 114, Αοία 228. 

Φυλακτήριον, Μαίί. 410. 
Φωνή, Αοἱβ 82, 88. 
Φωστήρ, ΒοΥ. 878, 384, 
Φωτισμός, 2 Οον. 68. 

ΣΧαλκεύς, Ματνῖ δ8. 
Χαλκολίβανον, Βον, 106. 
Χάραγμα, Αοἱδ 826. 
Χάραξ, τὰ: τ ΆῚ 

Χαραχτήρ, ΗἨ6Ὁ 
Χάρις, Αοἰδ 268, Βοιι. δ7, 68, 1 ΟοΣ. 21, 23, ΒΡΆ. 

22, ΤΒοβδ. 11, Ηοῦ. 08, 2 Φομ 188. 
Χάρισμα, Ἀοαι. 69, 1828η4., 1 Οοσ. 28, 142. 
Χαριτόω, Ταἶκο 19. 
Χάσμα, Ἰμακο 258. ' 
Χειμών, Μαιὶ, 286. 
Χειροτονέω, Αοὶβ 272. 
Χιτών, Μαίὶ. 118, Φοδη δὅ8δ. 
Χλωρός, Βον. 416. 
Χολή, Μαὶς. 622. 
Χορηγέω, ἃ Οον. 1δ6. 
Χρηματίζω, Μαὶϊ. δ9, Αοἱἰδ 19, 219. 
Χρηματισμός, Βοιι. 86]. 

» 1ὉοζΣ. 269. 
Χρηστολογία, Βοια. 444. 
Χρηστός, Μαῖϊ. 214. 
Χρηστότης, 2 Οον. 110. 
Χριστός, Μαιὶ. 48, Φομὴ 98, Αοἱδ 46. 

ψαλτήρ, Μαῖι, 487. 
ψαλτήριον, Μαιῖὶ. 487. 
ψεύδω, Αοὶδ 88. 
ψυχή, Μαίι. 188, 198, 808, 404, Βοπι. 288, 1 Οο:. 

62, Τηο88. 9ὅ, 98, δυὰς 28. 
Φυχικός, 1 ΟοΥ. 62, 69, Φυἀο 28. 
ψωμίζω, 1 σον. 268, 

Ὠδίς, Μαῖῖ. 423, Αοἰβ 46 ρα. 
Ὥς, Βογ. 808, Λοίε. 
Ὡσαννά, Μαίι. 871, 878, Φοδπ 877, Δοίε. 



ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΘΕΧ. 

Ἄκῳ Νοτε.-- 9 ΝΜμοιογαΐε ΓοΙοΣ ὑοὸ ἐμθ ραβοϑ οἵ ἰῃθ ΟΟΤ πη ασῖθ85 Οἢ 106 ΒοΟΙ5 σαϑη οπθά--Ἡ 10} ΔΓΘ Ῥαχοάὰ 
ΒΟΡΑΓΘΙΘΙΥ ἴῃ Θϑο γο]τΏθ. 

ΑΒΟΝ, γοϊδείοη οὐ Ὁ τίδὲ δὰ Μοϊοδίνοδοςκς ἰο, Ἠοῦ. 
Ἂν" 100; 6618 ἴῈ ἴΠ6 Ὀγθαδίορἰδίθ οὗ, Βου. 20; υσχίοδί- 

μποοῦ οἵ, ΗοΌ,. 104. 
ἈΒΑΌΘΡΟΝ, Βόν. 35, 199, 209, 510. 
ἈΑδῦα, Ματὰ 143, Βοπι. 26], Θμι. 98. 
ΑΒΕΙ͂,, Ὀἱοοὰ οὗ Μαῖι. 414; ἀοδὶὰ οὗ, 1 9ο 116, 1109. 
ΑΒΙΑ, ἴζψπηκο 15. 
ἈΒΙΑΆΤΗΛΗ, Μαγίς 82. 
Αδοασινἱπηιίοη οὗ ἀοκοϊδίίοη, Με. 42454ᾳ., Ματῖκ 135. 
ΑΒΒΑΗ ΑΝ, τρθδη!ηᾷ οὗ ἐμο παῖωθ, ΒοΙα, 151, Νοίο; ᾿᾿ἰδέΟΤΥ 

“οὗ, Αοἴν 113 ᾿ἷδ Ομ αγβοῖοσ 88 βῃονσι ὮΥ Ῥααὶ δπὰ 
Φδοϑ, οι. Δ5. ΟΠ] άγοη οὐ Μαειί. 72, 1δ, Φομη 290, 
800. Βοπι. 14954., Θ.]. 75 8ᾳ.; Ο γίδ᾽ ὁ οχίδίθηοθ ὑθ- 
ἴοτο, ΖοΒη 295, 800; οὐ δ οονθηδεὶ πίοι, Βουι. 149 54., 
6ηϊ. 1584.: ἀοδοθηῖ ἔγοπῃ, ἔνο Ὀοαδὲ οὗ 189 δον, ΤῈκ 
δ, Ζοΐνῃ 238; μίᾳ (αἰτἢ, ΜδΓ. δ0,δΊ, δ8, “οὨ ἢ 297, Αςἴδ 
111, Βοη). 137, Νοία, 14δ βη4., 15δ2546 . Θαὶ]. θθκηῃ., Το 

Ηοΐδ. 158. ΖΦ πι08 8θ; σΔ)1οὰ “ἰ δὴ Υγίϑυὰ οἵ 
σομαῖ τ, Φάπηοα 86: οοτηρατοα ἴο Φοδη, Φοδῃ 7; )υδιϊῆ- 
εδιίου οἵ, ομι. μι ας. ΘΑ] θΘα!ϊ. ἀραῖτι Ἰῦδηᾳ., Ζάταοα 8δ: 
τα]οϊεἰης οἵὗἁ Φοδη Ἰκἢ ἰϑΘουδΏθ 88 οἵ, Ἔοπι, 
145 δη4., 1δ5: δοεὰ οὗ, ΟΝ τὸ Ἰδ᾽ πὰ 866 ΟἸΠἀΓΟῚ οἷ); {τ|4] 
οἵ, ον. 188; ηἷς πίτοῦ δηὰ ΒΟΏΔ, ΠΟῪ ὑγρίς!ὶ, ἃ]. 118 
δηη.. 121 ϑηῆ. 

ΦΑΡΤΘΠ τ 6 ὑοκοῦλ," ῃηἶκ6 264, 
Αὐδοϊακίου ἰη ἴμ9 Οπαγοῖ, Μαῖί. 168, 832544. ϑοδη 617, 2 

ον. 84πη. 
Αδοιϊηθηοθ [τῸ πὰ (οοἁ, Αςἴα 281, Ποπι. 414 κα., Τί αι, 49, δύ. 
ΑὈ γα, Ταιϊκο 186, Βον, 80, 198. ὁ, Νοία, 849, 370. 
ἈΑςοορίδησο ΡΥ Θαοά, Αεἰς 20485α. 
Ἀςςο, Αοἴ8 333, 
᾿Ασδοπχαιοάαϊίου ἴο εἰγουπιδίβηοσα, 1 ον. 190, ΤΏοδα. 68, 
Ἀδουτποά, 866 ΑὩδιί ἢ θῃθ, 
᾿Αοοϊάδπια, Μαῖιϊ. δ05. 
Ἀεδδῖδ, 2 Οὐσς. 9, 1δ3, Τα. 18. 
Αοτο, Αεἰ 383, 
δον ΟΡ Τ δΠΑΗ; Μρῖὶ, 85ὅ, 4224η., Ματὶς 90, ᾿υῦϊκο 108, 

Βα 
Αοΐδ οἵ τἶιο ἈΑροβίῖος, Βοοῖς οὗ ἔδηα, [18 δι ον, Αοἰβ 2, 8: δῦ- 

Ταῦ χοπιομῖ, Μαῖ, 26, Αὐἰα 4544.: σὨΤΟΠΟΙΟΚΥ, οί ἰχ. " 
στοά! υ γ, Βοη;. 7; ἀπο οζ οοπιροδἐείυη, Ασα 8: ρο- 
ΟὨ  ΔΡ ἰραίοτϑα, ἐδ. ἴδ. ποηαϊ ΘΏ688, ἰὖ. 284ᾳ.;: σοηθ- 
«ἰοῦ νὰ ΤυΚο᾽ 5 αοαροϊὶ, (δ. 1; σοπίγαδεθάᾶ ὙΠ τῃ9 
ἴουν Θοδραῖα, Μίηϊι. 26; οοπίγαὶ ἰάθη, Αο 2, 4: Μ858, 
οἵ (Ὁ. 1: οὐὔοςῖ, ἐδ. 296; [πἰϑεροϊδείοηδ ἰὰ ἴδ ἰόχι, ἐ. 
δεῖ; «τα οὔ, Μαῖι. φ6, Αεἴβ ὅπ. 

ΑΡΑΥ. εὐτηρατοά πὶ Οηγίδε, Βοα, 172,.178, Νοῖδ, 18] δη., 
196,1 ον, 339: [9 ΓΟργοδοη(Ἀ{Υ79 μθδὰ οἵ ἴΠ9 ΣϑΟΘ, 
Ἀρτα. Δ13 544: δίη οἵ, (δ. 1738 .,44., 191 δᾳᾳ., 1 ον. 839, 

1 ΠῚ 
ΑὉΑΎἯ ΟΕ 8:. ΥἹΟΤΌΟΉΕ. ᾳπηποίοά, Ζοδὴ ἰχ. 
Αἀάδιίοπα ἐο βετγίρξιγο, Μαγὶς 82, 
᾿Αἀ]ατγεκιίοη, Μαίι. 492, 
Αὐἠτιοηίεοῦ. ἀλγο λιν Μαΐίὶ. 3283 6α. 
ΑΡΟΝΙΚΑΜ, ον. 
Αἀοριίοῃ, ΠΡ ΠΣ οὗὅὨ, 6]. 100; [15 παΐηγο, Ἐοτ. Ζδη͵ 

806, Ἐρἢ. 33 64., 1 90 Βῃ 92, θθθη4:; δρί τὶς οἵ, Βοαι. 2600 
“, ὙΟΓΪΚΒ Οὗ, Ὁ. 206 

Αἀοταίίου οὗ ΟσἩτίδι ὉΥ Ἐπ Με, Μαῖι. ὅθ64.; 04] Δηὰ πηΪ- 
Τοῦδαὶ, ΡΏΠ]. 834. 38. 

Αἀτδγιειίπαι, Αοἰδ 45. 
Αἀτία, Αοἰ 468. 
πὐϑυ ἐς σοπιπηδιηδηΐ ΓοδΌΘΟ Ώρ, 7.6. ΤΊ : οοηδοπιηδεση 

ΠΟΡ. 213; ὁ σγουπά ἴον ἀΐνογοο, 'ῬΜαῖι. 11δ. 0 Κὸ 
286. δον ἰδἢ ἵδνν τοσροοῖ πα, Μη. 114, 116, Ζοδη 2609, 
411; [186 ρῃη θη πιοηῖ ὈΥ (Π9 ΘαΥΓΙῪ ἘμΠΓΟθθ4, δ ΤῊ 210, 
Νοίε; δ τη Ὀ0 64] Ὅμ6 οὗἩἨ {πὸ ἴογπὶ, ΜαΓ, 225, 9564. 114. 
Ἐον. 29: ΟἩτίδι᾽ κε 6 ᾿υὰἀκπιοηῖ οὗ εἰδο πουιβῃ ἐδκθα ἴῃ, 
Φοδη 267 βηη. 

431’, {π|κὸ 150, 291, 321, 323 Βηη.. 326, ζολη 436, 2 Ροεῖ, 
22; οχροοίϑα ὈΥ ΥΝ Δροϑί!οα, Μαῖι, 422, 420, 43], Ἀυπ. 

παν σσσασ “αν “απ σα “φῇ Κι ΟΝ ΟΝ ΟΝ 

408, 408 84ᾳ., 1 σον, 2464., Τίαι. 78584., 14, 1 Ῥοῖ, 16 84ᾳ.; 
ΒΟΡΘ οὗ, ἃ δοῦτοσ οὗ οοῃδοϊδιίοῃ, 1 οι. 79: προτίδηοϑ 
οὗ 186 ἀοοιτίπο, (Ὁ. 18; 1 τοϊαιίοα ἐο ἐμ9 πι]ΠἸϑααίττα, 
ΤΠ6866, 18; ογάοσ οἵ, ὦ, 18 5ᾳη.; Ῥαυ 8 Ὦορο οὗ, Βοτη. 
406, Τίμδδο. Ἴουᾳ.; το ἢ 688 ΓΟΓ, 1 ΟΟΥ, 24, 26, τῆσδ. 23 
δ» Τὸ Ἰ ΒΙκῸ8 οἵ, Ὑ5Ὸ : 40 ὑρη ῃ τἴαιο οἵ, οὗ, 1 Οον. 

Ἶ 688 86η. 88. 135 864. 
ἔϑεεν, Βκδιὰ δη, 1 Ῥοΐ. 80, 90, 92. Ἰὼ 

πγμαθαγάν ποϑὰ οἵ ἐὲ πε τ ἴω, Ἴ.6. 44. 
Αἀγοοδία, Ομ τοὺ οὐν, 1 ΖοΒὴ 44, 46, 
ἘΝΈΕΑΛΒ---86 ἘΝΈΛΆ. 
Αϑβοῦ, Ζοδα 141. 
Αφοη, Μαιὶ. 226, 246. 
ἘΞΟΗΙΝΕΒ, οἥετίηκς οὗ, Το 316. 
ΑΒ οιοηΚ, οἵ Ομ βιίδη, Ἐμοὶν πη δε, Αὐτοί 273 954.. ΠΟΙ͂ Ὁ 

φαοΐυο, Ἀοπι. 162, 168, 2 Οοτ. 75, 78 5ᾳ., 86 5ᾳ4ᾳ., 204, 
ΤΏιο6.. 37, δ3, 116, 121; πδιίοπαδὶ, ἃ δοῦγοθ οὗ ὑυἱοδβδίης Ὁ 
186 Οδατοῆ, ̓ Αοίϑ 298. 

ΑΟΑΒΟΑ͂, ντοαϊοιϊίοπα οὗ, Αοὰ 221, 884, 
Αρλρο, Φοδη 405, 416. 
Αξο, οὗ Οσπτίδς, 1ακο 62, “οι 295; οὗ ὑχίοσίδ, Μαῖι, 6, ὁ 

16, 62; οἵ βου υθᾶ, {π|Κ6 62. 
Απποοίίδτη, Ματῖκ 138, 
Ακοηίοδ οὐ [6 ΟΥγοβδ --- δα ΟἼΟΒΒ. 
ΑΡΟΙΥ͂ οὗ Οπγίδι---266 ΤΈΞῸΒ ΟΗΒΙΞΤ. 
Ακογὰ δὲ ΑἸ θη 8, 
ΑΘΕΙ͂ΡΡΑ---δα6 ἨΠΕΒΟῸ. ΑΟΒΙ͂ΡΡΑ. 
ΑΗΙΜΕΙΓΈΟΘΗ, Ματκ 32. 
ἸΑἴα οὐ Το, Μαῖῖ. 91. 
Αἷγ, ροῦγογα οὔ ἴῃ, ΕρἈ. 78; Βγτ ο δὴ οὗ ἔπ6, ΒΟΥ. 18, 
ΑἸαδαδίον, ΓΚ 121. 
ΑἸΙΕΧΑΝΌΕΕ, δὴ δροδίδίθ, Τίπι. 26. 
----.----.-..--..- ὁ μἈμβροθς Δ ΠΊΝ Τίπι. 111. 

, οὐὁἨ ΕρὨοδτια, Αοία 860. 
, ἐἰῃο ατγϑδὶ, ἴκὸ 296. 
ν δϑοὴ οὗ Β΄ που ἔμο Ογγοηίδη, Ματὶ 16]. 

Ἢ ϑβαμουυ πάν Αοἱαϑ 81δ; ἘΒΌΠΙΗΕΥ ἘΓ ΠΟ Ἐ Ὁ, ἰδ. 109. 
Ἰοχϑπαγδῃ,  Λ μα κῦο οὔ τδ90, Αοίθ 

ΑἸ])]4 ἢ. (6, Μίαν ΔΕΥΝΝ 
ΑἸΙοχοτίδαι οὗ ἐπ Βονρίυτοι, ον. 11 Ἐ - 204, Νοίε. 
ΑἹ]οχογξίηρ βοτρέυγο, Γεἴκο 881, 64]. 
ΑἸἸΟΚΟΤΥ σοηοοτγηΐπα ΑὈΤΆΠ π᾿ ὑγῖνϑθ, ἘΠ 111κπ4ᾳ4ᾳ. 1209 
ΑἹΙ {π]Ἰη μη, ροδϑοβεϑὰ ὈῪ ΟἿ υἰβέ απ, 1 Οὐν. 88, 84 εᾳ., 2 Οον.] 
ΑἸ λα, μα ἀραρθοι οὔ ἴδο νοτγάἅ, Ἀλι. 1δ2. 
ΑἸ δορὶ νίπρς, ἃ ἑοἴκοη οὗ ῥίον δβιλοπα ἴΠ6 9}6γ)8, αι. 122: 

φοιπιηοηἀοᾷ Ὦγ ΟἸ τος, Π,υἶκο 190: ὀχδηιῃ]ο οἴ ΟΟΓΕΘΙ Ὸ5 
πη, Αςἰφᾳ 102, 196. Ὀ] οϑεΐ ρα οἵἁ, ὃ Οου. 161: πιοέίγο8 οἵ, 
Μαΐι. 122. 1 Οοΐ. 268, ἀϊφογεπιϊ πατίοη ἴῃ, ΤΏδδ6. 169 
866 Βοηδἤοοῃοθ, 

Αἴοσϑα, Μῆδις. 636. 
ΑἸοκῖ, δβοοῖ οὕ ἴη 6, Φοδῃ 23, Νοίε. 
ἈΡΝῚ ΠΑΠῚΘ δρρ θά ἴο Ομτίει, Ἐσον. 93, 364, 

ΕΒ, (αἰμον οὗὨ Φαπιοα δηὰ 9.8.8, Μείί. 95δδ βαᾳ., δοῦῃ 
δ8δ, 565. 12κ4., 20; καδυϊηοὰ ἰο ὑθ ἑάθηιίοδὶ Ὑτὰ ΟἿο- 
Ῥϑο, Φοῆη 235, 7.6, 20. 

ΤΙ Ατ, δΥπιῦο  σ4] πιοδοΐπας οἵ 16 ἴοττη, ΒΟΥ. 28, 300. 
Αἰταῦ οὗ ποϑῆδο, Ηδῦ. 156064ᾳ, Βογ. 203. 
ΑἸΔΓ αἱ ΑἸ θη, Ασῷὰ 324, 
Αἴθῃ, προτὶ οὗ ἐπ νοτγά, Μαῖΐι. 126. τ.59 οἵὁὨ, ὈΥ ΟὨ τ δὶ, (Ὁ. 

109) ναγίοπα ὕδου οἵ, σ0Π)π 86, οιρ. 45, ἵ Οὐτ, 28ὺ, ἃ 
Οοτ. 22, ον 29, 128, Νοίε. 135: ΔῊ δὐάϊιίοῃ ἴο βευοταὶ 
Φηϊδί! θα 1 Οοτ. 861. ῬΉΠ θη. 93. 

Αἰηθη (68, δοοῖ οὗ, Το  Ὦ 98, Νοίο. 
Ατιθῖμγοῖ, ον. 387. 
ΑἸΡΏΓρο] 6. Αςία 316, 
ἈΘΌΝ προς θυ οἵ ΟὨ τε Δἢ5 τ ἢ χραροοὶ ἰο, 1 Οος. 177, 

ἜΠΕΑ βοοῖ οἵ, (ον ΘττῸΥ [ἢ τοσροοῖ ἰο οδίδα, Μ͵δίξ, 116, 
Ι ΑΠαοδρ διαί οοβ, ΒΡΉ. 4054. 

Αἀγουῖ οΥ̓ σπτίβι, ϑροοπᾶ, ῃγὸ Ἰο οὰ Ὁγ ΠΊπι, Μαῖ. 102, 804, . ΑΝΑΝΤΑἙΙ͂, εἴη πῃὰ ἀδθαηίἢ οἵ, Αοἴς 8.844. 
,. Οὗ Ῥϑεπιηθοῦε, Αδἴα 163 κη4ᾳ.. 400, 

-, τ. οἰ κθ-ρτίοσι, Ας 408, 411. 1 
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Δποίδοπια, ϑοδη 810, Αεῖςν 414, Βοαι. 3053 δη4., 331, 1. ον. 248, 
861, «4.19: οχουγόυϑ οα, βου. 902 544. 

ἈΑΝΌΒΕΙΥ͂, Μαῖιὶ. 05, 168, 182, 184, Μετ 180, 1ἶκ6 96, Συδη 
7; τοϑϑηικ οὗ ἰδο παπλο, Νἴδις, 93,18}; σου ραγοὰ σι ἢ 
ΦοΒη, Φόοἢη 7. 

Α:οῖ, ορροαγδῆσο οἵ βῆ, ἰὸ Ἰοθοϑδβ, Αςεὶφ 122.4ᾳ.: ἴο Ζ4ο) 8» 
τίδβ, [π|κὸ 16: ἴο ΜΦεΥ, 0 1964.; ἴο ΟὨτίδῖ δ Οο.ἢ- 
βοτηδῃο, ῃκο 848 564ᾳ.. ἰο Ουτηοϊ απ, Αοἴς 10}: ἴο Ῥοΐοτγ, 
{δ. 228. πᾳ., 282, 234. 2Δ6φνᾳ, Ηοεοά Αετίρρεδ δια ἐε ὈῪ 
δ, ἐδ. ΖΜ), “32, 421. 

ΑὩδοὶ οἵ 18 Αμρούδίγρθο, ον, 89: οὔ ἴδ Οονθηδηΐῖ, οἵ 2 68ο- 
γαῖ, οὔτ ῃο [οτὰ͵ οὔ Ῥγοδϑῆοο, Μδιι. δῶ, δ3, 326, ϑο 
δ0, ΑςῖΦ 122, ον, 89, Νοίε. 

Δηοῖ, ἔμ 6 δζοη (5 οἵ αοἵ, Αοἵο 232, ΣΉ, 25] ΗὉ. 38, 41: ἴῃ 
πΠ0 Αροςδίῖγρδο, Ἦδυ. 838 μ44.: δρροασαμ οοδ οἵ, Μαι. 
δι17: ἀρρϑάγδποο οὔ π ΟὨ τίει 8 εἰδίογυ, μυϊκο 00, Φο 
611: κἱ Ηΐ8 Ὀίσι, [1κὸ 38 δᾳ4.; δὲ 6 δορηϊ στο, Μαιῖ, 
δι7, Μετ 1δδδᾳ., ῃκο 286 κα.: δΔιἰοηἀδηῖ οἵ ΟὨτίεξ αἱ 
Ἐὴο ᾿υὐχσαί, Μαιι. 448, ΤΠο86. δ8: ΟἾΣΙδὲ ΒΌΡροΓίοΥ 
ἴο, Ζοδ 611, ΕρΡὮ. 6]; δρροαύδῃοοδ οἵ, υπᾶδν [9 Οἱ ἀ 
Οονουδηῖΐῖ, Φοδη 611; οδαγδαοῖος οὗ, Ἦου. 40; (89 δἰχ 
οἰίοί, ου. 91. Νοίδ; ρεοϑοὴς νὰ ΟἿ γ᾽ Δ δοϑοῖπ- 
1166, 1 Οον. 42}6. οὔ ἴπο ϑόονϑ ἙσΠΌγΟδοΒ, Βοτ. 107 6ᾳ ; 
οἶδιθοῦ οὗ, θΚο 16, Βοηι. 285, 291, ΤΊ. 66, ΠΠοὉ. 29. ποῖ 
διῃρίοΥθα ἴο οοηγογὶ θοῦ 8, Αςἰβ 192; οἱοςῖ, Τίσι. δὲ, 66. 
4δοῖτ οὐ ρ ογτθηῖθ, Ηοῦ. 40, ΒοΥ. ἀμ, Νοίς, 8385, Νοίδ; 
τοοΐο οὔ Ιῃϑὶγ οχὶϑ Μαειὶ. 400, 1 17, 809, 811; 
Δ]1οη, 2 Ῥοὶ. ΖΙ, 29 "κᾳ., δ υ)ἀο 18, 25: κοοΐ κηά οΥἱ}, ον. 

Ὡ41, Νοίδ; παδτάϊδα͵ Μαῖι. 828, Αὐιϑ 229, 219, Ηοῦ. δέ; 
ἐο ὑθ [πάκοά, 1 Οον. 123, 128; (πον οοορογαξίου δὲ ἐμὸ 

γἱηρ οὗ ἴΠ6 αν, Αοὼ 191, Ηου. 41; ἐδεῖν ηἰοότοοῖ ἰα 
ἴδ, Αςίν 9ὲ; οὗ Ἰίκῆς, 2 ον. 188; ἌΔΟΜΕΕΥ Ἐ, Αοῖδ 
θέ; παδίυτο οἱ, ΒΡ. 6δ: ἡπιῦοτε οὗ, Μαῖὶ. 448; ἐποὶν 
Ρονογ, Ηοῦυ. 43, δὲ; [ποῖ ἰηίογοαξ ἰῃ πιδη 5 γοθτ»- 
το, μι κθ 40, Ερῆ. 120, ΤΊ). 66. ηοί συὈὐ]οοίδ οἵ Γ6- 
ἀοιηρίίοη, Ηοῦ. 6064. καλτὰ οἵ {πὸ Ἰοτηρῖα, λῖδις. 
410; ὙἘΥ ΡΟΡΌΪΑΓΙΥ ϑυρροφθοὰ ἴο ἤδτο νΐμκο, Αοἰ 192: 
οὔτ πὶϊηοαδοθ, 1 Οὐκ. 4 ποτζομίρ οὗ, Βοιωα. 386, 60]. 
δ4, δ. 

Δῇξοτς. πον ἴδ δ᾿ οτσδϊο, Μ δι. 1189ᾳ., Βρὶι. 160 εα., 178 6ᾳ.. 
116, 2.4. 62. 63, οἵ σητίοι, Μ Ιακο 102, ΨΦο ἢ 
803; οὗ αοά, [πο 229, ΕΡΆΏ. 118 5ᾳ., Βον. 271, 291, 298 
8η4ᾳ.,. ΧΗ, 4:9. 

ἈΠΈΚΕΙ, εἰπύσονς ἴο, 1 Οοε. 188 ρᾳ.; πγιοῦυοϊίο εἰκηίβοδηοθ 
οἵὅ, ΒοΥ, 2] 64. 

Δπηἰδι]δίίου οὗ (ὃ9 ποτῖὰά, ΗΘὉ. 4]. 
ΑΝΝΑ, 1κυῖκο 45 κα. 
ἈΝΝῸΣ {6 ἀ τ μον Ἰοις. 388, 400, 1, κοὸ δὅ, 863, Φο μη 

ὅ28η4ᾳ., 
Αποϊοιςίηκ, οὐσίοσι οὗὅἨ, Με. 1277, 468, Φοδὴ 93, 571, 1 Φοῆ 

ΤΊ, οἵ Οητὶοῖ, Νέδει, 4626η4.: Ματὶς 138, Το 120 5ᾳ4., 
δοΐη 810 δη4.; οὗ ἐδο αἱοἰς, Μετὰ δ6, 7.8. 1838 θη. 

Απουύδη ΐ π), 8180 οοῃοϊυφίου οὗ Βοιω. 206. 
ΑΝΤΙΟΠΕΙΝΤ, ΤΏοδα, 108, 127, 155 “4. 1 “Ζοδη ΤἸέάφδᾳ., 51, 

Βον. .6., Νυία, 404: ταρτοδοηϊδιίοη οὔ [ἢ 9 ΔΡΟΌΜΙΤΡΟΣ, 
Βον. 86 κᾳ.: τατίουδ νἱοῦσ οὗ, (ὁ. 66: Ἐ ἰἀδϑηδίδη 

“τὴ ἴν ἐδ. ἰζ Νοίε; μέν μρ Τηοδα. 153,1 ΦοΒῃ ας 257 
πε γί οἐ Δεν, Μδτι.431, γν ΑΖ], οἴδκοο οὗ, βου. 225,237. 

ΑΝΤΙΟΘΟΝῦΒ, κίε, 66. ἷ 
᾿Απεποσιδη!δηι, Βοπι. 159. 
Αμπιίος, Αςοἰδ 216. ἀϊδείρμ!οα ἥτοὶ οδ᾽Ἱοᾶ ΟἩτ ἐΐδηα αἵ, (ὃ. 

210: ὑυθῃονοίθηοο οἵ [86 ΟἩτἰσείβηθ δῖ, (ὃ. 221 δαᾳ. 
, ἴα Ριδἰδία, Αςῖα 248. 

ΑΝΤΙΟΘΟΗΓΒ ΕΡΙΡΠΑΝΈΒ, ΤΊιοδ. 128, 
ἈΑΝΤΙΡΑΒ---δ9 ἩΒΒΟΌ ΣΕ ΤΙΕΣΕ 
------ὦ--- -- -. οἵ Ῥετκαοαιαῦα, ΒΥ. 119, 
ἈΝΤΙΡΑΤΕΕ, Ναίι. δά. 
Ἀπιραιτίο, Δοίδ 416, 
Απιοηίΐεα, ἴονον οἵ, [ἶκο 8350. 
ΑΝΤΟΝΥ ΟΥ ἘΟΥΡΊ, Μίδιι. δι6. 
ΑΡΞΒΙ ΒΒ, σα. 448. 
ἈΡΙΒ, Αοἰς 125. 
Ἀροοδῖσρϑο, ιοδηΐης οὗ [δ πογά͵ ον. 4: ἀϊσεηκουϊεϊιοα βροτὰ 

ΓΟΡΉΦΘΟΥ, ἐδ. ὃ φῃ.: ἀφοίξη δηὰ τηοϊΐνο οἵ, 66. 41. 
Υρ5ο οὗ Φοδῃ, [18 δ΄ Ἰοχογίοδὶ πλοδηίημ, μον. 204. Χοίο; 
ΔηδΙ γοίο οὗὅ, Μαιί. 28, μον. 82644.; [18 δΔοιῖέίμοδϑοα, ΒΟΥ, 
1; 19 δι ποητ οἰ ἐγ, ὁ. 1, δδε4ᾳ.; [18 ο᾽δαΣΏοαι οἵ ἄσγο- 
Ρῶθος ὦ. δῷ: οορσιίγυοςίος οὗ {δ. 805ᾳ.: ἔδο Ἤτονσῃ οὗἁ 
Δ᾽] Αροςδι γρδεᾶ, ἰδ, δὅ2ϑᾳη.: οοτήρατοὰ ἐὸ Ὀαηίοὶ, (ὃ. 89; 
ΝΝ εἰς νὐκύμεν ὑρο ἴω, (δ. Ἡαρμδ ρος τ ἘῸ "μιδῖο 
οΟὔἹα ὀχορθαΐα, (5.68 6η4.: δὴ ἜΧφοΙΡΙ ΑΓ, ἰδ.10; ὍΤΤΩ 0, 
1: οὐοιηρδσοὰ πο τὸ Θουοδία, (δ. δ ϑα.: θοος 8 ορί πίοῃ οἵ, 
ἐδ. 16: οοἴηρατεὰ σι ἢ Φοἢ 5 θοαροὶ, ϑοδη 148564., 80 
Ἐν. δ6 “2 {8 ὨϊσιοΣτίοοαιϊ Ὀδαίβ, ΒΟΥ. 19: Βοτη θεοὶ 
οἰοτηθηῖ ἰῃ, ἐδ. δέ: πάἀατηδῃ αὶ ἰάδα οὗ, (ὃ. 81; προτὶ 
οὗ, ἰδ. 61 84.; ΓυΪον ἴον ἰΐφ ἰοἰοχρτοίδιίοη, (ὃ. 77 θᾳ4ᾳ.; τὰ» 
τίου Ιηϊοτργοϊδιίοην οἵἉ, (ὃ. 68, 546. 402: ἰηϊτούπο- 
ἐίοη ἴο, (ὃ. 1 64ᾳ4ᾳ.: ΕΠ τ᾽ ορ! ἱοὩ οἵὨ, ἐδ. 76 : Π)ΙϑΟΟΟΟ 
Ἡσοη οἵὨ, ἰδ. ὦὅ.; οτἱ αἰ οἵὨ, (δ. 1: ΡΙδοο οἵ οοπιροο ἰοὩ. ἐδ. 
δῦ δα: ποῖ ΡΟΡΌΪΑΣ, ἐδ. 63: ἘΠ θ1ιε δαφοϊηοί, (ὁ. 68: Δ 
χουοϊ βίο, (δ. ΤΊ βαη.; γι ο}5 ἴῃ, ὃ. 79  ἐἶπιο οὗ ΘΟ }}Ρ0- 
οἰτίου, ἐδ. ὅθϑααν ἰ(4 ππίᾳυθηθοα, ἐδ. 1: ψθδ! ἢ οὗὨ, ἐδ. 
δ Υ ΝΕ οτι, 3Ὁ. 68 δᾳᾳ., 12 θᾳᾳ., 1δ, 168 64ᾳ., 404, 40ὅ, 

0. 3 

ἈΡΟΟΔΙΎΡδοα, ΟἹὰ Τοσί., ον. 764.;: δον ΟἸ τ δείδο, (δ. 10 
ἈΡοσΟΔΙΥριΐςΔ] οοῦ τίου, Ῥδυ. 43 6η. 
ΑΡροσδιγρεςδὶ υτγὶτηρα, οἰαδοϑῦ οἵ, Βου. 6, Ἷ. 
Αροοεδ)γριίοδ,, ροσγὲ οὔ ἴμὸ Ὡδος, Βογτ. 4: 

βεοίοηςα, ἐδ, 4, Νιοία; ἰΐ8 οτίριῃ, ἐδ. 2 δη4.: 
ἴπα οὗ, (δ. 116ᾳᾳ.; Ψυάαίδιϊς, ἐδ. 8; ποῖκα οὐ, δ. 

8Βᾳ. 
᾿ὐροξαρα φατε Ἐοσίϊοταίίοη. 

86, τ οἷν χοϊδτίου ἴὸ {πο οἶδον βοεογίρίατεα, Μδδις. 
δ 14, 209. 

ἈΡοΟΟΣΥΡΒαΙὶ ζοϑροῖα, Το 28, δ0, 877. 
πᾶ τ πὰ Νιοοάδευσθ, λέει, 124. οἶδε. Τποῦυοα, 

. ἰγαοῖοα, Μαςί, 890, Τ,Ϊκο δῦ εη. 
--:-----:- ντιῖπσα, Ηον. 8 5η.: ᾿ἴοὶ οὗ, (6. 10 6. 
ΑΡΟΙΜΟϑ, Δεῖ ϑ4δφθη4ᾳ., 1 Οοτ. 88η.: Ρκα! 5 χοζαοσὰ ὅοε, Αοἷα 

Θ47; πὲα ἑοδείϑγη, ἐδ. 816; μί6 κραὶ, ὁ. ἑὗ.; ματῖν οὔ, ἔὼ 
ἴππο Οοείοἰμίπη ΟδύτοΝ, 1 Οὐτ. 8, 23: δυΐξῃοτπδὲν οἵ 
Ἐρίοι]9 ἰο [ὁ Ηοῦγοντε δδοσίυοα ἴἰο, ὁ. Ζ2Ά, 
9, 10. 

ἈροϊϊἹοηΐα, Αςἴα 816. 
ΑΡΟΠΙΎΥΟΝ, ὙγΠ Ὁὴς οἰσηίδοδοςο οἵ, ον. 855, 100, 200. 
ἈΡροσίδαυγ, ἴω πο ρῥείπι ἶτο ΟΠ ατοῖι, 64]. 18, 20: ἰἴὸ οὐπἱδο- 

υδῦσοα, Ηοῦ, 114544.: μοῤοϊφαεηοα οὗ {Π6 δἰαίθ, Βσαα. 
126, Νοία; {Πυδἰταῖοά ὈΥ Ζυάκε Ιροισίος, Ἀϊατὰ 188- 
τοὐϊοϊοά ὈῪ ῬδθΪ, ΤΏερο. 127, 137 βη.: ρσεαί ὉΠ ΠΥ αὐ 
ἫΝ ἈΣΡΣ ἘρΆὮ. δ0, Ηοῦ. 11δφπᾳ.; παγηϊος ἀραΐποι͵ Ἡοῦ. 

84. 
ἈΡοϑδί]9, τοοδηίης οὗ [δ ἴογτω, Κῦκο 96, Βοτι. δ9, ΒρΆ. 90. 
Ἀροδί!οα, ὙὯΟ ἃσὸ οδ᾽]Ἱοὰ, 1 Οογ. 257, Ἐρῆ. 149, 
--- --- ἴὸ ἵνοῖτο, σμοίοο οἵ, Μαῖι. 180 5η.. Ματῖς 38 

Δακο θὅ5ᾳη., Αεἰν 240, 64]. 13 δᾳ.; τπδσιοῦ οὗ, λέτε. 
8η4ᾳ., Μοτὶς 87, Τυκο 96: δοδὲ ἔουτἢ ὃν ΟἸτίδς, Ἀδαις. 
15 ϑ44.: Μασῖς δδ νη. [πκὸ 1435ᾳ.;: ΗΙσ ἰηδὶ γιυςίϊίοει ξο, 
Μοιι. ἔδϑαφ. Μαῖῖκ δδ, 1κῸ 143: ρμ]βοθ οἵ 9ιυδο 
δοηκ. δον ἢ] εὰ, Αοἱ619544.; ΡΑΘΪ ὁ τοϊοϊίου ἴο, ἰδ. 111. 
ἘΒρΡΏὮ. 28; ργωθαγηοοσο οἵ ἴῃτϑο, [ἶτο ΟἿ, Ηοαι. 1 56." 
ἐποῖν δυιβοτίγ, 1 Οοτ. 229, Τί πὶ. 16: υἱζοίσν, Ματὶς 
ΘΙ, βῦκο 168 ν4ᾳ.: Πουοτ, 0κοὸ ΣΟ: Νυτ τ Υ, Αςῖα 111. 
141, 269; ἐπορί γαϊίου, ἐδ. 282, 272. 290, ΤΏεΘα, 43 - δοὶξ 
ΤΟΙ οἢ ἴο “ αὐδίφτο, Φοπη 11; αἰνίδίοη οὗ αθος 
2 Οὐτ, 170, Νοίδ; τοιΐταο! θα οἵ, αγκ 161 δῃᾳ., “08 
Αοἷ δῆ, ὁβ, 68, 90, 187 9ᾳ., 262, ΡΏ]. 49, Τίω. 119 
Ἡδον. ἐδ: τοῖν ρίοῖγ, 1 Οοτ. 103; μόονογ σίνος ἴο, Μῆδεξ. 
181; ῥγεδοδίηρ οὗ Ἰ Οοτ, δδ, Τμθθδ. 43 5α.: ζἔχομασδείου 
ἴον τοῖν ποτκ, Πιἷκο 97 54.; ἐδοὶν αὐδῇ! δελέίοον, δι. 
185, ΚΡΉ. 149, Νοίε, 1 Ῥεῖ. 11,13: τοϊαϊ ο δἢ ἰγο 
Μρῖῖ. 184: ἐποΐν πη Ὀο! οΓ δὰ ἀπ] θαα, Μδτῖς ΟΣ πᾺ 
δρθὴι 1685; ἐμοῖγ τε τίηκε, ΤΊιοδ0. 43: ποτίκο οἷ, 

Αροδίο!!ςο δᾷο, (86, ττοτῖκο οὔ, Μαζί. 6. 
Αροδίοϊο οἵδοο, [Π6, .4Ω}} ἴο, ΘΔ]. μρ πες Νοῖε; ποίητο ἴΒ ἢ 

ομδιδοῖοσς, ΒΡ. 23; ποὶ ἀϊδεϊηςι ἴτουι ἴῃς ον σον, ἈΦ δῖ, 
δ60:; ρογρεϊυλιοὰ ἴη ἴπ6 ΟὈΌχενι. ἐδ. 299. ἰἴδ σὐφαμαὶ 
ο᾽δηωνεηία, βρῃ, 149, Αἰοίε; ἰποσιϊτηιο οὗὔ Μίοι:. 596. 
μ Ὠδῖαγο δη οχίρηϊ, 1 ὀον. 20, Τ|ι. δ; ᾳυδὶὶ Βοκτίοσια 
οὕ, ΕΡΆΒ. 140, Νοία,} Ῥεῖ. 11, 18. 

ἀλω Βυσοοθδίου, Μοίίδον 290, δδ9, 64]. 14, Ἀοίε, Ἐρὰ, 

ΑΡΡδιϑὶ, τογαί, οἵ Ηογοὰ, Ματῖκ 81, Αοΐβ 220; οὗ Βοίοειοι, 
Ματὶ 81. 

Αρρδϑδὶ, Βοιιδη σίκῃί οὗ, Αςῖδ 431. 
ΑΡρϑδίϑῃςου, ἀν οὗ δεϊδμάϊος ἴο, 1 Οον. 221. 

. ΓΗ τοὶ αἴον Ηἰδ τοδυττοοιίοτι, ἴδει. δέ ρης, 
δέδοηη.. Μετ 1όθραη., 168, Κκο δθύδαη., δϑόϑᾳᾳ, 
Φοδη ὅϑονηᾳ., 1 Οον. 8106ᾳ. 

ΑΡΡΙΑ. Ῥμί!θπη,. 12. 
Αρρίϊ Ῥογύυ, Αοἷ 470. 
ΑΡρρτοταὶ, Βοῃ. 162, 168. 
Αἰ στα, Ἔν 84,841, 846, Βουι. 446, 4 Μοίε, 1 Οος. Το, 

Γι 
Ατσδϑία, τοοδηίης οἵ ἔπ ἴοστο, Αοίδ 179; ῬδΏΪ δροάο ἴω, ἃ. 

Τ18νᾳ., ΘΑ]. 2586, 
Ατδιδῖίο τοσγὰϑ ἰη ἈΓδΣ “ΚΟ Ρο, Μοτὰ δ0. 
ΑΒΑΤΌΟΒ, 189 ἔ, ᾳυοϊοὰ ὮΥ Ῥαυ], Αος 325. 
ἈΤΟΙΒΘΙΘΕΥ. ΒΙ 1641), δὲ οἵἩ ψοσῖκα ου, Μδιι. 7, 17. 
Ασοδδυκοὶ, ΜΠΟἢ ΔΕ]. ἢ 6, ΤΏ 66, 1δ, “ άο 19, 26. 
ΑἈΚΟΗΕΑΟΞ, Μαῖιι. ὅπ ϑ9ᾳ., ζΚο 48 5ᾳ., 291. 
ΑἘἈΟΗΙΡΡΌΒ. ῬὨΣΊο τη. 19. 
Ασοορδρτο, ἐπ 6, Αὐιϑ 823, ῬδῸ}᾽} δέάγοαθι οὐ, (δ. 3,8δοᾳ; 

οουγί οὗ ἐὗ. 824. 
ἈΒΕΤΕΕ, κίυκ οἵ Ατγοῦΐδ, Μίοι: 262, Αοὶς 180. 1 ΟὐΣ. 

Ανίδηίθη, “ον 447, Ἐοα. 86. 
Ανἰπιδέμοα, Μαῖιὶ, δ3δ, ΓΟ 338. 
ΑΒΙΒΤΑΒΟΗΟΝΒ, Αοἰα 800, 867, δέ, Οο]. δέ, ῬΒΙ οἴ. 94. 

ἀπΙδτΟ ΣΕ τορι χα. το πα, τι: βῶν κοσομωιν αυοϊρά, τε. δὲ 18ὲ: 
Δ09 ἩΠῚ Ἡτίῖι! οἵ, Βουι. 134, Αἰοέα. 

Ατκ οἵ ἴΠ οονϑηδηῖ, Ἠοῦ. 151] ο4., Βον. 205, 2348. 
ΑἈΜΑΘΕΌΒΡΟΝ, Βον. 839, 296, 803. 
Ατϊπἰδηΐβο, Βοπι. 94 θη.. 24δ, Νιοία. 
ἈΠΘΟΓ. ΠΆΛΕ, Ἐρῆ. Σ225ηᾳ., 223; οἱ Ἰ᾿έφκδι, Βοαι. 487, 

δη. 
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Ασέ, ἴἐς τοϊδεϊουνιδ ἴο ΟὨτ οἐἰαηἰ ἐγ, Αοἰς 827, 828; Βδοτοὰ, Βδνυ. 
43: Ὑοτβηΐρ οὗ, Αοίϑ 865; νοτγῖ8 οὗ, ζοργοδοηις, ἴἢο 
Αππαμποίδιίου, ῃκοὸ 40; [ηὴ9 Ναιεὶν ἐν, (δ. {δ.; ἴδ Μ6- 
ἀοημα ; (ὃ. ἐδ. ; 19 ΗΟΙΪΥ ΕΔΠλΠΥ, ἰδ. ἐδ. ; (80 Ῥγεθθηία- 
ἐΐοι [ἢ ἔΠἸὸ Τϑιωρίο, ἐδ. 47; [9 Τοιορίδιίοη, ἐδ. 69; [89 
Τιδηδδχυτγεοιίου, Μίαιι, 316, ΨΌΚΟ 1δῦ : Ομ τευ Οου- 
φοϊαίον, θκο 108: (η6 Μωρόδ]οηο, (ὁ. 126 ; (Ὠτὶοὶ ἀπά 
Ῥῃατίοοοσ, ἰὁ. 806; τὸ ΟΙδαδίης οὗ (ἢ9 ΤΟΌΡΙΩ, ὁ. 
4399. ΟΒγίνε δηὰ ἴον Αροϑί]ρα, ἐδ. 3818; ἐμὸ 1Δδἱ δΌ}- 
Ῥοτ, ἰδ. 328. Οἰγίδι ἴθ Θοιἰμϑοαιδηο, ἰδ. 849. Ροίογ Β 
ἀοη αὶ, εὖ, 856 ; ΟἸτίοι Ὀοατίης ἴδ6 Οτοσδ, ἐδ. ὁ10; 189 
Μοιηρηὶ ὑοίοτϑ ἔπο Οταυοϊ ἤ χίου, (δ. 370; ἐο Οταςὶβχ- 
ἴοῃ, ἐδ. 314; 6 Ῥοόδοθς ἴγοῦλ ἔπ 9 Οτοϑϑ, ἰδ. 384, [86 
Ὑιονίηᾳς ἴθὼ6 ἀγαγτο, ὁὺ. ὁδ.; ἐμο Βιοδυσσοοίίοω, ὁ. 
883. 

ΑΒ Αςεῖς 360. 
ΑΒΑΡΗ͂, Μαῖι. 246, 2490. 
᾿Αδοοδμῃδίου οἵ Οσμτγίδι, ἐπο, ναγίουθ δοοοσοῖββ οὗ, Μοσῖκς 16δϑος., 

Τκο 40154ᾳη., Αοἴδ 24, 16 δ4ᾳ.; οἰΐϑηοθ οἵὔ Δ[ως ΠΟΥ 
διὰ σ“οδη τοθροσιτίημκ, δι. δδ9, δ6], υἷκο 408 : Ἰοσα]- 
4 οὗ, [κικ9 Αςῖϑ 18 6α.; ἰΐο τοϊδτο ἴο Οὀμτίδι 5 
τοδηττοςιίίοη, Μοτὶς 166, [τ 402, Αοἱδϑ; 18 γδὶτο, 
1αϊκο 408 ε., Αοἰδ 8: ἰδ! ὈὉΥ Ρηα], Τίπι. 46, 41: ὉΥ 
Ῥοίοτ, 1 Ῥοῖ. 68, 67 ; ἔΐπιο οὗ, Αοίο 8; Βοϑίίνωὶ οἵ, νέαις, 
δθ2, Μαετῖὶς 163, Αοἰϑ 9. 

Ἀδεϑηδίου οἵ Μἴοδβοβ, Βοοκ οἵ ἔδπο, Βογ. 10, 
Ἀδοοείοδ, ον δὴ, Βοιὰ. 414 54. 
Ἀδμάοᾶ, Αεἰϑ 156. 
Αδ8ο6, ποοὰ ὉΥ τπῃηοῦτηθΙ, Μαίέ. 211, 
Ααΐα, ἀρ δας ἈΝ 8 ῥγουίῃςϑ οὗ Αδίδ ΜΠΊηποσ, Αοἱϑ 84, 298,1 

Ῥοϊ. ᾿ 
, ἴδιο ΒοΥϑ οὔ Όγο 98 οὗ δι, 237, ΒΥ, 28, 90, 104, 

1053,113, 132. 
ΑαροηθλῃΝ, 866 δίασοδῦσοα, 
Αιοτοτεαίιοῦθ οὗ Ῥβαὶ, Βουι. 68 δ. 
᾿Αδευσλρίίυο ἀμ γ, δο6 Αϑοθηδίοῃ, Εδδέϊγαὶ οὗ ἔδ6. 
Ἀδευτδηοο οὗ ἔμ ἢ, δ.6 ΔΙΙΏ. 

οΥ̓͂ (πε οΓ Δ} ΠΥ, 1 Οον, 882. 
οὗ ἐγυιἢ. ΤΉ 688, 97. 

ἉἈἈδϊτσοοων, Μαῖϊ. δ7 δᾳ. 
Αδίγοθοιων, ἰἴδ τοϊδιίου ἰο σοὶ κίου, ἈΓαί. δ8. 
Αἰμοίϑαι 6 οαϑθῆοθ οὗ μοδίμουΐδτι, ἸδΡἢ. 9]. 
Αἴδη, Αοιἰϑ 322) βηᾳ., 828: ΔἰἴῶΓ5 δἱ, ἐδ. 822, 827; πη ῦοΥ οὗ 

ἰδοὶο αἵ, (δ. 3.22, 326 : πιατἰκοί- 809 αἱ, (δ. 8522; ΡΔΏΪ ἢ 
τς ἴο, Φ. ὦ.; οἰνδτδοιογίοτίοθ οὐ ἴδὸ Ρθορ]ο, ἐδ. 
2} θα. 

Αἰομοιιοηῖ οἵ ΟἸπγίσε, ἐῆ6, Ὀοβοδίβ Οὐ, 111 φᾳ. ; οοπι- 
ΡἸοῖο, 0Κὸ 8209; οὔοοϊς οἵὁ, Ποῦ. 166,1 “200 4δ:; ἔγαθ 
ἰάοα οἵἤ, Βοπι. 140: [18 τυϊαιοη ἴο πε δοδιΐοῃ , (Ὁ. 
135, 138, 139, 156, παδῖατο οὗ, Μαιὶ. 1068, δ43, Βοιω, 166 : 

τΑῦϊο οἵ Ῥγούΐχαὶ ϑοη δοὰ δραίηδε, [κὸ 2:12: 
αἱ᾿ο ΒΟ] οὕ ἢ Ἐ86 ἀοοίτίηο, Τίς. 17,18; ἀἰδεϊη σαί οά 

ἵτοτα τγϑοομο διίοη, 1 Φολδη 456: οὨ6 οἱριηδηϊ ἴῃ [Π9 
ψ“οτῖκ οἵὔ τοἀοιῃρίίου, Μαιι. 866: αἰϊοι) δ ἴο γοίηϊο (ἢ 9 
ἀοοῖγίηο, Βου. 110; δἰαϊοσαϑης οἴ [9 ἀοοίτγίησ, 1 Φομη 
117 δη.. 1δῶ δῇ. ; ὈΠίΨΎΘΓΒΆΙ Φοδη 134, 1 9ὁ8ὴ 4δ; νἱοδ- 
τίου, πτι, 866, 2 Οὐκ. 96,101 5ᾳ., 1 βοΐ. 49, 

Ατίλ]4, Αοἰ 272. 3 
ΑΥΤΊΙΑ ΤΗΝ ΗΥΝ, ον. 206, Νοία. 
Ατεείυοι.5 οὗ αοά, 00]. 27; τονοϊδιίοη οἴ ποῦ 1885 τηδη!- 

(οϑιοῦ [ἢ δοηάϊης οὐὗἩ ΟΠ τίσῖ, 1τιϊκθ 
ΑΥ̓ΒΕΒΙΊΙΕΝ, 6. Α.. ὈΙΟσταΡὨοδὶ ποξίοο οὗ, Τ668. γἱ!, 
ΔΛυκδουτγρ Οοηΐζδποίου, 1μυἶκο 200. 
ΑὐΟΥΒΤΙΝ ΒΒ, τοῖον οὗ, 1 Ροῖ, δέ; οοῃνογδίου οὗ Βοτη. 

409; 8 δρῃργοοϊδέίοη οὗ 5081} 8 Ἰ, ΦοΒ Υἱ!. : ΠΙ9 
ΚΏΘΟΥΥ οὗ οτἰ χίπαὶ βίη, Βοῦι. 192, 194 θᾳ.: Ἀ9 ἘΠΘΟΓΥ͂ 
οἵ δἰη δηὰ κχτησοϑ, ἐδ. 1δὅ. 

ΑἸδιοτίγ, οὔ τ Αροαίϊθα, 1 Οον, 229, ΤΊπι. 16. οἰ ν]], ποῖ ἰο 
Ὅο δοϑυτηδὰ ὉΥ [ἢ9 ομυτοῖ, Μαοιί, 866: οἶνί!, οὈϑαϊθη69 
τον Βρτιν δν5 8δη4., 401 ε4ᾳ.,1 Ροῖ. 40, 42; οἵ πιἰηἰοίοζα, 

τ. 
᾿Αστοσῖοο, ἴϑπκο 200, ΤΊαἱ. 0, 11. 
ΑΥ̓͂ ΜΑΒΙΑ, ἴυκ619 να. 
Αποῦτα, Δοὼ 166. 

Ἐβους Ἔοπι. 861. 
Ἰοῦ, 1 Ῥοῖ. 605, ΘΥΤΑΌΟΪ ΑΙ οἰ κη δοδηοο, μον. 26, 278, 

9 9,3, 806, 814, 319 δα4ᾳ., 323, Δοία, 434 θᾳ4. 
ΒδοϊκοϊἊογα, Ηοῦ. 110: δοϑ ΡΟΓΒΟΥΘΓΘΏΟΘΘ, 
ΒΑΤΙΑΑΜ, οδαταοσῖον δηὰ βίη οὗ 2 Ροΐ. 84 νᾳ., 37. Ὧ16 ἢ 

ὁ ἰοῦὶ οἵ (αἰ, Μαῖι. 230; δίδ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, (ὦ. 60, Ἀογν. ὅ, 
Νοία; ἀοοίγίπο οὗ, ον. 119, 

Βαοϊεδδιοΐϊοδ, Βου. 116, 120. 
Βαμὰ οἵ δοϊἀΐοτο, Ἀἴδις, δ18 64. 
Βαυΐδα, υἱ]]α κο οἵ, εδεὲ Οφδκαγοα ΡΏΠΡΡΙ. 
Βοηἰδπτιοηί οἵ ΟἩτίβιπα [ἢ Θα Ὁ εἰπλοα, ΒΟΥ. δθ. 
Βδηΐοῖν, δηοίοηϊ, Μαίί, 442, 444, 
Βρριίδη, σον ϑιι, Μαις. 68, Ποῦ, 112 : 2011π'κ, δες, 68, ΤΌ, 

78 δη.. Ματὶς 16, μς9 δθ, Αοἷὰ 849 δη4ᾳ.; ὉΥ ἀἰδοίρ!6 οὗ 
ΟὨτίος, Το δθ, Φοπη 14], 146, 16] : ᾿ Π] Ὶ ον, 
80: οἵ Οπτίδε, ὃγ σοδη, Μαῖε, Ἰδ8 δη4ᾳ,, [ΚΟ δ, 69. 60, 
62, “0δη 817 κα... 1 Ψοϊνη 160 δ4. ; οὗ Ὀ6 ἴονοτα, οὗ ἴδ ἀαῪ 
οἵ Ῥοιίοοοεϊ, Αοῖθ δ8, δὅ: οὗ ἴ)0 δας, ὈΥ ΡΒ, 

ἐδ. 166; οὗὨ Ραη], (δ. 170, 400, 402: οἵ σογποῖ πα, (ὃ. 208 9 
οἵ ιγάϊα, ἐδ. 808, 808; οὗ ἴῃ ἠα!]δτ, δὲ ΡμΠρρὶ, (δ, 807 
8α.; ἴοτ ἴῃ 9 ἀοοί, 1 ον. 328 8βη4ᾳ.; Ὑἱ( ἤτο, Μαιι. 12, 
14, [κὸ 67; αἰ τἴὴ0 Ἡοὶγ Ἀρίγιι, λδις, 12, Ἰ4, 1.0Κ9 
δθ, Αοἵο 12, 14, 206: [τ᾿ το]υείοη ἴο οἰγουαταοίδίσω, Μαῖέξ, 
δ57, ΓΚ 42, εἰ 8ι δ, Βο. 114, 125, Ο0]. 49; Τογταυῖα 
οὗ, Μαιὶ. δ07 δα. ; 118 τοϊδιίίο ὅν 189 μἰ[ξ οὗἩ 186 ΗΟΪΥ͂ 
Βρίγίι, ας δ3, 113,17], ἐὐϑι ἀὐ6 ἑηϊογγοφείιοτίον πδοᾶ 
ἰὼ 1) σογθιοην οἱ, 1 Ροΐ, θ0 : τηοάο οἵ, Ἀδαϊς. 68, 10, 
κακὸ δδ, Νοίο, Αοἱδ 801, οι. 202, Αἰρέα, Οο]. 48, 49; 
δυθογάϊηδίο τὺ Ρτγοδορίορ, 1 νον. 30 ; 118 τοϊαϊου ἰο ΣΘ- 
οουγαε θα, Μαιϊς. δ57, Ματὶς 161, 163, Φοῖῃ 126 δα4., 

2, Αοἰϑ 159, Κοιῃ. 114, 126, Νοίο, 201, 208 κη.,1 ον. 
δι, ΕΡΆ, 112, 100, 5ᾳ., ΖΟΤ, Τιζο 20, 23, Ποὺ. 116, Φἀπποδ 
68,1 Ροΐ. 29, δὅ δη.; Βοπιδὰ ΟλίΒοΙἰο στο οὗ, λίατι 10, 
1 ὁον. 883; εἰχηίδοδηοο οἵὗἁ, Μδῖιῖ. δ57 δΒαη., δ6], Ματῖς 161, 
Φοδα 196, Αοἴο δ, δι, 400 5ᾳ., 402, Βυτω. 401, 208 νη., 
ΟΔ!. 51, 90 ; δυυϊ φοῖδ οἵ, Μαῖξ. 157, 91.. 651, 500, Ματὶς 
85, 91, υυκὸ 2170, Αοἷϑ 109 δη. 80, 30), 800, οπα. 201, 
1 ον. 30, 149, Ο«]. 90, ΕΡΆ. 207, 212, ΟΟἹ. 148, Τίς, 22: 
ὙοΥκϑοῦ, δίαϊς!, δ60. 

Βατ (δου). Μδτι. 292, ΤΣ 
ΒΑΒΑΒΒΑΒ. Μοῖί. δ11, κ 149, Χ1,Κο 367 δ4., ϑοδῃ δ6δ, 
ΒΑΒΑΟΗΓΑῊΗ, Μαῖι, 414 νᾳ. 
ΒΕΓΑΤΙΒΟΣ ΔΡΡὶ σαι οῦ οὗὨ ἐδ ἔογτα, Βα. 70, 1 Οοσ. 288. 
ΒΑ ΒΒΌΞ, Αοὶς 212, 2456. δρο ΥΥΜΑΒ, 
ΒΑΒΣΟΑΝΝΑ, Μαῖιῖ. 296, Νοία. 
ΒΑΡ ΖΟΝΑ, Μδῖιὶ. 292, 29δ, Νοίο, Φολα 983, Νοέδ. 
Βαγίου, Φοῆῃ 210. 
ΒΑΒΝΑΒΑΒ, Αοἷὰ 8]: σομξ ΟἿ Δ τσηἰδείοη ἐο ΑπῇΠ]οεῖ, ὦ. 218 

8Βα4ᾳ.; Ῥτγοδοδίηκ οὗ, ἐδ. ὁδ.; βοὺς ἴο Φεταθαϊοπι, (δ. 221 
84.; Βθηζ ΟἿ 8 τηἰδβίοη τί ΔΌΣ, ἰῷ. 208 δα. ; εἷϑ ἀΪδ8.» 

τροῦ πὶ Ῥδαὶ, Ματκς ὅ 6ᾳ., Δοῖδ 218, 295 8η4., 
8]. 46; τοϑπίίομοὰ ὉΥῚ Ῥαθὶ πὶ [6 ορΐδιῖο5, 1 (οὐ. ἸΥ 

6]. 48 : Ἰαδῖ τηοηιίοη οἵ, Αεἰ8 296. ρἰβΕ16 οὗ, ᾳυαοιϊοὰ, 
1 Οὐς. 13; δυι μουν οὐ Ἐρίδιϊο ἰο ἴμ9 Ηούτονι δο- 
Ἄγ θοὰ ἴο, ΗοὉ. 4 6η., ὃ. 

ΒΑΒΒΑΒΑΞΒ, σοδερἢ, Αοἰβ 21. 
Ψυάδδ, Αοἰα 288. 

ΒΑΒΤΗΘΙΟΜΕΥ, Μαῖι. 183, ἴἶκο θ6, σοδΒὴ 9ά, 
ΒΑΒΤΙΜΈΥΒ, Μεσγῖς 108, 
Βλδκοῖ, Μαι. 266, 285, 239, 290. 
ΒαΙΝ, 8 ΣΩΘΑΒΌΓΟ, ἴμπχϑ 240, 
Βαιλ Κοὶ, ον, 42. 
ΒΑΤΉΒΠΕΒΑ, (ΔΙ οἵ, Μαῖί. 40, δ1. 
ΒΑΌΕ, Κ΄. Ο.. οὐ εἰοἰδηπια οὗ, Βοτι. 14 84. 
ΒΑΥ, δὲ, ΡΒ}, Αοίδ 460. 
Βοδπι, Μαϊ. 198, 
Βοδδῖ, παρὸ οὔ ἐδ, ον. 8]. 
Βοδδιῖβ, ἐδιυίος οἵ, ὅκα. 098; οὗ ὑδο ΑΡροσδῖγρθο, ον. 21, 1δ4, 

61 64ᾳ., 404, 
Βοβε σοι, ἀδιο βούϑῃ, Μαΐέ. 99 δηη., ἴλικο 101 6η4.} ΒΙΓΘΏ Κο- 

ταθηῖ οἵ, ἴδε, 101,106 84ᾳ.; υαδοὰ υροὴ ἴδ0 ὀϊὰ Τορία- 
τῃοηΐ, (ὃ. 102: ποὲ ἰῃ ἴΠ9 πΒϑιηθ ολίοχοτν σἱἢ [89 ἴθ 
οοιμμιρδπηἀτηθηΐβ, ἐδ. 105; Ἄοομῃίταδίοα υἱἱτἢ ἢδ9 ἥσγοϑα 
πποσϑ, (ὁ. 411, 4165 τηοηπῖ οὗ ἴμο, ἐδ. 100, 108, 

ΒοαυΥ͂ δη κοοάποοι, οθεον [άθδδ ο ἡ δίδιξ, 824, 
ΒΕΕΒΙΖΕΌΏΧΙΒ, 6ο6 
ΒΕΕΠΖΕΒΌΙ, Μαἷί. 193 δ4., 5 ἵμιῖκο 183. 
Βορὶππίηκ, ἴμ9,1 Φοδῃ 20, ον. 135 νᾳ. 

εἰδὴ "ἴ6, Μαεὶς 90, 
ΒΕ Ι,, 808 
ΒΕΓΙΑΉ, 8 σον. 116, 118, 
ΘΙ ΟΎΟΥΒ, δό6 ΟὨ τί ἴδῃ, 
ΒΘ (80η), Μαιί. 292 μᾷ. 
Βοποῦίοίυϑ οὗ Ζαοδητίδη, ᾿αἶκο 25, 27 5Βη. 
Βομοδοθῆςθ, δοῖδ οὗ ἴῃ {110 δαυγ σΠΌγοῖ, 1 Ῥοῖ, 78: δΘιου]ᾶ 

Ὅο Ἰοἱηοάὰ τί ἢ Ὀθησγοίΐθηοθ, Τ1λο68. 60 δᾳ.: ἃ ἀυῖγ, Αοἰς 
4225, ἘρΏ. 174,1 Φοπὴ 118 δᾳ., 1 Ῥοῖ. 19 ; ἜΧΘΙ Ρ]68 οὗ 
ΡΒ} Ὁ 94ᾳ., Αοίο 186, 1388,192,196: ἰηδαοσοιησηίδ ἴο, 
2 ΟοΣ. 147, 1δ1:; πιοαδυτοοῦ, 1 ον. 862; Ραυ ἢ ἀΐτθο- 
[0.0] ἀν δα ὁ. 8δδ 8δ64.: τονδγὰ οἵ, ἱῃΚ. 247: 10 
θοορό, 1 ον. ὡ ΤΏοαΘ. 159; 118 Φοῦτοο, 1 ΟΟΥ. 86] 
᾿φὰρ καὶ δρίεἰς οἵ, διι. 449, 451 Βηᾳ., ὃ ΟοΥ. 169 ; 508} 

δγαϊοτλδίίο, 1 (ον, 862, 861; 118 Ῥοντος [ἢ Ῥσοῦιο» 
ΟὈγνίοείδη ὈπΙΥ, 2 Οοτ. 169. δό6 ΑἸπμδαὶ 

Βοτοα Ἀττο ΒΊΤΙ τὰ ΡοΟΟΪν᾽ ὦ, ἐδ δ Ο ᾿ Θ. μΣ ἐ 

Β ΤΟΙ, Με θμ νον δὲ 
ΒΕΒΝΊΟΕ, λοὶο 486. 
ΒΒΒΤΗΟΠΌΤ' τ Ττδηοίϑοθα, 1 Οοσς, ἔν. 
ΒΟΥ, Βον. 388. 
Βοὶ ΒΡΆΓῸ ΤΟῊΝ 86. 
Βοίδδην, Ἀΐαιϊὶ. 371, Μοτῖκ τὰ παν 2908 δη., Φοἢη 85, 830 94.» 

τοϑδηϊης οἵὗἨ [ἢ Ὡδῖηθ, Φοῆη 8δ, 340: δγταῦο!  σΔ] δὰδ 
τλιίου οἵ ἐδὸ ἤδιηο, Μαῖὶ. 470, Νοίφ; ἄδοποτίριϊοα οἱ, ἐδ. 
871, Το 8890 Ὴ 1η9 δηοϊηἰίης δἱ, Μδιῖ. 4602 ρᾳᾳ., 
Μαετῖ 137 δᾳ., ϑοδὴ 870 864. 

ΒοΙΠοῖ, Φοἢη 866. 

ἐφεαμεαν ἀν ὑ ἽΝ ΒΟΙ]ΟΑΙ 41} δϑἤοιι. Ἀκει. δῦ εα. : ἐγτὴ δἀεαρίδεου οὗὨ (ἢ 6 τιδπὶδ 
(Ὁ. 470, Νοίδ; οὨΠάτϑη οἵ, ἐδ. 68. ᾿ 

ΒοΙΡἤαρο, Με, 871, 470, Νοίο, Αεῖς 110, ᾿πηῖκτο 293 64. 
Βοιπδαὶ ἃ οἵ Θ8}}160, Μαι, 210 5. δέατις 62, ϑοπο 94. 

Ζα δ, Μδιι, 210, »ατις 16, [πκο 146, “οΒὴ 218, 



14 ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ. 

ΒΙΌΟΙ ον, Ἰληκοο, Μαιὶ, τῇ !!. 544.) χίν. θᾳ4. 
. ΒΕΓ ΓΚ 6 8, ἔον. 405. 

ἘΙΡ]ο, οἰκο  βοαιοη οἵ (10 νογά, Μεΐὲ. 10; 1ηἰτοδαυσξίοη ἰο 
1Π0, ἐδ. 1 δᾳ4.; δοοοδδὶ Ὁ19 ἐἰο ΑἸ], ὥ. νἱ; 16 αἀἰνίηθ δ" 

“ΠΟΥ, ᾿οκο 60. ὁδατγδοίογίβείοο οὗ ες, δι. ν. θη. 
11,18; οομλμοηἰδτίοα οα, ἐδ. τί, δ. χχὶ". 19; ἀϊοεϊ οι» 
τίοϑ οὐ, ὁ". 19, Βοι). ἐχῖθαι ; οὐ ἑοῦ οἵ, Μδι:. 18; πρό δα 
οἷε οἵ, ὦ. τί. εη.; "5 γι ῖκποδα ἰΏ τοκαγὰ ἰὸ [88 ἴδῃ ι 
οἵ κου τπηϑη, Αοἰδ 296, 297 : ὨίοίοτΥ οἵ, Ἀδιϊ. 12 δ4.; 
ἐπρογὶ οὗ, ἐδ. 1δ; ἐϊα ἰηδυθηςο, ϑοδη δ54; ἐπερίγδοη 
οἵ, δίαις Ἶ 8η., ᾿μηκο 13, Φοῆῃ 8934, Βοιῶ. 116,1 ὍΣ 
6], 11..,.2 (οτγ. 105, 125, 133, ΤΏοοδα. 122. Τίηι. 107 
110, ᾿ Ῥεος. 21 δος οοραγοὰ χὰ 06 τρα, 
αι, 1δ; Ἰδηκοβ (ὈΙΠΙΘΕΙΔΙΥ ΟἹ, ἐδ. Υἱ !. 844. ΧΙίν. 
βϑηη.; ἰδ χιδοθ οὗ ἐδ. 7; δῷ ἃ ᾿ἰΘΥΑΣΥ ρὑγοάἀυστίοῃ, ἐδ. 
Υ.; ἰονὸ [ὉΓ, 8 ΤΙ ΘΒΘΔΌΓΟ οὗἉ ἴογο ἴογ Θοά, 1 Ροῖ, 86: [ἰ6 
ΤοϊατίοΣ ἴο [106 Βδογϑά γοοογήθ οὔ θοῦ παϊίομβ, Μδιὶ. 
1δ μα. ; 85 ἃ Ὀοοῖς οὗ τγοϊ κίοη, ἐν. Υ. βη., 11; 0646 οἵἉ, ἴὩ 
βοϊιουΐϊα, Τα. 109 σ4.: δία γ οἵ, Μαεῖ, Υἱ]., Αοῖς 151; 
ἐγδυυ)ειίοη οὗ, Μαίι. 18 πη.: ΜΟΥ Κα οὗ, ἐδ. 10, 10, Βοκι. 
43] κη.; «τί τοῦτο οἵὗὅἁ, Μεαίι. 13. 66 α͵80 Βοτίριωγοδ. 

ΒΙκοίτΥ οἵ {πὸ δροβίϊϑα, Ματὶς 89, υκο 158. 
ΒΙηπάΐηκ. γον τ οἵ, δες, 293 νη. 
Βἰοχτα ῆΥ, (Ἡγίαἴδη, Τίτα. 89. 
Βίγί, {086 πον, Φοῆ 1925 βηᾳ., 136, οι. 245, 3 Οος. 98, 
ΒΙγί μα γΑ οΥ Κίη χϑ, Μδιῖ. 262. 
ΒΙ5ΠΟΡ5 ἰπ {11|ὸ ῥυϊα ἰγφ ΘΠ αΓοῖ, Αοἰδ 222, 814, ΤΏοαδ. 0δ 96., 

Τίαιλ 830 κη. 
ΒιτΠγπ:4.1 Ρει. 12. 
ΒΙαος, δγτ θΟΤοΑΙ δἰ χο  δοδῃ 9 οἵ, ον. 17. 
Βίαπηο, εἰσι βοὰ ὀπτν οὗἁ 2 (ον. 87. 
Ἀϊδερίνοπιν, αραϊποῖ ΟἸντί σε, ἈΓδιι. 177, 224, 227 κα.: Ομ τα δὸ- 

σαεϑὶ οὐ, ἐν, 1οῦ, Μαητὶς 2, ΨοΒη 157; ἐκεί οἷ 16 ΠΟΙ͂ 
Ἀρίγια, Μίακτη, 9... 227 οη., Κυκο 107, 108; πδγοδ οὗ 
ον, Χ(4, 902, 813, 4.7. 

Ι!]ο.561, ΤῊ», δὴ ἈΡΡοΙΠαἰίοι οΥ̓ Οοά, Μῇοργικ 146, ᾿ 
ΒΙοροδάπδδα, Ἐγαι ϑτὶ 85 οἵ, ΠΟΡ. δ9, 
ΒΙοαδίης οἵ εἰ Πἴγοη ΕΥ̓͂ Οἡτίμι, Μηῖξ, 842. μη 278 φα. ; οἵ 

οοὰ ὃγ (ἰτίθι, Μδῖς. 206, 208, Μαγὶς 72; ὨογϑάΑΣΥ, 
Μαῖι. "0. 60); αἵ πηοδῖθ, Φου δὶ ουδίοτα οἵ, ὦ. 266. 

δι᾽ οαείη., πρὶ τ τη8] δρᾶ ἐρτοροταὶ, 2 Οοτ, 160, ἘΡΆ, 28, δ1; ὑτο- 
ΠΟΙ ΠΟΘ] "Υ̓́ (τίει, δόα Βοδαι (688. 

Β᾽Πηδ, {πὸ, ἢθϑαϊοὰ Ὁγ Ομτῖδι, δὸφ δίϊ ας]. οὗ ΟἩ τί δέ, 
ΒΙΙυάπολα, σου πιο ἴῃ {}}0 Ἐπεὶ, Μδαῖιι, 116; οὗ 9] άγτηηδ, ξοθ ἢ 

410, Δοίο; οΥ̓ ΜΠ ΠΠΈοη, ἐδ. ἐν. οἵ Ῥδηΐ, Αοῖη 167, 
ΝΤΗΤΤΕ Μαίι. 126, 860, Τα κο 282, Φοδῃῃ! 812 

ΒδΒηη. 201, 402, οι. 513, ἢ Ὅοτ. 68 .. 11 894. 
ΒΙοοά, ἀ80 οὗ ἔῃ διουίῆοοα, Ηωδ. 162, 180, 168. 1 Ῥοῖ. 12: δοϊὰ 

οἵ, Μαῖι. δ05, δ0Ί, Αοἷϑ 29; Ἰδδιθ οἵ, Ἀ[διϊ. 114, Μασὶς 
δ0, Παΐϊκο 110. δΥΠΏὈΟ] 1 51 οὐ Βον. 197, 201 64. 

οὔ Ομ, ἁγηκίης ἐμ, Φοδηῃ 32.2.8 βη., 227 οη. : 
δὴ οτρίαιίοη, ἘΡΉ. 36, ΠΡ. 168 “"; «Ἶ Ῥεῖ, 49: δον οὗ 
οἵ ἴ]νὸ στοϑα, Φο η δ97 δᾳ.: Ρυγ γος οὔδει ᾿οἵ, Μαιι 
419, Ποὺ. 164. 108,1 Ῥεῖ, 12,1 9ύδη 82 6η., 30, Ἶ 
1.5: ἃ ταησυϊη, Ἡοῦ. 159,1 Ῥεῖ, 28, 25; δυο] κοά ἰῃ 
{π0 [ογὰ δ ΒΌΡΡΟΥ, Μεῖι. 411 δ4ᾳ4ᾳ.,] Οον. 236 54. 

ΒΙοο- τ οπον, Μαΐίὶ. δ07, 
ΒΊαΘ, κυ ΝΟ] ἰ8πὶ οὗ, Μη. 410, ᾿ον. 17, 
ΒΟΑΝΕΒΕΘΕ , Ματὶκς 37, Π0Κοθ6, 
Βοδαίίηκ, το δηὴ 156. ἤοπι. 110; οὗ Ῥαϑῃϊ, 2 Οος. 186 δηᾳ. 
Βοάϊοα, οο]οβί [4], 1 Οὐτ. 837. 
Βοάγ, (86, {156 ΟὗΏΘ ἔρττῃ ἰὼ 86 Νονν Τοδίδιηθηϊ, Βοαι. 232 

δ. τομοδίπα οὐ Ομ τἰβε απ ΕΥ τοδρϑοίίις, ἱ Οον. 13δ: 
«ἀο ἢ οὗὅὨ πυϊι. 176; ἀδοάβ οὗ ἐδ. 209; [ἐν ἀοαδιϊπαιίοη, 
1 Οὐγ. 1.5. ΤΕ ἀϊκπίγ, ἐν. 134, 186 κη.; ἰἴ86 ἔτ9 Ροπί- 
κἴοι,, ἐὗ. 1528. [14 μυγίγ, ΒΟῪ τραϊπϊδίηϑά, ἐδ. ἐδ. ; τοὸ- 
ἀοιηρίίοπ οὗ, ἤοιῃ. 214 κη.; [15 ἡδίιγθ Δίτογ 1η9 Γέδῦτς 
Τοοιίοη, ἐ".. 271 δη., 258, 1 Οὐτ, 836, 818, 845, 2 Οοτ, 
80 πη΄4., ἘΠ. 62 4η., Ἐο0. δδ: 189 βοδὶ οἵ δἰ π, ἔζοπι. 207, 
209, 218, δουςία] οτάάδυδ οοτηραγοὸ ἴο, ἐδ. 5354, 888. ἰι8 
τοϊατοη ἴο 1Π δοαὶ δπά Βρ γε, Μαίι. 4719, Ἐο. ̓ 232 
δηη.. 1 Οὐτ. 62, 2 Οοτ, 205, ΤΊ]684. 95, 98; ὨδίαΣδ] δοά 
δρίτίτοκι, 1 σον. 886, 588. 

ΟΥ̓ ΟἸ τῖφε, δγτθο  ο οὗ 15 Ομ πτος, 1 Οον, 936δ, 257, 
ἘΡΏ. 64, 06: δνπιῦυο! πο ἰπ ἐδ 9 [ωγτά Βυρροτ, (διε, 
471 δη4., {κεῖτο 357, Φοῖῃ 221,1 Οογ. 296 94.; αἴἴον δὶθ 
Τοϑυτγτεοσίίοῃ, [μι 893 βῆ. 

---.ς -0Γ ἀραιὴ, Ἀοπι. 242 89η4. 
οἵ εἴπ, Πα. 208 κη., 206 νη. 

Βοϊάποου οὔ [ἢ 9 ΟἸ τί δείδα, ἘρὮ. 1117, 120, δῦ. 114, 11δ; ἴη 
Ῥτοποβίης ἴπο κοσροὶ, ΒΡ. 227, ̓ ΤΏοδα. 85, 81. 

Βομάδρο ἴο [αἴ οἵ ἀδαιῇ, Ηοῦ. 60, δ8 5η., 6δ 5η.: οὗ ἔπ ἴον, 
2 Οον. 47, δ1 βη., 60: ̓ οἴ δοίη, ΦΌΒη 2858 οἡη.. Σὐρ, ΒομΣ. 211, 
Ἴδε βηη., 231 φαη.; δρί γιὲ οἵ, Κοῃ). 260; τ γίκο οὔ, ἐδ. 

ΒΟΝΊΤΡΑΓΕ Ὑ ΠῚ. Ῥορο, πϊο 844. 
Βοοϊς, ἴῃ [6 ΜΙΝ μαηΐ, Βον, 217, 219, 221 πη. 

οὔ 6, ῬΉΠ]. 65 84.. ἤδΥ, 28, 12, 360, 362. 
, δ δοα]ϑά, ον. 16 πβη. 

Βοοῖκο, δηοὶρῃξ, ον. 116; Ὀδὰ, ἀοδίγυςου οἵ Ατἷπ 857 584. 
Βοτάουτβ οἵ 79 .|5}} κατταδηΐδ, Μαιι, 118, 114, “τ, 410. 
Βοι166 οἵ δε πα, Μαῖι. 111. 
ΒΟῪ, εἶἴιο, ον, 80. 
Βονοῖο, διαυγδῖίνο υδ6 οὗ [δ ἑοσγτα, 2 Οογ.116, ῬΗ]1.1δ,31, Οοἱ.60. 

Βγδηοῖθα, ζοττα δγταθο] τοᾶ , βου. 366 να. 
Βτοδά, δ οὔ ἴῃ ἰδο Ἐδποί, 1πἶὸ 258; ὑὈγοακίκα οὗ, ὅδ. 302 1 

Οογ. 210; οὗὔδος οἵ Οδείσεν Β] οδοΐτα οἱ, ἯΠῚ ἢ 
ἀΔ11γ, (εἶσ ον ἰπ ἐμ τῶτὰ Ῥταγοτ, δ. 13] 
1καἶκὸ 119: οἵὨ Ἰἴδ, ἃ ε{10 οἵ ΟἸείδεξῖ, ϑοβη 50] οἡ., ἘΣ 
220: Ὧθο οἵ ἴῃ ἰδ Ιοτὰ δ ΒΌρροτ, διε. 4: 
{μαῖκο 886 αα., 888, 1 ὁοτ. 210, 236 κα.; τρτ πῆαύ ες ΕῚ 
ὉΒΒΟΥ͂ΟΣ. 

τηϊθυδο οὗἩ ἴδο ἴοττη,  εαΐε. ΣΔΕ[1Δ, 
ΒΕΙΌΘΙΥ Ὀϑοὰ ὮὉΥ [9 βαπμοάσίῃ, Μδιι. δδ3, 
Βίάο, ἴο ΘΒΌΤΟΣ γι ΡΟ  ἰσϑὰ ὉΥ ἃ, Φοόβὴ 148. 
ἀάμδ ἡ αν Θεοὶ οδ]οά ἃ, Μίδιι. 170, 1712, 4327 βϑαᾳᾳ. δοὺθ 

Βγοοῖκα, συ θο] ς41] πιοδηΐηρ οἵὗὅ, ον, 18 θα. 
Βτιοίοσῃοοά οἵ Ομ τί διίδη, (ο]. 10, ἘΠ6δ6. 68, 60 64. 
ΣΟΙ ΒοΣΙΥ Ἰονο, οτθ, ΤΠ δδα. σῖ, ᾽δ0 6η., Ἠεῦ. 212,1 Ῥεῖ. “1, 2,1 

δε, δ6,.118 64 
Βιοίδιοσγα, ᾽ϑὸ οἵ πιο ἐστ ἴὴ ἐπὸ ἜΡΩς Φοδὴ 114. 

» οὗ ΟΠ τ δὲ, Μαῖι. δ3, πὰ Ὁ ΩΣ δ. Ταΐο δι, 
128 ε4., πο βον ἐφτλυίμῳ ΑΣῸ ΤΑῚ ρος, μι άπ 

Ὁ 968,10 4,15 ϑη4ᾳ., δυὰο ὃ φα., 13. 
ΒαΠάϊηκ, ΒΌτος οἵ δμτίδε οῸ τωραγοὰ ἴο ἃ, 1 ὅοε. 14, 15, 1 

Ο ον. 167, Ερὶι. 98 - οὶ. 43, 1 Ῥεῖ. 82 δη. 
Βυ]Ιοοῖ, Ὅτ Βοὶ οὔ Ἦ Οοαροῖ͵ οι 390. 

αροοοὰ Ὁ ἐδὸ ῬΒατίοοοα, Μαΐί, δρῦ φῇ.; οἵ οἴει, 
ἴο ὕῦθ6 ὈΟΓΣΏΘ, 149, 1δ4. 
Φον δι ουπίοτη5 οὗ Μδιὶ. 160, δ36, Ματκ 1δὲ. 1,πχὸ 

112; οἵὁἨ Ομτσίοϊ, Μαιὶ, ἄς ἐσ τνθὰ, ΠΡΟ ἐδ ῦΣ 
ΖοΏ δ99 6ᾳ., Βοτὰ. 207. 

Βυδδοῖ, Μαίε. 104. 
εἰογᾶν, ἴΠο, 89 ἃ δγιιῦοϊ οἵ μαπιογώωιησ, Ζοδι 300, 

Βγροῦδ, οὗ Ἰπδϑο, ζκο 328Ὅ3, μον. 557. 

ΔΑΒ, Αὐαυύθτυϑ, Τακο δέ. 
--.-.--- - σρΑῦ Ό8. Αἰ 9221. 

ΖΌΓΙΌΒ, ἰμοεϊάεης ἔῃ 186 11 οὗ, Αεἰς 663, 
---ἰ᾿--.» ΠΙΒΕΒΙῦΒ, κΐῖο δέ 
-- -.... τοπάδοείηκ ἰτίυϊο ἴο, δι. 396 οη., κε 50δ 04 
π΄ φίμίο ἴῃ 10 Βοποοδοϊὰ οὗ, ΡΒΐ!. 16. 
Ομοσοα Ῥαϊοσδί συ, Αοεἴα 19]: Ῥδα Ὁ νυἱδίξα ἰο, ὡὉ. 188, 51, 

8384, 416. 115 ἀϊοίδοο ἤζοτα Φορρα, ὦ. 1586. 194: ἴτοξα 
τατος οῆ (δ. 166; τοαὰ ἥτοταηα Φοταδαιοσω ἴο, ἐδ. ΕἸ: 

800 δἱ, 
Οιμϑασοα ῬὨΠΕρρὶ, Μαΐξ, 294. 
σρδαγοα διίσχαίοη!ν, δοο Ο. Ῥαϊοδσίηδ. 
ΟΑΙΑΡΗΑΒ, ΦΟΒΕΡΗ, (δο ἈΪκἢ μου, ἹΜαῖς. 335, 460, 400, 

1λυῖκο δ΄, 868, 9ομὴ 368 εᾳ. 366, δδ2. 
ΟΑΙΝ, 96άο φό. 
σαΑισᾶ, κὸ ΟΑἸΤΒ. 
ΟαΙ, κοϊάθη, τηϑᾶθ Υ̓́ 180 Ἰοτρϑὶ εα, Αςίδ 126. 
σα Ιαῦ 4, ΤΒοϑα. 106. 
ΟΔ]1} οὗ ἴ6 δροδέῖθα, δὅό ἀροσίϊο: οἵ ἴοισ ἀϊδεῖρῖρα, προς γεν 

Μανῖς 20 βη., [Κΐο 81, 83: οἵ Ῥδηϊ, Αεῖο 2530 ΩΣ 
ἸΜαϊον, 00 88. 90; ἴο ΟὟ Σαϊηδίγγ, Αςὲο 299 νᾳ. 
Θα!]. 18 ϑη., Η οὐ. 108. 

Οε!]οὰ, ἀϊδι ει! θα ἴγουι οδόθοη, οὐ οἱθεῖ, Ἅ{πιε- 855, 8 
8α., 391, Ποαι. δὲ, 4218, Νοίε, 280 ρη., Ηεῦ. ἢ 

ΘΔ] ηκ, 86 οἵ [δ πογὰ, 1 Ῥεῖ. δ, Ἢον. 14. οἵ ΓΝ ϑοξὸ 
ἴω ποίογο, Βοαι. 278, 280 5. 990, 895 δηᾳ., Ὶ Οὑς. 96, 
43, 49: δ δῖ πο μἀθά ἐἰῃ πε, 1 Ουτ. 43 εη., 48 κα: 
ἐϊ6 γοηηϊγοιηθηία, ΡῺ 1]. 80: οὔ ἴ)ο ον πδιῖο, Βοια. 
800 δα΄ᾳ.. ΠΕ ΝΟΣ «ἴεοςξτδι, ἰὼ ταεϊδου ἴὸ ἕω, ὅοδα 
ὯΙ, Νοίδ, 8εε ἙϊδοτίοΙ. 

ΟΑΠπηκ ίπ 116, Ῥγορογ οδεϊλδῖο οἵ 1 Οοτ. 168. 
ΟαΙπποϑο οἵ ΟἸτί τε, Μαιὶ. 1714. 451. ἴλικὸ 14 Δ2Ὰ, 354. 
ΟΔΙΌΣΏΩΥ διοκ ΟΡ τ ϑ ΔῺΒ, ..45..}18 θα., 129. 
Θενὰ ΑΝ ΠΟΝΝ δος δ19, δ20 64., ϑοῦπ δ82 μη. 
ΘΑΙΥΙΝ, ΦΟΗΝ, οὐ νορθετω, Ἐοπι. 206: ο5 δὲ Θαεροὶ οὗ 

Φοδῆη Φοἢ νἱῖ.: οἢ οὐ εἰ παὶ εἷπ, οτη. 192. χείρ, 
Οδϊ νἹ ἰδὲ, Νον Βοδοοὶ, {Π ον ΓΉΦΟΤΥ οἵ οτί σίπδὶ δ, στο. 191. 
ΕΙΣ ΤΟΣ 8 σοτηνατϑὰ ἴο ἃ, Μδῖς. 946 δᾳ.; βιε}  ]οπίας ἃ, 

Οατθὶ 5 μδίν, Ἀ[αϊῖ. 0. 
Οαηδ, δΦοδη 103; πιγϑοῖο δὲ, ζδ. 102 844. 
Οδδδϑο, ἴδ6 ΜΟΙΏΔα οὗ Μεῖι. 281 βῃῃ.; ἴ:8 ΘΟΣΙΕΆΪΥ δια ἢ 

ἘΘΘΥΘΏΪΥ, οι. 157. 
Οαπδδο 6, δος Οδηδβηΐ 6. 
Θαπαδηίίθα, Μαῖι. 251. 
ΟΑΝΑΝΙ͂ΤΕ, ΒΙ͂ΜΟΝ ΤΉῊΞΒ, Μεῖϊ. 1θ0,182, Μασῖ 57, [πξὸ 98, 
ΟΘΟΠΑΝΌΛΟΞΚ, Αεἰ 1δὅ. 
Οδηάϊα, Τίς. 8. 
Ομηά]ο, Μρίι. 104. 
(πη ά]οδιίεἶκα, υτ ὈΟΪοΔ[ οἰκο δοῦσα, ον, Τ᾿ 104. 
δοάον οἵ ἐἶν δαογοά Ἡἰδιοτίδθδ, Αἴ 212 
ΟληδοΩ, [56 οὗ διῷοῃρ ἰδ. ΤΌΤ, ον. 210,} Χοίο. 215. 
Οδδοι, [ἢ 9 δεγίρἝΌΓΟΒ 85 ἴδ 6. Μαεῖι. 18 »α.: οὗ τὸ ΟἱἹἃ Τεσῖδ» 

ταϑηῖ, 968. 4: οὗ 109 ΝΟῊ Τοσίατηειί, Μαιϊ Ὁ ἐς 
245. 4, 

ἀαροσηδαπι, εἰϊο οἵ, αι. 90 54ᾳ., Φοῆπ 114: ΟἸ τίκτε τεαὶ θοτθ 
αἱ, Με, 1686, Μαεγκ 26, Τὸ ΤΊ; δ το ΒΟ Ϊο οδαριδῦοεα 
οὔτ πδῖοθ, Ματῖὶ. 410. Νοίο. 

Οαρίτα] ρπηϊθμιηηοοϊ, 96 ἀορτίνοά οἵ [89 τίδι δι Μδις. ἐδ, 
δ08: δΒοοοι,οποῦ, ζὥ. 486, 457, Ἐοτα. 400, 403, 



ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΕΧ. 16 

σι ἴα, 1 Ῥαῖ. 12. 
ο 
Οασγο, οὐ Θοὰ ἴοςτ Ηἶδ8 νοσῖς, 

ΟΑΤ1,Α, δάϊοὶ οὗ, Βον. 1178, Δ οίθ. 
τε. 65: 0. δα Πγ δίῃ 

τορτουθῦ, ἐδ. 133 κα ᾳ., μθκΚο 201 84ᾳ.; ἴο ὈΘ σδδί Ὡμοῃ, 
οί, 1 Ροΐ. 90. 

Ολστιδιγ, οὐ 1Π6 Οογί ἐδ οὨυτΟς, 1 Οογ. 1084.; πὰ τδπ0 
Ὠδίι το οὗ πιϑη, (ὁ. 69 δβα4. 8η 

ΟΔΓΙΔ] αὔοοι 04, ΠΠΔΔΊΘΕΥ οἵ {6,1 Οοτγ, 18δ. 
ταἰη, όγκβ οπ, Βοπι. 29ὅ. 
ΒΘΟΌΓΙΥ, ὅλ], 1 Οοτ. 201. 

Οδγροηΐον, γα οἵ, διβοῦς 86 ὅοῖγα, Μδιῖ, 256, Μοτῖς δὅ8. 
Οαγεδο, περ σρῆς ΤΣ 

68, Αἴ 382. 
ΟΑΕΤΟΝ ΑΝ ΡΟΙΏΥΧ, Αοἰ 460 δα. 
Οασυδῖία, αι. 32, 
ΟδουυεἰτΥ, οἵ Ρμδτίβορο, Μαςί, 412. 
πε δοδίστα, Τὴ Ηοο  Ὀογς, Βοπι. 148. 
Οεδιοοδίσίης, υκο 11, 12. 
Οδεμπο ο Ἐρίβεϊοθ, ἢ, 548. 1 8ᾳ4ᾳ., 9. 
Ομπδεδοὶϊϊοίγ, ἔτυαο, Μαιῖς. 320. 
Οδτδοθ δὰ οἴδοιβ [πὶ ΟἸ τίει δ κί χάοτα, Ασί 846, 
ΘΈΠΑΝΟ, ΤΈΟΜΑΒ Α., δυίΐίμον οἵ “168 ἵ[τιὸ, Μδιὲ. 462, 

Οολθδογ, δγαππιϑηὶ 
οἰδ. 

ἐπέ, Το 311. ΟὨτίδείβη, Μδῖιί. 810, 
941; οσοσβδίοῃ οἵ, 1 ον. 144, 1456: ηοἱ θυθβτ πο ὉΥ ἐῃ9 
ΟἹ Τολιδπιοηίς, δι. 259, Βαυ. 451; Ρδα Υἱὸν οὗ, ἱ ΟΟΥ, 
1839 5η.; ον (κατ ρῥγαϊβο σου, ἐδ. 13984, 44,145; ἴῃ [80 
Ἐοιλα Οδίθοι!ο Οδυγοῦ, Μδίι, 8339 8α., μῃθκο 70 δᾳ., 
811, 1 ον. 144, 165. 

Οϑηοῆτοδ, Αςἰδ 811, Βοιω. 41. 
Ὄσδεμε, "ἢ Φυαάοα, Κυκο 8] 58η4.; οὗ ἴ)6 Ἐοιηδὴ ἘΠΩΡΙΪτΟ, 

Οδπίατγίοη, οἵ σαρογηπαπι, Μαϊέ. 1δ1 5. τᾶ 110 684.: δὲ ἐδ 
τοῦθ, αδϊς, δ.8, Ματὶς 1δ4, Π0Κο 381 κπ4. 

ΟΕΡΗΔΑΒ, ἃ πδηνο οἵ Ροῖονγ, ]οἤη 98 δ4ᾳ., 1 Οοτ. 28. 
Οὐοτοπιουίον, γοϊίδῆοθ οὐ, ΤΠ668. 44: ΨΦονΐθη, Ἐ801} ΟὨή]θοῖ, 

δάαιι. 105. 
ΟἸΕΙΝΈΗΌΞΒ, Πότρὴν οὗ, 2 Ροΐ. 29,1 Φοδὴ 18, 
Ομιαϊοσάοην, ἔν. 286. 
ΟΒδηχο, (οἀ ηοξ δ] οΐ ἴο, 946. δ 6ᾳ., 60. 
Οδδιβοίοσν, ἱπἀορϑηάθηοο οὗ, Τ668. 71]: οὗ ΟἸτίδε, δοο “Ζ92.9861|9 

Οδανγίἑδυὶθ (συ πᾶν, τηΩδηλροιηηοηί οὗ 2 Οοτ. 148. 
ΟἸὨ τίς. 

Ομδυίγ, πιΐπιδο οὗ [9 ἴογαι, 1 Οοε, 266. πογῖκϑ οὗ, δοοὸ Βοηοῆ- 
ΘΘῃοο. 

σΟΒΑΒΙῈΜΔΆΑΟΝΕ, οτρίτο οἵ, Βον. 261, Νοία. 
ΘΟΒΕΑΕΙ, ΒΒ. [Ιηϊοείαι οὗ, Μασὶκ 80. 
ΟθΑστδη, δοο ατγϑη. 
Ομδοιίσοτη επί, Ὠἰνίηο, Ἠ6Ὁ. 201 νη. 
ΟἸΘΓΌΌΙ Πα, οὐὸνγ ἴῃ ατὶς οἵ ἴῃ οογϑῆδηξ, οὗ, 161 δᾳ., 1 Ῥοΐ. 

18; η9 ἴουγ παηοὰ ὉΥ Εξοϊκίο], συμ 0164] οὗὨ δ9 ἴους 
Θοαροῖα, Μαίὶ. 25 ν4.; δυο δια οὗ, ον. 19, 88, 161. 

Οδοσίδ ἴῃ {πὸ ἔδτρ]ο, ἴογ οἴϊοτίηρα, ᾿0κο 816. 
Ομ ποοά, ἱπποσθηοθ οἵ, ΒοηΣ. 230. 
Ομ άγοῃ, κυδιγαΐϊδη δημ9]5 οὗ, Μίειί. 825; Ὀρριίσηι οἵὗὅὨ 466 ΒΔΡ- 

εἰσπι, δι ΒΒ οοῖθ οὗ; ὈΪοη5οα Ὁ ΟΠγτίαϊ, Μαιί. 342, Μδγκ 
99, [κἶζο 216 δη.; Ηἰδ ποῖϊοθ οὗ, Μαί!. 323, Μαετῖς 99, 
ΤΏΚκο 117, 2718 5ᾳ.: Ομτὶδιίαπο οοτηραγοὰ ἴο, Μαῖὶ. 8323, 
ἩΜατκ 89, 91,99: Κ6 168, 159, 277,1 Ζοϊ 68: [ἢ ἴἢΠ 6 
οδατοῖ, Ματι. 342; ἴο νΟ ἀραϊοκίρα ἕο Θοά, 1μκὸ 47: 
ἄγοδιιδ οἵ, Μαδι:. 66: χέαγο οἰδίο οἵ, Κοῃῃ. 196: Θοτ- 
θυ} ΣΆ οἰ κδὲ ἰη, Με, 323; 99. σοπιραγοά ἴο, (δ. 208, 
Τακο 21}; ᾿ἴ66 ἰο. Ἐρῆ. 173, Νοίε; ιποὶς ἀπείοα ἴο 
Ῥασθηίβ, Ερῆ. 210, 212 δβη4.. ΟἹ. 16; ἀπιίο9 οὗ Ῥδγοη 
ἴο, 1 Οὐν. 165, ΒρΆ. 212 5η4., Οοἱ. 176; υ]οδαοὰ ἑβτουμὴ 
᾿ἰαρόρν πα ζλ11}}, Ματὶς 85; Ι)ΑΥ σίηρ Θοὐ δ ργαΐβοβ, Μαῖιῖ. 
19: ἰῃ {Π6 ἴδηλρ]ο, ἐδ. 8378, ΟΠ γί διίδη ἔτγαϊπίοκ οἵ, 

ὁ. 3277 »α., 551, Ἐρῆ. 218 5ᾳ., 2 Φοῆῃ 103: ἤγηϊ τηθη- 
τἴοπ οὗ ἰῃ Αοἰπ, Αοἴῳ 885: οἵὗὁἩ ΛΌτδηδι, Ματὶς 72, Βοαι. 
149 κᾳ.: οἵ ΒοΙΠ] ἤδη, Με, 63. οἵ αοα, Φοδη 7:1, Νοίο, 
Ἐοπι. 259 5ᾳ, 203, 272, 2817, 8511, Νοίο, ἨοὉ. δ; ΖονίθὮ, 
1αϑίγποίίου οὗἁ, |}κ9 48 : οὗ αἰἰηἰδῖοτα, Αοἰῶ 858. 

Ομ μοπι, ον. 8, 68, 6. Νοία, 342 5η. 
ΟΉΙΟΕ, Ἶ Οὐγ. 28. ἔι 
σμογασίη, Μαῖιῖ. 210. 
Ομ οδϑη, ἴδ, δοὸ ΕἸ οῖ, 
Ομείϑω. 1 Φοδη 77, 88. 
ἙΟἩἨΒΙΒΊΤ, δ6 ΦΈΒῸΞ ΟΗΕΒΙΝΤ, 
ΟὨ γι ϑεϊδη  ν, ἰἴ8 ΓΟ  διἰοῃ 5 ἴο τί, Αςὲδ 327 ρ4.: 118 τορο ἢ 8 

Τοβροοιίης [80 ΒΟΩ͂Υ, 1 Οοτ, 135 δη.;: ΟΠ τὶδὲ 186 θη ΓΘ 
οἵ, Αεἰ 220; δσοποραϊηοπξ οὗ, δεῖ. 248, 262: αὶ σοῃ- 
υσεῖ οὗ ΟΥ̓] Ὁγ Βομπι. 83θὅ: σοι ρατοὰ πὶ ουΪ- 
ἔυτο, ΕΡΒ. 17δ; ποῖ ἀοο!ηἰηρ, Βοπν, 8313; ἀοίδηοθ οἵ, 
Ταλκο 511: ἀονοίορπιθης οὗ, Μαδιὶ. 2483, Ματκ 43. οι. 
814: [5 ἀοπιίηΐοῃ! οΥον παιίουσ, Μαιί. 272: ἰΐϊα ἀη 68 
Θοιαρδῇ υ]Ϊ9 Ὑτἱἢ ΘΥΘΓΥ δίδιίοη, 1 Οὐ, 16δ: οὔοοῖρ οἵ, 
Μαῖι. 248, Λεία 41; συ )οοϊίνο οἰοπιοηῖα οὗ, ΕΡΏ. 67: 
πηΐοη οὗ οποπιίοα αρηΐηδὲ, ῃἶο 363: [τ δἰ τα] οἢ8- 
Τασίον, ἀοίδ 180; οχίθγη δ δι ἰῃ, Μαῖιὶ. 127, 133, ότι, 
128; ἃ βογίεϑ οἵ ίδοία, ψῃκὸ 18: ἴν]80 δηὰ ἔγιθ, οοῦ- 
ἐγαδιοά, Μη. 134; 116 τοϊδιίοη ἴο ἴῃ (Δ ΠΥ, Φοἢη 102, 
104, Βοηι. 447, Δί; Ἐπ οσσδοίοη ΟΥ̓ΔΙΔΠΥ δοραγαιίοηη. 
Μοιι, 191; Οδμε10, [18 τοϊαςίοῦ ἰο Φονίοῃ, ὍΔ]. 39 
οίδ; [18 τοϊδιίου; ἴο εἰν] χονοζγωιβοηῖϊ, Βου. 398 θη4.; 

ΒΌΡΟΤΙΟΣ ἴο Ὠοδί πϑηΐδη), 1 ον. 259; δαγῖγ δἰ βίοσυ οἵ, 
Μαδῖιι. 248, Νοίο; ναδβοὰ οὐ δυϊ  !ἰγ, ἐδ. 065, 98; ἰάθα!- 
ἰδ ἰἢ, 1 Οὐε. 98: ἱπαϊγν 6} ἰ6π) οὗ, Αοἰδ 476. [8 Γο]8» 
τίου ἴο Ψυδαίθπι, ΦοΒη 161, Αεῖν 422), 2 Ὅον. 61: [ἢ9 
ἀσγοϊοριηθηΐ οἵ ἴανν, Μαίὶξ. 119: ὦ πονν 0, Φοδ 186, 
οι. 207. τοϊδξίοη οὔ [ἰοταίΐαγο ἴο, ΤΊς. 11; ἰὴ Πδ’- 
ΤΑΟΏΥ͂ ΜΙ πδίωγο, 1 ΟΟΥ, 229; οαὐϊναγάὰ δπὰ ἰηνασὰ, 
οι. 126; αἰνίηθ ΡὮΓΟΘΟΡὮΥ ἴῃ, 1 ὅος. 64; 8 Γοϊδίοη 
ἴο ΡΕΠΟΦΟΡΏΥ, Αοἰα 827, 1 Οον. 42, 46, Νιοίο, ΟΟ]. 49, ἰὼ 
Τοϊαϊίοη ἴο μορϑῖγυ, Μίαϊὶ. χὶ, 8ᾳ.; ργμοιςδὶ, Τ|ς, 1δ: 
Ῥτοοῖδ οἵὨ υἷο 404, ΠοτΩ. δ9 δ54., ΤΊι668. 8ὲ; Ὀγοραρκδ» 
τίοη οὗ Ηοῦ. 45: τοδὶ] ίβην ἴῃ, 1 ον. 98; αἱ ἔῖογθ ἴγοια 
ΟΥμοΓ γοὶ κίοηδ, ακο 18; ἐμο ΔΌδΟ]υἷ6 Το] αίοη, 1 Οὐον, 
1δέ: [ῆο θη41] δίαχο οὗ τοτοϊατίοη, Π[6Ὁ. 350; ορροϑοά ἴο 
φυουυτΐης Γουο υἱοῦ δυυ, 1 Οογ, 1δ2; ποὶ δβολιίδηναῖὶ 
Αοἰϑ 8δὲ: βοοίδὶ οἰοιμθηξ ἰη, ἐὁ. 8369, 8716: δργοδὰ ὁ 
Μαῖι. 248, 0κο 216 .η.. 811, 852; [16 τοϊδείο ἴο 8}2» 
Υ̓ΕΓΥ, 1 Οὐζγ, 1δδ, Ερδ. 218, Τί. 08, 10, ΡὨ ὁ. 29, 1 
Ῥοΐῖ. δ0: [4 τοϊαςοῃ ἰὼ βοοϊθῖν, 1 ὦοε. 156: πγβίϑῃι οὔ 
Αοίφ “υδ; ἃ ἴγοαϑηγο, Μίδις. δὲ; 116 τΤγατῃ δα θα ἴο ἃ 
σδρΔο ο6, 1 Οογ, 10 6η.; ἔγροβ οὗ, Φοδ 648; [5 τα» 
γογδα ἴγ, Λοῖδ 14, 277] δη., 446, Θα]. 91: [16 ὑομοδία ὃ 
ποτοδῃ, λίατι. 341, Μασ δὶ, Αοἱδ 41, 808, ΤΊ πι. 86, ὅδ, 
Ἢ ἱ 89 ποτὰ ἡυάᾳτηθης οὗ, Μίδίς. 209; 118 γοκο, ἐδ. 

Οπγ κε δοϊκαϊίοη οὗ ἔθ νον, Μαῖί. 447. 
ΟἸγἰ ϑιίδα ογίν, οοο Το σΊγ. 
Ομνίδείδη 1ἰἴ8. [Π6,. αἸἑοτατίου ἰπ, 1 Φοθ 128. Ὀορίποΐϊης οὗ 

Ἐρ. 166 βη.; οἰαταοϊογίδιίο οὗ, 1 Ῥοῖ. 24: ὈΓΟΡΟΣΥ ὁ08» 
ποῖ οἵὨ, Ποιῃ. 391 δη4., 1 ΟοΥ. 819 64.: ἀονυοϊοριθοὶ οὗ, 
Ἔοῃι. 274, 283, ατοιπὰ οὗ, ΟΟ]. 27: ἰά68] οὗ, 1 Οοτ. 118; 
[86 ἀἰνίηθ ᾿ὐρστηοπὲ οἵὗἁ, 7686. 49; Ἰογὸ 159 ρείποῖρ]θ 
οἵὗἁ ΕἘρ). 177; πιδηγοοϊἀοὰ, 1 Ζο.η δδ; προοραϑὶ Ὑ οὗ 
Ἰολ πα, ηἶκὸ 232, πούσθϑδ οὗ, Βοτ. 250 δη4.: Ῥ6ΓΒ6» 
γογᾶποθ ἰπ, ηκο 232; τοααπίγοιμθηῖ οὗ, ἐὁ. 292, ἘΡὮ. 
187: ἃ οοπί[ Δ] δβογυΐοθ, 1 Οοζ. 220: βοοΐϊλὶ τϑηῦ 
τηθηἴ8 οὗ, ΕΡΏ. 187 Τοϊατίου οΥ͂ Βρθεςὴ ἴο, (δ. 174, ΟΟ]. 
81; ἃ ςουδέδηξ ϑεσίήο, Τᾶκο 2320 βηη., Βοπι. 216, ἘΡὮ. 
187η 8η.: βιισορῶδ ἴῃ, 1 Οογ. 862; [9 ψγοΣ] ἀ ορί ἴοι οἷ, 
Γαἶκο 23] 5 

σπτίβεί μη, βμου!ά δ βοιίνο, Ἀταιέ. 8δδ, 442, Ματκ 90, 1 Κο 
108, 180, 291 β4.; δι οι 0η9 οὗ, δοοὸ ΑΠΊ οἰ 0Π8:; 41] 
τί μδ [Ποῖτα, 1 Οογ. 83 ϑΘη4ᾳ., 2 Οοτ. 111; ὈϊοεΒο 0885 
οὗ, 1 “οὔ 98, ον, 131, Ὀϊ]οδδί χα ῬΓΟΟσΌΠΟΘΙ ὉΥ, Ηϑδ. 
100; οϊάποδδ οἵ, ΒΡῊ. 111, 120; Ὀτοιμογβοοὰ οἷ, 60]. 
10, Τοβα. 63, 69 84.; πδίαγθ οἵ ἐμοῖν οα!Πης, Εοπι. Ζ78, 
280 54ᾳ.. 2900, 8238 δηη., 1 Οοτ. 20, 43, 490, ΡὨΠ. 80; 
10 οἰ Πάτοη οὔ αοά, 72 ο. 74, Νοίο, Ῥοαι. 259, 268, 212, 
251, 311, Νοίς, δῦ. δδ: τοῖς ἀν ἴο σοπίτγθυϊο ἴο 
ΒΌρΡοτίι οὗ [Π9 Ἑσπτοῖ, Μαιὶ. 320: Ἐποῖγ οὐ Εἰ ΣΟ ΒΡ ἰπ 
Βοάνοῃ, ῬΉΗΪ], δὶ, 68: οοἸηιμπίοηι διηοηρ, 2 Οος. 144, 
147 βη.; [Π61Γ οἵ οσοὨβοογαιίοῃ, ἰδ. 120; σΟΠΒΙΔΙΟΥ͂ 
οἵὅἁ, Πομ. 162, 168, 176, Οὐ]. 86; σοπξϑηϊτίοηβ ΔΙΠΟΏ 
μὰ δΩ21 5ᾳ., Αοἰδ 218 βα., Βοπι. 434, 448, 45δ4 κα., 

τ, 21 “: 81 δα., 835, Ηος. 201, 945. 111]; σοηγοσβα» 
τίοπ οὗ, ρἈ. 174, 181. 187, Οὐ]. 81, 545. 103; στουηὰϑθ 
ἴοΥ οοῦγαρο, 1 Οον. 322. ἀϑδῖὴ οὗ, ΗἩϑῦ. 189; ἐμοῖς σοἢ» 
ἀποῖ ᾿οναγὰ οηθιηίρα, Μαὶ!. 120, Ηοπι. 894 κα. ; δαπλ} ΕΥ̓͂ 
οὗ, Αοἴβ 41, 2 Οὖζσ, 147: οΥἱ] δροδακίης διροηνς, 988.118 
"4. 122; τποὶς ὀχαιρΐο, 1 ον. 10, ΤΉ πα. 19: ΔῈ} 
οἵὔἨ, Αοἷα 213 βᾳ.. 764. 102, 2 Ῥοῖ, 26: {6} Οὐ ἢ οὗ, Αοἰϑ 
δ8, 420, Βοπι. 423, 435, 2 Οὐτ. 15, 147 Β4., 64]. 1δὲ, 1δ8, 
Ἐρῆ. 103, ΟοἹ. 10, ΡΗΪ. 26, 42, Ηρ. 12 84.; 18εἰ ἔα]. 
Ἰουβῆίρ τὶ ἢ ΟΘοά, 2 Οον. 11, Ἐρῆ. 128,1 Φομη 83; δ! κδς 
οὗ, ΝΜ δ Δ]Ποννα οἷο, Μαῖι. 192 84ᾳ., Αεἰα 268; ἐογῦοατ- 
δυο οἵ, Νίαι(. 117 δα.: γἱεηδιῃΐρ οὗἨὨ, ΡὮΠ}]. 46, ΟοἹ. 10; 
(οπέ|16, Βομι. 427, ΤΊοεδ. 44: κἰοτυ οἵ, Βοπι. 272, 1 
Οογ. 83 θα4ᾳ.; [86 ̓ν οογίδίοἵν οἵ με Γο σίογυ, οι. 268 
8η4.; κἰογνίηρ οἵἁ ἐδ. 168; χοπροὶ ἀοοίτίπο 1οοἄ ὕοσ, 1 
Οὐγ. Τ; οὔοοξθ οὗ 18 ΚοΒΡΘ] ΠΡΟ, ἐν. 31 βη4.; ΒΒου 
Ἰαροῦ ἴο δάγδποϑ (ἢ κοδροὶ, ΤΏθθα. δ3; κγτοληίηρ οὗ 
Ἔοπι. 278; ἱρὴ ὑτίοδὲ ἃ {γ)}ο οἵὨ ἐν. 168; Ποποῦ δηλοῖς, 
ὁ). 443; Βυτ ΠΠῈ } οἵὗἁ, 1 Οοτ. 99, 2 Οοτ. 20ῦ, ῬΗΠ) 86 δα.; 
ἐρορΒῖοῦ ἰο ᾿ηΐδηϊβ, 1 Ῥοῖ. 31: {1ποῖτ ἐἰπῃογΔῦοθ Οἢ 
φδτίἢ, 1 Οογ, 219; νείκη, Βοπι, 427, ΤΏ δα. 44: [0γ8 οὗ, 
Βοι. 436, 2 Οογ. 26: δπδὶ λιάαπιοηὶ οἵὁἁ, Μδῖί. 461; 
Κἰμρβηΐρ οἵ, Βον. 92; ἴδθοτβ οἵ, Ηοῦ. 88; ἐποῖγν γοϊδείομδ 
ἴο ἴπο0 ἴον, Ἔοπι. 218 δη4.: ἰανγτδη 5 διλοηρ, 1 Οὐγ. 121 
8η6. 127 εη4ᾳ., 84. 18; κούδγηπθα οὗὁἨ, ον. 132 δ.) 
136; τπιλγγίαμο οὗ 1 Οοτγ, 228; οτί ἢ οἵ [6 πιο, Αοἰϑ 
219, 2248 κη.; υδ6 οὗἩἨ ἔἶπ πλω ἰη Αοῖα, ἐδ. 444; ταγίουϑ 
ΒΆΠΙ6Β οἵὗἨ, δ,.219.. ποτηΐη8) δηὰ τρεηὶ], ἐδ. 349; {π8 ἴγτιθ 
ΡΦΟΡ]ο οΥ͂ . σοῦ, 208. γγοδϑιῃοοά οὗ, ον. 92: δβδοοπ- 
ΤΕΥ οὗ, Βοχῃ. 268 κη4.; σἷπδ οὗ 1 Φοδπ 10] 54. 105, 108; 
βονοϊαὶ το] ΒἘ]ΟῸα οὗ, Αοἰα 360, 376, ΕΡΗ, 157 κα. ; ϑοι ΒἘ} 
οἵ, 6(]. 100 54.; ϑυδοσίηκπ οἵἁ, .«.Ἅε Βα ργίηρε; σοηρατοῖ 
ἴο α ἰοπηρῖο, 1 Οὐτ, 134, 136 δη.; πηΐδ! ἢ 1688. οἵἁ, 
1Κὸ 206: πο ἔο ὃ9 πίττα ψἱἰ πηθο!ίονοτα, 2 Οοτ. 
120; ππιοῦ οὗ, Βοπι. 202, 207, δη ἢ 6 ΤΠ. ππίοῃ 
“Ἰτἢ Ομ ται, Μαῖῖ, 222, Αὐἴα 166, Εσπι. 168, 1 Οοτ. 96, 
83. κ44.. 2 ον. 15, Τοκ6. 12, Ηοῦ. δ. 63: 845. ἩΑΎΤίοΥΕ, 
1 Οοτ. 201; τὴ τ ψοῦκ ἴο ὕθ {τὶ οά, {. 16, 18; τοϊατίοη 
ἴο ἴ80 ποτὰ, σΦ0Πη 444, 9145. 129, 1 ΖΦυϊι 67 54ᾳ.; ὕ)ῸΓ- 
ἘμΏθδ6 οὗ, ΒΟΥ. 127. 



16 ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ, 

Ομνσέπιαα, οτίκίη οὗ, ᾿νΏϊκο 836, 
ΠΤ δι οΑΎ, Ῥτονίῃοο οὗ, Μίοιί, 214 .--ΟἹά Τοοίϊδιισπξ, 1, πἶκὸ 28. 
ΟἸπγουοϊοςίοδι ογάοε, οἵ σοῖο οἵ ἴδο Νονν Τοκϊλθηϊ, ἴδει. 

421 δᾳ.: οὗ ὀνθηίο ἰΏ τοὶ εἰουα ἈΝᾺ ὥ. 8 οᾳῃ., οὗ 
ὁνοηΐ ἴῃ πο Οοαροὶ παιταιίτο, ἰώ. δύ, δ6, 90, 1ζυ, 216, 
φυῇ, 2,8. 426] πᾳ. 216, 316, 318, 336, 3604, 464, 490, 510, 
δι0 κᾳ., Μαεαγῖκ ὑ4, 69, 86 "ᾳ., 8, 11.2, μῃκο 46, 1, 85, 92, 
1.26), 1.17, 161, 217, 263, 29.., .,), 383, 966, ῥοὰλῃ 164, 208, 
810, Αοὼ ἐχ. 1, 98, 1, 29}. 

ΟἸτοδοίοάν, σοτκε οὔ, Μαῖι. 6. 
ΒΥ θοο, Βον. 386. 
ΘΟ γυβύργδδιδ, εν. 386. 
ΒΕΒῚ ΤΕ’ οὔ Φομη 5 ἀοδροῖ, Φοβὴ γί. οἵ ροεβοοιέίομδ, 

οἵ, 

Οθσγοι, ΤΏ, υδὸ οὗἩ 0 ἰϑετι, Μειί. 293. 293, 329,1 Οον. 20, 
91. φῇδ, ΤΏραδ. 12: Ὑῶο «ςοποίίτἴ6, Ἡμεῖς. 3,0, ἘΡὮ. 
ἐν, δρδο]υἱίοη ἰῃ, μεῖς. 168, Ἡ  αώ δεν 33. 54., ὅοδη 617: 
δας βογηυ ἴῃ, οπι. "856 54. 2 8η.: Ῥοριοοοσὶ 89 
Ὀἱτι μάδγν οἵ, Αεἰθ 58. πϑιϊοηδὶ απ ίοϊίομθ ἃ Ὀἱοθοίης ἴο 
ὦ. 225. ομό υοάν. (ὃ. 108: τορτεδδιηϊϑα δ 8 ΡΌ  ἀΐως, ὦ 
Οὐγ. 167, 1 Ῥοῖ. 82 φᾳ.; δ6 Βοὰγ οἵ Ομείοι, 1 Οον. 2 δ, 
251, ἘρἘ. δέ, 66. ἑοϊαιίοη ἴὸ Ομ γίοι, Μδῖιι. 8389, 4 
τ. 190 δὴ. Ἐρβ. 202 54. Οὐ). 28: 6 οαἴο ίοξ, Μαείι. 
330, Αοἴβ :2322; στα τθὴ0 Βοδά ᾿οἤ, Αοὰ 166, ρα. Ὁ 
8αᾳ., Μαῖι. 2} δή.; . Ηἰδ ὉΥ τοὐοιηρμιίοη, Αοἰθ 8317; 118 
τοδάϊηεϑα ίογ ἰ8 ϑοοομὰ οομίημ, Μδιῖ 4.9 ϑᾳᾳ. ἐ8}}- 
ἄτγϑη ἔπ, ἐδ. 342; {8 )ατίοἀ!οϊίου ἰα ςἰνι! ἀπεῖναι ὦ σον. 
125, 127, 130: τη αἴυδι! ΘΟΠΟΌΓΣΤΘΠΟΟΘ ἰη, ἐδ. 862: οοῃίδῃ- 
οῦδ ἐπ, Αοἰϑ 213 κη., Βοῃ. 444, 448, 4δ, κᾳ. ἰἱ Οοτ. 8δ, 
ὦκα. 111 ἀἰδεϊρ! 6 ἰη δοό Ῥιεοιρ!ας; ΓΤ ΣΙ ὃ8 Ια 
(ω Βἰδίογυ, Βον. 417, οω τ οχιϑηΐ οὗ Ἐρῆ. δὲ, ἐχὶο 
Δ᾽ οὗ, βου, 116. [Ὁ τοϊαἰίο ἴο Ὧῃο [ὩτΌ ΠΥ, ζαίὰς 
100 104, οι. 4ΑἹ, λοιο: ἀϊκιϊοΐνο ἔδωϊατοα ὁ Ἰ Οον. 

: ἃ ΠΟ ϑῃΐρ, Οκ]. 14, Ἐρῆ. 103; Οοά᾽ δ δυϊά, 1 Οοτ. 
ΤῊ ζουηάδιίοη οἵ, λῖδιῖ. 293, Φ96 δηη., 299,1 Οὐον. 18, 
8, 106, ΕΡΏ. 10}; Ἰγοϑομῃ ἰη, Μδιι. 06: κοτοτηπηθηΐ 
οἵ, ἤοπι. 336, δίοία, 387, Τίς. 11; κτονιἢ οὗ Αοἰδ 68,1 
(ον. 106. ἰἀφηςδοὰ τ ἢ τἴθ9 Εἰηκάσῃθ οἵ Βοδυθῃ, 
Μαΐι, 200 Βίδίοι Υ͂ οὐ, (ὁ. 6,439, Αςἰδ ῶ, 1 Οοτ. 40 δη., 
ων. 317, Νοίδ; ὥοά δ κώνῳ νος δ: ἴτῦο [δ οὗ, 
ἘρΡΆΈ. 1.0; Ἰάφαϊ͵, Βοτ, 24 οᾳ.; κυιίοῦ ᾽οἵ, Μεῖὶ. 661: 
ἐποιζαςιοη ἴῃ, Αοῖδ δ πἀρτοοηῖο ὕγ, 1 ὗν. 90: ον υκᾶ 
εἶθ ἴο, Μη. 411: [1 ἄὰιγ Ώ τηνε ον ἰο Εἰδετίκεο 
ΟὐοΥ. 145, Ερἢ. φοδ, Νοίφ; ταριυιλῦοτ οὗ, ΜΕ δι. 326,1 Ώ 
83,1 ον. ὠδδι; ταϊδοϊκ τ ἰὼ {8 Ἠἰίδίοτν, Μλῖὶ 9; 
του ἀορεηάθμοθ οἵ ἰΐω πιϑιρῦοζα. 1 Οὐγ. 2δὅ:; οδλοοτθ 
ἤη, ΡΒ]. 12; ἀροφίοϊΐο οἥοοα μογροίῃδὶ ἰπ, Μδιι. 9290: 
οἴδοον ἰη, ἐδ. 326, 368, 1 Οοτ. 260, ΕΡΗ. 166 54.; Ὀγί πο. 
Ῥὶ65 οἵ ογάδς π, Μαῖιι. 326: δὴ ογὔχαηίεπι, 1 ζωον. 253, 
Οὐϊ. δΆ8., ΤΠ ραα. 49. οτγαδοϊσξοίίου οὗ, Τίαι. 4 ; ματῖγ σρί γί 
ἴη, 1 (οτς, 30, 7], δ0 8δη4., ΡΒ]. 357. μοϑοθ Υ Τοσα. 91]; 
Ὠοὶ ρνογίοςϊ, ἀσις 4214. ΓΟΗΤῸ οἵ, Ἑοια. 351. σα Ρῃγ- 
οδαοδοά ρορδοθϑίοη, ᾿ αδ Ρτυἶνο ξοπά εἰσι οὗ, 
Αοἴ δθ κα: ΡΓΟΡΟΥΙΥ Ὡ Δ 345 κη.; ΡῬτοορογ 
οὗ 1 ον. ἐδ: νυν δεοδιοΩ ἊΝ ἐδ. 118; ρμύγροδο οἵ, 1 Κ0 
44. τοὺκ ἰῃ, Μαις, 366. ΒαΠΣ ὁπ ἃ ΤοΟςΚ, ἰδ. 293, 296 
54.; ̓ 1ἴ8 φδογθάῃδι, 1 Οὐτ. 80 54., 84 φνη.; δοςῖ8 πη, 8 Οογ, 
100; δβοραγδίίοη ἔγοαῦι, ἐδ. 120 δὰ" δρι εἰσὶ διὰ ἰδϑρο- 
ΤΑΙ [πἰοτγοϑίβ υηἰτρὰ ίη, Αοεῖφ 111; [16 γοϊδϊίου ἰο ἴδὁ 
βῖλίο, δι. 296, 320, 397, δὶ4 εη., ἤπκο 907, Φο 8 
δ12, ᾿λοῖδ 427, σηι. 402, ' ον. 118, 127; οοηάϊ το. ὁ 
[τ δασοον, 1 (ῸΓ. 220, 19 δυδοτγίοκο 1ἢ8 ρον μένα 
Οἰνεῖ, Οοἱ. 37: δαρμοτί οἵ, κι. 820: δγπῦο 
Τλικο 270, 272,1 Οοτ. 255, ΤΕ 4 Οὐτ, 167, 178, 190 5η. 
193, Ερῃ. δὲ, 60, ον, 243, 246 : [86 δγῃαχορῦοδ ἐδ βόταλ 
οἵ, δίμει. 95: γοϊδείοπα ἴο [18 (ϑδοΐοτα, 1 Οοτ. 87 να.; 
«τ ηπιρθδης, ἤον. 184; ἔτυθ, οδογβοίογίλείςς οἵ, ψυκὸ 
ϑαβ, 1 Οον. 265, ΕΡΏ. 132: 0 οὗ Αοί 187,1 ον. 31, 

Ὁ58 δα4., 264. Ερῆ. 142, ῬηΐΙ 356, ΤΉ 666. 12; πηΐνοτ- 
ἈΝ 1 Ζοδη 2δ.: οὐίοοτί το δὰ δι: υοοτίνο Υἱ ον οἵ, ΕΡΉἢ. 
24: ἩΟΙΠΔΏ [Ὡ, 10Κ9 126, Αοἰα 190, 946, 1 Οοτ. 294. Φ206 
8η., ὅ02, Τίπι. 83,35. [μ᾽ τοϊδιίου ἰο τῆ που]ά, Τ᾿ ον. 
1; ῬΟΓΒὮΙρ οἱ, Μείι. 127. δι οὐ]οοῖ οἱ πογϑδίρ, οί 

ἘΡῪ Ῥτίηγεἶτο, ὅγοὶ τπϑηξοη οὗ ἴπ Ασία, Αοἷα 86; 
Θμαγ(Υ οὗὨ, 1 Ῥοε, 78 ; σον οἵ βοοάφ ἰῃ, 666 ΟΟΠῚ- 
ΤΑ ὨΐλτΩ : τοπάϊείου οὗ Αοἰθ 80: ἰἰογηδὶ ἀδηροτιη οἵὨ, 
Φὥ. 106 δη: ἀενοϊορτοθοςξ οἵ, ἰδ. 106: ο᾽άδσα [Ὡ, 86 Δ άοτε; 
119 κτον(ἢ ἴῃ ΓΒ, ἘΡΆ. 167; [15 δττηπθοθ ἰΏ ρογβοοῦ- 
«ἰοῦ, Μδιὶ. 145: ἀονετηπιοηΐ οἴῇ, Βοπι. 3834 βμη4ᾳ., ἘῬΏὮ, 
1δ86, Νοίο; ατονὶῃ οἵ, Αςἰα δὅ8, 72, 1 ον. 106 . τηδὨδ οἵἁ, 
|| 05 οι ρ]ογοῦ ὉΥ, ̓ Αοῖϑ δ8: Πορρ δ ν οὗ 1 οί. 18 : 

δὰ οὐ ἔϊΐπο τηοήοὶ οὕ ἃ πιουδθῃοὶά, Ἔτι. 441: ἴοι 
οοΓ ίη, ΤΠ οδ5, 90, 96. οἴὔδοοτο ἰῃ, Βοτα. ἀρ ἊΣ Ἐρ 
1δ8, Νοία, Τίπι. 42, 1 Ῥοῖ. 81: ὉΠΙΙΣ οὗ, Αοἴδ 82, ἘΡΝ᾽ 
157. [ὴ 6 πογὰ οἵ ασά δια ρὶογϑὰ ὮΣ, Αοἰν 108 

Ὁ Ὠυτεὴ Βἰδίοτγ. ποτ οὐ, Μαδιῖ. 6. 
ΟὨυτοῖ τἰδιϊδείομδ, πιοῦθ] οἵ, Αοἷδ 295. 
ἐπθτοΒ γοϑδγ, πο, Μδίι. 91. 

γί εἶνο, ΠθΟΡΡΟΘΟΘΒΌ [πὶ ἘΡὮ. 232, Οὐ. 87; τὸ" 
ἜΣΡῸΝ 86 οὗ, 1 9ΦΖ08η}} 

Οδυσγοῖοῦ, ἔπ δου οὗ ἄτα οοπιρατοά π (ἢ ἐδὸ δου θη ῬΦΓ8» 
ΡΝ Μαῖι. 237. πιοδδδιϑα ἴο. ἔθου, 00, 104, 108 8δᾳ., 118 
8ᾳ., 132, 407, 4085ᾳ; δ.τῦο]!ο εἰζεϊδούποο, (δ. 28, 

αι 

(ΗΠΖΑ, 1μϊο 126, 
ΟΕἸΝΕΑΒ δοὰ ΡΥΒΒΗΤΒἉ, διδεάοξο οὗ, 1 729 8ὴ ΤῸ. 
Οἰγουμπικοίδίου, οτί κῃ γῇ Ζκὸ 86; αριαυίν, Βοσ. 128. ἣς 

Ὁ Ὀδρισῃ, Ὅεῖιι. δ5δ1, 1ἰκὸ 42, ᾿Ασῖ 
80δ, οι. 114, ΝΥ Οὐἱϊ. 49; δε τἱδἢ ορίίομο ΘΟΏΘΕΣΏ» 
πᾳ, Ἐοαι. 114, Νοίε; 11 εἰκαί βοδῆοσ, Τακο 96, δ 
248 κα. 2δᾷ, Αςῖ 115, 'Βοια. 115, 1.3 ὁη., 12δ5η. 140, 
δ 119 Δοο! τίου ΟΥ̓ ἊΣ Τπκο 42, τῶ, οι. 152; οἵ 
ΟΣσίσι, Τλῖκοὸ 42; οὔ Τιπιοίδουεκ, Αςἰϑ 298 σαῃῃ. ; ἄϊομοιο 
δὶ ΔπιϊίοοΣς οομοθετίης, (ὃ. Ζ16 οχᾳ. 

ΟΙκουε, Βοαιδη, Αςείὰ 307. 
αἰ, ἀδο βεανοαν Ἐ Ἡοῦ. 186, ΒοΥ. 385; σγεροὶῖς τ8ὸ οὗ ἴδ 

Οἰνὶϊ αὔαλίγα, ομυτοῖ ᾿ατίοαϊςείοη ἰπῃ, 1 Οὐτ. 125, 197, 130. 
Οἰνί! ἀρήβαι κοι Ὀνν δόν υοὰ Ὁγ Οδτοίίδηα, Αςία 406 ἐᾳ. 
ΤΥ ΝΟ ωρηρν: ἰσίογγ οὗ, σοῖο ΟὩ,, Ἔκνὰ" 6,1. 

τ δολερὰ υΊ ας ἀϑ τα λς σαν δι χσοδᾳ 198. 

Ηρ  κρβώνος ἐδδη τροὶν υἱόν οἷα αΐατο {{{6| ΤΏδαα. ΤΊ. 
ΟἸἰδυάδ, Αςείε 457. 
ἀκόν ὥνὴν τ πο Ετυρογου, Αοἰθ 221]: ἰλπιΐηο ἀστίης ἐδ τοῖα 

ζονε σχροϊ]οὰ ἔγοση Ἐσεὸ ὑγ, ὅδ 894, Βοαι, 
ἴθ ̓φρᾷ, Ἐον. δθ. 

σμαυρησν ΤΥΎΒΙΑΒ, Αοίο 394. 
σΑΌΙυβ, Μ., ᾳφαοίεά, Φοδη ἰχ. 
Οἷα, Ὧ66 οὗ ἴῃ Φγ6 Ψοδπη 307. 

ἘΑΛΝΤΉΕΑΗ, ηποίοα ὮΥ Ῥαυὶ, Αςἰα. 525. 
ΟΡΕΜΕΝΒ, μὲ ΟΤΕΜΈΝΤ. ἯΔΕ 

ΑἸΈΕΧΑΝΌΒΙΝΟΒ, γῆ οὗ 1.ἶκο 88. 
ΕΠΑΥΊΤΤ ΚΕ, Ρδὲ!, 6, 66. 

---------- ΒΟΜΑΝΌΒ, αοἱδὰ 1 Οος. 13. 
ΟΙΕΜΕΝΈΎ, δοοοοίδῖο οὐ μα, ῬΏΪΠ. 6, 6δ. 
ΟἸΜΕΟΡΑΞΒ, [κἰκο 3900. 
ΓσΙΕΟΡΗΑΒ, μα ΟἸΟΡΑΒ. 
Οἴόγαν. δοο Μίηϊδίοτα. 
ΟἸογί δ δον, 1,01κὸ 814, 
ΟἸΟΡΑΒ, Μεοῖι. 2δ6 βηη., 3590, Φοδο 585, 766. 13 Βᾳ., 30. 
Οἰοϑοῖ, ἃ ρΡίδοο οὔ γδαγογ, Νδιι. 123. 
Οἰουά, σγπιρο οαὶ ἱπωροτῖ, Βον. 19, 219; δὲ {80 Τξγαμεῖῆζυν»» 

ε(ἰου, Μδῖι. 808 5η4. 
ΟἸοαάα, οοπιίης οἵ Οδεὶοὶ τί, Βον. 98. 
Ου!άαμ, Αοἱἷα 4δὅ. 
Ονα]9 οἵ ἦτο, Βουι. 394 64. 
Ουὐυδδῖα, Αοἷά 848. 
Οοεδΐ, [η9 ον, 1Κὸ 574. 
Οοοϊεοοτονίης, δι. 418, 498, Τοῖκο 354. 
Οοάοχ Βηαίου8, Μαίί. χα. δαδ, Αςἰδ τἱ!. 
Οοάοχ γαεϊίοδητα, Αςἰδ Υἱϊ.. Νοίρ. 
Οομοτι, Μαῖε. δ14, ϑοδη δέδ, Αοῖε 464. 
ΟΟΤΕΕΓΙΡΟΕ, 3. ΓᾺ υεἡδοῖοα, ̓δεϊ. δ., Ννοία. 
δυιϊδοιιοιο, εβαείεῦϑῖ θ, Αο τϑὴς βηᾳ., Βοτῃ. 443,1 Οὐς. 354 

Βη4., 
Οοΐοτθ, δγπι ὈΟ δαὶ οἵ, Βον. 16 σῃ. 
Ουϊοαδο, Οὐϊ. ὅ ΘΠΌΤΟΝ δαί, ἐδ. δ 5Βη.; ἔκ'δο ὕρβοβοτη δἱ, (δ. ἴ. 
Οοϊοφθείδηπ, Ἐρίσε! ἴο μὰ σι ΔηθοΥ, ΟὐἹ. 8 δα. ; ἐξϑ ςδατϑοίδε 

διὰ εἰρτιδβοδθηοθ, ὁ. 2 δα. αγποραίβ οὗ οοπξεῖα, Βοαι. 
21 5α., Οὐ. 1 5ᾳ.; ἀδῖο οἵ οοπιροπίείου, ΟΟἹ. 8 : οου 
αἰ ἘΡ] δι} ἴο ᾿Ἴδο Ἐρβιοδίδιι, οι. ΦΪ, αἱ. ὃ; »ἰδοο 
οἵ οσοπιροαϊείοῃ, Οὐ]. 8; ποτῖκο οἱ, (ὃ. 

ΟΟἸΓΜΒΑΝΌΒ, Μαῖιί. 268, 
Οοπίοεῖϊ, δρίγιτυΑ], ποοὰ οὗ, ΤΠ6δα. 58; εὔοτἀοα ὮΥῚ {8.0 ροπρεῖ, 

2 ΟὐΥγ.1], 1δ, Τοϑα. Ὧ48 εη. 148. 
Οοτοίογίοσ, ἴδο, οδῆοο οἵ, οῆπ 423, 4322, 410 δᾳ.,) 3 Οος. 1]. 
Οοιίης ἴο ΟὨεῖνε, “όμη 99. 
Οοιιεδηδοιοπξ, ἰπ6 κτεαὶ, Μδῖς. 402 8η4., ἸαΥκ 192 φᾳ.; ἴδ) 

ὍΠΗ, Ἐρἢ. 211. 844 
Οοματοδυάπιοηΐα, κτοοὶ αι Βιη}}, Μοῖ: 403. Μοτκ 195 4 

[86 βουϑὴ Νοδοῆίο, Μαοίς. 1δ1: ἠδῆρος ἴδῃ, αἰϊντίαῖοι οὗ, 
844: Κοορίηρ οὔ 6,1 9ΦοΒὴ 49᾽ 86η. 158 δη., 161. 

Οοπιτοϑηϊασίοα οἱ πὸ ΒΙΌἷα, 6.6 ΒΙ|ΌὉ]6. 
ΟὐΣΩΣΙΘΠΊΔΣΥ, [Δ 6 8, Ὠἰδίοτυ οὐ, Νδες τἱϊ!., δκη.: 9165 αὖ, (. 

γἱ ἢ. δη4., χίν. ἢ ΑΘΕΙΘ σι ϑηεδῃ δάϊεῖση οὗ, νδ. χτί. 
8δη4. ὉΚὸ τί 

Οὐτοτιθοηϊδίοτα, Ἐς ΤῪ τι Αἰϑοτίοδαῃ, Μοιὶ. χνί. 
Οοταπιίδβδίοη, Αροθί ῖς, δι. 661, 661, οτὶκ 16] μᾳ. 
Οοιοῦ δίπα, γα] οἵὗὁἁ, Μετ κ 88. 
Οὐπωαμοἰοαξίο ἰονπαίενα, Ἠεῦ. 13. 
Οομππμθοβῦοις οὗ [89 (γυΐ, ΗοΌ. 10θ να. 
ΟΒΘΒΒΙΟΡΗΙ ̓ Ν Ἡοῖν, μῳ 1τά"ε ΒΌΡΡΟΣ 

ἃ Οοά, 2 Οὐς. 120, ῬοΣ. 118, 1 δοῦῦ 2, 

ν ἴπο Ησοῖγ Βρίγι, 1 ΟοΥ. δὲ, 2 Οοσ. ΦΥ͂, 219, 390, 
Ἐυή ει 48, 8]. 

ἩΚὶ Βοαι. 435. 
δαϊοία, Ζο8 δὲ 64.. ἴ Οοτ. 950 

ΟΟΏΒΙ πδιεπις Ομγδείδι, Αςὲς δῖ, δθ, 80, 53, 4 Οὐτ. 143 κ4ᾳ. ἸΩ 

δυκιραιδῖοα κ «ἴ Θυοά, ΠΙυείταϊοα ἴπ ραν ῖοθ, Ἀαιε, 9235 δε, 
9 341 κ4. 

Οοτηρυ]οίοη οὗ Βοτεξίοθ, ᾿οἶκο 228. 
Οοποορδδίουθ ἐο ορίπίοτϑ οὗ αἴδιογο, 1 Οοσ. 180, Τθεοε. ΤΊ. 
Οοποοτάφδοοον οὗ ἔδο Βιὑυϊο, Πἰαὲ οἵ, Νέαιε. 33 κα 
Οοπάωςξ, ΟΠ τί σηἴαη, 1 Οοτ. 210 6., ΡΏ[Π). 50 ΟἹ. 2; τΌΪΟΘ ζω, 

ΒοαΣ. 891 θᾳ4ᾳ.; ἰοπνασγὰ 86 ὃ δίαϊο, (ὁ. 398 8395 δῃῇ, 



, ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΕΧ, 17 

Οοπίοδείοη οἵ ΟσἘτίσὲ, τηδὰθ δὲ Ὀαρέίδτι, Ἐπ]. 78: ΟἸτοὲ 189 
ὁϑηΐτο οὗ, Βοπι. 352 ΌΥ͂ 1.06 ΘΦΑΙΙΥ οι Γοῦ, Αοἰδ 81: [8 
τοϊδείου ἴο Τθ ἢ, βοιι, ΒΑ, 362, 368 .ᾳ., Ηοῦ. Ἰδ, 90 ; 
ὩαϊΌΓΟ Δηα πατουηάδ, αι ς, 197, 2995 ὩΘΟΟΘΒΑΣΎ ἴο0 8Β8]- 
γαϊίοη, 1 908 138, 147; ἃ ἰοοὶ οὗ βαίηία, ἐδ. 188 δᾳ,; 118 
ψοτί, Ηοῦ. 78, 90. ᾿ 

Ὦ οἵὗἨ δἰηβ, 8 οομάϊίοη οὗ ἔογαίγοιθθα, 1 Φοῆη 40: 
Ταυΐυ5], «“ὲτ1ὴ668 140, 144 δ4ᾳ.:; πείυζο οὗ 1 Φοδῃ 42; ὈῪ 
ῬδὰΪ δηὰ οἴπογβ, ΤΊ, “4; 4:6 τοδὶ οὗ τορϑῃϊ» 
Βπτον ΔΟΡΕ 8δ5, 267, 1 Φοδη 81, 40, 62; νασίοίίϑα οὗ 1 

οδὴ 87. 
Οὐυϊνεείοη, δατγί ουἶαΣ, 746. 141, 146,1 ΦοΒ 3764., 40. 
Οοοίρεδίοηβ οὗ (εἰ, ἰδίογίοα] πϑοϑυϑι 68, 1 ΟΟΥ, 81 64. 
Ουοοίοδδοιϑ οὗ ΟἸτίσξ, Ἀῇαιι, 358, 
Οοηῆβάθρηοθ ἰπ οὐ, Τμεεβ. 163, 
(Οοηδεαιαίίοη, τὶ οὗ, Αςίε 149, 15]. 
ΘΌΒΡΙΟΣ ἴ)6 ΟὨγίδείδ 118 ἃ, 1 Οὐγ. 194 βαᾳ. ἘρΡΆ. 2290, 277, 

15, Ἠοῦ. 196. 
θεΐνοοη Κίηκάοτα οὗ ἀοὰ δηὰ οἵ βαίδῃ, Μαδὶξ, 294. 
οἵ ἐγυτὴ νι 11} ΟΥΓΟΥ, 2 Οογ. 172, 118. 

Οὐπρτολ  0Ώ8, οαΥἸ Ομτγίδιίαπ, Ῥἢ ἸοΣ. 12. : 
Ουοπϑοίθηοο, δρργοναῖ οἵ, Βοτη. Ἴ9Ὶ Φοδὴ 128 544.; ῬΑΣΘ: 

τοπηΐ ΔΌΓΒΟΓΥ οὗ 1 ον, 177» 8 ζοοά, Δ θυ ἀθῆοσο οἵ 
ΘΟ γίβε δη!γ, Αοία 422, 424; τοϊβίου οὗ 1 ἴο, Τίπι. 
46: ρμονοζς οἵ 1:9 βΌΒΡ6] ΟΥ̓́ΘΣ, Αοἷα 487: τοὶ ἰο δ ἰὩ- 
τοτίογοάα πίιδ,,.͵648. 123 8 ἴδνν ἴο ἐὴο θη ]αα, Εοσι. 10] 

οὐ ΠΡοσν οὗ, Αοἰφ 2319; βονονοδα 41}, Βοῃ. 104: 
οὗ διμεῖβ τορβδγά ἴοζ, 1 0; 1Ὶ, 179, 800; ταὶϑ οὗ 
Βοι. 429, 7828. 128; ποῖ ἴο ὃὉ90 ἐγ δοά πὶξ, οπι. 429 ; 
γοίοο οἵὗἅ, Ἐρᾶδ. 102; νἱΐηθθα οὗ 1 Φοδη 128 8η4.; 80Γ- 
ΤΩΟῺΒ ΟὮ, (δ. 1391. 

(Οὐμπδοϊουσνηοσα, ΟἸ γίδια, θοῦ 2833. Πητοδῃ, Ὄρροδοῦ ἴὯ6 ἸΔῪ 
ἐρΐ φρο ἡ Μαῖξ, Ζ11 ; οἵ δίη, Ἰρι. 120: τυο-ζυ]ὰ ἕοσα 
ΒΥ. 41. 

(Οσπδοοτγδιίοῃ ἴο Οοὗ, ἃ ἀν, Βοπλ, 886, 2 ΟοΥ. 120. 
(ΟΟὐποίδίθηοΥ οἵ Θοἀ, Βομι. 814, 331. 
(ὐοπϑοϊδέοη οἴ ἴ᾿ιὸ οαροϊ, ΤΠ656. 146 κα. 
Οὐηῃδίλπογ. ΟΠ το ἐἴδη, Βοτι. 162, 168, 175, Οο]. 86. 
ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΕ, [πο ΕΠ ρογου, Υἱδίοη οἵ, Αοίδ 470. 
(Οὐπϊειίίουα διάοπα ΟὨγίβι δα, Αοἰίδ 218 δᾳ., Βομ. 444, 4δὲ 

84., 1 ΟοΥ. 85, Ποῦ. 204, Φοδη 111. 
(Οὐεπἰοηϊπιοηΐ, 1 ον. 295, ΡΗΪ. 12, 16, ΤΊ τι. 70, ΤΙ. 
Τοθειδεῦοα, Ρταϊδοὰ ὈΥ Ῥϑῃ], 1 Οὐγ. 139 βᾳ. 
Οὐυπίγδλια, ἰη ἐδο 11{6 οΥ̓͂ ΟἸιτἰϑὲ, δο6 ὕνουϑ ΟἾγτΙθὲ . δον ὉΥ 

[8 ΡΑΓΘΌ]66 οὗὨ ΟἨητίδς, Μίδις, 226; Ὀοίνγθοη ἔἶιο εἰοταῦ- 
οὨίοαὶ δηὰ οὐδηκοὶ οὶ ὁματοῦ, Ματὶς 108. 

Ουοετυξίουμ, τοὶ μοά ἰπ, Βομλ. 443. ἴο [ῃ9 δυρροεέ οὗ ἴδο 
ἙὨυτοῖ, Μεαίς, 820. 

(Ουκτιτογογαίθβ, δου κς ὙΠΠΕΒΕΌΕ, ἘΓΡΕΕ δ2ῖ κᾳ.; σοποοσγηίης 
πο Τοτγὰ δ ϑαρροτ, ἐδ. 475, ὁ 88, σον. 229; οἵ ἐδ9 
Ζενι, ΟὈ γί 5 οοηάποῖ ἴα ΤΟΙ ΥΘΏΟΘ ἴο, [πἶκὸ 00. 

Οοηγνοηίοηξ, πιορδηης οἵ ἴΠ9 Ἡοκά, Βοπι. 80, : 
Ουσηγνοτγεδιίου, ΟὨ τἰσιίδη, ρα. 1714, 181, 187, 00]. 81, 5.4. 108. 
Οομργοχοηίοη, ἀΐνπο δηά ᾿νππίηδη ΔΘΠΟΥ ἰῃ, Ποπα. 820 8ᾳ.; ἃ 

Οὐτ, 102 κᾳ., 128; ἃ οσοπάϊἐίοη οΥὗὅὨ σατο ἢ το ὈΘΥΘΉ ἰὮ, 
Μίδι,. 826: ἀρ οἱ, ζκΚο 3775 πιοδῶβ διπρογοὰ ἰῃ, 
{δ. 237. ἀο68 ἢοξ τηοτιὶ αοὐ δ ἕδνοσ, α8. 122; πδίησγθ 
οἵἴἵ, Μεῖς. 323, 0Κο 241, 355, Φοῦπ 123; δίδει χυϊῃοὰ 
ΠΩ τΟΚΘΒΘΡΕΒΟΩ, Φομῃ 68,123, 1 Ῥοῖ, 29; τοδ 2 οἵ, 

οὗ. 180. 
ρομενν κεαϊπίηρ οὗ, Μίδεϊ. 326, Νῇοδεὶς 91 . ἐδιΡΟΣΩΣΥ, ΙΑιΐκο 

Οοηνίοτίοπ, οοτίδίηἰ οἵἁ, οι. 418, 
Ουρογμίου οὗ Οοὐ φίεἢ Ομεῖοί, Μαί, 914. 
Ο ὐτῦδαη, Μδι, 917, Μέατι 66. 
ΟυΣσιπῖῃ, Αςἰδ 3324, 1 Οοτ. δ; οσδυτοῦ αἵ, 1 Οογ. 6 6ᾳ4ᾳ.: ῬΑῸΪ 

γἱεἰ(α ἴο, Αοἱϑ 1 ΟἾς. , 30, 2 ον. 7, 212. δ 6 δε ΣΒ 
ἴο [8:9 ΘυτοΒ δἱ, Βόυι. 20,1 Οογ. Ἷ 84ᾳ., 2 Οὐγ. ἴ. 

Οοτίηἰπίπης, Ῥαη]᾽ 6 Ἐρίβεῖο6 (ο ἔἰ6, δπαϊ γείθ οἵ, Βομ. 20 κα: 
«εδαγδοίογί είς οὗ 1 Οὐσ. ὅ δας: τοῖν ροδίου δῃὰ δἱᾳ- 
Ὠΐδοδηοσο, {δ., (δ. ; Ὑτογίεσ οἱ, ἐὐ. 12, 

, Ῥβαα ΕἾχοι Ἐρίδιϊο ἐο ἐμ, δῃδϊγαί οἵ, 1 Οοσ. 1δ 
δι64ᾳ.;: ἰ(5 ᾳαοπυΐη ἐδ. 18 “: οοσδδίοῃ δηά 
ἀεείρη οὗὅὨ, ὦ. 14; [16 οἰγία, (ὁ. 1δ: εἶπ) διὰ ὑἷδοὺ οἵ 
οοτιροδίείοη, ὦ. 14. 

--- .--  Ρευ} βοοοπὰ Ερίο!ϊο ἰο (ἢ, δοδίῖγοϊ οὐ 2 Οὐγ. ὅ 
δ8α.; [5 ξοηυίηθηθδα, ἐὖ. 1 844.: ᾿πιροτίδῃοο, ἐδ. δ 84.» 
οοσαδίοῃ δὰ ἀθαΐρη, ἐδ. 3 βη4ᾳ.: οἰγ]ο, (δ. δ; εἰ0 δῇ 
φῬίδοο οὗ οοτηροαίείου, ἐδ. 3: υἱϊγ, ἐδ. 2 84. 

Οοει, ῬΙΆΡΕΙΘΕ οὐ ὈΥ 186 ἀϊοςίρῖον, Νέδιι. 216 οᾳ., Μἱατὶς 81 δβᾳ., 
Ὥἶ6 92 56. 

ΟΟΒΝΕΠΙΓΒ, Αοἰ 19] δῃᾷ. 
Οογρογθδ εν οὗ ΟὈτίδὲ ἰη Ὠϑανθῃ, οἰ 16 δα. 
Οὐοτρῦθ (ἢν ϑοοιϊναῖ οἵὗἤ, δθοῃ 131, Νοίε. 
(Υρϑδο, δυτοῦοϊοοΐῖ τϑαδηΐης, μον. 23. 
Οοεγτυρείου, οὗ πα Ὀδἴιηρο, Βοιω, 327 βη., Ἰδρᾶ. 16δ: οὗ ἰδ 
δῶ: ἀν Βοπι. 828. οἵ [πο ποσὶά, ἐδ. 8327. 

[7 
Οὐαποῖ!, οὐ τἰῃ9 ὁματοῖ, ἰὯ9 ἤγσὶ, Αοἷξ 236 νᾳα.: οἵ σονοῦ, 

κι, 113; οὐ ϑουϑῃίγ, δ69 ΒαῃὨοάξγίῃ : οἱ ἡτοαΐ, ἄϑοτγοθ 
οἵ ᾳυοϊοά, Αοίο 35. 

Ουσσηῃοίϊδ, Βονυ. 260. 
Ουουηδοῖο οὗ , Ἀςῖα 69, 
Ουύσεδρο, Οδσίδιίδο, κτουμάα Ός, 1 Οὐτ. 338, 

| Οουτί οἵ [δ9 Οφηε 168, ὁ.6 ΤΙ 9. ΄ 
Οουτὲ οἵ υδείοϑ ἰῃ ὁ Υ Ζονίδ οἰ (Υ, Μδΐςξε. 118, Φομ 188, 
Οοαεῖε, φΦοοϊοοϊοδεΐςα), 1 ον. 12δ, 127, 130. 

ΣΝ Μ ἜΝ π ΘΑ]. Ἰὅ 8] τίδοϊξ, γϑυδηῦ 0 τ᾿, ᾿ 4.2 ΔΙΎΒΑΥΒ 
Βοτα. 124; 86 ἰανσ ποῖ ἔπ σοπιρίθταδηΐϊ οἵ, ὧδ! ἽἸ: 
ἴδιο ΟἹἁ δοὰ 1:0 Νον, οοῃηϊΓαδίδα, Μαῖιΐῖ, 106, 1δ6, 17] 
412, [,ακο 28, 89 5ᾳ., 2 Οὐν. 61, Θαϊ. 125, Βοὺ. 134, 14 
δᾳ.. 208; τὶ ΑὈΤδα, Βοπι, 149 δηη. 

Οὐγοίουδθηοδα, {Π9 δἰη οἵ, Βοτῃ. 229. 246: ἀδιικοῖα οὗ, Ἐΐ. 70, 
Ἴ1:; οδ]ϑὰ ἰὰοϊαίτυ, ΟὐἹ. δέ, 66: 5 σοπηῃθοῖου 8 
ἸΙοσητ ουδηο65, ἐδ. 64, 66, ἔοδε. 66, Ηοῦ. 218. 

ΟΟὟὝΡΕΕΒ, ὙΠΙΙΙΑΜ. ᾳυοϊεά, 6Θα]. 14, 131. 
ΟΒΑΒΗΑΎΥ͂, ΒΙΟΠΑΒΡ, απυοίρά, Φοῖη 80, Νοΐδ. 
Οτοαιίου, {π6, Ομ τί φείδια ἀοοϊτίηθ οἵ, Φο δθ 564., Αοἴϑ 

ΒΩ, 329; ἐΐϊα οουπδοϊίου ψι}} χΣοδοιηρίίοη, ΦόοΒη ὅθ, 
ἘρΆ. 66, 120; τι γοοίο!, Φοδη ὅ9 ; ἐμοὸ Ὠἰδίοτγ οὗ, ΤΟΣ ΚΦ 
ο;, Μαῖι. 6. 

Οτϑδεγο πηίγβοὶοϑ ποῖ μογίοττηϑά ὮὉΥ ΟἸγίοι, Μαῖι. 267 δᾳ. 
Οτϑαίον, Θοὰ ἔΠ6, Ασίβ 321, 829. 
Οτοδίασο, ἀο βοβδιίίο οἵ ἰδθ, Αοίϑ 2369: στοληίηκς οὗ ἐμο, Βοαι. 

210, 286 βα.; ἃ ΠΟῪ, ἃ Οον. 98, ΘΑ]. 100. 
Οτϑα ὉΠ ν οὗ [89 ἀοσροῖβ, ὑγοοῦ οὐ 16. μυϊκο 368, 
Οτοϑά, [πο Αροϑι!οδ᾽, Μαιὶ. 8306, Τίαι. 78. 
ν οΥἰκίη οὗ, υἀο 14. 

ἔ, δ, 
Οτίτηδοπ, δυπιθο] δῖ τ Βον. 1. 
ΟΕΙδΡυΌΣ, Αοἰδ δ38. δὰ 
ὑπθει μα ΒΙΌΠ081, τοῦῖχθ οὩ, Μδις. δα. 18; ὑτίποῖρ᾽οα οὗ, 

» ἢ 866. 
ὕτοσδ, 6, δαχκοηίϑ οἵ, Ἀἔδες, 623. Ὀδδυηρ, ἐδ. 3805, Μαγῖς ΤῸ, 

1λικ9 149, 162; οδττίοα ὮῪ Βοιηδῃ οτἸπιίπα]9, δδιε. 198: 
ζται οἵὗὅἁ ἰδ. δρὰ Βη., θοδῆ δ84:; δγτηῦοϊ δηὰ δπ Ὁ Θ ΤΩ οὗ 
ἔμο Θοδρεὶ, Μαιῖ. 681, Φοθη δά, Αεῖν 94, 216, 239: 
Οτροῖ, Μαίε. δ22 5ᾳ.; ὅϊ. Απάγον, ἐδ. (δ. 

Οτοθϑ οἵ Ομ τγίοϑι, (86, η)89 οὗὁἩἨ ἐπ οχρτγοδδίοη, 1 Οοῦ. 84: ἐδο 
Τοποπαίοηθ οἵ ΟὈ ΓΕΔ ηἱ τ, Ο6]. 169 84.; κἰογγίηρ ἴῃ, 
ἐδ. 168 54ᾳ.; τηγβίοτυ οἵ, Μαγὶς 87,1 Οου. 40; Δὴ οὔδησαε, 
1 Οὐγ. 40, 41; [89 βονγεσγ δῃὰά νι ϑάομ οὗ Θοά, ἐδ. 40: 
δηϑοδιοκ οἵ, ἐδ. 51, 41; τοοοῃοὶδείου ἐπσουκα, Ερῶ. 

8η.. 102. 
Οτοϑβοϑδ, Ὀ] δοίης οὗ, ΡΉΠ]. 26. 
Οτον ἢ, 186 οἵ [9 ποτὰ ἴῃ ἐδο Β[079, 1 Ῥοΐ. 87; οΥ̓͂ 18, 666. 

44 41,1 Ῥοὶ. 87, Βον. 20, 118. 
Οταοϊβδχίοη, [89 πογϑὲ Ῥιηίβμηιοης Κπονσῃ, Μαηῖϊὶ. 199, ΦΘοΒ 

δ64, δ8 ; δχοηΐοθ οὗ, Μαίί. δ23: τηοάθϑ οἵὗὨ ἐδ. δ22 54. 
δδδ, δοδῃ 688 δᾳ,; δ εἴοι οἵ, Μοῖε, δ22, Νοίο, ΦΟΒΏ 

Οτυοϊδχίου οἵ Οπτίσε, ἔπ. Θοαροὶ δοοοπηΐο οἵ, Μαίί. 610 6ηᾳ., 
ῪΣ ὙΡῸῈ τῶν τδϊν τ ἃἀδῖο οἱ ΜΕ 368, 404. δη4ᾳ., ΚΘ 

Βη., ἢ δ63, 8.; Ἰοσδ} ἐγ οἵ, λΙΓδ{. δ20 
Φόδῃ δ88: ἐδο δοὲ οὔ ἔδο ρϑορ)ο, Αοίϑ 46: ἸἸασέτανα 
"᾿ ΡΟΘΙτΥ, 1ᾶκο 8174; ἐἰ0 {018]]τϑξ οΥὗὁὨἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 

Οτυδλάοε, λδιί. 139, 621. 
Ουῦιε, Μαίς, 134. 
Ουέυγο, δυϊ μου οὗ, Βογ. 179. 115 Ὀοποῆίν ἴο (ἩΓΕ ΔΏΙ͂, 

Αοἷδ 47: οοπ) «ἰὴ ΘΒ τ πε βη ν, ΕΡΏ. 11δ; ποὲ 
18 θα γδιίοη οὔ ἔθ υνογὶ ἃ, 1.κὸ 269. 

ΟΡ, δυτοθο} 08] υδὸ οὗ ἴΠ0 νογὰ, Με. 363, Ἡατῖς 106, Τ.ὮΚΘ 
848; 080 οὗ 86, ἰῇ ἴη9 Τοταὰ δ ΒΌΡΡΕΟΓ, αι, 470 8ηᾳ.. 
1μακο 836 Βη., 1 Οογ. 909, 237; πο] ἃ ἥγοια 180 161} 
ἴῃ 180 Ποιὰ. δῆ. Ομ πσοῦ, Νίαιϊὶ. 472. 

ΟἸΥΟΔΙΥ [ἢ τοίθγοποο ἴο δογ μι ΓΘ ΡΣΟΡΏΘΟΥ, Ναί. 430. 
Ουγθο, Βεγοάϊαγυ, Μαῖιί. δ0, 60; οὔἨ ἐδ αν, Οαἱ. 68, 71 54. 

ἰηνοϊκοὰ οὐ; ἐβοιωϑοῖγοθ ὮΥ [8:6 ὅντα, Νἴδιι. δ1:, δ1δ,. 
Οατίδίη, 66 Υο ]. 

Ουδίοπιθ, Οτίδοίαὶ, οὗ κποϊβείης {Π6 πολ, Μαί. 127, Φοῆη 
98, 371,1 Φόδὴ ΤΊ : οὗ Κκἰδείης {Π6 ἴδοϑῖ, Τῦκο 122. οὗ 
ἩΒΑΔΏΙῸα [89 ἴοοῖ, δαιι. 465, 633, σομη 871, 401, 416; 
οἴ ρῥἴδλοθϑδ οὔ βοῦοσ, Ἀἴδλις. 863; οὗ γοοορεοη οὗ ἴπηρα, 
ἐδ. 818; οὗ τηοττίαρμοσ, (δ. 110, 208, 390 5ᾳ., 809, 436 κ4., 
Φοδη 143. οὗ πιοα]α, Μακε. 389, Νοίδ; οὗ γνοαϊξ(ίοῃ δὲ 
185], (δ. 70, 410, 467, 460, Τκὸ 336. 

Ογοῖοαὶ Υἱὸν οἵ ΓΡΓΟΡΒΦΟΥ, αι. 431, Βον. 47 βηᾳ. 
ΟγιΡα]ὶ, 1 ον. 967. 
ΟΥρσγοα, ξονογηιηθηΐ οὗ Αοἰδ 9243. Υυἱεϊ δὰ Ὁγ Ῥϑῃϊ διὰ δι» 

ὯδΌακ, ἐῤ. 242. 
ΟΥΤΡΠΙΝτΕ ΒΥΏαρΌρτο οὗ ἢ, Αοἷδ 109. 

ἘΝΤΌΒ, δα ΟΒΙΝΙΌ 

δἰπιαίία, Τί). 116. 
ΑΜΑΒΙΒ, Αοῖὸ 826. 

ῬΔΙΩδδΟΌΒ, Αοία 162; γίνοσο οὗ, (Ὁ. 110; ῬΒῈ}7} ὀδοδρο ἔγοζω, 
4 Οονγ. 190. 

Ὅαδυ, ἴον οἵὨ, Μεοιὶ, 294. ἐγῖνο οὗ, Β6Υ. 30, 168, 180. 
ὦσε. 198: δὲ πδιτίδχοθ, Ἀἴδιῖ, ῬὉαηοίηρ, δὲ Ὠοδίῃ θη Τοαϊίναο, 1 

ΦΟΆ ; οἵ Βαϊοτηο, ἐδ. 963, 
ΘΑΝΊΙΕΙ͂, Ὀοοῖ οὗ, [ὁ Ἰοοαϑίης δα, Ἐον. 9, 10; [5 δϑοῃοῖο. 

ἸΩΑ͂Σ, (Ὁ. 44, 46 φᾳ.; δῖα ΡΓΟΡΘΟΥ οἵ τὖο Μεδοίδο, ἴδε, 

ΤΠ τἰρικῖν τ Μαῖι. 236, Μοτι 14. 



18 ᾿ ΤΏΡΙΟΑΙ, ΙΝΡΕΧ. 

ΘΑΝΎΤΕ, [Πὸ μοοῖ, Πηἶκο 256; αὐοὐοὰ, ἩοΌ. 89. 
Ῥασίκηοδα, δ τ80 ἐγυο χίοη, δὲ5 δᾳ., δ.0, 1κὸ 578 δ6.: 

δευταιὶνο υδὸ οἵ [9 τότ, ΦοΒη 6], Αοἰὸ 442, ερίτἰτυαί 
δορὰ τηϑηϊδὶ, ΤΊ θασ. 86, δγιωδοὶίοδὶ ἱπιροτῖ, ΒοΥ͂. 190; 
ἩΟΥΚα οὗ 1 Οὐτ, 90. 

ὍΑΥΤΡ, ἢἰθ τοϊδιτίοη ἴο ΟΠ γίδε, δι. δῖ, 176, Ματκ 136, 1,Κθ 
δἰ8, συμὴ 909, Αοίο 81, Βοια. 60, βου. ἰδ], δίϑ ἡπδίιῆοι 
του, οι. 148, 165 ; κογ οὗ, ον. .)9, 139 ; 18 ργορῃο- 
εἰοθ, Αοἴα 20, 22, 47, Ἡοῦ. 8δ 6. ; Βαϊ πιο οὗ, Μειι. 404, 
Βοι. 36 : τεϑιογωζίοη οὗ δἰθ Ὠουθα, Αοἰώ 282. 

ῬΔΥ, τοολυΐπα οὐ τπὸ ἰδγα, Βον. 260, Νοίο; δυταὈο] θοαὶ τϑδΣ.- 
ἴηᾳ, ἐδ. 19; δχυιγαῖνο 009 οὕ [Π6 ἴοτηι, δοδῃ 907, 3138, 843, 

.“-.---- ΤἿ}ᾺΟνἸ8}, Μαῖὶ. 353, 464, Μοία; οἱ ᾿υδξκηιθηϊ, 888 
Φυϊκιηοηι. οἵτΠπο τὰ, Αοὐ 40, ΤΊιοδε. 88, 86, ἃ Ρεὶ. 
46, 0, μον. 801; οἵ ρμτορανιαϊίοη, Μαϊ!. 466 δᾳ., διῇ, 
1. πκὸ 38. Φολη δ69 ; πογκα οὗ ἰἶἰπ6, Βοιὰ. 409. 

Ῥαγα, Ἠοὶυ, Βοηι. 414, 418 ; Ἰδὲ, Αοἰο ἐϊ, Τίπα. 103, 106, Η6Ὁ. 
24 δα. 758. 120; οὔϑογυδῦοθ οὗ, βοτὰ. 418, Θ4]. 108, 
1υν9, (ο]. δ3, δ7. 

Ὅδγο δηὰ εἰκη, [ἢ τϑϑ. Μαῖε. 226, Νοία. 
δον δρροίηϊοά, Ασα 104, 108. οὔἶοο οἵ, ΡΏΪ. 12: 

48.411} ςσκείοπ" οἵ, Τίηι. 41 Βα4. 
Ῥοδοοῦοβα, ἤυπι. 446, 4δυ, Τί). δ8 54., 6]. 
Ἰεδά, πὸ, ὕαριΐατα Τοτ, 1 Οὐτ. 428 44. ; Ὀυτγίαϊ οὗ, ργδοι δὰ ὉΥ 

πὸ 2οννο, Μίαδι!. 160: Φον δ Ἰδίχοη δέου ονοῦ, Μίδαν 
δ0; ον κῃ αν γοοροςτίης, Μαι. 418; ταϊδοὰ ἴο "ΠΠ6 Ὀγ 
σπιτία, κα 11 κᾳ., 141 σα., )ο 357 5ᾳ.; πυῦοτ οἵ, 
Ταῖθο τυ [{{8, Φοθ 359; Ἰπομυπιοηί ἴἰο, έκεῖ, 418; 
οὐ ρμονογ ἀϊπρίαγοὰ ἰῃ γχαϊσίης οἵἨ, Βουι. 152; [9 
Ἰβὸο οἵ, ΟἸ τι 8 αυοήο ἴῃ, Αοἰθ 49: ργαγοῦ ίοσ, Τί. 
1. 90 ; τϑω! πὰ οὗ, Βοπι. 946; ΓΟΒΌΓΓΟΟ οἷ, 866 
γΓεστ οι  βογγον ἴον, Τρ. 73 "4. 1. 

Ῥοδὰ 8οα, ςοπιτγαδίοὰ γε τη6 βοα οἵὗἩἨ Τιυοτίαδ, Μαιί. 211; 
αγιπ ο ο ἱπρογὶ οὗ ἵδρο, Βον. 348, 

οδί απὰ ἀντ, δοίοο θ ἔυς ἴδ φ, Μέαγι 10; Ὠοαῖφὰ ὈΥ ΟὨτγίδὶ, 
δε. λίιγΓμ οἴ ὁ8. 

Ῥοδγεῖν, ον. 10, 118. 
Ῥοαῖδ, νδγίουσ πηοδηΐίηκα οὗ [6 ποτὰ, Β ἢ. 116, 2 Ῥοΐ, 87, 

ον. 1.25; ἀυείγίηο8 οἵ (86 Αροσυ γρὴθ σοπεοογηίης, 
ον. 4.3}; οἵ νε!ίονογ, ἤσουν. 1539: υοὰγ οὗ, Βοπι. 242 δη., 
δῖι ἱπιγυάμυσιίίοη ἴο ΟὈτγίβι 5 ργοόβϑῆςσο, ΡΠ. 26. οὐοῖ- 
οὐ ὃν ΟΠτίδι, Τ᾽αι.. 58, 90, Ηοὁν. δ! ; υἱτὰ ΟἸετί δῖ, 
Ἐοπ,. Ζ0 5, 2.0 »ᾳ.; οἴθγηδίι, Βοπι. 176, ῬὨΠ. 26, Τ1π|. 86, 
ΦΡεί, “1, ἔραγ οὗ, υπὰ. 285, ΤΠ θ58. 77 : [19 τοϊδιίοη [0 
1ὰ, θη. 255; πε ἰ πίϑέγυ οἵ, 2 Οὐτγ. 48: ργυναίίοη δίδου, 
Δίδιι. 223. (6 δϑρουῃ, ϑΥ, 285: [6 ΤοϊδιοΌ ἴο δίῃ, 
Βοιη. 110, 180, 196. 261, 26,1 ον, 332 ν4η., Ηο". 68; 
8. 6] 615. ἔγοπι βίῃ, Βρ»πη. 208 ; σοπιραζοά ἴο δίϑϑρ, λ΄αιι. 
1176. ζι|κ 142, ΖΦοπ 94, Τ᾽ ρβ4. 77; βιδίϑ οὔ 19 δου] 
ὁδεῦ, μακο Τό, ΡΊΗΙ. 25, Τίσι, 1ᾶδ; ὁγιαυο! ποὰ, Βον. 

9 μα. 
Ῥοδεῖ οἵ (Ἰγίδε, συ ο] !} Σο Ὁ δαρείνα, Βοσῦι. 207: Ρἢγοὶ- 

ΓΔ] οὐι.564 οἱἁ, Μπῖι. 5.2), 527, Φο!α 688, δ97 , δυτία ΠΥ 
οἵ, Κὸ 854. ἰὼ οἰιαγηςῖον, Η90. 68, 1 Ρος. ὦ, 1 Φοη 
83; ἀκῖθ οἵἱἁ, Μαϊ,. 404. β4αη.. 1κ6 832 κᾳ., ὐοπη δ03, 
δθ0 ε4ᾳ.: οὔἴος(δ οὗ, Μπεϊ, 5... δ48,. Μεατκ 1δ2, 1δέ, Βυιω. 
108, 1 ὐτ. 83 καᾳ., Τί. 80, συ. 68, 130, 169, 175; τα- 
τίου ορίηΐσῃδ ςΟΠὨσογηίης, δίκαι. δ7.; ρμγοάϊοϊίοια οὗ 
ἐδ. 0), “ΗΑ, 310 κᾳ.. 300 δκᾳ. Ματκ 108 5ᾳ., ἴκοὸ 150, 
1 βᾳ., 251 5ηη. ; τισαγίουσ πϑῖυτγο οὗὅἨ Μαῖῖ, 806, 2 ον. 
96, 101 κᾳ. 1 Ῥοῖξ, 49; γνοϊυθίατΥ, Φολη 324; πν |θθ4η68 
οὗ, Πκὸ 481; ΜΟΥΚΦ οὐ ἐδο δβυδήοοῖ, Μκῖι, δ)λ), 637, 
Πυκο 9.12, 

Ὡοῦϊ οΥ̓͂ Ἰονι, Βοπι. 40δ, 403 κνα4. 
Ῥοθίογα, Βοιμαῃ αν ἐπ γοΐίογοῃοθ ἰο, Μαδ. 333 δα. 
Ῥθοδίοχκιθ, Πα, αἰ νἱδἰοὴδ οὗ, δέαυικ 123; ὨΔΙΓΙΠΟΩΥ οὗ, ΒοΏΙ. 

1.2.8, ΔοίΦ, 
ῬΡΟΔΡΟ 5, Μ τ, 96. 
όοτθοο οὔ ὦυα, Μαι, 229, 4156, Νοίε, Ἔοπι. 8533. 
Ῥοκν!οδιίοη, ἔοηοῖ οὗ ἴ86, Φολη 430; οὗ ἃ οδυτοῖ, κοδροῖὶ 7ῸΓ, 

Ταλκο 257. 
Θείδησο οἵ ΟἸγίε εἰδη  ΕΥ, Ὀθαὲ πιοίῃοᾶ οἵἨ, 1 πκο 311, 
Ῥόορτοοῦ οὗ γοιναγὰϑ δὐὰ ΡθΠί δ ΘΠ [8, ὦ Οϑσ. 8ὅ δη. 
Ῥοϊδοαιίου οἵ [9 ογοδίυγο, Αοίϑ 260, 
Ὀοίϑπι γούαϊο, Ζοδη 6]. 
ΏΘΠΥ, Ὡδίμθδ οὗ, 1 Οοτ. 21. 
ῬΘΙΔΥ ἰη γοοοϊ νης [Π8 Οοπδροὶ, ἄδηρον οἵ, ἃ Οογ. 112 5644. 
Ῥδνόγϑσο, ἴγοπὶ ἢ ΡΟΥΘ οἵ βίη, Ηϑῦὺ. 68: ἔγοαχλ ἐδ 

νϊοκοῦ, Τοδδ, 163 : ἔγοτὰ ἐἢ 8 ουἱὶ ποῦ] ἃ, Θα]. 1δ. 
Ῥοΐυρο, ἴμ6. {τα ἰο 4 οἵ, 2 Ρεῖ. 48. ποεῖκϑ οὔ, Μαιϊ. 6. 
Ῥοϊαυδίουπ, δοῖ Ὀγ οὐ, ΤΠ ο58. 14]. 
ΘΕ ΑΞ, Τίπι. 116..119, Ῥι δαὶ, 24. 
ΘΕΜΕΤΆΙΓ , ἃ ἀϊδοίρ]ο, 83 ΦοΒ 190. 

» ἴθ δ] νου ἢ, Αοἷδ 800, 868 54. 
ἈοΙΔΟΏΒ, 896 1) αν 18. 
Ῥοτουπίδοδ, αι, 96: πρλίητο οὐ ἴδον α)ῆοιλ,οη, (Ὁ. ἐδ. 

104 κᾳ., 814, 1,.Κὸ 177 πη. Ὠοδῖοὰ ὉΥ Ομτγίοι, ἴδιες. 90, 
164 δηᾳ., 117, 223, 281] 84., 814 σ4.. ΜΓ Ζ2, 46 5η., 67 δα. 
83 δη4ᾳ.. [01ὸ 71 κη4ᾳ., 196 5η4ᾳ., 157 54ᾳ., 183 δη4ᾳ.; Ὠορι!οὰ 
ὃγ ΡΠ ρ, Αοἴο 164. 

ῬΘΌΡΓΟ Σδε 82.) βμᾳ., 882 54., 46, Ματκ 60, τυ Κὸ 122, 
οὔ «“ὍὉ0. 

θη 18] οὔ ΟΠ γὶϑί, Ὁγ ἨΪ8 Ῥϑορῖθ, Μδιξ, 107; Ὁ. Ῥοίοτσ, (δ. 497 
δη4., Νίαγι 146 δΒᾳ., 09 859 6. 

Ῥοροηάδμοο, οἵ ΟἸτεἰΐδηθ οὐ ΟἸτίδι, Φοθ 450,1 Οὐε. 293 

Ῥορτανίτν οἱ τας, Ἔστι, 120 σαν ἴ3ι. ΞΑΤ σαῃ. 256 ΥΠῪ οὗ τηδῦ, Βοια. 1.20 κῃ. - 80..ἕ 26ὲ 
54ᾳ4ᾳ. 1 Οος. 1.25, Θα]. 138 δᾳ4ᾳ., 142 ϑηα. ρα. 16, δῶ, δ 
"- 161 5ᾳ., 166 δα. 

Ῥοτθα, Αςὶδ 262. 
Ῥδδοθηΐϊ οὗ Οδεδὲ ἰεἰο Ηδόδα, 1 Ῥοΐ. 68 δᾳ., 66, 67 φνῳᾳ., 15. 
θοοοτὶ οὗ ΕΡὮγαίπι, Μδεὶς 103. 
Ἰοφοεί. 06 πὈϊΪἰίοι οἵ ἀονί]ς, δίς. 296. 
Ῥδοῖγο ἰοῦ Ὠΐηρο Τογυϊἀάδη, Βυ τ. 229, 246. 
Ῥονοϊομαιοπῖ, οὗ Ομγίδεδη 116. Βοσι, 21:4. 288 : οὔ τιδηϊκινᾶ, 

Βονυ. 8. 
ῬοΥ , 16, δοό ΒΑΤΑΝ; ομδσδοίοσί σεῖο οἵὗἁ, “ο 299 - ἙοδΠ.- 

ἄγοι οἵ, 1 ϑοδῃ 106 πη.; οοπάουπδίίου οὗ, Τίτα. 39, 40" 
Ῥγοδοὴΐς Ἵοομπάϊίίου δηὰ ἤαΐαγο ἀοδίγν, ἃ Ῥεῖ. 29 εᾳ.-: 
οὈηϊοο τ τἢ, Ἐρἢ. 170, 221 ; (Δ}} οὗ, “οὶ 29, ΤΊ. 39, 
40; τοϊδείοῃ οὔ ᾿ιϑαϊπβοπάοια ἴο,  (Ὀγ. 212; ἃ σοῖν- 
ἄογοσ, Φοϊη 292: ΠΟῪ γοδίδιϑα, 1 Ῥρι. 91. 

ῬοΥ 6, υεϊοΥ οἵ, 7.5. 84, 39; οδοὲ οοἱ ὉΥ Ομ γί, δοὸ Ἀκδθο- 
Ὠἰλοδ; Ὀγοόθηξ οοημά ἰοῦ δηὰ ἀεθηΥ, 2 Ῥεῖ. 29 δᾳ.; 
ἀπο πῆς ἰῃ ἀοδογίβ, Μ͵κίι, 26: οχίδίθηςο οὗ } 
112. ἰεκίοη οὗ, λἴαιϊς. 47; ὕο ΡονοΓ οτὸσ ἢ α, Ἀζετὰ 
τηοητίου οὗ, ον. 86; ὨΒοδίμοη δδοτί ὅοδα ἴο, 1 Οὐγ. 118 - 
ἴ9 εἐονϑῇ, μαζϑυὶο οἱ, υκο 184, 18δ᾽; νοσδδΐρ αἱ 
Ἐν, 80 

Ῥϊδοομοίο, 86, Αοίᾳ 111, Βοπι. 3356. δε Ὠοδοοῦκ. 
Ῥία!οςι, Ατασθθβη, Ματι δῦ, Αοἷϑ 8395; δ} 68, Γπκο 8δὲ: 

Ἡοῦτον, Αςεἰς 395. 
Ῥίδϊοκασ, ἀἰἀαςέα, 80 ΟΥ̓́ΌΥ ΟἸ χίσε, Μδις. ΣΉ. 
Ῥέκμπα, ἊὉ 9600; ἰοτρὶο. οὗ δὲ Ἐρδοϑυκ, οὶ 358, 300, Εφδ. 

12, Δδοίω. 
Ἡϊοιϊοπητχίοο οὔ [89 Βίυϊο, Ἀΐδεϊ. 10. 
ΙΘΥΜΟΒ, ο. ΤΠΟΜΑ ΑΝ. 
-------Ο-.-. ι)ιόυϊϊπὰ τλα, Φοθη 31δ, Νοίε. 
«ὨΐῸ [τῶ Μοὶ, 462, Δίοίε, υκὸ ἀπ, Φοῦ 908. 
ὈΙΟΙΕΤΊΙΑΝ, Βον. 17], Δι οίο, 200, Αισίε. 
ὈΙΟΝΎΒΙΟΝ ὁ Ατγοοραρίϊο, Αςῖς 326. 
ΘΙΟΒΟΊΤΒΙ, Αοῷ 470. 
ὉΙΟΤΉΕΡΗΒΝ, 8 ΨΦόμη 198, 200. 
Τϊἰδεὶρ)υ5 οὗὐ ΟΠ δῖ, ἴο, ὁε6 Αροδίϊοδ; οδἱἹ οὗ, Μέαῖὶ, 98, 10Ἱ, 

Μιντς 20 βκβᾳ. Φοδῃ 9] 84: ἰδοῖσ  Βέατικ 0]: 
ΟἸτίαι 5 τομκαγὰ ἕογ, αι. 2.2; τοῦ ἀεροηάσθορ σ8 
ΟἸιγίδι, ἐδ. 814; ἀϊαραο8. οιποη, ἐ". 365 δὴ, 10Κ6 δὴ, 
84: τοῖν σουδῖδ Γοσροοης Οὐτίαι͵, δέωατί. 303, δ56: 
εἰ γ ἐΡΘΛΡΆΘΙΤΥ (0 ὑπ ογῖ ιηὰ ΟὈ τσὶ, ἐ". 290, 3... 318, 
326, Μίατις 45, ᾿ηκο 2853; τπιροεῖης οὗ αἱ Ῥεῃηϊεοοας, Ἀςὦ 
21 κη., ὉΠΌΘ]Π]οΥ͂ οὗ, Νί τς 159 μᾳ., 16} : φεοζεῖ, Φοῖχε 138: 
τοὲν τ ΠΗ σα] Σρδ], λ.6τ|, 942, Ια 9]. 

Ῥ δε ΡΙ 6 οὐἩ Φοιη, λ[αις. 170 δη4ᾳ-. 203, ᾿ῦΚο δ9, 115 καᾳ., δοδῃ 
13, 99, Αςῖδ )48 βαᾳ. 

δε ῥ᾽ οδηΐμ, ἴσο, σα σβοῖοῦ οὗὅἃ, Φόθ 9537, 299, 
Τὶδοὶρ! πο, σΏΓΟΙ, οχογοίθοά ὈΥῪ ἰὉ9 Αμοκίϊοα, 1 ὅυσς. 1 

ΤΌσεδα. 169 κᾳ., Τίπι. 26, θὲ: ᾿χορος δηδδ οἵ ἡ (ως. 1 
ἊΣ 120, 2 Οὐτ. 85, Τημνδα. 1689 δη., 162, Τί. 28 : οχσϊε δὶ 
οἴ, 1 Οὐτ, 90, 110 δᾳᾳ. ; ἴο 6 τὸ εἶπὶ ποι, ἐὸ. 90.118 καᾳ.; 
2 πορίοεοιϊ Ἰαπιοηῖοι;, ΤΏεξδα. 16] βηᾳ., ΤΊ. 28, οὐ : τ τ 
ἴον, ἄμτι. 325 βμῃ4ᾳ., ΤΏοδα, 150 βᾳ.; Ὁ ὈΘ6 οχοσοιδοῦ ἰ 
[8 ῬΤΌΡΕΙ βρί τὶς, ὦ (ογ. 217. 

Ῥδοοῦγερα οἵ (Ἤτίκι, Φοῦη 215 844., 422 4η., 433, Ατἴο 9 : ἐδομαν 
ἰοϊ]οκίοι!, Μκῖῖ, 418 844.. Μετ 129 τας Τχο 36Ὰ8, 
317 βηᾳ., 3.3, 326; ποτίχα οἡ Μεῖϊ, 421, Μοσὶ 130. 

Ῥδοτορεποίοθ ἴῃ τηο Οὐδροὶ Ὠπτταῖνοσ, δι] οκοὰ, ἰθ σοξργεηοθ 
ἴο, πὸ ὈΪ πὰ πχοὴ δὲ Ζοσίοπο, Μδιῖ, 369, Μοτὰ 1085. 1κὸ 
252. (Π6 ποδη οὔ δηδδη, Νωτκ 68 : δρρδασοσιογ οὗ 
Οπτίσι, ἐδ. 159: ΟὨγίδι ΒΒ ΘΠ ἰπίυ Ζεταδδίοσι, Βδιξ. 
87] ; τοδυττοοποη οὐ ΟΠ τε, τὸ. δὲ] ; 9 ἵετο 
Σδηἡτγηοηΐ, ἐδ. 402, Ματὶς 122; οἱ ποκίηρς οἵ (86 
Ματὶκ 32: ΟἿΓ οἵ ἴμο οτιοϊ χίου, αἴ, δ 5, ΜῈ ΣΝ 1Ὁ 
ἀοτηοηΐπο αἱ αδάλγα, δίατι. 164, Τλιῖῖκὸ 135: οδΠΠὴσ 
ἀϊδεοίρ! οα, ζυϊκο 81 : δοηήίης ἔποσο ἐογί, Βασι δ: ο- 
τοὰ δηὰ Φοόδη, ἐδ, 68 ; [τὸ Ῥωδδουού, Ἀδἰ. ἐξὲ νηῆη., 468, 
Ψοη δ62 κη., δ69 δ. : Ῥοΐοτ᾽᾿ 8 ἀδηίδιὶ, Μαῖι. 493. Μεοτκ 
146, υκὸ 5354 ; ρτοθοδἝης ἴο ἴ86 ϑαπιαγίίδ πα, Μαῖς, 185, 
Φοιιη 166: δΕΠΠΠ πω οὗ {ἢ "9 Ὁριροσῖ, ἔπικο 132. 

» ἰη ἴθ Αςῖκ, οοπουτηΐης Φπάμα, Αςῖ ὃ, 20. Ἐποῦ- 
ἄδ8, ἐ". 98 ; ἔπ Ῥβη} 5 ἀάγεια, ἴδ. 249. 

Ῥίδοιδοα, οὔτ, Ὀοῦπὸ ὉΥ ΟἸ τοὶ, Ἀξοιὶ. 158. 
Ῥ᾿πί πιογραῖθα αὔδοϊίοη, ἤοσι. 205, Δ οέε. 
Ῥἰδουθήϊεησα, ἴπΠ6 τηοίδοῦ οὗ εἶπ, ἜοτΩ. 1857: 1 το δου ἴὸ υὉ- 

Ὀο] «ἡ, Βοπι. 8353, Ἐρῖι. 74. 
ὌΪαρΟΠβΉ ΠΟΙ, δος σονοηαπῖ. 
ἰδρουπίου οὗ ἴδ 6 δασὶγ ΟΠ γ κι δ η8, Αςἰ5 216: οὗ ἴδ 7επ, ὥ. 

97. 
Ὀἰνονα! [ο 6, οὐὗἨ ΟΑἸΠν, ΘΟ]. 41; οὗ χἰἤδ, Αοὰ 225,1 Οὐ. 534), 

257, 260, 263, ΤΊιοδα. δ3. 
ὈΙν παιίοη, σία οὗ Αοἰβ 309. 
Ὀΐνηο παῦιτο, 2 Ροΐ, 12. 
Ὀϊνίπηο τηΐη κα, ἔβυ Πἑαγ Σ Ἡιτ, Ματκ δέ. 
Ὀϊνίη! θα, ποραίπθῃ, 1 ον. 312. 
νιν οὐἩἨ Ομ γίβε, (6, Ῥτοοῖν οὗ, οἰ. 168, 339 408, 1κο 532, 

86, 316, Φοδη δὲ βηη. 397, Αοἷδ 134. 110, 188. 84, 
807 54η., 331, 347,418, Νοίο, 437,1 Ουτ. 21 ϑα., δΆ, ὃ Οὐ 
103, ὙΠεαα. 12, 59, Τίπι, 31, 45, εξ 16 ἢ 
ἄος ὮὈΥ Ηἰπι, δἴδλις. δθ0, κα 110, 3328. ΣοΒὰ 190, 

ἕ 
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215, 332, 335, 447 : ῥγοοϊαἰπιοᾶ Ὁγ Ῥαυΐ, Αοίϑ 180: Ῥο- 
ἀογ᾽9 ἰ ΠΟ ΠΥ ιὸ, ὅ᾽). 48 κᾳ., 90δ, ἱπιροτίβῃοο οἵ {Π9 
ἘΟΤΉΠΙ͂Β, Τίπι. 16; 1͵8ὲ οἵ μειδακοθ Τοϊοναηΐϊ ἴυ, Βοηι. 

γένια, “ (Π6 ΗοΙ͂Υ ϑρίτγίϊ, Αοῖπ 87, 1 Οὐγ. 86. 
Τϑθέν ίουθ, κπποπς (ἰΠτγμηβ, Ατίθ 28, Βοπι. 448, 4δέ κ»4., 1 

Οὐον. 32 δᾳ., δ δοα. Ουηϊυπίπ, ὈΒεϑδηϑ ; ἴῃ ἴδὸ Ὡ- 
χαΐϊν, λέ τὸ. 19]. 

Τλίνοζου, (τὶ 918. νἱονγδ χοθροσίην, Μη. 11δ, 340, Ματκ 96 
Ψυκοὸ ἐδ; ον οὗ, Ερη. 2υθ, Νοία; ΚΙοΌΠαΒ οὗ 

Μτα. 11, 1μαἶκο 200, 1 ΟοΥ. 14 8η., 149 84. ; Μοθιϊο ἰδ 
οὗ, Μμἴ. δ2, 11, 3:9 βη., Μετ 90 βη. : Βοιμ. Οδ. ὰαν 
οὗ Ἀζμτί. -11ῦ, 439, Φ4“0, Το 250; ἰὼ νυ τοῦς δὰ 1ἃ 
τίχιηι, 1 ὐτ. 144 54. 140 8η. 

ἩὉ)οσδδοῦ, Γι}... 1.5. 
Ἰθοσοίίππι, 51 κεἰ. 271, 2 Ῥοξ. 29. 
Ῥοεῖον οὗ υἱν πὲ ἐν, 6|6 οὗ, ΜΕ. 410, 
Ῥοσείηοα, ον -1, ἰοοά ζος Ομ τβίίιηβ, 1 ον. 2 ; ἱπιροτέ ον 

οὗ, Τί. 9; [π’οπμ ΩΣ ᾿πιξαγυ τη 8, 1 ὗον. δθ; ἴοεῖ 
οἵ, Ζοη 246 βη., 252. οὐπιϊοη οἵ αὐάιτειδμαϊηί, ἐδ. 
248. ᾿ 

Ῥοκπ, ἰὴ τ 6 Ἐλιαὶ, »ἴαι, 282, Ταϊτ 256; υποΐϊοβη Ὀγ 186 Νίο- 
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ΤΏοδα, 19,1 Ροῖ. δ0; οἵ σητδιίδορ, 1 ον. 103, ΤΏοοΘ, 10, 

Ἐσχοϊ οτιθηΐ, γϑ βίου, Τμ δα. 132. 
ἹἙχοοπιπιυπίο ίοη, ΟὨγίσείδη, Μίαει. 329, 390, 1 Οὐγ. 11] φ4.: 

50 οἵὨ ἰη (89 ΘΑΥΙΥ σμυγοῖ, 1 ΟοΥ. 110 Ὅ4ᾳ., ΘΑ]. 19, Τίαηι. 
426. ον δ, Μαῖῖ, 8529, 3.0, Φομὴ 310, ἤοιι. 802, δΝοία, 
803 κη.: Βοπιλη Οδίῆ., λαοῖς, 829, 1 Οὐ, 110; 05 βαξζυγο 
δηά οηι!,1 Οὐν. 120: εἰφῃῖ, οοοκδίοῃ δορὰ ατουπὰδ οὗ, 
ἐῤ. 111 δα. 

Ῥτρξοσιν ἐρμιὰ οὗ, Νίοιί. τὶ. δα. ; ϑοίϑποοθ δυχ Ἰΐδγγ ἴο, (δ. 
Βη. 

Ἐχοροίίοα, ἀοδηου δὰ ὑγποίρ]εα οὗ, οι. 9 : αρ»»οἱαὶ, (ὃ. 16. 
ἘΣΒΟΓΊΓ ΟΝ, πο λοι, ὃ8ὅ ; σιυῖθα!, Τμοδα, δ. 546. 145 . 

ἢ ο οἵ, 8δ. 
Ἑχοτείοπι, τίς οὗ, Μαιῖ. 166; πιοοὰ Ὦγ [89 Ῥδιαείφοοο, Μδιί. 224, 

ΚΟ 158, 
Ἑχοργοίειδ, ον ἰδἢ, 0Κὸ 183, Αοία 363, 
Ἐχροτίομοο οἵ {πὸ Αροδίῖοα, ἃ δοῦγοο οὐ δἰ γυοίοι, Αοἱα 932. 

οὗ ἴδ. χοδροϊ, ρογβοηδῖ, 66]. θέ. 
Ἐχρίδιϊου, ἰπ ἐπ ἈΓοδαίο εἰ τυδ] Ηεδ. 1562; οἴ ΟἸτ οἱ, ὐοδα 86 

ΠΝ 2 (ὧν. 102, ξρίι. 386, ΗἩοῦ. 168 νᾳ.. 1 Ῥεῖ, 49. 
Ἐχροαίϊτοἢ οἵὉἁ (6 δοτίρίιγρα, Μοιτ, 16. 
Ἐχιθγηδ) απ [πη το  κίου, Μη. 127, 1.8, οι. 126, ἤδΥ. 116. 
Ἐγο, εἰδὺ πδρὰ [ἡ ἀΐφοαϑοα οἵ ἔ1ι6, 908 807 : ΔΩ ΕὙἹ]͵ Μαι.1 

8354, Μίατγὶς 66; υδϑοᾶ 88 δῇ οὐ οφθῤήκν μας Μαιι. 139 " 
"1. 32, 926, δεῖς 900, 170Κο 187 φᾳ. ; ἰυσὶ οὔ ἐμο, } δοδλπ 

24. 
Ἐγεα, Ἐλδτν πονενν οὔ ἴδο, 4]. 107; σγταδοὶοαῦὶ ἐπροτῖ, 

αν, 23. 
ἈΖΕΚΊΕΙ,, ὁδολτ  οΩΥ7 οὗ, ον. 4δ. 
ἘΖΒΑ, Βυοῖκ οἵ, Βογ. 6, ̓ ς 

6, ἀοδηοά, ον. 12, 
ΔοΌ 166, οὐχη!νο δηᾶ μοι οηδὶ, 1 Οοσ. 17|. 
ΔΕΗΠ, ἈΊαις, 8538, 

Ἑαϊιδι, δαδιγαποο οὗ Το 110, Αςἰδ 1δ0, οι. 16] νᾳ., 26], 
264, 282, 291, 1 ΟὐΥ. 92, 200, Ἐρ᾿. δ0, Τίαι. 89 φᾳ., Ηοῦ. 
184, Ψ“ὑλη 127 νηᾳ. 176: Ὀδαίπη!ορθ οὗ, Ματκ 90,01; 
ΘΟ οὗ, ἤοχῃ. 358. ΟΠ τίσξ ἃ δαῦ]οοῖ οἵ, ΗΘ. 198 “4: 
φοπηθοῖϑα ψ τ οοιέραείοη, Ποπι. 341, 852 καᾳ., Ηοῦ. 76, 
99; δὰ οοπροίϑῃοο, Τίμι. 26: ἀεδηοά, Ηον. 183 δᾳᾳ.; 
ἄοστοοῦ υἵὗἡἁ, ΒΡΏ. 67 ;“οηἰδυδίδδιη οὗ, [κὸ 28: δαϑθῃσ9 
οὗ, ἰδ. 26ι; οὗ ἔρασ, Μαδτὰκ 47: ἔπ! δ οὐ [|κὸ 2817 
ΤΏθδα. 49: [ὦ γο]δτίου 0 ᾳατδοοῦ, Μοῖς. 176: στον ὁ 
ΤΏοδυ. δ8 ; δῇ αἰαὶς οἵ ἴμ9 Ὠφαγῖ, Αςῖδβ 74 οη͵ Βοια, 8347, 
8353 8δ4ᾳ.; οὐηηδοϊοα εὶ (ἢ Ὦ 1 ον. 222, Θκ6!Ι. 130, 
Ἴμοοι. 16; ἱπιροτίλῃοο οἵ, Ηοῦ, 89: [πξο] δος} δηά 
τῶογαὶ, Φυδη 67; ψασιοδ᾽ υἱθ οἱ, Βυμι, 146, 744. 28 κη., 

8, 86; νασίοῃφ τον 
166 : δον ὉΥ 8 υὶγ [ἰ{6, 
Ἰνίηκ, ἐὁ. 3818 : οοππμεςῖοά ὑπ ἢ 
198. 60]. 14, Τβεσα. ΒΊ, ΤΙ 
δύτο οὗ, οπι. 383, 886. 
Ηοῦ. 186, 1 Φοῦπ 164; 

Β ς. ξ' -} 

146, 5.6. 28 5η., 39, ΒΤ δΒαᾳ. ; Ρογιρδηοηῖ,  Οος. Σ78, 216; 
Ῥόνεν οἵ Μαῖῖ 114,1 Οὐς. 23), Ηοῦ. 185, 186; φ 
οἵ ἴῃ ὑγαγοσ, [κὸ 286], ἰδο τεέδυὶ “ πέϑενιδε ὧν 
ΕΡΡ  Δτῷ ΞΤ ὍΕῚ τι ρυσπΟη ον 18,1 Ῥεῖ, 

, θ2 ; ργυροσίίοη οὗ Βοπι. 38ὲ, 389 ; 1 σε ϊδσίοι ἢ σεθ 
Αοία 318 δαᾳᾳ., 1 Οὐνε. 6ὲ, Τίπι. 16; "5 οσηδεεῦοη 

ΠῚ} σοροηΐλπο", ἴσο 281, Αςεὶς 376, 381; τι φμίρουν- 
Ὧρδδ Ὁγ, Μαῖϊ. δ], Βοπι. 341 δᾳᾳ., δέ, δ ἐς εθ- 
αἴοοο ἰο βαϊνοϊοη, Αοῷ 309 κν4ᾳ.. 1 Οὐ. 48,1 ζοδη 16ὲ 
84.: ὙἹιουΐϊ οἱραῖ, θοῦ 622; κἰερδσέμραι 
199; δῖ οὗἁ συδοορΡΈθ}}  γ τ. Ἐεαα. 152 - σγπΐσει αἵ, 
Αεἰδ 206 ; ἐθηιρΟΓΆΓΥ, ἴλὐκοὸ 1530 : ἰσίαὶ μ᾿ 
189,1 Ροῖ. 1: τσυο διὰ δρραζοιῖ, Αοσὰ : 
ἢν οἵ, Βοεη. 341 να4., 541 - νἱοϊοτιεα οὗ, Ἠεῦ. 1 
161: νἱγίυοα οὗ 1 Φοδη ἴ65; ἘΔΙΕΐης ὮΥ, 2 ὑε. δέ; 
ΘΟ δ ἴῃ, Βοια, 415. 105 γυϊδιίοῃ ἴο πόγὰα, ἔχικο 150, 
Βοτα. 96 5ᾳ., 100, 10Ὁ, 136, 139, Οα]. 140 5ᾳ.. ΤΉ ταε. 48, 
4ιΔ. 82 δᾳῳη., 89, ἘΕΕ δ1; οἵ 
οἔιϊιπηο Α 42. οἵ Βεαιϊμαξοῖωα, Μδις. 43, δ): 
οὔ (9 ἀτυὺ ὁ. 60 νᾳ., [Αἰκὰ 11], σι. 350; οὗ 
ΨΔαίγυδ, Μδγυ, δΔΌ, Βυιϊ, ὙΠΔΣΩΔΙ, δος ἔλοδα τπῤἷσγᾶε; 

ΕΑΠΤΏ, οοηΐοδαίο!δ οὗ 1 Οὐογ. 81 54. 
ἘΔΙΘια! ο6ε, ἰτωηρογίιη!ξ ἰη ἃ πόληϊοιος 1 Οὐσ. 88,91, γν." 

10 ἘΤΟΜΒΠΙΒΌΠ ΓΟ 204 »η., 249; ἐπ Ἠτεῖθ ΓᾺ 

[μἴο δίῃ, λίδτι, 499 πηα.: ἵγοτῃ χτοο», Ποῦ. 
3 ἀν Βρι. 12, Νοίο, 114. Ηοῦ. 114 νᾳ., 118. 

58η 
Βοῖα. 441, ΔΛοία; ἃ αἀἰνίπο ἱππεῖ πἰίση, λέδλις. εἰ ἔφα, 

49 

: Τίπι. 89. δα.; 8Σ; 
Βοτρίυταὶ νον οὗ οι. 651. 

Ἑασαϊνο, εἰδὰ ὕὑγ Αζαῦυδ, Αςῷ 221]; αγιθοϊιπεὰ ἐπ Αρο- 
ἜΣΤΕΝΕ. ΜΕΥ, 105, 173, 174, Νοία. 

Ῥδς, Μαί. 
Ἑαπδιοίδπι, δε πίδα, σοῦ π 364, 800; Ἰοχαῖκιῖο, Βοει, 156 : τι} 

Ἰουκ, ἐδ. 2,399, Τπεας, 13... 
Ε τ τυκο σὴς 
Ἑασιθίης, Ἀἴδιϊ. 114, 196, 196. 
Ἑαδιῖοι οἵ ἴδ6 ψοτ] ἃ, Βοπ). 389, 

Ὀοηοῆίδ οὗ, Αεῖδ 2έ0; οἵ ΟἸσίβὲ, Μαοξι 81, Ταῖΐκο θὃ 
γ8 οὗ, Γαι, 82. ΟἸὨ τί τη τδάοσωῃ ἕῶ Ὧν, Οὐϊ. 

δ, δονδῃ, Με. 122, 126, Αςν 456. οἵ Φοδ π᾿ ἀὲοοΐ- 
διε, Μλῖς 110 βᾳ. Ματὶς 0; νταγυῦδ ἰτιὰδ οὗ, Μασῖ 

; ῬΓΟΡΟΥ ῃοῦνο τ, Μαῖξ. 110 847, 1κὸ 90: Βοῦι, 
Ομδ). ἀοειχίπο οὗ, 0κὸ 90. 

ΤαῖθοΣ, ἔχ Ὠδτὴθ δρρίἰοὰ ἰο οὐ, Μέαλιι. 213, ρθη δ13, σαι, 
861, Ερὶ.. 5 9ᾳ., 128, 194, ἦα. δ); ἀρρι!οὰ ἰο ἃ ἴαδοδες, 

κυ, οἵ Οδτοδπα, Αοἰν 218 ἜΝ 102, 2 Ῥεῖ. 26; οὗ φξουὰ 
τηδῦ, ποῖ οογογοα ἴῃ {6 6, Αοἰν 296, 297; οἵ οἰδιοτα, 
Φαδαὶ γ ϑδοο, [ῷπκὸο 107, 108. 

ΤωαΣ, δι οἵ, Ματῖς 47: 26 8 πιοῦνο ἴο τοροπίδηοο, Ἐθεαικ 68: 

ΤΛΚΟ ΠΡΟ ΤΌΣΟΙ 
Ῥακρτίαϊ, ἴΠ6, ΘΟ τίδί᾽ δ τοῦυκο οὗ, Μαῖὶ. 161] να. 
Ἑοδοὺ ἄσγε, ΓοΪ 680 οὗ ΦΙ Οἵ, λοι! δ10 
Ἑεαδὶα, οἵ ὨΒοοίδοῃ, 1 πφ00. δονίαν, δοδο 198, 959. 
Ἐοοῖ, Ὁ, ΠΙᾺ ἴο ὥϊα τῖοσα, Τακη 812: κίσαϊηρ, ὅδ. 125: 

ἩδοὨη τ, 463, δ33, ὅοδηὴ 8371, 401 δῃᾳ., 415; ἐγ" 
ὈοΐοΑ] τε ΜΟΥ ἐν 

ὐπαε Ὁἷν ΓΒ, Ας 41δ, 4298 : ῬλῈ]Ὲ δόάγοοι αδυξα, δ. 
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Ἑεσῦ ναι, ἐρροξηϊοὰ Ὦγ σἰδίο οδυτοῦσα, Μαοῖὶ, 839. οἵ ἔο Αϑοδῖ- 3 Ἐσϑηςδ στονοϊα ου, γχελεῦινο, ΒΑΥ. 496. 
εἰοι, ἐδ. δ6.), Μοὶ 163, ΑςὉ 9; οὗ Οὐγρυε ΟὨσίοεὶ, σόβὸ ᾿ Ἑτίάαγ, Θουὰ, Μαιξ. 633. 
131, Νοίο ; οὗ Κασίος, Ἰάδιι. δί3,1 Οος. 119; οἵ Ερέρθιδην, Ἐτίδη, ϑο οὗ 86 ποτὶ Ὀγ Οδτίεῖ, σον 544. 
Μαῖὶ, δῖ; οἵ 189 ἔιτοο Κίηξα, (ὁ., ὑό.; οἵ τρλσίγτε, ἰ τὶ οι ἀδ!ρ, ψ 1 ΟἸγίδι, ὕοδα 68; Οπτιδιίδο, ῬΏΠ. 46, Οὐ]. 10: 

χγδοιτε, εὸ ΕΩΈΒΩΙ Ἐτίηροο οἵ σία ξασπαεῦω Μοῖι 175 ρα, “7 , 896 ὍΘΙ. οὔ δον Ὦ τι. 410. 
ΥιοΙά αὐ νιοοὰ, λέαις. δυό, δΟΊ. Ἑτοςε, Ηδν. 20, 29, ῃ ἘΞ 
πααστ, τι, ὙΡ ἀξ ΚἹ Ἐρατϑὶὶ μέρα κθῚ Ἐτεΐϊ, ἀἰἤοτομι ἔγοαι ῬΏΜΗ, Ἰδ. 
Τὶς χοο, Μαίς, 380; συγαίηρ οὗ ἐδο, (δ. (δ., Ματν 112 54. [ ταί, Μδίς. 144, 146. 1χΚο 107; οὗ διὰ, Τακο 261, ΤΉοσα, 

ἔσο αν φνν μὴν Κα Ἐὴὰ δ’ δεῖ στο αὖ 49. οἵ τοροδίδωοο, Αςὶδ 4.0: οἵ τἰκιϊθουπηεσα, ἃ (Ὁτ. 

στο, ἐαράμα α λέμει τῇ, ἢ ΤᾺ, Τὰ, Ταῖχο δ ; ϑασθωοο οἵ, Ἐπ δ Νὰ εὐ: εὶ ἐμ ἐπ πος ΔΝ ἘΣ Θ 

ἤ ρσβθας ρρδοωις ΗΝ νοῦν τὴ 5 εἰν 5 τ. ΒΕῚ δῇ: ραπιμβπαοαι νγ, μὔρ τορὸς βαὶ 

19, 106, 197, κω ῤύων . δἴοκχοη οἵ Θοἀ 
185 Τοδα.117 : το εῦοθ οὗ, Αςἰ8 51 8θ4.: ποεῖς οὔδοϊξονοτ 
ΠΡ Ὲ} ἘΠῚ ἐν, 1 Οὐν. 16, 18; ἀεαίτυ 

ΠΕ ς δα ἀρ ΤΥ ἫΝ 

488. 
ΤιθμοΓ8 οὔπιϑῃ, Με. 92. Ματῖς 20 8η., ἴλαῖκο 88, 
μὰν σγτουοϊεπι οὗ ἰ00 παμρος, δίς. 118, Βου. 1δ. 

εἰδηΐστη, Βοσ, 104. 
᾿Αορμῷ αγταῦυοϊοαϊ ἘΡΡΟΤῚ ὉΠ ΠΟΥ, 105. 
ΕἸΑΌΘΕΥ, ἴο ὕὉ6 δνοϊάδα, Μλε. 207 
ΤΊεβα,, ὅδο οἵ ἴδ ἔοττα, Βοτω. 6], 235, 1 (ον. 43, αὶ]. 142. ςο» 

εεῖ οἵ νὰ ἐδο ΒΡΙΠΗ ΠΕ 142, 144: οτυο χίοη οἵ 186, 
ἐὺ. δον εἰ 146: Ἰυδ οὔῖ ὁ, Ο(]. 108, τας αεἰη ἰῃ 16, Βοπι. 

εἶτα οἱ 86, ΡΒ τ 8η κίπς ἰὼ πα, Βοαι. 
πῆρ; ρόδο, Ἡακοαα οὗ μων δὴν 480; ῬΟΙΧΣ οὗὨ ἰδ6, 

ἘΠΕΘῺ δη ἃ Ὀϊοοά, Μέαἰς. 296 δ5η., “οἱ 223, 1 Οὐγ. 541. 
ἙἸΘὮ οἵ ( ΟἸμτῖ, σολπ 293, 227. 
Εὺιχηξ οὗἩ Ομ εκξδβηδ, βϑη δ οπτῦϊο, Μέδεξ' 192 δᾳ.,, Αοἰ 8683. 
ἙΠοοά, ἴδι6, ὁ066 Βοϊυχο, 
Εὶοοάδ, ογελῦο οδὶ ΘΟ τῷ οὗ, ον. 2309. 
ἙΊοοΣ, Ἰμτοκπίης, Μδῖι. 

δ οιϊοπίπα Ὀμείκον ἐπΟΣ ΟΥ̓ Ωρ 
Ἐοοὶ, Ἅδις. 114. 
ἘοοΙ ομπεα οἵ Οοά, 1 Οὐς. 39. 
Κύρῖν ἘΠΟ ΡΟ καὶ Σοδδηΐϊης οὗ ἰδο νοτὰ, Μαδιξ, 394, 8398, 

ἙοτΌοογδηοο, Οπ τ διδη, Μαις, 117 
Ἑογυϊ δ ἐλ] ἐπέτοντο ἴοσγ, Βοπι, 2929, 246, 
Ἐοτεκηον]οάμκο οὗ οὐ, Μαίς. 381, 416 Φοδη 5 Νοία, Αοἴα 

Βρεα, δ σαν 1 Οὐ. 4, Βαϊ. δῆ, , 11,1 Ῥοὲὶ, 12. 
ἘΟΥΘ ΟΣ ΔΉ η,, δὸσ 
Ἑοτείνοποε, Όσαδη, Μία. 332 546. ἴὰ τακε τ 1 Ῥοῖ, δδ.: οοΠ- 

᾿σδεῖοὰ πιὰ ἍΤ Μαῖὶ, 84 ἀξ} ΦΧΑΣΏρῖο οἵ, 

οὗ τοὰ 
,. Ἀλες. 108, 298, 3832 μον Φοδὰ 6175 ὁοο0}- 

Αςὰ 20, φη86η., 1 708 
4. ; ῬΟΊΤΟΣ οἷ" δ Ῥ»τοοῖ 

οἵ Ολνιοῖν αἰτίην, ὁ 9 86; δ᾽οτηθηῖ οὗ 1 
Ζοδ 40; ἃ εἱᾶ οὐ ὧοά, Ασῷ 99, 1 σοΒ 67; οοπυοοίοά 
«πὰ Ἰυδθδοκιοη, Βοῖη. 148; δοδουρηξ πη ἐδ Ἰωτγὰ 
Ῥταγοῖ, Ἱπαϊῖ, 126; τοσυ οἕ᾿ 1 Φοδῃ 6. 

Ἑοττὰ διὰ δυραίδηοο, τοἰ θα Ὀοΐτνοοῃ, ἈΓδίς. 171 
ἘότΩΝ, το] δοθ Ὄροπ, ἘΠεπα. 44; ἰη ὑγᾶγοσ, Μδιὶ. 1 “ “4. 
ἘΟΡΟΙΚΕΙΟΝΕΥ Οὐξ. 135 καη,, 136 ΒΥτΑ ΟΙ᾿οΔὶ υδο οὗ ἐδ6 ἰοστο, 

ΒΟΒΤΟΝΑΤΙΝ, 1 Οοτ. 359. 
ἘΡΟΓΙΥ, δγταῦυοὶ απ οὗ [Π6 πυρηθοῦ, δες, 87. 
τὐκοδόνὸμρ δυτο οὶ! στὰ οὗ 09 ὨΌΠΩθΟΣ, Μεῖί, 49. 
Ἑουοῦλίο, πγαν"ο δὴ οὗ, Βδυ. 18. 
-----.---.---ὄ οὐτὸο Υἱτείη, ζοδη 181. 
Τουτ, πγιθο πὰ οὗὨἨὨ [᾽0 πυτηνος, Ἀ[διξ, 256, 817, 98, 1833, 996, 

Μοσὶς 1.3, Βον. 16. 
Ἑουτίοοῃ, γι. τὰ οὗ τ5 ὨΌΣΩΡΟΥ, Μαΐϊΐ. 40, 
ἘΟΌΓΙὮ Οὐξισηδηπηοῇ ἵν 
Ἐν α, ἰὸ Φοεύρα οι, 

80. ΤΙΞ 22, 2 σομῃ 1881 Ἰράνιάαν Ἔρς, τὲ 
Βρίτιι, 2 Οὡς. 41, δῚ, δ8, 60. 

Ἑτοοάομ,, ΟἸ τ σεΐδη, δθ6 
Ἐχκεάστη οἵ ἴπ ΜΠ, ἀεοίατοι αϑά ἱπηρ οᾶ, Μέδιε, 587, 415, 

Νοίε, Αςῖδ 51, 268, 445, 2 Οοτ. 42: [(6 τοϊοδιίοη ἴο ἴογο- 
οτἀϊπαιίοη, Μιδιῖ. 381, 416, δΝοία, ἔνικο 235 νᾳ., ϑοδπ 220 

- Αεἰ 2δ., 259, Βοι. 118, 278, ᾿᾿ 8329 
κ᾿ ̓ ΔὴΣ κῷν ἦρεν :: 1τ6 τοϊδί θυ το δαψετεπὶς τασο, 

εἀφενσρε τε ς τρυφερά τῶν μροφρινόμνσν 

ΞΕπυεατ μὲ Ἐαρστεῖς μμεῖδαην λας ατε, ἀπ, 06, 1κο 141. 
Τα, 

᾿ἰρ δροὺμ σὑουά, ἐμ, 118 μος βττλνα ἴο ἔδο Ὁ ΤῊΣ 800, Τκο 
1δδ. ον δ} ἔμ" Τοδροσϊρ, Ταϊϊζο 217: δβοογοῖ Ὧοξ 
τονέαϊοὰ, ἐδ. 251; ΣΑμυρυςα οδεμνσεει οι 856, Το. 
ΤΙ κα. 

ΟἸΞΡΔΝΗ 56. 

βαμᾳ μαυρόνν Μαῖι. 164, ΜΜατὶ 46, Το 136, 
Οδάδλγθῃρ,, ϑοο ἀδάδγα. 

Αςἰα 300, 301, Βοπι. 4δ2, 1 ΟοΥ. 80, 8 Φοδ 198. 
ΤΣ Εν εθμν τὴν πλῷ τα 1)ἙῬοΙι. 12: στοδεν οὗ, ΘΑ]. 2 δᾳ., 4. 
Οαϊδείονα, ἘΡίθ[19 ἴο ἐδ 6, ΔΗΔΙ δἰ 8 οὗ, Βοπι. 2], 64]. 6. φη4ᾳ.; 

ἁλῖο, ἀκ. 4; “γεγο ἐδ. δ: ΤΣ ΒΟΓ» δὔδοιοη ἴον, 
4.9; οἰἠεοί͵ , οοσαδίοη, ἐδ. 8; μῥῖδοθ οὔ ουπιμοὶ!- 
τἰοα, (δ. 4; ΡΝ δ, ὃ; γα] δὰ δἰ αἰ δοδῦοο, ἰδ. 8 δὴ: 
νοῦ οἢ, ̓,δ.9 

Θαϊ οδη, Ὡϑτλθ ἀρρ οας ἴο ΟὨτ οἱ, Μδΐῖὶ. 4901, Φοῖη Νοία. 
Ἰυμυις ἢ ἐν, σδασδοῖος οὗ 1 14; ἐμοὶτ ἀἰδϊοοι, Μαῖῖ. 408, 

8354, Ας 854: δαρίοο ὮΡ ἰπ9 ὅοντα, ὕ0 ἢ 262 κα.; 
ἰκαξμμοε Ἔθος θτ Φ]1; Ὠδπιο Δρρ οὰ ἰο ΟΠ διδηα, Μαῖὶ. 

οὮ ἢ 
δώ πλτ ον οἵ [89 πδιρδ, Ἀδιῖ. δέ, 90: (ἴὸ {γθο οἰ εἰσ α 

οἵ, ἰ". 210 μᾳ.: ἀοδολτὶ ρΡοη οὗ ἐῤ. 94; ἀἰνίοίοπα οἵ, ἐν. 
θέ, 90, ϑοδη 103 : οχίδηϊ οὗ Μαῖς. 94; ἐἰκωουϑ ΓΤ ὦ ῬΟΓΝ 
ἴῃ, σοδη 263 58η.; ἜΣΒΡΗΝΝΣ μακο 49; ὈΟκΙηπἰπα δὲ 
Ομν δε 8 ποτῖς ἰὩ, Ἡ!ΐ8 τοαϊ ἀθῃοθ ἴῃ, Μαῖϊ. 91 
Ἦ!δ ουτηογα τὨτουὲν, εὖ ,. θὲ νη. 99, 1718, Ματὶς 
γίνη ἴγοη, Μαι, 288, 290; Η]6 ἀρροδιδῃοοδδ ἴῃ αἴτον 
ἩΐΪΐο τοδυτστοςοίίοῃ, ἐδ. δ48, 

Οα} 166, ὅοα οὗ δα Θἀδϑηποδδζοῖ. 

ΟΑΡΕΤΟ, Ἄνα ϑ0 σῃ, 880 οἵδ ἐδ 
ΘΟἈΜΑΙΪΕΙ, ΘΑΜΑΜΤΕΙ, τ ἀεο οὮ 97 

ἡκδυς  ὐϑν δηὰ ἜΤΙΑΙ ῬΑΌΪν ΠΙυσ ΓΑ ΠΟ Ὧ5 Ἵ Οὐν. 
ἐϑένα ῬΙΗΙ, δα, Τίπι. 12 δᾳ., 94, 113, Ηοῦ. 197 κ»ᾳ. 1 

Οδηκοϑα, Αςὶν 8504, 
Θεαπηθηία, ἰεαϊδ], Μδεί, 390 ν4.: οτος, Μοὶ, 118 φνα., ἔπι 

410; Ομἤομίαι!, 1Κὸ “δ; δργοδάϊπα οἵ, Μαῖξ 978 
“Ὠῖο, 90 οὗ 'Μοτῖς 81, Βον. 127: δυπιρο οὶ εἰς! Δ’ 
ὁ8ῆοο, Βον. ἐϑ, 127. 

οἵ Ομήῆοι, ΜΜδιὶ, δ98 54., Μασ 161, Σὔκο 874, 
Θδχγοου, Μοὶ. 72. 
Θαῖο, πὸ οὗ 189 νοτὰ, Αοἰἱϑ 196, 229, 266; Βερουςἤι, (ὅ, 62: 

480 εἰσαί!, Μεῖις. 143, 146; Ῥτοδει γίοῦ οἵ [8λ6, ὁ06 ῬΓΟΒ6» 

δ σοῖ]ο, Αοῶ 1860. 
οὐπόδοι, ἘΡΙΕΝΣ Φ46, 410, Ταῖκο 64, 766. ΟἿ, ΒσΥ. 86, 847 

δη., 
Θο ΘΑ ΟΑΥ οἵ σὰ Μέαιί. 39, 48 κηη. Γ0ἴκ6 62 
(σπηοδδγοῖ, ἴδ κο, ἀοκογροά, Ἀδιὶ, 935, Φοδῃ. ΕΟ Νοίο; [ἰ8 

ὈοδυίΥ, ΤᾺ ΤΠ; οοπεσασιοά ὙΠ Ποδὰ 8.6, Μαοί!. 211: 
γατίουθ πδιιοα οὗ, ἐδ. 98, Φοδ 208; δίοσιπδ οἱ, Μαιΐ, 
161. 

Οοηποδαγοί, ἱαπά οὗ, Μδὲς. 276, 
Οϑοεϊο, μον. 230. 
Οομεξῖο ΟΠ είοιΙ6ηα, ΤΏ αι. 44. 
Ἐῶ Ὁ 186, [οῖν ἰηἰογεσὲ ἰῃ ΟὈτῖσέ, Ἀἴδτὶ. θ0, ϑοῦῃ 382, 800 

δη. ; ςουθοίδηοο ἃ ἴδ ἴο, Βοπι. 10] θᾳ.; οοαγοσαίοη οὗ, 
Αςὶο 196, 206, Βοσι. 360 κη.; οουτί οἵ, ἐε6 Τοτηρῖο ; {ὙΠ} 
οἵ, Μειξ, 80 5η., Βοπι. 860; υἸπφαῦ οἵ, Βοπι. 809 σ. ; 
σι τοοερείου οὗ [86 Ἰ, Μίαν, 171, 281 5α. Αεἰδ 
ἐγὰ τϑμ τυΡα ΕΥ ἘΝ οὔ, δι 261 νη, . 1 ογ, 
44, Νοίο ; ΦεπιρὮ συδίοπιθ Γοσρϑοί(, Αοίδ . 
{νυν Ἰδο ον, Βοιῃ. 114: τποῖσ προνἸοόμο Ἧν κρραι. 

65; τοοῖς ἐα!διπποηι οἵ {80 ἴον, Ἀοπι, 100 δ. 
101} ΟΒ οσπιροενά ἐο ἐν ψ|ὶ]4 οἷν ἐγϑα, (ὗ, 361 ; πῃ]. κἢ 
τ ρενοοῦνᾳ 100, 171; ϑαϊναϊίίοη οἷ, Βοαι. 100, 1, 
138, 40, 

ἀσουσηναι, σμηνάμα, Ασα (ΟἹ, Θά], 146,᾽᾿ Τμοαα. 80, ΤΠ. 101. 

102, 



22 ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΘΕΧ. 

Οοπαυίΐποποηα οἵ ςογίλ! ἢ ἀϊ ρα δᾶ μοδδαρνοα, Μασ 158, σ0δη 267 
βΒηᾳ., 2,1 (τ, 12 κῇ. 

Θουμταρην. ΤΠ ρα], ψόγα οὔ, Μ δι. 7. 
(τσ! ἤπια γοα, πυ τῇ κα πὶ οὗ, αν, 18. 
( τακα, Μέιτι|. Ἰεν, 1κο 1λο, 
Ω τῷ ἰὰ, Μαιῖ. 104. 19.}}κ. 1.5. 
“τρῆμα, Ματὶ 104. ΔΚ 14.5, 
6“ "τἰχία, 31:.. Ματτ 156. Ψόμη 160. 
δτημη. (τ -πἰβηΐγ, ἤυπι, 374; οοιισοη δ οτγα, λέει, Υἱΐ. 
ΟΡΉΘΝ, ὦ ποῖ σύ υΐ Αὐτὰ Υ, 

ΘΟΕΤΟΝΟΝ, 4. Ος ἷμ ἴον» τ σ Πτϑη, Ἀΐδεὶ, 3.2. 
ρει οδηο, ἀοδοτιμίίοη οὐ, Μίδτι, 418, Φοη δέ4, Ἀοίο; Ἂυτὸ- 

[9] ΟἹ] πε’ πτης οὕ τὴ παῖθ, Ματῖ. 479, Δοία; δηῦτῃ»- 
δὶβ οὐ Ρήγα ἢρ, Φοῦη δ47. ΟὨγίαι ἰπ, έδιε. 479 κμαᾳ,, 
Ματκ 14| Κα 94 φηη, Φυοδπ ὑδ δβᾳη. 

ΟΙΒΒΟΝ, ΕΡΓΑΕΌ, φυοὶ ὦ, Βον. 309, Δοίο, 323, Νρία. 
αἷδιι ἀΠδύγρητ ἔγοπι ἔγαις, ΡΒ. 15, οὐ ΗοὶΥ Βριεἰϊ, οἵ τσηρῦεα, 

καθ [ῥόδο τγυγιΐ, 

ΟΙΔ οὔ ὦ], 20ῃπ 158. 
(ἢ, οὕΓἱ ὑὕ94, Αςῖν 99. .148. 57. 
----- οΠ πἰρὴ παρ] Ματὶ 59. 
----- κριήτανὶ, τὸ τπ6 δαΥῚῪ ΟΠ εἰπείαπα, 1 σον. 247, 249, 260; 

εἰκακ ἤσαῖ οη οὗἁὨ, ἐν. 2), 207, 205, Νοίθ; δῦυν" οὗ, ἐν. 241; 
ἀϊκιγι το οὗ, δῖι. 443, 445, Τίσι. 9, Η ". 45; ὀινοῦ- 
αἰτί" "ὁ οὐ, Αὐἴῳ )γυῦ, 1 (τ. 249, 257, 200, 20), ΤῊ, 58. 52; 
ῬΓΑΎΟΓ τ, Κ΄ ἹΒῚ , ἤν ἴο ὕθ υδοῦ, Βοι,. 256, ΤΠ 668. 
ΟἹ; νατὶ τί 4 οὗ, ἴηι. 25: δη. 

Οἰν Τ᾿ αττι 15, Βρμν σι ον. 104. 
Οινίης, ]κ οἴὰ μὸ οὗ, Αὐτὸ ΩΤ, 381 94. 
οἰ φἐΐογμι ἰπ δύ φ᾽ αὐς δ Ἰμα κοι ὦν. 
αΙοειδονίοη οὗ (Ἥτγ᾽ νας κοσ δαὶ ΟἩτξ, 
ΟἿΟΓΣ, οὗὨ (Ἴνγικε, κα “τ. (Ἧι γίβι, οὔ ΟἸ τ απο, Βοιη, 272, 1 

τ. κι ένα: ὁ νι πος μὰ]. 36, 31, ΖΦύυπμη 73. ρᾳ, Βοτα. 
101, ᾿ς, ΤΙ νι, 36, {τπἴατὺ, Βοπι. 20 ὁ βηᾳ., 989 : οὗἁ 
αἰ κά, Αὐτὰ 11... 110. Βοπι, 130, 16], “00; οἵ ἴαγωσ], Βοσ. 
2.9}: βιι Πετιςς οοπηδοῖρα ψε ἴπ| 16 16δὅ, 

ΟἼοτυ τὸ (κυ), αἰτίης, Φοῇη 311, Βοαλ. 108. 
ΟἸονγίπα οὗ εἼγ πιο, θα. 168. 
παῖ, "ἐλ πς οἴ ας ΜΠ. 4123, 

Οποςα, Φο νη 2}, ΤΊ πὶ. 49. 
Οὐκ, τπ55 οὔ τ“. Ασῷ 442. 
εκ, Μλῖι. Ἠνΐ μὴ 
ΟΟΣ», ἴ ἂ υἱ, Κα 105 κα. μἴουυ οὗ, ας 113, 116, Βοπι. 130, 

161. ᾿μνὸν ἀθ ον τοῦ οὗ μοριποϑα, Μαῖς, 344: πη Ὠἰδβίογυ, 
Αοἴτ ΔΜ}: παρ" οὗὨ 2 (Ὧνς, δ9, 09, Βρῆ. 108, Οὐ]. 20, Ψψ4ω5. 
4}: πη" ἴητίο κα οὗ, οῆπ 50; ἤδῆῖον οὐ 1 Οὐογ. 21, 
Ἐν θὲ ἢ μη} οὗ, Το ὁ9 δη.; ργριιπδηθ 6Χ- 
ἰδὲ ποῦ οὗ, ἐ᾿. Δ, τι ϊδουδηθθθ οὗ, δέεα ΕΪμΚΙι δου 688; 
βροίη, ΒονΥ. 100. 

6 ο4, τ} υπκηύνη, ΔΓ ἴο, αἴ Αἰ Βοπ, Ας 321, 327. 
4601 οὔ {τ1π|2 ἡ οὐ], 2. Οὐγ, οὺ 56. ᾿ 
“00 τυ," ύμ, 112, Δί, 64]. 49, Νοίε. 
Ου ΐηθα, πινπῖρι ἐν 5 οὗ, Τίπι, 45 δᾳᾳ.; ν΄ οδίδυϊο, (δ. δί. 
(0 ᾿π, "δίῃοη, Αὐοἵμ Ζ0δ κα. 
Οὐ, Τ0Κὰ 207,19, 
ΟἸΕΤΗΕ, φυυτ, Μαῖς 110, Πᾶκο 26, 29, 70, 1588. 216, 388, 

Ψοθη δ., 61. ὑδ. .90., Δὐοίο, 4:16, Νοία, 002, Αεῖν 365, Βοσα. 
210, Νοίε, Ἐν. ὅδ, 16; τοι χουν νἱοῦσα οὐ, Αὐῦε 9605. 

σύ0, Βον, 84, ὁγ.5.5“χη.. 
(οἱ, ακἰνεη ἴὸ ἱπίδηξ ΔΦοσυδ, Μδίι. δθ; σγταθο 08] τοοδηίης, 

Βον. 21 
(οϊάθῃη τυ]ο, Ματι, 143, [κὸ 104. 
Οοϊμοῖηα, δέλτς. 100, δώ0 κηη., δ39, Ματκ 161, ΨοδΒὴ δ82 86. 
(ἰοταυττπῆ, ἡ κιηϑηῖ οὗ [νκ 167. 
σοί, ἐἶνὸ πἰπιυ πὸ, ΜΠ, ΔΉ, 516. 
(οοάπροπα, οἱ (Ἤτίμι, δίκις 3.8] αἱ" Θοά ἴδ6 κοῦτοο οὗ (δ. 8344, 

Οὐδ), 186, τηρδπίης Οὔ 86 νγογά, Μαῖί. 94. Βοπι. δ9; δι θά [0 
811 οὐχὶ 5. 1. τ. 10 κᾳ.; ἰὼ. μοννοτ οὐὸνς (9 ΟΟΏ- 
βεΐϑπου, Αςῖβ 427, οοηῃκοϊδίου οὗ, 2 Οὐτ. 11, 15, ΤΏ 686, 

146 δηη.; Πα ἀροιγίηθα, 1 Οογ. 12; ποῖ δῷ διυκίγαςὶ δύ8- 
ἴοι οὗ ἠοοσίγίηοα, Τί τα. 82 : δρϑοϊυἷϑ [ἢ 115 οἴὔοοῖβ, Μίατί. 

21... ΠῚ τοὶ οδὔθοῖβ οὗ, 1 Οοῦ, 81 κα4. 41 βη.; οὐγγί ἃ 

ἴο Ευγορο, Αἰεὶ 308 5δᾳ.; ἴακοῃ ἴο (6 Οδμῖι]65, Μῖστ, 
17Τ| 54.  ᾿ονγ ἴο υ9 Ποατγὰ βηά ἱκορῖ, Αο΄ἴο 31] ; Γοδβροιβί- 

ΠΥ οὔ. ράγοσα, Ηὐ Ὁ. 45; οοἴαρατοά ν΄! ἢ {πὸ 1γ168- 

το ῬὮΏΪΠΟΒΟΡὮΏΥ, Τ0Κ6 100; πίάάοῃ, ψ Πθη, 2 ΟὐΥ. ΤῸ; 

ἐξ Ηἰδίοιίςαὶ οπαγποῖου, 1 Οὐγ. 392; ἤοθίογα ἱπήθροη- 

ἄσποο, ΤΊν. 58. 71 : ταὶ ργοδοποὰ ἴὸ ἔπνο 96.858, Μαῖξ. 185. 

τοϊοςὶ "ἃ ὉΥ (ἢ 7}6νγ5, ἐδ. 171 ῥγοϊησοβ [Ογ, Τα. 97. 
ἦα σοαἰϊταδὲ δη τοϊδτιοη ἴο ἴα ἰαν, δι. 220, 399, 

Μαῖκ 19, ΓΚὸ 58. Βοπ. ϑ4δ, 2 ΟὐτΥ. 63, ΕΡ᾿. 102, ΗΘΒ. 
147. 1Ἀ80 Ιὰν' οἵ ΠΙθοτγίν, 742. θ6, 68 ; Ἰέριιῖ οὗ, 2 Οὐς. ΟἿ 
δ4.. 7] ; ογάον οὗ ἰΐ πὶ , Βοηι. 853 5ᾳ. ; οοπιραγοά 

ἴο πὴ κ, 1 Οοτ. 10, ΤΟ; ρσίνοῃ ἴὼ {ἢ Ροοῦ, ἴΚ9 τθν 
Ῥονοτ οὗ, Αςἴα 258, 351, ἤοπι. 13, ΤΊ, Ἰ Οογ. 106, 3 Οὐτ. 

42. ργϑισμίημ, δο6 Ργολδοίπρ: ἰδ ρογζοὶ τγουοϊδίίοη 

οἵ αοἀ, ον. 45; κρτοδὰ οὗ, Μαηῖν. 424, Μαῖκ 131, 10, 

Αοἰ 140, 216 β4., 224, 219, οπι. 378 βη.. ΟἹ. 81, ἘἜιθδα. 

152; ὈΟΙΙΡΓΒΉΦΒΕΙΤΘ διἰαιϊιοιθοπηῖ οὗ, Βοῃ. 1δ4, 1δ6 : [66- 

1ΠΟῊΥ οἵ οΥἱ] αρίτὶ 8 ἴο, Αεἴα 306, 509 ; ποξ ἃ ΓΠΘΟΥΥ, 

1 Οοτγ. δ0: υπιὺ οὗ, Αοῖβ 16: υμπίνοτβαὶ, Μαογκ 112 ; 
πίδάοπι οὗ 1 Οοτ. δδ ν4ᾳ., 68: ποῖ υηάοϊδίοοά ὈΥ [9 
πίδο, [κ 168, 170; [5 τγοϊδ!οη ἴο ποπηδῃ, δος Ὗο- 

δλο πογὶὰ το, Αοῖ 74. 

Οοερ5] δοοσεάϊης ἰο όμῶ, 1αῖκο, Ἀεσῖς, διμον, δα ἔθου 

Οοσροὶ πἰσίοτν, [16 ἐγουϊἢ, δίς. 36], 1.κἶκο 42, 50. 
Οοπροὶ ἰενίδιίου, Μδι!. 214, 
Οοσροὶ τορδδοζεγε, [6͵κὸ 299, Βρπὶ. 3.8, 355 
Οὐαρεῖδ, δροσγυρίναὶ, Το 28, δ0, 371. 
Οοορεῖδ, ἴπ6 ἤνυγ, οδαγοοιοείδιί οὗ Ναϊ!. 26 Ζόδν.; οὐὰ- 

νεῖ ΟδΘ ἀηοίδοτ, κι. 209, 213, 431, 45 κηῃ., δέδ, 
Ι, 22, κικο δΊ, 13}. 139, 14], 143. Ὧ, 391 : οσεὰ- 

Ῥατγοὰ σἱἱἢ τ᾿ συν οποτγουΐαι, Μίδεὶ. 25 θη. : οοηϊζασιοά 
χὶτἢ [00 Βοοὶς οὗ Αεἰα, Μαῖς. 25; ἐδεοὶς ἀἐκοτορδηοίεᾳ, 
δε ΤῬὐδοτορδηοῖθα: ἰμοὶγ ἀϊνογεί θα ὁ Ἰεοσέ οἵὗὨ ιἰνοἷτ 
γαίῃ, Ψοἱι 606; τοοδεδίγ οἵ ἰδοῦ Ὑγίτετα, σοῦ 99: 
δὶ ρ}} οἰ ΠΥ οἵ ἴ86 δῖγ}6, Τκὸ 8578 ; σγτο οὐδ πκαΐ κοοί ἴσο, 
δι. 25 νη. ; ὑγοοΐβ οὗ ἰοῖς {τττῆ, ὁδ. 361, 173. 1κο 
355; ὉΠ οἵ, Μαῖς. 21 οη.; ποεῖκβ οὐ, ὁδ. 18, 19, 96, 36. 

σονετγηχηοηΐ, ΟἸΥἹ, [16 τεϊδῖοα ἴο ΟὨ τἰδιϊδολγ. δεο (Πα σεὰ δοἱ 
διαῖο ; οὐοάΐδθηοο ἴο, οπι. 401,1 Ῥοῖ. 40, 42. 

ΘΒ ΌΣΟὮ, δοὸ (υτοῖι. 
-----..  Οὐξχο, κε (Ἰβδεπάδ. 
Οζδοὸ, θεσϊονοα οὐ [ἢ δροοίΐεα, Βοπ. 65: Ὀ᾿Ραδίη μα ἴο ἢΦ 6ὃδ- 

οτίροιΐ ἴο, Αοἰϑ 8346. ἃ ἔαίπιο ἰϊ [6 Ομταιίδιυ Ὁ οὐ 
Ὡοηυ, Βοπ 215, Νοίε ; οβδϑοοῦ ταὶ ἰραῖσιγο οὗ [6 ΠΟῪ οὐτο- 
Ὡδηΐῖ, οὶ 376; εὔροϊσ οὗ, Τόσα. 11] : τοϊατίοῦ οὗ δὅμτὰ 
ἴο, λ[διὶ. 116: Πς ἔγοιπ, Βόοπι, 16Ά, 269, 314 Τρ. 
112, Δίοία, 114, Η0Ὁ. 114 νηᾳ.; ατνὰ δε Ῥοχβοτέσαης-: 
1τοοάοαι οὗ Αςία 292, 258, ἃ 1, Ἔοπι. 314, 529. 435, Εγδι. 
48. Τίτα. 86,89, Τιι. 2), 2 οδη 188; 1 τεϊδείοω ἴὸ 282. 
{ἶςο, ΕρΏ. 48: γυκῖι δοαώοη ὈΥ, ΨΚυκοὸ 260 ; αἰ δὲίπ στδὴ οἱ 
ὕγοπη ἴανν, Αοἰβ 28) : ἰὰ πδιΟΩΥ πῖἢ αῖατο, 1 (ον. 
259, Ἐρᾷι. 101 ; σρογαιίοπθ οὗ, Αςῖβ ἰδ. {τα τεϊδί νου ἴο 

“δὸ», Βοπῃ, 64,1 Οὐτγ, 21, ἔφη. 2,, 221, Τεακ. 11, 2 
οἴη 138 8ᾳ. : ρΡόποῖ οὗ, Νίδιῖ:. 356, Ψυκο οἵ, Αςίε 168, 

808, ῬΠΠ]!. 28, ΗοΡ. 116: ῃπτονοπίοηϊ, Μδιὶ. οὐ, 1.0Λο 
120; τἱοθδοα οὐ Ἐοπ. 107, 365. δβαϊναῖσε οἷν ὕὑγ, 
Αςῶ 284 νη. ΕΡΝ. 85; δανιὴρ πδίιγο οὗ, »ῖδις. 22: δὸ- 
Ἐπ οπἰβ οἵ αἰῆ δοά, οω. 900 ση., 221 πῃ. 8᾽ δηάϊτς, 12, 
1 Ῥοῖ. 95: νδῖυϑ οὗ, Αεῖ5 41; σοῦ κὶ οὗ, Ερὶι. 234. Ηεῦ. 
80: ἰὼ τοϊο δου ἴο Ἡοεῖκς, κ6 361, Φοδ 136, Βοαλ. 
361] δη., 373, 

ατϑο", πισδηβ οὗ, Αςίκ δ8, Βοπι. 12", Ἐρᾶ. 49. 
ὥτασρα, ΟἩ τ δείδη, 2 Οὐξ. 147. 
αταύδιίοῃ οὗ ουδηχοῖοδὶ ζα ποϊοῦθ, δολ δέ, 
αταδδ οὗ Ῥα]οβιπο, ἈΓαδεὶ. 1294, 96. 
(ὐταίία ἱγτεοκίοἰα, Αςῖϑ 166, ἘΡΗ. δῦ. 
Αται υάο, 1 ον. 26, ΟΟἹ. 72. 
ὥτανοα, Νδει. δ286; οροπίης οἵ, αἱ ΟὨτί σεν ἀεαίδι, (Ὁ. 597. 
Οτανογαγάβ, Ομ τ δύδη, δέοι! δ. 
αγηνίν, αν οὗ οουπίογβοιοα, Μαιὶ. 27]. 
Οτοοῖς Ὁδ το, ἀοσῖτποδ οὗ 6, Φόμὴ 469, Ἔοτη. 195. 
τοῖς ἰδησυᾶρο, υ80 οὗ ἰῃ Ῥαϊεδίιπο, Αοἷ 113; οὔ [μὸ ον Τὲδ 

(διηοηῖ, ον, 49 κα. 
Οτϑοῖκ ΡΠ οβορῆθγα, θαι. 82, 84. 
ατγϑοῖκ ΒΥ 0] 151, ον. 106, Δίοία. 
Οτρεὶς Τοαίδιποηῖ, Μ 535. Οὔτ 6. Μαῖϊ. χίχ. δη. 
Οτγϑυῖκα, 80. οὔ ἴδ παπὸ ἐπ Νὸν Τοαϊδιιεῃξ, Αο 394, Βοαι, 

10, 14, 1 (τ, 88. οοηϊγβδῖθὶ τ 1} κ6 Φφοντα, ἘΡΒ. 10ὲ; 
ΡΠ βρί γί: διοοῦκ, 1 Οὐογ. 8; ΡῈΪΠΟΘΟΡΒΥ οὗ, Αοὶ 32 ;, 

τη. δὲ, 84: δοοὶ8] γοροδί διοης, 1 ον. ΖΦ... 
Ονὔδοπ, βυτὴ ὈΟΪ τὰ οὗ, ον. 17. 
(ἀτγθρη]δηάοσ, (η6 δτπὶ οοπτοσίοά, [αὐἶεο 849. 
Οτοοιιης, 8κ56 δα] δου. 
αὐἰπάιπα, Μαῖιῖ. 430, Κα 968. 
ατοδπίπᾳ, οὗ Ὀο ονοσα, Βοσω. 274, 238; οἵ ἴπ6 Βρί τε, ὦ. 275 κη., 

ΦΒΝ 
ΟΕΟΤΙΓ 9, ἩΗῦΟΟ, ᾳυοϊοά, 1,κ9 276. 
ατον τα, (Ἠτἰεϊίδη, Ν 346, 947, Βοιλ. 274, 238, Τοδα. 64.130 

84., Τίπι. δ4, 2 Ῥοξ, δο; οὗ ἴδο οδατοῦ, Αοῖὸ δ8, τῶ, 1 Οὐς. 
106: οὔ ΠὮ, ΤΏ δα. δ8. 

Οσπδρά οὗ ἴ89 ἐϑσωῃ]ο, Αςῖβ 12. 
αυπρονάον, 089 οὗ δίλμοὴκς ἰθ6 Τυτία, ΒοΥ. 210, Δοίο. 

δάοα, Μαιί. 114, 210 νη., 226, 998, 1πκὸ 952, 255. λον. 55, 
106, 166; ΟἸ γίπι᾽' 5 ἀοδοθηῖ ἰηΐο, λέδις. 5926, 229, Αςἰδ 47, 
49, Ἐρἢ. 146, 1 Ῥοΐον δ3 νη., 6δ, 67, 5η.. 714. ἴϑ, ον. 
418 “4: κλῖδο οὗ, Μοιῖ. 293 ρνᾳ., 298: δυτ .} 1.8} τηεδὴ» 
ἕηκς οὗ ἴδιο ἴδττη, Βονυ. 8δ; Εχουγουδ ου, εὖ. 96 δϑηᾳ. 

ΠΛΟΑΗ͂, θἊΑ]. 114 βᾳᾳ.. 120 Βαᾳ. 
Ηλὶ], οἰ αὶ 8’ οὔ ἴη τοῖτα, ον. 197, 204 5ᾳ. 
Ἠαϊτν, οὔ οὗ ἀγοδδίης, 1 Οοσ. 227; οὗ Ῥογβΐσὴ ἰδ ἶφα, ἐδ. (δ; 

οὔ ἴδο ϑαγβοθῆβ, ου. 20], Νοίω. 
Ηαίν, ΘΠΛΕ ο ΜδΙς ἸῸ. 
Ἠκ απο, 318. 
ἨλΠ16], 186, ἤγηλη οἵ ρτγϑίϑο, Μέοει, 467, 469, 472. 
ἨΔ] ΔὮ, Βον. 355, 437 δα. 
ΗΑΙ, ΑἸ ΒΕΈΤ, ᾳοοῖοά, 1υἶκο 110. 
αι, ἴλ6, Μία. 2325. 
ἩἨδηϊνκογολιί οί, Αςἰα 358, 
Ηδαάα, ἰσιροδίου οὗ Μαῖϊ. 342, Αςὰ 149, 110 τ Το ΟΝ τὸ 

89 πταδμίης οὗ, Νίδις. 2716, 612, Μαγὶς θὲ βᾳ.; 
0.80 οἴ ἰογηι, Ἀἴαιὶ, 394, 396, Ματσγὶς 90, ον. ὅϑ, 

' ἷ 190 Μαῖιι. δ23. 
τωδλῃ; Οοα πογή, Αοἱϑ 8716, Τμοδα. 48; ορροδίεἰοῃ οὗ ΙΒλταεν ἘἘΤΟΤΕ λς, Ἠδγδϑη, ἀεὶ 112. 

Βδζάοοψῃᾳ, οὐἴδο Βοασί, Μέδις. 240, Ποῦ. 80; οἵ ἴδιο δόντα, δοδο 



. 

ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΡΕΧ. “2 

297, 402, Βου. 818 54ᾳ4ᾳ., 562, 378 ; οὗ ΡΒαγδοῖ, ϑόδμὴ 207, 

ἩΔιΟΩΥ οἵ {Π|0 ροϑρ.14, δα Θσερεῖ4. 
Πδτρ, Φονίθη, Μαδῖιι. 437. 

Ἡαῖο, Βοπι. 312, ΔΝοίδ. 
Ἔλεδς σ΄ Ὠοη οοἴροπάθθϊο, Τυκὸ 231; δἰ ἰο τυγάον, 1 

ο 

Ἡαπίη, Πογῆδ οὗ Μα. 100. 
ἩἨδεδί, δποίπεϊπρ ἴ"ο, δος Αποίηδΐηρ ; βμαυΐης πο, Αςία 341 κα. 

στο, κὸν. 458, 
Ἡδίε, τ τα ΡΟ] ἰοαὶ 80 οὗὨ [6 ἰόστω, ΒΥ. 23; οὔ ἰμ6 ἄγαροῃ, ἐδ. 

Ἡοαϊίης τἰγίαο οἵ Οἰ τί δὲ, Τιαϊκο 140. 
ἩΠοαΙ ἃ, ναϊυθ οὗ 3 ΨΖοΒη 199 64. 

ἩἨσ“ατγίης ἴ[ἢ6 ποτὰ, 768. 62, 68. 
Ἡεασῖ, πηοδηΐηρς οὗ 0 ὕρυτα, Μίδίι. 295, 404: ΟΠ ᾿ προ 

τι. 
Ἠοῦ, 80 ; τϑῆονν] οἵ ἴλι6, 2 ὕογ. 102 δᾳ. ; νἱοϊςδαθϑδ 
Μαῖς. 218, 00κὸ 304. 

ἩἨεδίλοη, {ἰο, ΟἸ τὲδι᾿ 8 τίονν οὗ, Ἀϊαϊξ. 292 κα., 329 νη.: ἢτεὶ οὔθ 
οὗ εοπνοτίοῦ, Ασῷ 192, 190 84. ; οογγυροη οὗ ΒΟ. 89: 

ἤηα)] ἕαδε οὗ, λῆαι!. 229, 449, Φοδ!π 322 κᾳ., τὸ 086, 
Ἔοπα. 99, 10ῦ, 103,1 Ῥεῖ, ΤΟ; ζμδβίβ οὐ ἰο ἰάοϊβ, 1 ὕοῦ, 

θῦ, 122 , ἱπ  ἀϊοίουα τηοϊῃοὰ ν ἢ, ἀσῳ 862 . χηἰδαίοηδ- 
τὶι8 ἴο, ἐδ. 331 8. ; πιἰβδίοῃϑ ΗΝ αι. δ63, 1,Ὁ]κο 

δον ἀραηδῖ, ἐδ. 281 δ5ᾳᾳ., 329 δα.: 1Πποῖτ τοροι ἰοπβ ἰπ 
ΣΒΥοτ, ἐδ. 129  δηοιεπῖ βαροθ οὗ, ἐο αἰθεΐρ]ο8 οὗ (Ἡ γί δέ, 

ἘοοΙοπίδπι, δἰ οἰκείςα!, Ἐρ. 91] οἰαταςιοτί δυο. οὗ, (α]. 108, 
Ἐρῖι. 165, 167; ἑνδίον τὸ Ογβειδηΐν, 1 Οὐ 959 - νεῖ: 

ἤτοτῃ Μυδ δίδει, ΕρΗ. 10] - “ΟΥ τ οὔ, λ1α[{. 6. 
Ἡάδδνοη, ἱδιροτί οὗ πο ἸΟΤΤη, ἄον. 418: δορτοοα οἵ Ὀϊΐηα ἴπ, 

Φοδη 4490: οἡ δα Γ, ΒδΥ. 18] ; οι ρογιηθης ἰη, Η΄ Ὁ. 88 
δη., Εἰ ν. 185: ςοπίτγαδιοα ψ ἢ Πδάθα, αι. 210 5ᾳ.; 

Οὐς. 80, Δίοίδ ; [ΟΥ̓ τη, υϊζα 216, ἰογὰ οὗ λΙαιῖ, 449, 2 
Οον. 26; Κιπράοηι οὐ 9.6 ΚΙηράύοπι: ἸΟσΆΠ ΠΥ οὐ Τρ ΚΘ 

ἢ.80]9 οὗ, ΗφὉ. 141 κα. 144: τὸ ἤχθι᾽ ἐποδίγυ οὗ βίη, ΕρἈ. 
40; αυνεδγίης ὈΥ, δῆτ, 412: ΘΥΤα ΒΟ] Ὁ] υὸ οὗ (16 ἴδσυσω, 

Ἡδανυϑη, ἔδο (τὰ, 2 (ον, 197 54., 205. 
ἩΑΥΟΩΪΥ ρῥίδοοα, ΕΡὮ. 28 φᾳ.. 222). 

Ἐοπι. 286, 2 Ρεῖ. 48, ον. 86, 442 κᾳ.; οροποὰ, Ἀρὶϊ. 
ΤΊ, ϑοῖνι 97: ριαταιἐν οὗ 2 Οὐν, 198. ᾿ 

Ἠρεῦτον ἀἰϊδιὶοςῖ, Αοῷα 295. 
Ἡεῦτον, ᾽80 οὗἁἉ [ἢ " τότ, 2 Οον. 186, Ηοῦ. 10. 

ΠΕΡΡΡΡΕ, ἴῃ 189 ἐδ εὶγ σβάγοι, σὰ 103; αοδροϊ οὗὨ ἐμ6, 1,9 

Ἡοῦτοπα, ΒΡίδι]ο᾽ ἴο (80, δηδιγπίβ οὗ, ΠΟΌ. 20 βᾳᾳ., .1.84. 8; [9 

ΔΌΓΒΟΓΙΥ, Ηἰ Ὁ. 1 δαᾳ.; Γιπάδηι πῶ} [ἀ6α, ἐδ. 19 δα. : 
Ἰαηχυδρο, ἰδ. 14; 105. τοϊδείοπ ἴο ἴμο ΟἹά απὰ Νοη Τι»- 

ῬΔα] ΒΒ Ορἰ δῖ} 5, ἐ". Ἰ; 91.196, ἐδ. }4 βᾳ.» εἶπηθ δηά μἱδοο 
οἵ οοτηροσὶϊ οπ, ἐδ. 12 δη.:;: τογῖ 5 ου, ἐῤ, 10 5Βη4ᾳ. 

ἩΞΟΝῚΙ͂, ᾳυοίοά, Μπι. 83. 
ἩοαοΙνογς (ἰοσῆιδιιν, οπι. 148. 

ἨῸ], υδὸ οὐ 1τπὸ ἔτπη͵, Μδι. 114, 210, 211, 246, 247. ἴοτ 16 
ῬΟΑΥ͂ ΔΒ ἴογ ἴδιο βου!, ἐδ. 196 διοίε; ἡαδριηοης οὐ ὠ. 414; 

Ἡ]] ] δπΐππι, Ε΄ νυ. 49 κα. 
ἘοἸ]οηϊσίίς νον οἵ 

τῷ. 49 8η. 
Ἡο]οηκία, Αςἰ8 103, 216, 

αἰνῖνο, ΗςΌ. 62. 

Ἐσοαι. 314 δηᾳ-, 331. 

Ἡατνοαῖ, πυταρο ] οα! υϑὸ οὗ ἴδιο ἴοττα, ΗοΥ. 31. 

μη 119. 

Ἡοδὰ οἵ [6 συγ, Μαιῖ. 293 βαᾳ4ᾳ., Αοἱδ 106, ἘΡΏ. 63 84ᾳ., οὗ 

242, Νοίε, 246, 265 

Ἡ Ἄτοσγη πὰ ἔδδομογβ, 66]. 108 5ᾳ., 120. 

Ιράχο οὗ ο, Το 192, 334. μαγάθηΐηρ {δμο, Ε ̓  

Ἡοατῖ οἵ [89 φασίῃ, Μίδιϊ, 226. 

ἀϊ!ν 65 οὗ, Αοἰα 208, 1 ΟοΥ. 212 δὴ οὗ, ἴυθκο 111]: 

209 : ποῖ νου Κηον]ούμο οὗ σά, οι. 82, 90, ΤΉ ο584. 

400 ; οδὲϊσηδίοἃ "ηδοῦ οὗ, αι, : Ὀγω υὐ!οδα οἵ [Πὸ 

οἾ ἢ 62, Δοίδ; δυτη 0] 16} υ6ε' οὔ ἴ86 ὁ Τα, ον. 27 κα. 

ἴον ἴλη πρυγίου (τίσει ἐγ, ΒΟ. 126 ; ἀἰδεϊηρσυΐδμε ὦ 

οι 438, 23 Ρεῖ. 16: Οδνίδι 8 σουοϊδίίοῃ οοης’ γηΐηκ, 

Οοά᾽α ποτμθ, ἰδ. 120; φοπιραγοά (ο ἃ Ποῖιδο, Ποῦ ἢ 424,2 

403, “οῆη 231; Βεγίρίαγο ἰάια οὐ ΦόΒη 4.5, 449. ἴαθον- 

Βον. 37; ὑαῦ 1π, ἐδ. 228, 240 βηᾳ., 248 544. 

Ἠρδυοσα, ἀδ0 οὗ ἴΠ6 ἴοτπι, Μδιί. 69, Φοδπ 137, ον. 18; πον, 

Ἡοῦταϊς ἴόσιωδ, ας 122. 

Ἡοῦτϑνν σγτθο θην, ον. 106, Δία. 

δαΐμοτγ, 1 (ογ. 23, Ηοῦ. 3 δᾳ4. ; σδποηίοδ! ρμοδί(ἰοη απὰ 

ἰλπηοηΐδ, ἰ. 80; τοδίάοσα, ἐδ. 10 8. ; πον αἰ οτος ἔσουι 

Ἡδσάβο, δΥτ Ὀ.Π1ς8] ηιοδηίης οὗ Μαῖ!. 387. 

ἩἨΒΙΠΈΝΑ, 57 Μαῖι. δ2]. 

μαΐηΑ οὗ ἰὃ. 449; ἰσππηοπ οὗ, εν. 286. 

ΒΤ Ἢ Βον. δ1; οὗ βεαοτοὰ ΗἩ!δίογυ, 

Ἡὸορ, 
ἩΕΗΒΕΚΤ, ΘΕΟΒΟΕ, ᾳυοίοῦ, Ζοδη 421. δ᾽, 601, 746. 109. 

ΟὐΥ. ΖΉ. 
ττα, ΤΙ. 22 ; Θοπιρηϊδίοπ οὐἡ, Τὸ 228, 

Ῥαπδῃπιοπξ οὗἁ, Τεβα, 244 δ4ᾳ., 240 5ᾳ.; διπιοη Μαρσυ ἃ 
ἴγγὸ οὗ Αςία 149 θα. 

ἨΞΕΕΜΑΞΒ, Βοπι. 448. α"οϊοῦ, 1 Οοτ, 13, 
ιἀδώρνονν τὰ Βιθλ}ιοΑΙ, χὰ] 5 οὗ, Μαιξ, 8 οᾳ., 220, 245; τοῖχο 

στ, ἐδ. 8. 
ἨΕΈΜΕΈΕΝ, Αεὰὰ 265 δα. 
Ἡδοτγαιοη, λ4ι., Μας, 800 πη. 
ἩΕΒΟν Δλ}Υ οὗ, Ρεοθοϊ γίον, ἈΓαΐ, 412; (Ὠοῖτ γι ῖ:ν, Αοἰϑ 

------ΑΟΕΙΡΡΑῚ, Μαῖὶ, 262, Αςἰϑ 291, 232 δα. : ἮΪ8 τογαὶ 
ΔῈ ΡαΓΟΙ, Ματὶς 81, Αοἷβ 2320; 5 ὀεδίυ, Αςἰβ 230, 237. 

-- -- - ΛΟΒΙΡΡΑΤΙ, Αο δ᾽; Ραὺ] ΒΒ ἀείοπου Ὀοΐοχο, (ὁ. 
410 εηᾳ. 

-------ὄ.ἕ ἈΝΤΙΡΑΙ͂, Μαίί. 64, 20), 262, 11|κθ δά, δ7 ; Ηἷδ 
ΔΙαγῖα αἱ (150 5 ΔΡΡ' ὁ80}}, Μίαι(, 262, Ππκὸ 144: μὲ8 
τοῆβοα, πκὸ 220 ἮΝ Ὀθῖιοα 8 Ζοῦη, Μαϊς. 202 θᾳ 
Ματῖκ δ8 δη., ἴπ|κὸ 144 κα. οοἴπρανοά ὦ Ριϊαῖα, 
δ8; ἷδ5 τοϊαἰίοη ἰο ἴμ6 ΑδΔάμοθθα, δίς, 202, Ματὶς 14: 
Ἰν 5 Ῥο ον, Μαϊι, 290: Ὠὲβ γοϊατίοπ τ ἢ ῬΙ]αἴο, Γκθ 
962 μα. ; ρμαϊδοοθ οὗ Ἀ7αἰ. δ02, δ12 : Ναηδοηβ τοϊδίϊοῃ 
ἴο, Αοἷϑ 239; Ρϑὺ] δαπὰ Βαγπαῦαβ Ἴσοπίγαθίεὰ ψ|ἢ, ἐδ. 
201 ἘΠ : Β58 ἀρ ον ἀπὰ νηΐ οὗὨ οβμαιδοίον, δίς. 263 
34 ὃ 

----- - ΤΗΕ ΘΕΚΒΑΤ, Μαιί. δ6, 00, 63. 
ΡΗΙΠΙΡΡΌΒ, Μαῖε. 64,262 βῃ., 297, Ιαϊκο δά. 

Βοτγοάίδηα, ἴμο, ἈΓαῖί. δ8, 395 δᾳ., Μετ 94, Θ, 119 84, ΙΑἕκ9 
905 βηη. 

ἨΞΕΒΒΟΘΡΙΑΚ, Μοιί. 203, 262 κᾳ., Μαικ δ8. 
ΗΙαΐης οἵ αἀοἀ 5 ψὶ}}, Πυἷκο 168. 
ἩΗϊοταροὶ δ, οἱ. 8. 
Ἐκοι ταν ΤΠΠΕΙΡΙΣ ἐπ, Μαῖιί. 326. 

“Ὀγίεδί, (τι ἃ, ΗϑΌ. 97 6η4ᾳ., 124, 1 144: ἃ ἰγρο οἔ 
ΟΠ τδὶ δηἀ νοϊίογθεα, οπι. 108; ἘΉΣΠὲ οὗὅ Φοδιὴ 8364, 
ΗΦὉ. 139: πουϑθ οἵ, Μαϊιί. (02; ῥγαγοῖβ οὗ, Ηρ. 102 ; 
υλ} εἰ" 5 τοηιυ το ἔπ, ἐδ., ἐδ. 

ΗΪΣὮ παν, δίας. 390. 
ΗΠῚ οὗ Εν}} Οομηθοὶ, Μαιῖ. 605. 
ΠΙΤΕΠ., ΒΑΌΌΙ, πὲ5 νυἵϑυεβ οἡ ἠϊγογοο, Μαῖὶ, 11ὅ, 338, 
Ἠΐπποπι, ν Π}ὸῪ οὗ, Με, 114, Ματκ 9] βᾳ. 
ἩΪτγοληρα, Φοδῃ 8:22. 
ἩΪδίοτΥ οὗ ἰπὸ ἈΗΝ ΟΠυγοῖ, Αςῷ Υἱΐὲ. 
Ηἰδίοτυ, Βί 16, Ἀ[αι, 17, Βον. 11, δ0. 
-ὄ..----.-- πυτοῖ, νογκβ ου, λδις, 6, 
-------.-»ὄἕἍ ἀοὰ ἰὰ, Αοἰα 330. 
Ἠο] πόδα, πηοίίνο ἴον, 1 Ῥεῖ. 23, 25 ; ρμογίδοςί πῃ οἵ, 2 Οοτ. 120: 

" ὑθ ϑο ΒΌι {δ., ἰδ. δρὶ γί οὗἁ, Βοπὰ, 02; οὗ Ομ γίσὲ, 
οἵδ 08. 

ΗΟΙ͂Υ ἀαγπε. (ΟἹ. δ. 
ΗΟΙΝΥ ΟΠΟΞἙΤ, ἐεοὸ Ηοὶγ Βρίγ. 
ἩΟΙ͂Υ κ' ουπι, Αοα 129, 
ἨΟΠΥ ΟΝΕ, εἰνο, Β ον. 128. 
ΒΟΙῪ ΞΡΙΕΙ͂Τ, Το, Ὀαρ(ίδ οὗ Μίδλι 15. 74, Τὰῖκο δθ, Αεὰα 

12 βα4. 206 : ὈΙΑΘΡΏΘΟΥ αραϊπϑί, Μοῖὶ. 2214 8α., 297 κα.: 
[15 τοϊδιζίοπ ἴο ΟΠ γἰδὲ, 016 22, 00, θ4, Ψοῖπ 400, σι. 
251. ἀύδοοπέ οὗ οὖ ΟΠἤειδι 'Β ὑδρὶίΐβαι, Μαῖ. 77 δηᾳ., 
αν 11, υκὸ 08, δ9, ΦοΠη 87 84ᾳ.; [15 ΔρΌΠΟΥ ἰῃ ἴΠ0 
Ὀἱγιὰ οὗ ΟΒ γίδιίαηδ, οπι. 168 : τἴλὰ Οομίοι ἴον, ὥομη 428, 
4.2, 440 κ5ᾳ., 1 Οος, 11; οοτηπιπηίοη οὗ, ΡΒ] ππὶ, 20, σοὩ- 
{γΓΟΥΘΥΘΥ͂ Γοδροςίηρ, ἤοπι. 200, Λοία 11: ὑυοπζον ἃ οὗ 
16 ἰδεῖ υ} 68, Φοῖη 258 δ44ᾳ., 616, 620, εἰν  ηἰγ οὗ Αοἰ 
81,1 Οοε. δῦ; ἀοοΐτί πο οἱ Φοδῃ 258, Αςἰβ 9, ἰδ οατηοδέ 
οὗ, 2 στ, 24 δα. ; [18 οοηῖδαϊ ἢ ἴῃ δεδῃ, Οδ]. 14 
144 κα. ; ἰοτοϊδδοῖο οὗ, ᾽οῆμ δ08; [γοϑάοπι γσίσθη ὉΥ, 
ον. 4 δῚ, δ8. 60; διπίίτουϊ οὗ, οι. 274, 288. ἤἔγυϊξ 
οἵ, (41. 130, 145; αἰτ οὗ 9οὁμη 268 δηᾳ., Ασα 30, ὑδ, Ἰ4, 
99, 148 νμᾳ., 17], 348 δη4ᾳ., Βοη). 16); ΤΙΘΊΏΒ, Ἐρῆν 
171 «α.; ατγτοδηίημ οὗ, Βοιι. 270 5α.. 288; ἱπάν Πρ οὗ 
Αςί 81. 909 ; ἐπδποηοθ οὗ, ᾿υκΚο 46, Αςοἰα 299, 300, ΕἸ 
235, 2 Οὐς. 141, 2 Ροῖ. 21, 23; Βουοηἰοϊά [πῆποποια οὗ 
Βδν. 153; ἰηἰοτοοαδίοῃ οὗ, Βότα. 218 5η., 289: ἰ(6 ἱπιί- 
ΤΑΆΚΙΟΩΒ ἰο ὈΘ δδοογίβίηϑα, Αςοἰβ 385; [υὐρσιηοηΐ ὉΥ, 
Φόοδη 447; ἴδνν οἵ, Βοπι. 2}1 δᾳ., 262 8ᾳ.:; [ἰ9 οἵ, ἐδ. 296; 
τα ϊ ἰσίοτί δὶ Θη ἀΟΝ ΙΘΩ {Π6 ποτὶς οἵ, 1 ον. 266: οἤϊου 
δηὰ νοτκ οὗ ΓΠ0Κοὸ 257, Ζ]οὴπ 445, 412 Βηη., 5620, Αςοἴϑ 
14, Βοπι. 168, 1 ον. 68, 65, 66, 126, 1 Ροί. 12, Ὀοφίοποὰ 
οὗ Ρβω!, Αοῷ 244; ἀοδοθηΐ οἵ αἱ Ῥοηϊεοςοαῖ, ἰδ. 27 δηη.; 
ῬΘιβοηδί ιν οὗ ἰδ. 87, 290 5ᾳ.; ρμῖβοθ οἵ, Φοῦθη 450; ρμγῸ- 
ςρββίοη οἵ, ἐδ. 4δ0, 469, Βοπι. 257: {8 οὗ Γυκὸ 197, 
198, Αοὶὰ 12, 14, 14; φυσπεπίης, ΤΒοδβ. 93, 9]: ΤΕΘΟΡῸ 
ἐΐοη οἵ, (4]. δὲ; [15 γοργοδοπ οη [ἢ ἴπ0 ΑΡΟΘΔΙΎμΘΘ, 
Βοτ. 38; εἶπα εἴπ Ὡηΐ, Μαϊι. 221] 84α., 10ϊκ6 197, 198, 
ἩΗοῦ. 116,1 ΨΦολπ 17], 118; {{Π|66 οἵ, δόομη 442; νψαϊκίηκ 
ἴη, Βοιι. 26, 263: οοπιρατο [0 {ἰθ πίη, δοδπ 199; 
Υἰΐηοδα οὗ Αε 99, Βοαι. 26], 263 κα., 296, ΤΊιοσα, 70. 

Ἡοσῖδρο οὗ ἴΠ9 ἀροδί]66 ἴο ΟἸιτίδὲ, 001κὸ 403 5ᾳ. 
Ἡοαιϊοῖον, ρἰδὸο οἵ, Με. 23; σμαγδοῖθγ ἀπὰ ργίποὶρίοα οὗ (ὃ. 

29: ἀμ νίφί οι ὙΠῸ 80, 34. φᾳ.; νοῦ οὔ, ἐδ. 86. 
ἩόοποΥ ἰπ Ῥαϊοδίίηο, Νέα. Τ0, Π᾿υκοὸ 397. 
Βοπον, δος ΟἿ οι. 443; οΥἩἨ θαο, {Π)6 οπάᾶ οὔ 

τος ΘΕ  θοΣ ΒΕ. 1δ; ἔτοαι το, ΤΠ ε66. 71; μίδοθ οὗ 
Μαιϊ. 

ΗοΡΘ, δὴ Δποῦοῦ ἰο ἐδο δου], Ηοῦ. 193 ρᾳ.; αοἄ δ6 δυίξιον οὗ 
Βου. 435 ; ἀοσνοϊορπιοηΐ οἵ, τὸ. 1602 δᾳ., 168, 426: οὔδοξς 
οἵ, 2 Οοτ. δδ: {ἰ τοϊαίίοα ἰο ἕλίτι, 1 Οὐν. 273, 332, ΤΠοδα, 
16, 4]. 190; πιοραπίπρα οἱ, Βοα), 21δ: ρογτωδηεηῖ, 1 

ΜοΡΚΙμαίαι ἐμαὶ Ἔσπα, 805, Ν διηΐατι, ΟΠ), , οί, 
ἨΗΟΒΑΚΓᾺΕ, ᾳυο 1: ΟοΥ. ἜΝ Νοία. 
Ἡοτγοῦ, Μίὶ., Αοἷ 122, 1 ον. 107. 
Ηοτῃ, αν ύφι 40 οὗ ἔπ ἔθτπι, Τκο 24, 27, ον. 23, 168, 

, 210 54. 
Ποτϑο, πο, Ἰίαυο ἴο ΓΓίκηε, Μας, 166: δυπιθο] οδ] εἰκτι βοδτιοθ 

οὗ, βου. 22, 104 καᾳ., 179, 198, 8.3 σᾳ., 416. 

.-“᾿ 
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Ἠοτοο- Δ 6, υοοῦ αἰ βρνοὶ 9 ΤΌΤΕΕ Τα Ἔον. 210, Νοίε. 
Ἡοδδπμπδ, Μαῖΐϊς. 951 
ἩΟΒΒΆ, αᾳυοϊοά Ὀγ ἽΥΡοῚ ΦΡΑ Ν 110 
ἩἨασθριἰδἰΠγ, Μαῖς 449, Οοἱ. 86, Ηδῦ. 213,1 Ροῖ, 18. 
Ἠοῦχα, 6». 1|6}} ἀϊτίβίοῃϑ οὗὅ ατι. 363 ρᾳ. ; Βγῃιρο οι] τοοδηΐηᾷ 

οἵ, (ὃ. 3δ4 νη., Ματὶκ 128. 
οἵ ῬΓΑγοῦ, Αοῶ 40, 62, 197 

Ἡοῦθο, οἵ αν, Αοὶφ 282; οἵ Θοά, Ἡοῦ. 62 ν»αᾳ.; ἴπ [9 Β68» 
τοῦδ, 908η 4Ἡ, 2 ὧν. 80, λήοίε. 

συμ ΟΥ̓ ΘΕΙ͂Α, »ίδιϊ. 491, Μδικ Ζ], 140, [κἰκοὸ 86, Φοδ δδδ, 

Ἡουροζοἱά Ῥίοἔγ, Τίπι. 83. 
ἩἨουρο-ζορα, λίαι:. 1005. 
Ἡαχυσποία, Μαῖιῖ, 268, 1μηἶκο 2830. 
Ἡσΐόδη πδῖυτο, ΔΊ]δο, Βοῖω. 90; ΦΓῸΡ (Ὧ6 δετι0, [ἷκο 2600. 
Ἡσσδδὴ γδοῦ, Ὁ ἰὴ Υγ οὗ ἴδ Φ, Αεἰν 28, 330. 
Ἡυξτοδπίγ οἵ ΟἸ τοι, ὁθ6 “έσιο (Ἰτίσι. 
ἩἨυϊ δου οὗ Ομ γίος, δοσ ὅδδιο ΟἿ γίσί. 
Ἡισσοὶ ἑν, οοσιτηο πο ὈῪ ΟἸτίδι, Το κὸ 260 δα.; πη Σιγείου, 

λέαϊι. 8.2), 26. Τα Ἰαῖο 168, 168, 571, 1 Οὐγ. 99, 2 Οὐοτ. 206, ῬΏΠ. 
36 κη.; Οδεἰσιίδηι Βωοδρὰ οἱ, Μοιι. 66; ἀουδὲ, οὶ δ 
ουϊάδποο οἵ, ἰὐπρών ΜΝοίο; ᾿προτίδηθο οὗ, Μεοίι. 284, 
Μοῦ 89, 106, 1 Ῥοὶ. 900,92; ἢ φαρφη [4] οἰ οζηθηϊ οἴ ἔττιὸ 
Κηοπὶεάκο, 1 Οοε. 116; τοισαγὰ οὗ, Μοῖς. 43δ: λυρῆὶ, 
Τακο 224, 2251 ἔσο δηὰ διῖοο, (δ. 111; οὗ [6 ̓ δροκῖεα, 
806 Αροδί!θθ οἵ 266 Φοδθα Ομ εξ. 

Ἡτοοῦ ἰη δβρογοά ἼΤΝ ῬΆὨΠ. δ. 
Ἡπσοκογ, συ ὈΟ]  δτὴ , 192. 
Ἡπτοαινῆδ δὰ πίτον, τουΐαδὶ ἀπίίου οζ Ἐρὰ. 204 6., 190 »ᾳη., 

Οὐϊ. ἴδ, 1 Ῥοξ, δέ. 
Ἡσεοῖκο, [ΏΚὸ ΖΊΟ, 
ἩΧΒΒ, Χ0ΗΝ, Μαΐῖ, 60; μεορῶϑου οἵ, (ὃ. 92, Νοίο. 
Ἡυροϊίον, Μαι!. 268. 
ΗΥΜΈΝΕΤΒ, Τίαι, 96, 99. 
Ἡγχπιῃ, οἵ ΟἸδτωθῦθ Αἰοχωοσνάσίουσ, 1αιῖκο 83; οἵ Ιαιέβος, Ἀ δίς. [1 

488, Αοἴδ 14δ: οὗ ὑταίϑο, πᾷ δὲ ῬϑδθονεΣ, Μαῖὶ. 400, [Ἰποαττοσέου 
τ 84. 

ἩΥΙΑΒΟΙΟΩΥ, Ουτος, ΒΡῈ. 188. 
Ἡγιρπα, οἵ [6 δασὶν οδυτεοΐ, . 1028: οὐ ΟἾ τοί 6 Ὀέτγ ἢ 

Γυῖκο 40: οἢ ἐμελεβπε κα ἐδ. 388 ; οἱ 186 τσονοὶ 
οἵ σδοοῦ» Ἰοδάδος, ϑολῃ 10] : )δ0 οἵ ἢ. τὴο 
ἹΕΡΏ. 194; οἡ ἴδ) ΝΟῊ Φοσυδαιοῖω, ΒονΥ. 391, Δίοία. 

Ἡγρογῦοϊο, Ζοδὴ 662. 
Ἡγροοείθυ, Ἀλιι. 122, 127, 140, 279, 289, 808, 4117, 435, Το 

191 αν 198, 2) δ φῃᾳ. 
ΗΥΒΟΑΝΌΣΝ, ἼΟΗΝ, Μεὶῖ, δᾶ, 186, 412, ΜΜδτὶς 84, [πο 1δ. 
Ἡγοιορ, Μαιὶ. δ21. 

οοηΐεῖο, Αοἱο 253, 262, 
ἀϑα! θη ἰε Ομ δεϊ δ εν, 1 Οὐον. 98. 
ἀϊοῖι οἵ [6 ΝῸὸ αὶ Τοοϊαπιδηί, Ἐοπὶ. 18 64. 

14] θηθδι, ΤΏ δ. 159. 
1άοϊ]ν, ζομδῖ ἴο, 1 ΟὐγΥ. 309 ; οτηδοάίοά 1.6, Βοῃ. 86: πὲ οἵ 

1) ηκ6 οὔοτοϊ ἴο, 1 ΟὐοτΥ. 11, 160 "αἱ ἩΟΓΣΒΗΐρ οἵ, Αςἴδ 
124 κᾳ.. Βοιι. 84 νᾳᾳ., 1 Φολὴ 171δ, 116; δὲ Αἰποῦδ, οι 
892, 328. 

1άΔοϊαίτγυ, μον ποῖ ἴο ὃ κἰξβοϊκοὰ, Αοὶν 862, 364; ἐὴο οδυσοΣ 
ΔῊ οὨϊοοῖ οὗ ἐδ. 138 . [{ τοϊατίου ἴο οογοίουθθοα, Οοἱϊ. 
64, 66. οὗὨ ἴἢο Ἰοταο σα, Αοῖο 124 θ4ᾳ.: ΘΨΟΙΥ οἷ 6Ο0Π- 
ϑ νἰ, ἘΡἢ. 180 δᾳ.; δι δ ἰσῃάθΏου ἴθ, Αεἰ 

Ιδαπιοδβοη, Μδίί. δ, 60; κί πάτοὰ ἐο ἐδο (δ. 264; οοὔ- 
δεν εἰν Βοια. 811 4“ᾳ.; Ότοοά ἴῶῺ 9 δον, 

ἸΟΝΑΤΙ ΠΝ, ἜΝ οἴ, Τακο 168. αυοίφά, 1 Οον. 13. 
Ἰκοοτγδηςο, τὴο σίῃ οὗ Ηοῦ. 118: δ μκιουῃά ἴος Ῥδσάουη, 1 κο 

314: ἰὼ 180 πογβῃΐρ οἵ Θοὰ, Αοὰ 333, 
ΤΠπτπδιίοη δἱ (δωδὶ οἵ ἘΔΡΟΓΏΔΟΙ ὁ, Φοδῃ Ζ7γ. 
1δκο οἵ Θοά, ΟΠ τ εῖ ἐδα, 2" Οοσ, 60, ΡᾺΪ]. 82 6η4.. 37, Οὐϊ. 

28, Ηοῦ. 26, 31 ; ὑπείοιδηα ἐμδηκοὰ [ἴο, 2 Οον. δ; 
ἴοδὴ οτοαιθα ἴῃ 86, ΒβρΆ, 166, 526. 00, 103. 

᾿πιδξο- τόσ! ρ, 6θ6 [40]. 
᾿τπρρογγ οἵ Ρυυϊ, 2 Οογ. 68. 
Τυϊτλιλίοη οἵ οὐ δοὰ ΟἹ Ἐρῆ. 178, 160,1 Φοδὴ 38. 

"Ἰπππιδου]αῖο Οοποοριίοῃ, 826 Ἔ 
ἹΜΜΑΝΌΟΌΕΙ, Μαῖι. δ8, 
Ττηηογβίου 88 ἃ τοοάσ οὗ Ὀδρεδπι, ὁ6 Βαρίίδη ; ἐπ νοθ-ἔ]ᾶ, 

Μοιι. 658, Νοίφ; σοΥῖκϑ οἱ, ἐδ. δθ0. 
Ἰταλοσίδ γ οἵ Ὧδιϑ δοαϊ, ϑοδύταηοο οὗ, 1 Οὐζσ. 388: γἱενγο οἵὗ 

Π0 δηοίοπίβ προῦ, ΤΏ οθα. 71]. ποῖ 180 δαῖωο 86 οἰοζωαὶ 
10, Βοπι. 362 ἰδύσαι ἴῃ 186 ΟΙά Τοοίδιοοηϊ, ἔλιῖκο 810 
8η.: Ρὑτοοῦ οἵ, δας. 196, Μοτὰ 131, [π|κ6380; οοπαροίοα 
πι τεδαστοοιίοῦ οἵ ἴῃ Ὀοάγ, Μεῖὶ, 401, 1υϊκο 198, 
1 Οὐτγ. 8350: νἱοῦσϑ οἵ Βωξάμοκδοθ. ΟΣ, Μαϊῖ. ΤΊ, Μαῖκ 121; 
ἭΟΥΐκ οὔ, Ἱ Οὐν. τον 

Τργϑοδιίοη ἢ 1}10 Ῥεδὶ 
ΡΘΕ Ο ΤῸ { Ομ τί δε 8 ᾧ ξλοανρι, πῶς 390 6ᾳ., Βο;ι. 181 

τ΄ 

Ἱπαδη εν τὐγιθος 2ο ᾿ 463. 
οδτηδιίου οἵ ΟἘτίσε, σοῦ 12 δᾳ,, Τθ, Βοια. 61, 2 ϑοδα 193. 

"ρα ϑραι ΒΥΤΩΒΟΪ δπι οἵ, ον. 208. 
ζηάορομάθῃοθ οὗ οδατδοῖοσ, ΤΊσαε. ΤΙ. 

»,ο 

ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΌΕΧ. 

Τῃ ἰὰ οὐνυγοδοι, Ἐρδ. Ουὐϊ. 87. Τά ζοτουίςῖς ἰὼ τοπκίοον Ἀτὶν ϑρανν 
Τοάϊνὶ γα οἵ 86. 
Τοάϊν  ἀπδιίαεο οὗ Ομ τίσεασιγ, Αοἱο 576, 

ἀοείείηο ἼΒΈΘΙΕΡΗΣ Ὁ ἈΥΡ ΕΒΡ. οἔἱ, Νέοϊς. 159 800, Οὐ. 

Τηὰ ἧδε ὰ 114, ΤΏοδα. Τ 
Ἰαάνοιῖ: κα το ρον ΟΡ 

το εὴτνν Ραφαὶ, Με 800. 
Τηδιηιῖ δϑυϊήοοῦΣ οὗ 
᾿λρπραθ ας θρτρντμρ πον ἴο, 1 Οὐοε. 70, Ἐξοῦ. 100, 1 Ῥεέ. 

81; παϊνβι Ἐ, 2209. 
ΤἸαδετοῖ θα οὐ τμὸ ἴο Ὀ9 ὕὈοξο πὶ, Βοαο. 425, 451: κι 

Του. 
Γηδοεί οἵ ἐδ) ΟὈταἰἶδη οε οασίδ, 1 Οος. 2109: Βδανϑαῖν, 

ἄλοῖο ἘΤῚ, 1 Ῥοῖ. 1δ. Ἶ 
Ἰδυοι πρδη, ΒΟΌΣ. 240 ἘΡΉΏ. 1924, 198, 
Ἰαφαίτγ, δρὲτὶι οὗ, Αοἱα 819, 320. 
Σπᾳαϊδιξέίοη, Βοαι. Οτ.ἢ., ίοιι. 130, 405; 8 ϑραῖκι, ζοδδ 484: 

[;δὸ οὐ οτπιοϊ χίου ὉΥ, ̓ νρενψ τς 
ἘΜΟΠΡΘΟΝ ἐστον τος ταν Μεῖς δδεὲε, Ἰαιῖχο 18, οὶ δδέ: 

Ων 
Ἰησνέτοξου ̓ ἀ ΠΌΡΟΝ ἘῈ ἘΝ ΣΌΚΟΝ 

Νοίε, 
[πορίσαι οα οὔ τ8οὸ ΒίὈϊο, Βοῖδ. 116, 1 ον. 229, ΤΊτω. 16, 109: 

δεαιπιοη ΤΌΣ, Ἰδοιι. 190, 
οοἱδὰ ὃν Οπτσι, Φοδῃ ς οοε ίοοθ οἵ, Μεΐι. 1; 
Βύχηδα δἱαξαθοὶ ἴῃ, [κακὸ 13. 2 Οὧοςσ. 108, σαὶ 135, 
110; πίῖυσο δεινὴ τοοὺϑ οἵ, 

Ταδετισοι ἴῃ ἐδ οδγοι, Ασίω δδ. 
᾿ΙἩρόυευςύν ει ψμυἤπεεεμο γε ρϑ τὴ ὁ τ του τ; 

Βοια. 400, Νοίε, 401 64. 
44, Ουὐἱ. δᾶ, ΒρΒ. 194, 1906 δωε ὍὌταπακ- 

Ιηἰοτοοδαίοη, οὗ ΟΕ τοι, 1π|κὸ 544, ΤΌΣ 611 δβηᾳ., Ἐσεη. 
1 σοδὰ 46: οἵ βαίηια, Ματὶς 82, 1 δοδη 46, ὅν. 150; 

Ἷ: ἘΝ ΒΡΙΕΙΣ ἘΝ; ΣΤ6 Βα 50. 
ἐρΓΟΕΒΘΟΙῪ ῬΓΦΥΟΓ, 890 γᾶς Οἱ τίσι, δοιὰ δ1} ΙἸοϊοείτ οἵ Ὀδατίν Υ., Μετὰ Ἰλὸ 

Τηϊοτγεηοάϊἴο οἰδίο, Μοιι. ἐ ΩΤ 1 Οοε. 840 νᾳ., ΤΏεδΙ. 18. 
Ἐπϊοχίοβίίον, ἴογϑα οὗ, ΕΡΆ. 1 
1μϊτοάἀυσίίου ἴἰο (86 βοετὶρίατια, κἰλκμες 1, 13, 17; ἴἢο ἴδο ον 

Τοδιλτηοηὶ, ἐδ. 1, . τὸ δῦ. δ6. 
Τηταδαίοη οὗ ῬΘΌΏΕΥ] τποῖσαῖνο, δ 4, Δ αίο. 

224. κα.; οὗ [0 ξοσροὶ͵ λέοες. 914. ΤΥ εῦΡε Ὁ ΒΈΜΟ, 

οἷα, δι. 
Ἴτοῦν, ἀϊνγίπο, δι, 200, 480, δ38, Μαγῖς 6, 145, Ἐον. 157; 

Ἰεκὶ μπϊδίο τδ οὗ 1 ΟΣ. ΟΟΣ. 99; ΔΒ] 8 τ᾽δὸ οἵ, τὸ. δ; ἴὰ 
δοοτοὰ (δὶ ῬΏΙ]]. δῖ. 

Αοῦ 688. 
118, 120 οηᾳ., Β δ. 188. 

1μἶκο 18: οδοϊδβί οι αν οὗ, Κϑνυ. 45, 
πάρε Ινοισὶος. 

Σοϊοσοροζαηοο, 

ἱεβελι. εὐ νὰ 1 Οὐν. 907: γοείοῦ οὔ δδοὶγ 85 ἀΧΒΙΟΡΙο, 
1δοῖν δίδγ 18 0...1 τ ἰδοὶς ἀϊοοουίεωε ἰπ [86 
πι|ιάοζιοδε, Αςἰὶς 194 δα... 1 Οὐς, 190. 86. δον. 

Ἰεδιπΐίδη κατοοο, 1 Οος. 194. 
Τιαιίδη απ, Αοὶδ 10]. 
ἰώ λρόοΆ ΜΕΝ ΟΓἽΒῊ ΟΥ̓ΘΙΒΗΝ Ἢ ΤΩΣ, 85, 93. 

90, [ 1ΖΑΤΈΒ, Αοῖο 

δθμο, Αοἱϑ 97. 
δοϊπενι, Βου. 387. 

ΒΡ ΤΙ ΝΟΝ ΟΓ ΕΙΣ ἸΜΙΟΡΥ δοδῃ Φ7. 
Φοδπ 168, 

οοηγοτϑίου οὗ ἐδο, Ὅτε υΠ 5 
ΦΑΙΒΟΞΒ, δ οὐ, Μδιξ. 114, Μονκ δο ζαλκο ΜΕΝ τν τοι 

πργοηῇ Τοϊοοὰ, λάοιι, 113 δβΒᾳᾳ., 49 σῃ., [εκ 

ΤΑΜΒΑΝΟ, τα. 106. 
ΔΙ 1δο δοὺ οὔ ΑἹρῆσῃα, Ὠ9 βϑδθο, δὶς. 189 - ἐγγέοι! 

γαοῖοσ, (δ. 188. οδ δὰ “ [ἢ9 ἵμξδα, 
ΦΤ ἫΝ ΞΕ ΞΞ ψἰὰ “σδιλθα, ἔδο ὕτοίμοτ οἵ ἔνθ 



ΤΟΡΙΟΔΙ, ΙΝΕΧ. 2ὅ 

αἰ Φόμα, ΦΖοΌη ὅ κβᾳ.: δὲ τοϊδείομδιιὲρ ἴο Ομ εὶσί, 1:0 Κο 
82: Ηἰ6 ἀοοαῖϊῃ, ΑςὶΣ 5}. 238 μῃ, 

ΦΑΣΙΕΒ, Ἐρίκεϊο οὗ ἰδ δυΐμπον, 9.8. 9 Βᾳᾳ.; [{6 τοϊδίίου ἴο 109 
Οδι οι! ο Ερίδι]οα, ἐδ. 80; ΟΠ τί δίο! οα7 οἵ, ἐδ. 78: οοη- 
κοδιηία, ἐδ. 31 ΜῊΝ ἀδῖο οἵ οοπηροκίτίοι, ἐδ. 28: ἀοαὶῃ οἵ 
ἴηο δαυΐδοσ, ἐδ. 141: [18 ἀοεεἰπδιίοι, ἐδ. 26 δᾳᾳ.;: τΥἱον 
οὔ ἔα ἢ ἰδῖκϑῃ ᾿ἢ, Βοπι. 146, 168. 28 δα., 39, 82 πηᾳ., 87 
δ84.:; τρμρναίδτ οὗ, Φδιωοα 2ὲ βηη., 18: [5 τεϊδίο ἴο 
Ἐρίδι1]9 ἰο {0 ΗἨοῦτονα, ἐδ. 30; Νοὸν Ἰεαίδιαοοι Ῥοσ» 
ΔΙδύεγ οὗ ἐδ., ἰδ.; οσοκβίοῃ, .1.δ. 26 θ8ηη.; ουηϊγαδίοα 
σἰτἢ ιρυΐο γἱίονα, Βοιη. 145, 2428. 28 5η., 87 θη4.; [ἴδ 
Γοϊδιίου ἴο ἔδο Ῥαδυ πο Ερίδι16 8, 9885. 28 κι ἰὼ τοϊδιίου 
[ο ΕἾἶτοι Ἐρίδιϊθ οὐ Ῥοῖοσ. ἐδ. 80 ; ὑῖδοθ οἵ ουζωροβί οι, 
4}. 2] κα. ποτγΚΟ οἱ, τό. 83 νᾳ. 

ΦεῪιηΐα, Αοὰ 917. 
ΦΆΝΝΕΈΒ, Τίαι. 104 64. 
Ψαῃφηίν, δίς, 172, 
ΦΑΒΟΝ, Αςῷ 311, Βοιῃ. 4δ2, 
Φαιρος, βου. 20 δᾳ.;: 387. 
ΨΦΕΒΟΥΑΗ, Βοαι. 8314, ον. 91; τορσζοδοιίδιίο οὗ ἴῃ ἰδ0 

δ ων Ὑ{] Ἀσν. 87 ρα. 
ΦΒΒΕΜΙΑΗ, ἴδο Βοοὶς οὗ ἰϊ8 ἘΡΟΌΔΊΟΙΟΕΥ, Ἐον. 45. 
Φοιίομο, Μεῖϊ, 368 54..- ΟΌΥΒΟ προ, [ῃκὸ 257: ἜΣΩΝ οἵ 

Ασοδοὶδοθϑ αἵ, (δ. ἀρ1, δοοδο οὔ ῥὑγίεσίδ δὲ, {ὃ. 178. 
---------οΔ νπὶϊάοττορο οὗ, δι. 81, Γῦκο 178. 
Ψοσηδαῖθαι, [18 παθ δηΐ Ἰοοβέίοπ, Μαοῖς 371: δϑοῦο οὗ ἴδ 

ΔΡοΟΒΙ]οα δἷ, Αοἷ 12 δᾳ.: Ομτί δι 5 ΘΏΪΓΥ ἰπίο, Μαῖιι. 371 
8η4ᾳ., Τὸ 293 θη4.: Ἰδπηοείδίοη ΟΥ̓ΟΓ, θκὸ 221 : 
ὁ πισίτορο ἰδ οἴ Ομ νεοπύστα, Ασῷ 276 : σμυτοῦ δἱ, ἐδ. 
283, 290, 292 ΕᾺΥ Ἰδίοσ οοπαϊου οὗ, Μαῖς. 41δ. ἀο- 
οἰτυσίου οὗ, (δ. 148, 429 5αᾳ., δ80, Μωτὶς 131. 133, ζΚὸ 
267 βη., 2391 εη.. 317 δὴγ. Αεἷῷ 43. οχί πὶ οἵ, Μίαι. δ21] ; 
Ἰκοορίπρς οὐ ον δ ἰη, ἐδ. 418, Λίοίε, 498 ; (ἢ 9 ὨΘΔΎΘΗΪΥ, Θα]. 
116, 120 4 Ὁ; σα] δε ἴθ Ηοΐγ Οἰίν, Νίδιι. 84; [6 ποτὰ 
τιδ96 (οΓ ϑονχα, (4]. 11δ: Ῥϑὺ} υΥἱδία ἴο, Αοὰ 222, 389 

4ᾳ.; ΔῈ} γτοϊδιίοηβ ἴο (ἢ ΟἸ δια πδ αἱ, Βοπι. 442, 
οἰδ; φορυϊοίιίου οὗ [λτῖκ0 49 ; τοργοδοηΐδίγνο, Μαοι. 416: 

οομμρατοῦ ἢ Βοπλο, Αοἱϑ 8362 ; ΒΟρΌΪ ΟὮΓοΒ τοι, Μκα(ι. 
21} Βυταροὶϊὶς ομαγαοίοσ, μὰ 821; τοῦδ οἱ, Ἀΐδιι. 

1 
ἴδιο πον, Βδυ. 8683, 389 βῃᾳ., 442, 444; ἈΥΤΟΩΠΟΪΟΘΥ 

οὗ, ἐδ. 391, Νοία. 
τ Ἀκοῦ ἀμιαςνς Μαις. 68. 
Ἄπεθηξ, ΡΒ. 119. 
ΦΕΈΒΌΒ, εἰ κι δοοϊίοη οὔ (89 τ ϑιϑι Τιαῖο 42, Βοιῃ. θ2, ἘΡΉ. 90 

84, 40, Φοδη 72 εκ. 79: ἷ6 ὈΪΓΓΝ, Μδιι. δ0, δὴ, Κῃκο 838 
8ηη., δ ; ἐμ δῖα ἀδίθά ἕγοπι μἰβ. ὑὐγιμ, Θαΐ. 90 ; ςα!]ϑὰ 

τοῖα, Μαῖῖ. 64, Πα δ]; 8118] οὐθάϊοποο οὗ, ΠΏΚΘ δ0 ; 
ὈοΟΥὨοοά οὗἨ, 0κο δ0 δᾳ., Αεἰδ 22 ; Ὧ18 γαῖ πυτάκ, ΤῸΚ9 
δὶ: Ὀοκχίπηΐϊηρ οὗ κ΄5 τὐἱηἰθίγγ, Μαῖιΐ. 67, 91. ΔΙατγὶκ 19, 
Φολη 123, ἷδ φρο, 1.0 Κ0 62 . Ὀαρίίδπι οὗ Μαῖι. 16 84ᾳ4., 
ΜαΑΥΚκ 17Τ6ᾳ., Τυκο 67, δ9 κηᾳ., Φο. 8717 8η.; Ὠΐα γοὶδ- 
ἔοι ἰο Φοδα ἐδο Βαριίει, Μδιίς. 60, 72 δᾳ., 14, ΤυΚο δ9 ; 
Φομη ἰδδ: ΠΟΥ ἴο, Φοῦ πη θὅ, 83 ναᾳ., 99, 142 650. ΒΕ 
ἀοεσοοξ οἵ ἴδο [1ΟἿΥ ϑρί τί προπ, Ἀ[αι. 79, μυϊκο 63, δ9, 
ἑοτηρί Δίου οὗ, ΜΙαϊι!. 80 δη4ᾳ., Μετ 17 εᾳ., ἴμωκο 64 “4. 
609: (Δεϊίης οἵ, Μδιί. 81, Κο 6θ6: ς.4}16 ἧτεϊ ἀιδείΐρμίοι, 
Ψοΐη 91 ναᾳ,, νθ; δἰ οἵαν ἰπ ΘΆ}166, Μαίξ. 91 6ᾳ., [μικὸ 
21 δῃποῦιοοθ ἴη6 Κίπκάοπι οΥ ἤϑαυθ, Μασικ 19: μοῦ- 
Τοτπιδ ταϊγαοὶθ δὲ Οδολ, ϑοδη 102 κα [4 τοϊαιϊοῦδ ἴο 
ΜαΥΥ, ἐδ. 104 6Φ4ᾳ.: Ὀτοίδποτε οὗ, Ἀῖδιὶ. δ3, 182, 281 να 
255 δηη., [κο 84, 123 54, ὕοδπ 116, 240 εη., Αοἷδ 19,1 
Οοσ. 152, Θαἱ. 20 ̓  88 , Δ τηο8 10 ση4., 18 δαη.., δυο 
ὅ εη.. 12: δΙ6 δυοὰο δ ὑδρογηδιηι, Μἴοεϊ. 90 6η., 1 
ΤΊ, ΦοΒὴ 114 64. ρῸ65 Ρ ὁ [86 Ῥϑδδόύοσ, θοῦ 11δ: 
οἰδαῦδεϑ (86 ἀφιαρο, ἐδ. 114, 116 ᾳ., 119. ἐἰογεῖ: "8 Η]8 
Τοουντοοϊίοη, (ὁ. 118; Ὠΐδ ἐϊογυίο ψἰτἢ ΝΙσοοάἀΘΟλΏΦ, 
ἐὃ. 122 δ. ἀϊά οὶ ὈΔρΡΉΣοα, ἐδ. 141], 16] : ἸΟΌΓΠΘΥΕ ἔτοτῃ 
Φυάοδ ἰο 166, τὸ. 161 σᾳ., 166, 172 »αᾳ.; πὲφ ᾿ΟΙΘΓΥΓΟΊ 
τ τ [10 Βοιηαγίδη ᾿τοπιδ, ἐὁ. 160 καα, “6618 ποῦϊο- 
Ση ΔῊ Β βοη, (ὁ. 17], 173 δᾳ.; 18 γψίδι: ἴο Ναζηγοίῦ, 1.06 
18 δβηη.; μ5 δϑοάθ δὶ (δρογῃδῃπ, αι, 9] σ6.. Ἀ141ὶς 
26 κη., ἐμικο ΤΊ; οὉ}}5 ἴουτ ἀἰδοίρ]οα, Μίδιι. 93, Μαγὶς 20 

. ᾿ΌΚΘ 8] δη., 83: ποαὶα ἃ ἀδιποηίδο δὲ ΟρογηδΌ, 
εἰς δὶ ν4., 10Κα ΤΊ 54. Π64618 Ῥοίετ' Β πηοῖμογεϊ ποίαν, 

Ὑαῖι, 158, κ᾿ 23, 1 0Κὸ 78; ρογίογπιθ ἀντοῦβ τα γα ῖοθδ, 
ἸΜαῖι. 168, Μαεῖς 23, Το 79; "ἰ5 ἦχοι! σόΠΟΓΙ οἰγοαὶϊ 
οἵ 611166, ΜῈ ιῖ. 9485ᾳ, Ματκ 24 νη. υκο 79, Φοἢ 180; 
19 ΒογΏΟΏ οἷ ἴδ πιοπῃῖΐ, Μαι. 91] ρηη, ΠθΚοὸ 100 καᾳ.; 
86 ἀγδυχκῶϊ οὐὗὁ ἤδη, ἰωκο ΕἸ ρη4ᾳ.; 6 8}8 ἃ ἰσρογ, 
Μαΐΐὶ. 160 βᾳ., 166, λίαν 26 βᾳ., μύλου 8δ κβᾳ. ; το ὑγΠ5 ἴο 
Οὐνοευδυῦι, Μίδτκ 26; 6618 θὰ ἩΠ ΠῚ ῬΑΙΟΥ, Μίαιξ, 

168 νᾳ., Ματὶ 26 βιᾳ., μΚΟῸ 86. δοοιδοὰ οἵ Ὀ᾽ απ ΏΘΣΩ 
δῖε, 166, ΜΜατκ 27, ΦοΒῺ 187: ἀδοΐαγοα δας μα ὦ 
δηϊρ, Μαΐΐ. 167, Μασκ 27; .81|}6 ἈΓδιί πον, Μαις. 110, 
171, Μδικ 29, Πθκὸ 88 πη., 90, 91; ἰ8 ϑη!ογίαι ποῦ ὺὑγ 
Μαοῖίμον, Ματκ 29, 1,.ΚΟ 88 δα. ; 065 [ο [8 ΡδδΒΟΥΟΣ 
1:0 δοοοῃὰ [ἰηγ6, Φοδη 180; 1.68}6 α 1Δπι6 τηδῃ, ἰδ. 183 
δη., 198: (9 26.716 θ060ῖκς ἴο ΚΜι1} Πἶτῃ, ἐδ 18δ. ἰδ ἀϊ6» 
ΘΟΌΓΒΘ τοδροοϊίης 6 ΟὨΘ 688 ψἱτὰ τὸ ἘΔΊΠοΙ, ἰδ. 187 
5δη4ᾳ., 199 : κίνοθ ὑγοοίβ οὗ εἶ ΜΓ δαί μδΒἰρ, ἰὁ. 108 εηᾳ. » 
μ16 ἀἰποίρ!εα ρἱαοῖ ἔτοϊα ὁ ἔμ Βαδυαί!ν, Μετ. φ 
δη4ᾳ., Ματὶκ 81 βᾳ., 1.0 983 δα. ; 1168}58 τιδὴ ΝΙΤΏ π|1- 
οτϑὰ μη, λ δ. 2[8, ΜΙατκ 33, Γ1υκὸ 93 φΦ4ᾳ. : σοιίτοθ ἴο 
δα »οα οὐ 66}11.6, ΜΠι1. 220 4. Μίδικ 34... Ἵδοοδϑθ 
ἔπ οἶνο δροδί]εβ, δίας! 180 δσαᾳ., ΜΙ αΥῖς 80 βα., δδ Βᾳ. 
96 δα. : ΘῃῖοΓΒ (ΔΡΟΓΠΔΌΩ, Μαῖϊ, 1δ0. 1}κ 110; Ποαίδ 
οϑοϊατίοη Β δογυδηί, λίδι!. 161 δ4η., μυϊο 110 84.; Γαΐθοδ 
416 ἰἀον᾽  δοπ, Τὸ 112 94. ; υἱδὶ ἴϑὰ Ὁν 20) 8 ἀϊδοὶ- 
δῖ, Μδιὲ, 202 νη., 1λῖκὸ 11δ 5ᾳ.; βροδῖζβ σοποογΐης 

Ὁδη, ΔΊ. 206 βαη., μυκΚὸ 116 δΒη4ᾳ.: ἀοποῦποεβ οἰ ε8 
οἵ Θα μἴοο, Μαιὶ, 210 δᾳ., [λὐϊὸ 167; ἀΐποβ ἔῃ Βοῦδο οἵ ἃ 
Ῥμοτίδοο, Πυκὸ 120 βηᾳ.; δηοίπίοα ὈΥ 6 ᾿ψοσηδῃ, ἐδ. 121 
ΑΨ ἷ5 δοσοῃὰ ᾿ουγποῦ ἐὨγου ἢ Οκ4}}166, Μδιι, 178, 
Τακο 12δ: 6616 ἃ ὈϊΪνὰ δηᾶ ἀππιὺ ἀοτηοπίας, Μαῖξ. 
22, Τμκο 183 ; τοργούθυ ῬΒατγίθοοϑθ ον υ ἀδρίθτην, ΜΑΙ, 
δ᾽ κα., Ἀΐαγι 839. Τυκο 188 ρηᾳ.; ἰδδοῖιοβ ὈΥ ἴπ9 868» 
κ᾽ 46 ἰῃ μαγϑῦϊοδ, δΜδι, 239 ρηᾳ., Μδυς 42 βη.. 1κὸ 127 
8η., 21δ 54. :811}}5 1.0 ἴδ: τς, 161, Ματκ 45, ΓΘ 
122 564. :}.6616 ἀὐϑαι κατέ (κάνε. λῆαιι. 104 νης, Μίατὶς 
46 κα., υκο 1315 Βηᾳ.; εδὶ5 Ὑῤ{}} 0}. ΠΑΝ δηα βίῃ Π6Γ8 
δὲ ΟδρογηδΌπι, λλις. 110 84.; 6818 ἀϊδοαδοὰ νόοπιϑῃ, 
45. 114, ΜΔ 49 βη4ᾳ.. ζπ|κὸ 140: τ8|8ὲ 8 Ψαίγυδ᾽ ἀδὰρἢ- 
ἴον, λῖαι!. 114, Ἀἴατὶς 49 64ᾳ.,, ὁ 129 βΒηᾳ. ; 86 8}8 ἔνο 
δ᾽ πλϑη, Μίαις. 176 δᾳ. : ἢ16818 6 ἀστοῦ ἀοπιοηίΐδο, δ. 
116 54.; δἰ8 ταὶ σηΐγϑοὶθ δ [ἢ ἈΠοβείδῃ, ἐᾧ. 177 ; Γο- 
Υἱοὶ Νδξαγοῖι, ἰδ. 255, 260, Μδικ δὲ βη., {κκὸ 72; [8 
τιϊγὰ ἰουτποΥ τῆτοῦμἢ Οδ.166, Μἴδιϊ. 118 νη., Μίαγκ δῶ ; 
ἐπείσυςϊς δηὰ βοη δ οὔ ἔμ ἔτγοῖτο δροδίϊοα, αι, 18 
δη4ᾳ, 185 5Βη4ᾳ., Νἴατγις δ δᾳ., [ἷκὸ 143 δα. ; ΡΟΓΡΙΕΧΙ οὗ 
Ἡετοά γχοβροοϊίημ, Ἀἴδιϊ. 961] δβηᾳ., Ματὶς δ7 δη4ᾳ., 0Κ9 
144 κᾳ.; δοάη ἦνο τπουδδηὰ, λας. 2056 5ηᾳ., Ματκ 60, 
Τα 146 νᾳ., θο 207 δη4.; πΑΙΚΒ ροη ἴδ δοα, Μαδῖίῖ. 
2710 544., δίατικ 62. Ψο᾽ο 2138 9θ4ᾳ.; 6 η}8 ΠΙΔῺΥ ἐω ἀοῃοθ-» 
βατοὶ, Μίδιι. Ὁ, Μαγὶς 62, ἀϊδοουτμοθ Ὡροῦ ἔδο Ὀτοθά 
οὔ τἰἴ8, Φοῆη 207 κᾳ., 911, 2 0 ; ἰυτπίηρς ρμοίμεξ [ἢ 88 76, 
40. 236; του εἰ. ῬΒατγίοϑοιν, ΜΙ αϊὶ, 277 δη., Μδτι 64, 
Ἴά4 δβὴη.: ξοοδίηἰο ἐΐ9 οολδὶβ οἵ Ἦγτο δπὰ δίάοη, Ναδτιξ. 
480, Μαγῖκ 6] καᾳ.; "..641}8 ἀαῸ ΧὨ ΓΟΥ οὗὁἨὨἁ Οδηδδη δ} τὸ- 

τῆδῃ, Μδιτ, 28] δη6., Μαγκ 67 δη. ; ΓΟΪΌΓΩΦ ὨΘᾺΓ δο8 οὗ 
6, Μίαι!. 284, ἤΐατκ 68; ΒυΑΪδ ἀνα ταδι, ΜΙΑΓΚ 89 

ο; ᾿θδ1ν ὭΔΗΥ κἱοῖς, Μαῖι, 2535; δϑαυ ἴον τ[Πουδαηά, 
ῊΣ 24 ν"α., Μητὶς 12; κῸ65 (ο δχάδ! πη, ΜοΙι, 286, Ματὶς 
Ἴ2. Ῥματγίβοθα αδὶς ἃ δίκη οὗ, Μαιϊι, 257 δη., Μαεὶς 14, 1ὅ, 
1αῖκο 157 Ἐν Τϑἐ ΓῺ 0 Βοιϊπιδαία, Μαγὶς 716: 64} 
ΒΙΙηἃ πιδη, ἰῤ. 16 64ᾳ.ς νἱδι 5 υἱοίηΐγ οὔὐϊὐυ ὔθαασοα Ῥῃί- 
Ἰὲρνὶ, Μδῖει. 2.4, Μίδγκ 18; 6 ἀϊνίη ἐν σου εβοοὰ ὈΥ Ῥὸ- 
(ον, Μδι:. 29 844ᾳ., ΜΑΙ Κ ἴθ, {πἴκ 149; ἔογθῖ9}}8 δα ον 
ἴηρμ5 δὴ ἀνδῖι, Μαις 802, 304, Μοῦ 18, το 1δ0 δ8.: 
τοῦηΐϊοῦ Ροῖον, Μδιὶ, 808 : δροαῖϊκο οὗ Ὠἰ4 δοοοη οοπιίης, 
ἐῦ. 801 κᾳ., υκθ 160; ἰδ ἰταπεδχιγαῖ οη, Μαιῖ, 271, 80 
Βη4., Ματὶς 80 δη4., κο 15 8η4., 185; ποαὶη ἀεπιοῃίθο 
αἰ ά, Μαῖῖ, 8314 5η., Μαγὶς 88 Βη4. 1Κ6 151, 159 : τοϊυτηϑ 

Θαί!υο, δδαϊιὶ, 316, Μανϊε δύ84., ϑοδὴ 2.}8 8δᾳ.: Τογοὶθ}8 
βυδοτίηκ.Θηἃ ἀθαῖῃ, λῖδις, 816 πᾳ. Μδιῖς 81, μ0κο 188 . 
Ῥαγο σι ὑαιο, Μ διέ, 518 644. ; ρῥἰδοὺδ ἃ ἢ] 85 δὴ θχ δῆ)» 
Ῥὶ9 οἵ κτοαΐποδϑ, ἐδ. 323 8ᾳ., Μίασκ 80, 91 2 ΓΘργουύδδ Ὀΐᾳο- 
ἘΓΥ οὔ 19 ἀἰδείμ]εα, Ματκ 89 βη4ᾳ., [010 168 ; ἀϊδοουῦ 208 
οὗ Βυσ ΠΥ δὴ}} οὔδϑποοα, Ἀἕλις. 323 βη4ᾳ., Μίαν 89 κηᾳ.; 
Θυϊοίΐπϑ ἑογαίγοηοδο, Μαῖί. 332; χοῖδί 86 ὑϑγδῸ}]9 οἱ - 
Ἰοταϊνίυς Ββοτυδηῖ, ὁ. 88 δα.; δοηῃὰδ οἂὖῖ ἔδπο 8ογ- 
ΦΩΪΥ, Τυἷκα 166 84η., 1609 φᾳ..; δοίϑ ουϊ ίος Φογυδαΐοια, ἰὃ. 
1601, θοδ 244 ; θα]6 ἴδῃ ἰϑρεγϑθ, ακο 262 δα. ; ἔοδοιθδ 
ἴῃ, ἔῃ ἐοιυρίο, δοδηὴ 3245; ἀἰσρυίοδ ΠῚ} Φονν, ἰδ, 246 

4. ; δὴ δι ξογοδα Ὀτουκος ἴα ᾿ιπι, ἐδ. 268 ϑΘαη.; ΡτῸ- 
εἰαίτῦν Ὠἰπχϑοῖῦ ἐδο Ἰκἂς οἵ ἔδ9 ποῦ, ἐδ. 277 δηᾳ.: ἀϊ6- 
οουγδοα σοῃοογηΐηᾷ ΑΌΣΔΏΔΙλ δοϑά, ἐῤ. 257 8δη4ᾳ.; ὅθνγα 
βοοῖς ἴο βίοῃϑ ἰιΐπι, ἐδ. 299: ἢ 6819 1 ἃ τηδη, ἰδ. ϑ0δ 
θη4.: δροδ εν οὗ Ὠἐπιθοὶ δ ἔΠΠὁ οοσ, ἰὁ. 817 δᾳ4ᾳ., 325: 
88 ἴῃ ἀοοὐ Κορ ΘΕ. ἰδ. 321 Βᾳ4ᾳ., 826 ; ἀϊδοοηδίομπϑ οὗ 
δόνα τοδρϑοϊιηκς, (δ. 3.25; τον δ 5 Φογυδα οι δὲ ἔδδοὶ 
οὔ [μ6 ἀοαϊσαιίοι, ἐδ. 329 64ι. : αἰκροῖοα Ὑἱ ἢ ἐ)6 δον 
ὙΠῸ δ6οῖς ἴο βίοῃϑ δίτη, ὅδ. 2.10 814.; Ἡϊάγαν ἴο Ῥο- 

ἀοἸ νοῦ ναγίοῦ ῥδζαυΐοα, ἐδ. ψ26 δηη.; ΠΙ5Β Γ6"» 
ΟΡ τοϑροοῖς αἀΐνοτοο, Μαεῖὶ. 8338 εᾳ4., 
96 5Ὅ5η.; δίοθθοα οἰϊάγοη, Μἴδις, 8,2, Μίαν 98 δᾳ., 
Ταῖκο 216 κα. ἰηξογν 9} ὙΠῸ το γοῦηκ τοδῃ, ϑδιξ. 
844 δη4ᾳ., ἀκ 100 Βα. ζπ|κὸ 278 δαᾳ. ; ἰ8 γίθνγβ ΘΟ ἢ» 
δοτιΐηκζ γίοδεθ, Μαιξ. 844 δ44., Μεεῖς 1ἴ0]1, ΚΌϊκο 219 
84η.: ἀ6] 'γογϑ ραζδῦὶο οἵ Ἰαθοτογβ, ὑαίι. 812 δη4ᾳ.: ὑγοάϊοϊ 
βυδοιίηρα διά ἀδαῖῃ, ἐδ. 800, κ 108 βᾳ;, θκο 281 



.-----οὨἁ υἷε, τοϊδιίο τὸ Αδγοη, δῦ. 106; δϑιεοεηδοηηδηὲ 

ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΌΕΧ, 

δη4ᾳ.; ἀηδννοτα γοηῦου οἵ Ζ92}64τ)69 δῃά Φοδη, Μαῖι. 363 
ὦ Ματὶκς 106: 16}. υἱἱπὰ τὴ Ὠεδὺ διγίονν, Ἀ͵δεῖ. 
ω, Μαικ 105, θυ κΚὸ 2852 δη.; νἱδβιῖν Ζαοσμθιθ, ᾳ1κ6 

285 καᾳ;.; ᾿νἶα ραγαωῦο οὐ 1ι:6ὸ τη Ῥουηάα͵ (ὃ. 2.9 δαᾳ.; 
ξοεδ το Β ΠΩ, Μμτὶς 110, μα κο 29.), Φοδῃ 370; δὲὸ- 
οἰπικά αἱ ΒΘ μΔΩΥ, Μαῖς. 462 οη., 46, Ματὶκ 138, οδη 
811 ο4ᾳ. ; Ἀἰμ ΘΏΓΓΥ ἰηἴο Φοτυδα!επι, Μδιῖ. 871 βαᾳ., Μαδτγὶς 
110 5. ΓΚὸ 294. Νᾳᾳ. Φώοθη 877 δ4η.; ψδορϑ οὐδοῦ ἰΐ, 
1μακὸ 29] καη,; σι Γηρα ἐΠ9 βζ-ἴγϑο, δίατι. 850 δα.) Μδικ 
112 κᾳ.; οἷδ νὔδοο [6 ἰοπιρίο, Μαιῖ. δ.0 δ4ᾳ.. Μέυτικ 118 
8η., μη ῖκο 2.8 π4η.; [Πί8 ΟΟὨΕΓΟΥΘΓΒΥ Μ|Π}} 11:6 μτγίοδιδ 
δῃἋ οἰἰογβ, Μαιῖς, 885 ορᾳ., Μοῦ }16 μᾳ., ἔπικο 3901 ἽΝ 

Γοϊδῖοα ριγδῦὶο οὔ ἴπη6 ἵἔπο δοῦθ, Μεῖϊ. 386; οἵ [89 
σι κΚοὰ Ἠυδθαηάπηρη, Μαῖ!. 587 οη., Ματκ 117 δᾳ., 
αι. 502 κᾳ.; οὗἩἨ[Β6 τπιδττίαχζϑ ϑΌΡΡοΓ. Μ τ. 859: δ!18 
οομτονθγοίοθ τι ἴπο Ῥμαγίδοου, 1 υγυαίδοι, κφάάυ- 
ϑόθη δηὰ δογίροα, Μειῖ. 395 βηη., 29) νηᾳ.,, 402 δ4., 
Ματκ 119 5.},η.. ὑκ9 8300 85η4.. 812 βηᾳ.; ἀοποῦῃοθν 
δοτίυο6 δηὰ Ριιαγίδεθα, Μμιι, 408 5η4., Μετῖκς 126, 19 
813, ἀϊασουιγβοσ σοηθγαίῃᾳ [65 το, Μαῖιῖ, 421 514., 
ἭΜανκ 1.29 καᾳ.. μηκὸ 817 δφηᾳ., 32} βηη.; ἀ6} 1 γ6Γ9 ϑονογαὶ 
ῬΑΓΑΌ]οα. Μκις, 432 6ᾳ., 431 δᾳ., 412 4 ἀϊσοουΓθοῦ 
οοῃοογηίΐης ἴῃ π8] ϑκαθηῖ, Μπτ|. 447 6ᾳη. ; Ὠἰδῖοτν 
οἵ Ὀΐ68 Ριιείοπ, λ]μέϊ. 458 δη4., Μαγκ 137 5.4. μαᾶκο 
830, Φοβὴ 521; ϑοντό σοπαρὶγθ δραίποῖ, 1. 16), Ματγκ 
18", [κακὸ 3.) οἷοδ οὗ ἢ5 μπῦ]υ πιϊἰ θέ, Φοἢη 889. 
δ΄ Ιου γαῖοβ τὸ ῬΆσδΟΥοΡ δοὰ ἰηδεξαϊοβ ἴ8 6 [τὰ ϑαρ- 
ῬΡοτγ, Μίδιι. 405 η4ᾳ., Μαγὶς 140 κᾳ.. Πυϊςο 832 84ᾳ4ᾳ.. 338 
θα4., ΦοὨῃ 40} νη., 428,1 Οὐτ. 29 κᾳη., 218; ρῥτοά οῖϑ 
Ῥοϊογο ὁδηίηϊ, δῖα. 478, Δίωτκ 141, Πυκὸ 841, 3.2, 
Φοόμὴ 47, 1[ε|5 ἴαγονο!  ἀϊδοοιγηθα, ὁ 340 84., Φολ πη 
405, 422, 42, 40], 496 σ4ᾳ4ᾳ.; εἰν ἰηἰθΓΟΔΉΘΟΤΥ ρΓΑΥΘΓ, 
Φοδα δ]11 κηη.; ἰη Οοεῃδοπιᾶπο, Μά, 418 δηη, Μαεαρκ 
}42 κα. Κα 845 8δ44., ΦόΒη δὲί4, δέ, Ἡοῦ. 10ὲ : εἰσ δτ- 
Τὶ Μπτι. 45 μα, Ματῖκ 143 δα., μυἷο 350 πηη.; Ὀ6- 
7ογοὸ Αππῆβ, 0Κὸ 853. ΦοΒη δ᾽2, ὑοίοιο (κί ρδδα, 
αῖι, 90) Βη., ΜαΣὶς 116, θΚὸ 353, Ζοῆη δ5ὲ; Ὀοΐ Γο 
10 βαιιπούτγιη, Μαιι. 491 δᾳη., Ματὶς 1406 κᾳ., Κο 2.6 
8βαη. : ̓εἰ5 δ!οισο, Μαῖξ. 402, 94. 614, Πυκὸ 958, Φονη 
66: ἀοουκρά οὗ υΦΡΏΘΩΥ, Μαῖῖ. 493; σοηϊοιοοά ἴο 
ἀϑδιῃ, ἐδ. 49.} »., μηῖκο 866: ἀοπὶοἀ Ὁγ Ῥοίογ, Ἀέδιι. 4917 
βηη., αν 147. εκ 8354, Φοη δο5 πηη.: ἔλθη ὑὕθίογο 
Ῥιηαῖο, Ματί. δ} ὁφη., ὅ10 δᾳη., ατι 148 κη., 10Κὸ 8509 

. “Ψο|1η δθ6] 54ᾳ1.; δοηῖϊ ἴυ Ποτοί, υΚκὸ 30}; δεουγκεοά, 
Μκι 512 δη., ατὶς 149, Φοδη δύ ; πιοςκυά, Μαεῖίι. δῖ4, 
Ματὶς 1δῖ, μυκὸ 02. ἢ]8. ογυοϊχίου, Μίας, δ19 ρᾳ4.. 
Ματκ 161 βᾳ. [κΚθ ἦγ 8ηᾳ, 978, Ζ“οδη δδ89 54α. ; εἶα δυ 
ζοτί ἢ κα οὐ ἴηὁ σγύθα, Μαῖῖ, ὅ.22, ὀχό, δ), Μεεῖς 1.3 »44ᾳ., 
μυμκὸ 416 σῃηᾳ., 817.2, “οἷ 687; ΐᾳ ΟΥΥ ὧπ {πὸ οἴοδα, 
λῆκτι. 5.26, 5.20: Ὠΐβ βυνϑὴ ψοτγάφ, ἰδ. δ27, μηκο 572 Βᾳᾳ.; 
ἷφ {Πγοῖ, Φο δ᾽1 νγ4.: 16 ρτγοπιΐίδο ἴὸ ἴμο [Β] ἢ, 
χᾶαϊκο 516 δᾳ.: σαυθθ οἱ ὑΐ ἀοκι!, Μαι. δ), 681, Ζο! η 
δΗΆ, δ01 : οἴἶουί5 οἵ Ἦΐφ ἀοδίθ, αό Ὀρητὴ οἵ ΟἨτίοϊ; ἢη18 
Ὀπτίκ!, Μαιι, 635, Μετ 154, κὸ 113, Φοῆη 809; }νῖ9 
Το Γγϑοι θη, λῖδιξ. δέ) 8ᾳᾳ., δ], Μητὶς 1δ6͵, 160, 166, 
ὰκΚὸ 385 δηη,, Φο 608 δηᾳ., Αοἷα 13, 436, Βοσω. δὶ, 
1δ4, 258, 419, 1 ον. 8105η4ᾳ., 422 : ἢ]κ δρρϑαγβηῆσϑε δί(οὺ 
πὸ τοπηγγοοιίοη, Μ,διί. “0, δ45, Μέατγις 159, 161, 1ηκ9 
890, 306, ἁϑοδηη 609, 61δ, 61, 629, 1 Οοτ. 810; αυοσσίἰοὴδ 
Ῥοίος, ομη 635 844.; ἢ ψοτγὰ σοποογηίημκ ψοδῃ, ἰὗ. 
617: αι ψογιὶφ ἴο δΪ6 αἀἰδοίρ]οα, δέκει. δδὺ κα4., ἈλΓατίὶς 
161, μυϊκο 400 φηᾳ.; Ἠΐ5 ἀδδοϑῃφίου, λας. δό9, δ6], λέατκ 
166, ἔλικο 402 κη4ᾳ., Αὐσἰδ 8. 

οἵ, υκὸ 3ὲ8. Νἷ'8 δυκλδοιηϑηΐ, Ἀἕαιί. 60, 6ὅ : οοταρατοὰ 
αἰτ Αἴπηι, Β..π). 113, 178, Αἰοίε, 181, 196,1 Οος. 329; 
δἀοτγβιίοι οἵἢ, Ρμΐὶ. 36, 383; βοσοῃῖ βήτοηϊ οὗ, δὲς Α4- 
γοηῖϊ; δὴ δβάνοσεϊο, 1 ΖΦόλη 41, 40 : αἴοοσοιίοηθ οἵ, Φομ 
8561; 8 αχὸ, υκο 6), ΨΦοἴγη 298; σοσίγαν θα ὑ ἢ Αἷ- 
ΟΧδηάοσ, [ηἴκο 296; Δ||-δυ εἴ πον οἷ, Ας 8 277: δηροὶίο 
ΔΡΡΘΑΓΔΠ 668 ἰῃ ἴπΠπὸ ὨἰΒΌΟΥΥ οἱ, Ἀἴμις, δέθ, Ἀΐατὶς 15, 
1λικ6 838 β44ᾳ., 69, 280, ΨΦοΒη 6]1; μΏ κοῦ οὐ Μαετῖκ 84, 
1υκὸ 192, Φοῖη 8.3; πογκίηρ πγου κἢ ἐδ 9 ροδί]ρα, 
Αςἰδ 26), 273; δυυϑάθῃ ἀρρθαγδησοα οἵ, ΦοΒη 242; ἢἷ8 
διοποπιθηῖΐ, δε6 ΑἸποι)θῃΐξ ᾿οίος οἵ, ΟυἹ. 48 - ἴα ππηΐοη 
ψνὶἘἢ θυ! ονογθ, Αοἰα 166. Ὀ]οοὐ οὗ, 266 ΒΙοοῦ- Ὀοὰγ οἵὮἁ, 
906 ΒΙΜΙΥ ἴδ υγοθα οὐἨ ᾿}6, ΦοΒη 207 βᾳ., 21}, 229: δὴ 
Ὁτίάἀεκουοιῦ, κὸ 90: Ὀγοῖποῦα οἱ, δεε Βγοίποια οΥ 
ΟὮτίδῖ ; ςδ πη 8 οὗ, Μδιῖ. 114, 374, 481, Γικὸ 74, 325. 
83:1, ϑοπη 300; [Π6 οδηϊγαι! μοϊπὶ οὐὨ πὸ ποτὰ οἱ 6 ἅ, 
Μαῖιί. ϑὴ; σπαγδοῖογ οὗ, [αὐτὸ 218, 334, 338. Ζοῦη 3990, 1 
Φομη 4ὅ; 1γ18 γοματὰ [0Γ οἰ] άγοη, Μαῖῖ, 323 .. δῖαν κΚ 
Ὧ9, [κκὸ 1117, Ζ16 5.1 ρῥγαϊθοὰ ὉΣ οἰ 6 τθ τι. 8318 
δ . ὍΠ|6 σθηῖγο οἵ ΟἾ τ  βεἰδηΠΥ, Αοἰθ 220: ἀοροπᾶθποι 
ο δητίϑι! το Ὄρου, Φοῆα 480, 1 Οοτ. 228, 7266 122; 
[9 {6 οἱ ΟἸιτίϑιίαυα, ΤΏ 655. 12; ὨΪ4 τοϊδείοι το ΟἸγὶν» 
ἐἰάη5, ΠεῸ. ΤῈ; σμητοῖν οὗ, 1 Οοτ. 220; τ Τουπηάειίοαῦ 
οὔ ἴΐ9 οαγοῖ, Με 203 ρη4.. 1 Οον, ἴδ, 18, δποδά οἵ 
180 σπγοῦ, Αςἰϑ 166, Ἐρῆῃ, 6, δὲ : |α Ἰυὰἀκθϑηξ οὐ [Π0 
οδατςῖ, Μετ. 431 κα., 4320. μεοϊθετίοη οὐ ἴδ Ἑσμυτγοῆ, 
Αοῖς 232. Ὠϊφ τοϊδι ἰοῃ ἴο ἴδ στοῦ, Μαῖι, 389, Οὐϊ. 
28. οοπιίης ἴο, Φοδη 990: σοτπηρδϑοίοη οἵ, λῖαις, 1δ8, 
Ματῖ 62, 82, 1ωπἶκο 80, 147, Ηφῦ. 6) 64 κᾳη., 93, 99 54.; 
οομάμοϊλ οἵ, μας 209, Τακο 10δ; οουοδοίοη οὗ, Ἀἴδει, 

πὶ 

ὙΟΤΒΔΓΙδα, Φοθ 299 : οοπιξαδῖδ [Ὁ δὲφ [ἰ{6, ᾶδιι. 
214, 268, 8318, 860, 374, 457 φ»ᾳ., 481, Μέοτικ ὅθ, δδ: δΒὶ5 

ΜΕΝ 

τοερουϊίη,ς, Ἀἴκιι. 16]; οοπιτασίαὰ πὶτ Πατίά, Μοτκ 
126. Ἀφ γαϊδίης οὗ τ}. ἀοδὰ, ζυκο 113 κ5ᾳ.; μα ἄεδι, 
Μαεῖς. 457, ὐοῦη 192 κα. δ23 θη. οι. δ  κᾳ., 201,2 
ΟὐΥν. 96 νᾳ.. 1 Φυμὴ 3, οὺυ. 139, 169: ἀεο]ινογδειοο 
Ἐπισουχι, Οα]. 1δ.; ἀοσηῖΐοὶ οἷ, Μειξ. 197; ἀερθενάσβοο οἵ 

Ἰοκοά ἀϊδυϊπιυἱδείοι, ΠυΚὸ 392; ἀἰνήπιν οὗ, δεε ΠΕ τ αἱ 

2δὲ. ἀρἰ τϊυδ!᾽ οἱ στϑιίου οἱ, Μπιῖ. 214: οοεμαεοὰ υἱιἢ 
ΕΠ μ᾿, ὥ. 270, 252, Μαῖκ 61: ἘΠΙΘΒΔ Ὃἃ ἴσχρο οἵ, διξ. 
18, εἰπιο οὗ ἴδ σά πῃ κηόνη ἴο, Ματὶς 132, 153: δ 8 
Ρουθ ΟΥ̓ΟΓ ἰβ ΘΌΘΩΣἶΘΑ, Μέδιὶ. 460; ὁη 8} ΜΠ} Ουά, 
1 ον 22; Ραΐ]. 823} δᾳ., 97 ; οἴογηῖ οὗ, ΖΟΏ δὲ : σχα- 
ἰδιίοη οἵ, Αοἴδ 90, 186, 105, Βρὰ. 66, ῬΈΤΙ. 9ὲ δᾳ., 57, 
ἩἨοῦ. 28, 81; εἷς ὀχαδιρίο, Μαῖς, 12:, 2 ὅσος. 141, 147, 
ῬὨΪΙ. 31, ΤΏοδα. 10,1 Ροῖ. δ0; οχρίδείου οὗ, Φοδ 86 δα. 
2 ον. 102, ρῆ. 36, Ηοὺ. 1588 φᾳ..1 Ροῖ. 49: δοϊεξιία!. 
Ἴο99 οὗ, Βοιη. 129; Ηἷν τεϊδιίΐοῃ ἴο ἐμδὸ Βαίποςν, λέδις. 
2083, [Κκὸ 169, Φοῆη ὃ0, 565, 60. 187 νᾳ., 2853. 23. 417; 
ἐϊηᾶχο οὕπὸ ΒμΙΏον, 2 Οοτ. 69; ἔεαδίς οἵ, Ζοδῃ ἴ98: 
ἰδ] οσοπὶρ τὶ τ, Βοπι. 168,1 ον. 286. 155. 157 Ἡδφῦ. 55, 
68 , ἔδιῃδ)ο {[τἰϑηὰσ οὗὐἁ, κὸ 126: ἤφδ οἵ, “οῦη 2: 
(οἰἰονίης, Μαῖς. 368; πὶ ἰογοὶ πονείοάκε, 1Κθ 192, 
8.4, δὰ πὸ οσϑὰ οἵ ἰοτείγσηοδα, Μαδΐίι. 1.24: {τὶ 

ἀ, Ψοδη 466-. οήἠἀτοβιδᾷ δὲ Θοὰ. Αεἰα 170: 4 
Ὧσδδε ἰἢ δενοεὶίγ, Ναί. 381: 9 ρἰογὶ δοδιῖου Ζοῦ  ΣΊ, 
δ16, δ2᾽; κΙΟΓΥ οἵ, Μαιι. 819 δα. Φοδὴ 19. 2 Οὐτ. 865: 
πὶ ἀδβοόῆς ἱπίο ΗἨδάοα, Μαῖε. 229, Αγῖφ Ἔ, 
ῃ" 146, 1 Ῥοί. 67 ναηᾳ., 1έ, 156, ΒοΥ. 51τᾷ φῃ.: 

ἴδ. 438. δίο πο! μόονκοῦ, Τύυκο 140: Ὠίαῖ»- 
τῆν ἃ ἴγρο οἱ, Βοιῃ. 1 Ἠοῦ. 91 φᾳ4η., 124, 142, 
44; ἰδ ἰοίογΥ ταῦ, Ἡ οὗ. δ5; {86 οδαῖτγο οὗ δἰ9- 

ΤΟΓΣΥ, Αοἰφ 328. Άοαι. 16; πὶφ Ποἰίποαι, Αςὲφ 68 - τοί 
ἐἰου οἵὗὁἨ πὸ Ηο!ὶγ ϑριγίε ἴο, μῃκο 22. δύ, δὲ, Ζοξὸ 450, 
Ἐομλ. 251. Ἦ19 οσυδίοτῃ οὗ Ἰοδοδις ἰῃ ἴδ μοαθο, Νίοτὶκ 
97 ; Βα Ὠιιπιδιιλῖγ, Μαῖι. 382: μεσ Ναίησο: εἷς Βδι 
«ἰοη, ἴλικο 313. ϑοῖνη 79, ΡΆ 1. δὲ κα., 87: ᾿πυπιεν οἱ 
Μαϊῖ. 212, Μασκ 89, 108, μιϊκο 34. 148, 279 "ἡ. δοδα 
270 : ὶ8 ἰποδγῳαβίίοη, “ολπ 72 84. 79, Β τὰ. 6ὶ, ὃ δοδη 
1092; 6 Ιηϊογοοκείου, 0κὸ δέξ, Βοιι. 291,1 Ζοδη 146: 
ἰγοην οἵ, λῖδις. 450: ͵6 Ιαπιϑηΐ οὐοῦ Φογθβαίετι, »ῆδις. 
416 βαη, 1κκὸ 221 ; 2 τ δ εχ ρεσϊδιοῦδ οὗ. Ζοδη 20; 
λιν ρροαγωῦοθ αἱ {ον Νὴ 16 αδἴα, (δ. 252: τῷ »{ἶνο οἵ ἴδ9 
ὅονε ἴΟΧ ρογϑοοουκίης, (ὃ. 109; εἷἰϑ νἱονε οἵ εν δὲ ᾿ὲ εν, 
ἭΜανκ 127 . οοπίτγαδιοὰ υἱτἢ “οὐ πὶ ἐἰἸὸ Βαρέϊδι, Μαΐξε. δ. 
7 κα: 14, 201] οῬηη.; τοϊδιίοη οὗ Φοδβῃ ἴο, [ἶκὸ δ φη."» 
Φοθερῇ ἃ ἴγγ}ο οἵ, Αεία 116: 0γΥ οἱ. 1κὸ 168: μον ὅδ᾽ 
βοοῃὶ ἔγοιῃ Φυάδῃ, Ἠδεῦ. 134: δα ςοῖὶοο οὗ 7η6δε, δο 
Φαάοο: ἴῃ Φυάρο͵ Μαιϊ!. 441 ὁ4ᾳη, 460, Φ08ὺ 131, Αεἷὰ 
828. 2 Οοτ. 86, 121 ν»α.. 2 Ῥεί. 58; 15 Ἰυάξκιηση! οὐ 186 
οὨυτγοῦ, Ἀδαῖον 4346. 4371, 429: Ὃ6 κιίυξ, ἴμπἶκο 
ῶθῦ, 803, Αοἴίθ 99, ἐθῦ; Κκίηκιοπι οὗ δ Κίορ- 
ἄοπι; ἀϊνίηο Κποπίθακο οἵ, δίαϊζπον 16], 166 δα, 
430, ἁζατῖς 132, ϑόμα 95, 099, 119, 100: δα ἴδδιΡ οἵ 
ουά, Φοδη 86 δᾳ.: πο. 709 οἵ 0 μαϑοαὶ ἰδυνῦ, 1 Οὐς. 
118, 119; ἰδ γοχκδγὰ ίος ἰδν, Μίαιϊι. 451, Νανικ 11, [κ6 
42,94; πὶ5 τοϊδιίου ἴο ἴμο αν, Μίαιὶ, 110, 1132 κη. 
Βαϊ 94, ϑοδη 273, οι. 842, 363, θα]. 99 ν., Ερῆ. 93. 
102; ἰοιέον οἵ Ἰεπιυϊ]4 ἀεδοτί υος δίαι. Δ Κο 110: 
Ἰροτίγ [ο. 66]. 40: [Π6 1} πὰ Πἰρσοὶ οἵἉ τοθε, “ο0Βὴ δ8. 
61. 69, 108, 277, 283; σ4116 [εἰσι οἵ ἴδ τγίθδ οἵ διά, 
ΒΥ. ἰδ]. ἴδιο ἰοοῖ οἵ ᾶκο 101] : (8 οὔθ ἔογά, ἸΒρῆ.- 
142; 1ογάδϊρ οὗ, οαι. 410, 427, Ἰοτο ἴοτ, Φοθ 412, 
41δ: Ιοτνὸ οἵ, Ασα 162, Ἀυπι. 28ὲ, ΕρΡΆ. 195: δρὲ Ἰωνο: 
Ἰον  ποδα οὗ, Φοθη 319: ἷν νἱονο οὗ τοδυτίησο, Μοιι. 
838 δη4., Ἀἴανῖ ΟἹ, Φολ 161; τοοαἰδιίου οὗ 1 Οὐς. 533, 
ἘρἈ. ἐν; Τί. 29 ρα4., Ηοῦ. 81; πιοοκηρδη οὗ, »έαξι, 
486: α τηοτογ-κϑαῖ, σαι. 133 δη.; πὸ Μεθεΐδῃ, Ἀέεο, 
145, 117, 204, Ματὶ 77: τοι άποας οὗ, [κο 169, 16 νη: 
τοἰϊηἰσέγυ οὗ, Μαιὶ. 8365, Ηϑῦ. 13; Ὦ 5 πείγαςοβ. με δξ᾽γὸ- 
εἷοα; δἰ πκίδείοη, Βοπι. 263, ἀπά δοε Ῥοτγίς "οἵ; 189 
τποάο] πλῃ, Φοἢπ 98 84ᾳ.; Μοδδα ἃ ἴγρε οὗ Ατἴδ 120 κα. 
τιοίδοῦ οἵἨὨ, δὲ ΜΔΓΥ ; Ὧ80 οὗ ἰδ πλτὴθ ἰ Ὀαριδια, λέδιϊ. 
δδδ: Ῥτγαγοῦ ἰΏ [9 Ὠμαιϊο οἵ, 466 ΝΔιλο; ὨΔΕΨΙ οὗ, δοϑ 
Ναί νυ : παξοτο οὗ δέα Ναίητο; ὨΘΔΓΏΔ65 οὗ ῬΏΙ]. δ] ; 
.}1} οδδάΐδηςθ, διε. 866: 8 οοσηραῖίοξ. Ἀξοσὶς δ3: 
Ἠΐφ τοϊδιίοη ἐο ἐμο ΟΙὰ Τοαϊδηιρηῖϊ. ἔλικο 76, Φοδι θ07: 
Οἰἱὰά Τοείδισοὶ ποοῖος οἵ, Μαῖι. 808 ϑα.. 8. Ους. 61 
Ἠΐδ τοκατὰ ἴον [6 ΟἹά Τοσίαπιοῶς, ἴακο 811. Ῥασδῦμα 
οἵ, 86 Ῥαταῦϊοδ: Ὠ16 ραγωαδοχίοδὶ δαγίηρε, Μέειι. 161, 
δι; ἈΪῸ ναγιοἱραϊξίου ἰπὰ Βηπιαῦ δα ϊετίοψα, Ηοὺ Φ0: 
Ῥπ"είοη οὗ δρο Ῥαβαίοῃ 1.5 ῬαθοΥεσ 6 ἴγρο οἵ, Μέαις. 
459 6η.: ῥα ἰϑηοο οἵἁ, ἔδεδα. 161, 165, 1 Ροι. 46: ἴδο 
Ῥειίησο οἵ ροϑοβ, Μαΐξ. 512 βρη. οὖν Ῥόοδοα, Ἰδρῇ. ἴα; 
Ῥοδοο οὗ, ὅόοδῃ δύδ; τοϊδοα ἴο μἱδ ρεορὶο, ὅοδβο 165, 
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146, Αςὲπ 537; Νίε ροτίοοϊίοη, Αοἰ 277, Ηοῦ. 107; Ροῖ-.| δον, ὭΜΑΒΙΩΣ δηά υ8685 οὗ (ἢ τιαπιο, ΦΖοθη 83 54ᾳ., Βοτ. 108, 
Β0Ὼ οὗ, Αοἰδ 48, Οοἱ. 27, ΡΗΪ!. 33 δα4ᾳ., 87 κα. 1 90 
88 ν4.; ἃ ρῃ γοίοίδο, {κὸ 90; δἰ ἀνοϊάθοθ οὗ ροϊἱ τὶ" 
οΔ] τοιηρίεκἰίοηδ, λίμτι, 573. μοτγῖγδιε οὗ, μκο 140; ἰδ 
Ῥογογῖνυ, 2 Ουτν, 14], 147: ργηγοῦθ οὗ, 8ὁ86 Ῥγαγοῦ; δὲβ 
ἘΡΡΟΙπΕ, Μαῖι. 268 κᾳ., 016 79 δ4.: πἶ8 μτοσδατίοῃ, 
ΟὨΩ 241: γέμον νϑνν οἵ, ὦ. δ0, δ8, 1δ, 298, 800, 

ΒομΣ. 2:2, 64]. 99: δ 4 ἐγ ΤΡ ΟΥ̓ΘΥ ῥγο ιἀΐοοι, Μαῦκ 
δᾶ: δὲϑ ργοδϑῆσο, Ηθδ. 8] 5ᾳ.; ρῥγίοβεοοά οὗ, Αοίδ 206, 
Ποῦ. 142. 144: α ρῥτγίησο, Αςῖα 99, μον. θ2:; Ῥγοπλ86 οὗ 
Μαΐε. 3.0; ἃ ργορῆδι, κο 16, Αοἰα 206: ἀϊδεϊοσαξθμοά 
ἔγοτο ἴ ργυρῃοῖβ. Ηοῦ. ὅ0 64.; ᾿εΐα ὑπὸ οἵ ρῥτγονογθι, 
Μαῖῖ. 13, Νοία, 238, Τῦκὸ 7: ἢ14 ρτουάθῃοο, Μαίϊ. 
110, [εἴ 141; ραζίηρ οὐ οὗ Θα]. 9}; ἰδ αυἱοϊκκουίηκ 
ὙΟΥκ, “ο8α 199: δὲ8 1}{8 ἃ σχαηδοῖω, Μοῖς, 865, 1 Ῥοῖοσ 
δ0; δΪ5 τοϊαοπδηΐρ,, ΦοΒη δ586; ῃο γϑουὶ δίου τὶ που, 
Ἐοαι. 18ὲ; τοχυἱτοιηθηί εἴ, [πὸ 104: ἢΐ8 γΤοκτοτηθηῖ, 
Μαῖς. 100, ΔΝιοίο, 221, Δαν 24: 6 οπηθοάϊιους οἵ 
Ττογοϊδείοῃ, Ἀΐαιὶ, 2 δᾳ., Αςοἰδ 2δὲ, 1 ον. 202; 8δ᾽α0κ νἱοννϑ 
οἴ τίομοϑ, Μαι, 344 βη.: τ᾽ χοῦ δηρεβ οἵ, ἐδ. 200 58η., 
Βοι. 204, 263. 1 ον. δ, 78. δὲ το σίκῃς Βαπά οἵ ΘΟοὐ, 
ἩἨοῦ. 27 δη.;: ἷν ἰοβοπίηκα σοποογπίης ἐπ 6 βαῦδαιμ, 
ἭΜαῖι. 217 δη., Μἴατκ 82, 1. 94, Φοι [8δ δΒα.: εαἰνα- 
τίου ἐπτουκὶι, [ἢ 6 τηδίη ἀοοιγίηθ οὐ ΟὨ στ δεϊδη γ, Βοι. 
138 να.: δδῃοιβοιίου οὗἨ 201 δ21; ἃ λιΥγἱίηρ βαγυϊουγ, 
Το 81, Αοἰα 99, 106, Τίς. 6; δἰθ ΔΌΡΘΘΙα ἰο Βογρίογο, 
1κο 94: ἐοδιϊοὴν οὔ Βογίρίατο ἴο, Φοῦπ 196: Ββοοῖς- 
ἴῃς, (δ. 251: Ἀἰ4 Βο] Γοοπδοϊοιδηοδα, 1κικὸ 291, 843. ροΙ 
θη αἱ, ἐδ. 124, 2 Οον. 141, 147: δοηίϑηςο οὗ, Μαεῖίι, 492, 
δοζ, μυκὸ 306; ἃ δογνϑιῖ, Μλί. 865, [κὸ 220, Αςἰ8 
68 ; δογυίοο οἱ, Μίαι, 161, Νοία, Φοῦ 1θ6: θονοσὶν οἵ 
Ὠΐ5 Ἰδῆρυδαο, Μαῖί. 409: οἰκἷης οὗ, (ὃ. 238, Ματκ 70, 
74, Ἰὸ; οἰϊοποο οὗ, Μαδΐὶ. 234, 492, 401, 614: ἢ!8 ἐοήππο: 
Ἕοη οἵὨ εἰἴθηοθ οὐ ἔοδο μοι! θᾶ, ὁ. 1δ1, Μανκ 25 δ0, 
1πκο 8ὅ, 141: δἰ π]οθιηθε5 οὗ, 1ιἷτο 68 5ᾳ., “ον 84 
δΐ8 ᾿πιδΓΟΟΏΤΒΟ ὙΠ ΤῊ δἰ ΠΠΟΥΒ, Ματὶς 28.δα., Γιἶκο 235; 
αἰδίοταο οὗ, Μαδῖς. 2δ6 “αης Ματῖὶς δ3: ᾿ἰα βοοίαὶ Ὠδίυτο, 
Φοῦη 104: δοῃηδίρ οὗ, Μεῖί. 8190, Φοπη 14, Νοίφ, 151, 
Βοτη. δδ᾽; δοοπεθ οἵ δοστοῖν ἦι ̓ἰβ 110, ἈΪατι, 214 - ηἱδ 
Ὅπαὶ βουογοίχοιυ, Ῥῃηΐ. 38; δρί τὶς οἵ, Βοηι. 257: 1118 
δου Ὀοοίζίου ἰο ἐπ ἘΔΙΒΟΥ, 1 ΟΟΥ, 820 54.: 8155 δβυι )ῖε- 
δίου, Μαίι, 866, 470. 482; Ἠΐδ δαοτίηκ5, οὮη δ03, Αεἰ9 
800,46, Ἐρἢ. 118, 60]. 87, Ηοῦ. δ᾽; οοτηραγοὰ ἴο ἔἰι 
δυη, ἴκο δῦ: ΥΩ ΡΑΙὮΥ οὗ, Ηοῦ. οὐ Β]4.; 85 8 ἐδδοιογ, 
Μαῖι. 2323, Π1υκο 101, 218. Φοη 245, Αςἴβ 9: οι ροτα- 
τοοης οὗ, 0Κο 163. ἢἰφ τοϊαϊἰοη ἴὸ {π)6 δι ρ]ο, Μαῖιί. 
ΔΤ]; 5 ἰτοᾳυρηΐς ἰϑηιρίαἰίοηδ, Γυκοὸ 69. 8, ἰοδίβίογ, 
Ἡοῦ. 162 ; ἐκ |1|οὰ ἴῃ τοιδίης ἴπ6 ἰοῦ ρα, Μαῖι. 16], 
16δ: ἷα Ῥτοδι ἱείοπ οὗὨ 1106, Μέία((. 410; 1166 οἵ: 

Αἰρῆδ, μον. 93; - 
Βοχίης πῷ οἵ Ο᾽ οαἰίου, ον. 1855; 
Ομγίδι, Μδλιι. 48, οι. δὲ, ΒΡἢ. 20; 
Τηο θυοτγ, Φοδ 817: 
ἙϊτΒοτγη οἵ ἔἰο Ὠοδὰ, ΒΟΥ. 92; 
ἘϊϑΠον οὔ πιϑῦ, Μετ 20; 
Θαϊ οαη. Ἀΐαιὶ. 497, Φοϊιη 263, Νοίδ; 
οδε, Μαῖι. 48, Τυκοὸ 42, Ερὶι. 20: 
Φδυσὶ ὁπο, Αοἴκ 400: 
Κίης οὗ ἴδὸ Φενς, ἵΜδιῖ. δὶ : 
1 διυὺ οἵ Οοά, Φοδη 86: 

Οον. 38, 2 Ουγν. δδ δηᾳ. δον. 182. 
οπα, [Π6, ἀδδοθηῦ ἔγοαι ΑὈταπαιη {Πποὶγ Ὀνδ4ῖ, υΚο δ6, Ζοἢ ἢ 

258; πα ο Γ᾽ οὗ δὲ ΑἸοχεηάγία, Αοῖς 109; δἰ πιαχί νης 
ἃ ἰοκθη οἵ υἱοὲ διηγοῦ, τι, 1.2. βόϑυπιρ Ο. οἱ, 
1μαΐϊζο 322; νοδοῖ οἵὗἁ, Μίωαι!, 352: Ὀοπή εκ οἱ, Φοδ 2538 
84.:. Ὀυτία! οσυκίοι δ' θοὴν, Μη ῖτγ, 1600, Μασ δ0; (δοὶν 
6608 »γἱουδηθοθ, Μ ες, 208 ; σογοπιοη οὁ οἱ, ἐδ. 105: εἸοἷγ 
Βεδίγοά οἵ ΟδΒείδϊ, [6 821, Φολνα 199 ; {Ππ6᾿ γομγοβοῖ 68 
οἵ ΟὨγίδι, Φοδ 2502; ἐποὶνγ το θοιίίου οἵ ΟἸτίθι, Ματῖ. 
11|, Μιτὶς δά, Τυκο 360: υάδριηιοηῖθ οὐ ΟὨτίεἴἰδησ 
Ὄροη, οπι. 874, 877: (Πποῖῦ σοὶ! κίο ῬΓΟρΟΓΑΙΟΥΥ ἴο 
Ομτγίαδιϊδηϊγ, Φόομη 16 ; τηοάογῃ, ΤΠοἷὶσ τοϊατο ἴοὸ 
Οἰυτίϑτἰδυ! ν, ΤῦκΚὸ 8:22; πνἰββί οι ΟΥ̓͂ (110 ΟΠ ΤΟ ἴο, 
ΤΊι684. ἐὲ δα.; ςοπ]δπηδίίοη οὐ, Μαΐϊξ, 352. ᾿σοδοιὶ 
οοπάϊίοη οὗ, το 822; σοττυρί(ἰοὴ οὗ, Ἐυπι. 109 κα; 
οοηγογβίοῃ οὗ Αςἰϑ 471, οι. 8573 δα, 2 (ὁτγ. 0, 6]; 
ογυοϊχίοη οἵ, ὈῪ Τίτιιθ, Μαῖε, δ80:; σητδοὸ ἱηνοκο οἱ, 
ἐδ. δ12, δ᾽δ; ᾿ποὶγ ἴμνν Γοδρϑοιπς ἴθ6 ἀθαῦ, ἰδ. 413: 
Ἰηογαϊὶ ἄθοδυ οὗ, “0 270; αἰ πῃ ροσϑίουι οἵ, Αςίβ 31; ἀἰνί- 
βίοῃ οὗ, 6564. 45; ὀχΟ μη οΑΓἰο) διημοη, Μεῖς. 820 
84ᾳ., ὅοδο 810, Βοπ,. 802, Νοίε, ϑυ8: δχουΐδι) δῖποη 
1υκὸ 18.) Αοἷβ 3553. το 1 {ιπαιἰοίατῃ, ΦΟΒῺ 264, 900) 
Ἰαδτίης διιοηρ, Μαῖ, 122, 126, Αςἰ 456: (Δἴο οἵ, οι. 
8714; ἰοδεῖδ οὗὁἃ, ϑυδπ 198, 252; κχητγτιηθηι οὔ, Μαΐίὶ. 178, 
215, 410: οὶ Σοϊδιίίοη ἴὸ τὴ0 Ομ 69, Αεἰϑ 201], Ηοπι, 
114; τΓΠ6ῚΓ δαξϊπια ἴοη οἵ 186 θα! οα, Μαῖϊ. 281 εηᾳ., 
1 ον. 44, Νοίε; [6 χύβρ6] ἦτεϊ ργρασμ ϑὰ ἴο, δίαι. δ᾽ 
ςοηΐϊγροίοα πὶ ἰη9 γὕθοκα, ἘρμΠ. 104: παν θηίης οἵ, 
Φολη 397, 402, ἤοῃῃ. 318 βη4ᾳ., 362, 874: ΠΙΒΙΟΥΤΥ Ο 
ὙΌΥΚα οἡ, Μαῖί. 6: (Ποῖνρ ἑαοΐεῖγυ, Αςῖφ 124 δᾳ.; Ὠυτϊα- 
Ὅ6Γ οὗ δἰδίη δἵ Φογα "ἴον, Κυκ 521]. τΠονρ νοηάδρο ἴο 
18:6 ἸοτοΣ οὐ [Π6 ἴανν, 2 Οογ, 60; ἔδιοὶν Ῥοτυοσείοῃ οὐ [ἢ 9 
δνι, λίδι. 339, 34); υηνῖβο ΠΙΌΟΤΑΙ  Υ ἰονηγαβ, [011 
8322; {Π0ῚΡ πηαγγίαρο οὐττοιιδ, δίείς,. 170, 208, 809, 436 
8η.. θοδὴ 143: πμιγγίαο πὶ Ὠοαίθη ΤΟΥ ἀάθη ἴο, 
Αοἷα 298: τρϑαδῦγοθ οὐ, Μαϊὶ. 2156, {π|Κκὺ 240: ἐμοὶ 
οχρϑοίδιίοημ οἵ ἴἰο Αἰ οϑδία ἢ, δὴὼ6 ἈΓδρβεία ἢ Τὴ δ ἢ 9 
δΔιηοης, 51[ἀϊ. 411 δ4.; οὐτἰπιδίοα Ὠυπιῦοῦ «εἴ, (ὁ. δ68, 
Νοίε; 180 οὔ ῬΆΓΔΟΙο9 δῃοηρ, ἐδ. 239 : Ριει}}᾿ 8 ΒΟΤΤΟῪ 
ονοσ, Βόοπ. 800 κα ; μγοσγοκδιίνοι οὐ, ἐδ. 806 κᾳ.; ρᾳ δἢ- 
τηϑηΐ οὗ 116 308; ἘΠ ΓΊΑνν8 ΓΟΒροοῖ ες μυ ἰδ πιδηξ, 
οι. 8; ἀορτγίνοι οὗ [89 τίχῃηϊ οἵὁ  σαρί[δὶ μΡπηἰ δ οηΐϊ, 
Φολη δ68 84ᾳ.: τοὐοστίοη οὗ, Βοη). 84] 644... 378 ; τοϑίοσῃ» 
κίοπ οὗὨ ἐδ. 514, 11, τι οὶ σι δοιδῆθην ἃ ἢ τὸ, ἐδ. 
888 : τουυἱϊῖ βιραΐμδι 1010 ΒΟΙΙΔΏΔ, 65. 25: ΘΧΡΪδίοη οὗὨ 
ἔγοπι ἢ 0. Αοία 334, ἤσαν, 81 εκα., 398, ον. δ9. 1Ποὲγ 
Θχοϊιδίοη ἔγοιι ΟὨ τ ϑείδη δαϊναιίοη, θη. 599 πηη.; ἔΒΟΙΣ 
ῬΓΪΟΣΙῪ ἰὼ Γοβροοῖ ἴο μα γδζίοη, ἰὁ. 7:; (ποτ Ὠδιτοὰ οὗ 
πο Βαιηαρδησ, [ὸ 16], Ψοίνη 1δ0, 162, 166: δε 0018 
διμοης, Αοἰθ 399; δβΒοοῖβ «0 Νῖβιι, 400; 80. Ὠλιοπ 8 
ἔγγρίςδὶ βοσυδηΐ οὔ οἱ, ον. 1δ2 ; δυωοὶΐο τηοϑηΐης 
οἵ τῇ πιδιηαο, (ὖ. 27 ; τηρᾶοϑ οὗ ἐδραοπίης δυοῖν, Μαι. 
238 8ὴη., ΜαΥΝ 08; {ποῖγ τοῦθ οὗὁ γϑοκοηίης {ἰπ|6. ας. 
226, Τὰκο 157; {ΠῈ6}7 ουδίοπι ἴῃ Τοϑροοῖ ἴοὸ γα θα, Αοἰδ 
84δ᾽; ἃ ἴΥΡο οὗ παΐοηθ, ἤοπι. 39: πηθο! 6 οἵ, Μαίϊ. 
δὅ8, Ματκ δ8 εη., υ}κ6.11], 295, ΨΖο νη 258, 399. Βοιὰ. 
299 κ6η4ᾳ. δάῖ βαᾳ, 860 δ4ᾳ4., 353, 874; ν»ορτδογα δ 8 
γϑδνὰν τ, δηλ 251, μυϊιο 208 ; ἐμοΐν ῥ]δοθ οὗ νοσδρ, 

οἷα ὃ 
Τωοτά, 1ιυκο 86, 1 ΟοΣ. 21, 22: 
Ἰωοτὰ οἵ ἴ[μΠ6 ΒαΌΡα( ἢ, Ματκ 82: 
ΝΑΣΒΥΘΏΘ, Μαιί. 64; 
Οπόκα, ον. 93, 364 - 
Ῥείποο οἵ οὐϊοκβὶ οὨἰάτοη, Μαῖϊί. 61; 
Ῥτχγίποοϑ οὗ κίηκε, ον. 92 ; 

ΨΦΕΖΈΒΕΙ,, Βον. 12 9α. 
ΨψοζΖτοοῖ, ρμ]δίη οἵὨ Νῖδιί. δδ6. 
ΦΟΑΝΝΑ, 1κὸ 128 5ᾳ. 
ΦΟΒ, Ὀοοκ οἵ, ον. 8. 
ΨΟΕΙῚ, ΡΤΟΡΉΊΘΟΥ οὗ, Αςἰϑ 40 κα. 

Ῥτίηοο οὔ γραοδοο, Ναί, 812 δη.: 
Ἐοδυτγτεοτίοη δηὰ ᾿ 6, “ο ἢ 861, 857 ; 
ἘΒοοΐ οἵ ἢαν ἀ, ον, 167; 
βανίουν, [π|Κ6 37: 
ΒοδτΟ ΟΡ οὐ ποδτίβ, ατκ 21: 
Οοοὰ ΚΠῃΠορμοξὰ, “υδη 817 βαη., 821, 8331: 
δου οἵ θεν ά, Μαῖι. 116, Μδγὶ 129, Φοδη 00: 

Το αν, (δ. 437, 4.0: 
Τ|.0 ὙΥ άοπι οἵ οα, [πὸ 10] σα; 
ἘΔΙΓΒΩΙ  Πποε8, ΒΟΥ, 9], 185: 
Τῦο Ὁγογὰ, ϑόμη δά φη4., κε. δ, δ7 64. 

ἐγυϊῃ δηὰ κχτδοθ οὗ, 1 ὕοτ. 81: [06 τοι] χοὰ δδϑϑϑῆθθ οἵ 
Φοδη 167. υδἰᾳφυΐϊΐγ οὗ, Ηον. 99: πίοη τ[τἢ,, 

1 Φοδη ὅδ; δ΄᾽8 ὉηΠ} Ὑὑ7ἱ ἢ αυά, Φοιη 882, 8335, δώ2, 
6αϊ. 81 8δα4ᾳ.;: ἴδ ροίηΐϊ οὗ ποΐὲν, ΟἹ]. 66: ἷα νἱοαγίου 
βεςτί Ἐρῆ. 118, 118, Τί. 29, 31, 1 Ῥοῖ. 47, 49, 66; 
σίονα οἵ 1 ον. 31, Οαϊ. 160: τοϊυηϊατίποδβο οὔ εἰβ βείδ, 
Φοδη 79; πνδϊκίης διΐογ. 1 Φοθη δὶ δη.; νοθρίπρ οἵ, 
}.υΚ6 297 δηη., σοθπ 858 δη.; ἰδ πίϑάοαι, Μεεῖ, 861, 
ΘΟΊ, Τ.ῸΪΝο 91, 107 κη., 147; δ|6 τοϊδι ὁπ νὸῖ1}1 ποζδῃ, 
Το 126, ΦοΠ 150, 167. Ἠΐἰ4 ποηάον δῖ πηροϊ οὗ δηᾶ 
ἐαϊτη, Ματὶ δὲ, 1, (Κὸ 111; νογὰ δηὴ ἀεοά πηϊορὰ ἰπ, 
Σαῖκο 70: μἷδ τουτὶ, [1Κὸ 165, Αςἴα 205, Ερῆ. 102, (οἱ. 
4ΦΆ, 48,1 Φυδη 46, 107 ; ἰδ γο]δι! θη ἴο εἶ ποι], ΦοΒ 
60 εᾳ,, Οοἱ. 28; εὶἱν ψτὶιίης, “ομη 212, Ζ14, 

ΨΦΟΗΝ, 1ι|ν6 πῆ, ἷ8 Ὥδαιο, Μίδι. 182, Φοἢπη 2: [5 ΒΑΘ, 
Βη.; Φοδῃ τἰθ τοϊδι! οηϑρ ἰὼ ΟἸγίοῖ, ΤΚὸ 5.2 δα. 

οΑ]1οὰ ἴο ὍΘ δὴ δΔρουδίίο, Μίαιϊς. 93, 11|κὸ 90: ΐ4 (ταὶς 
ἴηι ΤὉΓ ἢἰ5 πογῖ, Μαῖίι. 326: μἰϑθ ἤουβο, ἐδ. 381: δὲ 
ΟὨτίοε᾽ 5 ἐο, Φοη 604 84ᾳ.; Ομ τί δι δ ποτὰ Τοδρθοι ης 
8 ἀσδεῖ, (ὁ. 617 546: ἴῃ Ῥρῆόϑυβ, Φοπη 11, ον, δ9: 
οὐ Ῥαΐαιοθ, Φόοπμη 11 κ«4., ον, δ9 δ4ᾳ., 103; Ηἷα. ἀοδίἢ, 
Μαῖς, 864, Φολη 12; Ἰοροινβ τοδρϑοϊζηρσ, Φοῖ 12: ἃ 
Τορτοδοηϊδείνο δροϑίϊο, οπι. 1 5Βᾳ.; δΐδ οἰ υδοῖοσ, Φο ἢ ἢ 
2 εα.; Ομ τίδι᾽ δ ἴονο ἔοτ, ἰδ. 412), 416: δα Ἰουρίπρ ἴοῦ 
Ομ τίει δ δοοοηά σομίπρ, ΚαΥ. 4: οσοηϊγηδίεα πὶ ἢ Αὐτὰ» 
Βδοι, δοδὴ Ἶ: πιτἢ ΨΦ61η68, ἰδ. δ; ψ ἢ ΦοΠπ τη6 Βαρ- 
{ἰ9ι, (ὃ, 6; ππἢ Ὑυάδα, ἐν. Τ; ἢ ΜΆΓΥ, ἐῤ. 1; πὶ 
Ῥϑῃ, (ὁ. 9,14: ψΠ}} Ῥεΐος, ἰδ. 4, 8 δᾳ.: Ϊ8. οςουτακὸ, 
Μαῖι. 863 β4.: "ἷβ δοσουὺξ οἵ 9 στυοιῆχίοῃ, “οι δδ8, 
δθ9. ΐ8 δΔοσοιπία οὗἩ [Π0 ποΐγϑοῖοθ, ἰὁ. 108 μᾳ.:; ἰδ 
τηοόσθιν, (δ. 92, 99: πἰϑ 266], Ματὶ 81, Κη 162. 

““Ἁ, τὸ αοϑρεοὶ αοοσογάϊηῃρ ἰο, Δηαὶ γί οἱ, Φοῦη 186 δ644ᾳ., 
δηα.: οοπίτοαϊδα Ἡἰτἶϊ {πὸ ΑΡροςσαῖγρϑο, Φοδη 14 δα. 

ον. δ6 54ᾳ.: αἰϊδοῖκα οὔ, Ζοΐ χ. βᾳ.; ἰἴ5 ἐμδγαςσίοῦ δ 
᾿τροτί, ἰ. 16 ναᾳ.; οομπη θη αῇ65 ὁπ, (δ. χίΐ. δη4.: 18 
Τοϊοϊίΐοῃ ἴο Εϊοηΐδπι, ἐδ. 23: σομηρατοὰ Ὑἰτ8 ΕἾΓοΣ 

ἰφε]9 οἵ Φοῆῃ, 1 Φοπῃ 8, 16, 20; ἰϊα χοπη θη 688, 
ἔς. 218, “οΐη χ. δβη4ᾳ., 24 ρσαᾳ., 81; 115 το]αιίοη ἴο 

Οπορφείοἰδπι, Φοδη 23; Γυπάδιηοπίοὶϊ ἰάδα οἵ ἰὁ. 4]: 
ἰηιτοδυςτςὁη ἴο, ἐδ. γ΄. ΡΝ πιίγδοϊοα γοοοζάρε ἰῃ, ἰδ. 
21 δᾳ.; οὨνοοείουδ ἴο, ἐ. 29 πη.; ρῥἷδοο οἵ ΡΗΙ ΠΟΙΌΝ. 
ὦ. 838 56α.: Ῥτοίοχυθ ἰο, ἰδ. 49. πηᾳ.; [18 Ῥύγροθθ δι 
ἐοηάθηςΥ, ἐδ. 626; [16 γοδ!ν, ἐδ. 20 6ᾳ. 7 {16 τοϊδείου -ἰ0 
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δο οἴεῖ Θοαροίβ, Μαῖι. 200, 218, 431, 4δὲ δηη., 480, 
4546, 490 δ4., ̓ υΐα δΩΊ, δὴ 28 8δαᾷ., 40, 40, 4“ σπου 
Ὄρος, Φό08Βὰ 81, Δοίε; ἰὼ οἷκείδοδιίοπ δοὰ τοϊϑαίοη, Φ. 
δὲ ᾿; - δουτοεα πὰ ἀοοί πῃ, (Ὁ. 82 οᾳ.; [6 αἰγία, ὥ. 
χὶ. ἡ ἰὼ δγαυϊὈοϊΐδη, ἐν. 18 τοσῖϊσϑ ου 68 
ὁὸ. τὶ. ἐδ : πιὸ οὗἁ οαμβοθίίισα, ὧν ὁ [ Βᾳ.; ὈΠΙΥ ο 
ῥὸ. 21 βα.; πογκα οὔ, ἐδ. 28, 46 64. 

--..Ψ Ἐρίβε!οδ οὗὅὨ, ϑοδη 14, 15, .μ6.1 πα. 
-»Ὁ Εἴται Ἰθρίοιϊο οὗ, ἐϊν δυιζθοῦ, 1 72Ζοδὴ 6 δᾳᾳ.: [18 οδδτδο- 

ἴδε, ἐδ. ἀ δηη.; οὐωραγοά ψ ἢ Φ0Β 8 8 Οοϑροῖ, ὧδ. 8, 16, 
29; ἀκ υἵ οοιπροδτίοη, (δ. 1δ φΦᾳ4.; ἔοτπι οὗ 1 
δη4.; οἱ Κοῃυϊηθηαδα οἵὗὈ, ἰδ. ὅ φα4ᾳ.: Ὀίδοο οἵ οοπιροαί(ίου, 
ὁ). ἘΠῚ ΠΕ ΤΕΜΙΘΝ, ἐδ. 10 δμᾳ.; δόορο οὗ (δ. 1465ᾳ.; τοΣῖκο 
οη, ΓῚ 
, βοοοῦά δπὰ ΤὨϊτάὰ Βρίεδι 8 οὗἡὨ, ἐδοῖν διΐξμον, 3 όοδπ 
182 δηᾳ.; εμδγδοίογ, ἰδ. 180: οοηίθῃῖα, ὁδ., (δ.; ἀδὶο οἵ 
οοπμῃροφίτίοῃ, ὁ. 184: ὁσολ οΏ, φὃ. 181. ἀ; μου οἵ οοὔ!» 
Ῥοαϊίου, ὦ. 184: τοδίδγα, ἰδ. 181 54.;: ποσῖχα οἷν, (ὃ. 188. 

ΖΦΟΕΝ τ89 Βδρείει, δκοιοἢ ΟΥ̓ ἐνἿ8 "ἴα, Μαῖς, 68 ὭΔΘΣΘ 0 
ἐδ. 68, ΠῸΚΟ 16, Φυδπη 85; Ὀἰγῖ οὗ τὴν τ Ταῖκο 17, 
46 πριν Ἰὰς χοῦ, [κὸ 25, Ὀορσίποίης οἵ εὲδ τοίβείο, 

ὑπ ἀδῖο οἵ Ηὶδ το  ηἰϑί Γ, Δαῖκο δδ: ἴῃ ἐδ 
ττόλεδἢ [ΠῚ ΒΊ.; Ῥγοδοπίης οὗ, Μκίι, 96 δη., ἤακο δδ 
δ8, Αοἱϑ 2δ4- ἷ6 Ὀ8 δριο, Μἱ αἰ, δὲ βαᾳ., κο δθ λει 
840 δβᾷᾳ.; Θαπ ῬαυοΥ οἱ [ὴ9 Ββαηδποάτίη ἴο, Φοδ 
ΕΗ] ταϑάδαφο [0 ΟἸτίοι, Μαῖς. 60, 208 ο4., πρῶ στ Αβε ἢ 
ἐπρτγίδϑοηπηϑηῖ δπὰ ἀοαῖ οἵ, Ἰἤἴοιε. οὐ, ὍΣ ἤν; 
Μαοτῖ δῖ, [Ὡκο 144 οη.: ᾿ἈΑ βρασο δον τὰ 849: 
Θμδσαςιοῦ, Μεῖι. 13 νη, ζαικο δ: ὈΒτίδι᾽α Ρ 
οὗ, μυᾶκο 116 φη4.; δοιγοοα οὗ ἢ πον]ϑάφν οἵ ων 
δόμη 86; οοῃίγαδὲ τί ἢ Οσμγίσι, Ἰἥδει. 12 μας, Τ ΤΊ οἡ 
96, 207; δἷδ τοφι τ ΟΩΥ ἰο ΟΒείσὲ, Μεοίξ. 386, ἀτὰ 118 
“ολη δ, 68, Ἔα ϑρη 88, 99; μἰ6 τοϊδίίου ἰο Ομτιοιδη!γ, 
1Κὸ 50, Αοῖδ ἀϊδοίρὶοθ οὗ, Μοαϊι, 110 φᾳᾳ., 203, 
Τκο 890, 11δ δηη., ΦόοδΒὴ 1 0, Αεἴο 8ὲ8 Ρη4.: 9 
ΕἸΟΟΠΙ, ἀϊο ἐν δε ορῳ βοοοῦῦ ἴοτ᾽ οι. 111; Ὦ ᾿ἄχοοδα 

ὀχίθηϊξ οἵ ὨίΦ ἰαδοτα, Αοἰϑ 840; οοῃ)- 
ψαινά ἰο ἘΠ ΔΗ, Μαΐε. 60. 18, 908, Φυᾶ, 312, [κιχο 18, 
ὁ 84: οσοῃίτγδοϊοα ἢ 1ἢ 9 ἘΝ Ἀσθς ε Φοιη, Φοδη 6; 

ὨΠ πδῦὸ οὈ]οοσὲ οἵ δὲ6 πιἰφαίοι, 68 δη4., δο 89; 
δ Νασξασγίίο, Μἴαιι. 73 κᾳ.; ἃ τοργοδϑοηίϊδίίτο οὐ ἴδ οἰ 
ΤἸαδίδιιοηὶ, ἐδ. 68, 72 κεᾳ., Βοαι, 16: πρίεἰξηαὶ 
Μαῖὶ. 15; ΟἸΒΟΥ ργοϑοῦογθ ὀοιιρασϑὰ: ἴο, ἴῖκο Χο 
841: αἰ! ἀογηϑοα οἵ, Μκιῖ. 68. 

ΦΟΝΆΑΗ, ΒΙϑέοσ οἴ ἃ ἰοεὲ οἵ δ, Μαῖῖ, 230: Ὁ οὔ, ὃ. 225 
“} ἴκῖκο 187 ο(ᾳ.; ΟὨτίδὲ οοϊηρατοὰ ἰο, Μδὶ ι. 225, Ιαῖκο 

ΦοηδΕ, δου οὗ δὴ δῷρ!ϑὰ ἰο Ῥοίον, Νίδις. 296. 
ζόρρα, Αεῖν 186. 
Φοτγάδῃ, ὑπο γίνου, Μά, ΤΟ. 
ΨΦΌΟΒΕΡΗ, οἵ Ατιππδῖδοα, Μαίι. δ8δ 8η.. ἴαικο 888 νη., ϑοῃ 

δ09, Αοἰό 186, 
------- ἡ ΒΑΤΏΔθαα, "ὮΝ ΒΑΓΏΔΌΔ44. 
-----ο Βείναυαν, Αοίδ 921. 

80} οἵ Ψαοοῦ, ἃ ἴγρο οὗ ΟἸτδέ, Αοἱ 116, 
-"..-.-τ ὑτοῖδοτγ οἵ ϑόϑδ, Μαῖι, 266 δ 44, 

,» Βυβθαηά οἵ ΜΑΙ, Μῶδιι. 2322, Βηᾳ.: δ]6 6:66]- 
ἐδ. 45, δ1: ἐκθορ Πῦρ δ8, 68, δὲ δᾳᾳ.; 

οὗ ὦ. δᾶ; Ρ Δὸν 
7ΟΘΕΡῚ Ό8, μ 4. οὐ  βδίομθ εανιαίησα ἢ Μοίιῖ. 63, 60, 
ΦΌΒΕΝ, Μίοιι, 256 βη4. 
ΦυῦγηοΥ, ἃ ΒΑΌΡΑΙ ἢ - γ᾽ 5, Μοὶ. 425, Μωτγὶ 32, Αςἰς 18, 23. 
ΨΦυῦζηογο οὗ ΟὨτοὲ, Μαιί, 178, 220, 280, Μεγ 67, 68, 
ΨΟΥ, οἵ ἤρα Μαῖΐι. 214. Τῦκο 110, Φολη 468. οδ Γῇ 

Ασία Ἰ(ὰ, 260, 3 Οὔτ. 36, Θαΐ. 145, ΡΒ]. Ἴ δηᾳ 
Τθοια. θῇ, , Φωε, 43, 1 σομη 46, 47; ἰὼ τὐκίβς γυῖν 

δοτα οΥ̓́Βοαγοη, Μαΐ. 449, ἃ Οον. 36 
ἀεί ἀπ τὰ οἵ Ομτίδε ἥτοτω, Ἦν κτοῦ. 134; τιῖ]άογηοσα οἵ, 

ΦΌΟΡΑΙΒΜ, δάνδηίακο οἵ, Βοηὶ. 114, 116: δροοδι γρεου 
Βον. 8: τοϊδίίου οἵ ἔπιο ΔΡΟΒΙΪοδ ἴο, δόμη 11; οὐ 
«1 Ομ ίοδαι, ον. 62, Νοίο; [6 τοϊδίίοα ἴο 
εἰδη!ν, Αοίο 422, 2 Οογ. 6]: 18 Τοϊδίίοη ἴο μοριβοηΐδγα, 
ἸΒρὮ. 101: οοπτασιθά «ἰὼ Βοιϊοπίδιι, Βον. 40 δς.: 
τοοάφτΓῃ, τοῦ. 141. 

σΌθαΒ ΒΑΒΒΑΒΑΒ, Δοῖς 288, 
, ἐδο ΘΔ} ΠΏ, 996 
ΤΥ (διυι!οηίιο, Μαῖι. 896, Όϊο 831, 306 δ4., Αοἱο 98. 
ἸΒΟΑΒΙΟΤ, Μαΐε. 182, Ματῖκ 31, Βου. Ὁ δἰ6 ὑῖς 

ἴΔδΥ, ΦοὯἢ 436. Ὦϊν αιναγίςο, ΓΟ 200; οαἱὶ οὗ, 
1883, δ08, Κακὸ 97, σοΒὴ 238 δᾳ.; Βὲ6 σμαγαοίοσ, 
δ0δ᾽, 1ιᾶκο 331; Ομτίδι᾽ Κπονϑάξο οἵ, Ζομῃ ΑἸ υ σα 
ὙΓὮΥ τοδο ῬΌΓΒΟὈΘΘΓΟΥ, ἐδ. 512: δἰο ἴῃ 109 10 ᾿ 
πῤεόδαε Μαῖί. 469 κη.. Ἀατκ 141, Φοθῃ 413, 416; 8 
Ὀοίγαγαὶ οἵ ΟὨχίδι, Μαῖι. 464 καᾳ., 48δ νη4., ἩΕῚ, ̓138, 
1κὸ 330 860. Φοδὴ 407, 413 5ᾳᾳ., δά : δ[8 
Τοροϑηΐδηοο ζαιι, δ08 8η., δ08 δα.: ἷ5 ἀοπίῃ,  δ0ὲ 
βη4ᾳ., Αεἰϑ 20, οοηϊτδοιοά σ ἢ φοδη, σοδα Τ; δοΏ- 
τγρδοίοὰ τ ἢ Μίατυ, 4. 871, Διοία, 8512 οη.: οοη Γαδέθά 
αὶ Ῥοΐογ, ΜΕ. 499, δ0ῖ, Ἰδτὶκ 147: οδ᾽]ϑὰ βοὴ οἵ 
Ῥογάϊ οι, ὅομη δ19. 

---- ον οὲ οἴ δαϊηθα, Μαῖί. 180, 182, 183, 256 ναᾳ., [Δ1κὸ 
96, 96, ψυΐο ὃ 64. 

» ὑτοίδλον οὗ ϑόδτα, δοέ ῦοτο. 
---- ΟἸἸΒΒΣΒ ᾿ δῦοτο. 

Ζυάᾳφτηοηξ, ἃ οουχί, Μεῖι. 113. 
δυάκτοοηΐ, οὗ οἴδιοτα, Μκίς. 138, 7κὸ 106, Βοῦι. 94. 108 »η4., 

416 Βα... 419; ἘΣ δηᾶ δυμιδη οσοηΐταδίοα, ΤΓἶκο πλοκὰς 
Φδοδη Ζ18, 1 Οοτ. 91; ρείταίο, τίσις οὗ, 2 Ονε. 36: 
ὉΥ τἴ0:ὁ6 ΗοΙΪγ ϑρέγιε, Φοδὴ 411. 

΄ Θ τὶ Μαῖς 166, 44] κχη, 1πκὸ 323, ον. 418 
δ. Δ ΟΙΒΙΣΡΟΟΙ Θοσι τ ἢ8. οἷ, εν. 812 ρη. διὅ 
θη4., βη4ᾳ., 802 »η., 403; 1ἰ5 τοϊδιξου ἴο 
ϑοοοπᾶὰ οοἰμίηξ, Ηοῦ. 166; οὔ (8Φ ἀοαᾶ, 1 Ῥαΐ. 
Ἴ4:; ογοηΐδ οὗ, 1 Οογ. 122 5. 2 Ῥυξ. δξ δη.; τετο- 
Ἰελίουσ οὗ, Βοπι. 104, 106: ματί οὗ ἴδε φαΐ ἐδ, 1 
Οστ, 122 κᾳ., 127: [το οὗ, Μαίξ. 4320, Μωατκ 132. δοουε- 
τὰ τ ΚΌΓΕΕ, ΜΕΗΕΙΜ, Βοῦι. 96 δᾳ., 100, ΤΒαδε, ἐ80, 

Φυάδακαιουίσοαί, Νίδεϊ. δ11]. 
Φυάᾳταοιί δοαῖ οἵ ΟΠ τίδε, Βοιῃ. 419, 423, 23 Οὐςσ. 88, 87. 

υσῖ τοδο, ἀοδοσι θά Μείίὶ. δ11 δ. 

ἐπάρας μὲ ἀρ δας ας χὰ προ 090 τι, ο2 Π οὔ ατῶϑο 
Ἐρὰ. 48; τονγεοϊοὰ ἴγ 

δ δἰοὨ ΘΒ) 6 Ξαφὶ 185, 128, 130 156: Ἰσουςα ὅθι, 
ἴαικο 214 δα. εἰν 252 κᾳ., 46, ἦσαι. ΞῸ 150 

ἔλκο Τα ολον" εδιορὸ οἱ, θε!. 1830: ἑτὼ 
9 ἀοεϊείο, Βοπι Φ ὉΥ͂ ἴδιο ἰὼν ἘΣ Σ᾽, 100, 104 

138, 1 Οοσ. 122 βηᾳ., ἰδ δὲ κῃ, 1{0 ; ἔδο ἴὰν ̓υσαῖδ᾽ 
εἰσ ἴοσ, Αςῖφ 252 βα.; Το 8ῃ8 οἵ, ὁ. 445, Βου;. 140. 
ῬΒΆΙπο ἀοουσίηο οἵ, Θαϊ. ΡΟΝ γ{{5 τεϊαεῖοα δ τοροῦςς 
Σαίίου, Βοη. 139; ΓΟσΏ 18 οὐ 167 ες. 100: 
ἔπε τοϊδιίουι ἰο Θά ν τἰκβιδοηπιδηιοδδ, ἀν δ ἫΖ δηᾳ. τῶι; ἢν 

«ῳ 18], ἼΣ 
ἘΠῚ πρὶ μα ἀμηλοταμως ἐπ τ, 

“Ων 
. 88 νη4.; "ςς ἘΠΕ ποσχθ ΟΣ πὰ πων τ 1Ά, τᾶ, 

διωϊίεα, δοοὶ οἵ ἐμ6, Μδῖι. 408, 
ἘΒῚ.Β, 5ΟΗΝ, ᾳποιοά, ΖοΒ 6δύ. 

δ9 00 Μαιι. 418, δοβῃ δέ3 δα. 

ἘΚ προσὸν ζοδο 168, 

ΚΟΣ ΚορμανΣ Ῥσγοοῖς διὰ 

ΚΟΥ, 5 ἐοὶὶς τοαοίας οὔ ἴδο ἴοττα, Βον. 198. 
Κα δεν, Βονυ. 29.129. 
Κογο οἵ Ἡδάοα, μον. 106. 
ΣΌΣ ἫΝ 186, Μέαϊ!. 168, 298 δη., 800, 329, Σοῖτα 61, 

ποτὰ τ ψοηνς Τακο 296, 808,.Αςἰα 99, 208. 
Κιίως οἵ 9 μι ὅσα, ἰπιροσί οὔτδο Εε1α, δες. 61. 
Κιηκχόοτη οὔσῃ τίδὲ, οἱ [ἢ 9 δλπι|ὸ δὸ ονυσοῖ, Βρῆ. 181: 

ὍΡΠΙΘοΙ αὐ νλδον 295. ρλγο τό φαιὸν οὗ, Νέδιι. 889 
οχίθησίου Υ͂ ρΟΣΘοοΌ ο οἵδ 4η, 318 
απο λ6 186 Εὶ οἱ ἀοά, Ἐρδ. 180 Ἰβο βέραιν 

μος ἀὐῤς θαι Το τς το οέα ἰὼ Ὀ(6; "Ο ϑ δἃ 
ΚΙηκάοαυι οἵ ἀαγίκμοδι, ἄν ὦ ἘΞ θὰ 
Κιπεκάοπι οὗ Θοὰ, ἔϊο, ο5]] ἴο, ἵαικο 229: οδασοοίοσίσεῖοι 

Βοιλ. 422, 429, ον. 97 θᾳᾳ.: Ὠοῖ δαο δα ἐδ 
ΦοΒ 126, Αοἴ 278, ΡΒ. 151 181; οοτοίηρ οὗ, Ὡκο 3965 
468: δοδηϊείοη οἵ, αν 90, Σοῖχα 
ον. 108, Βον. 93 φηᾳ. ; ἐφ ἴδοτο οἵ ΟἸτίος 

“ϑροδίϊοα, Αοῖε 9; θαχοζηοθα ἴοΥ, Ναϊε, 1594. ΓΚ 
ἰὼ ὁδί οὐδ πλθηὶ ΟὨ οασίϊ, Ἡοὗ, 41 οᾳ.: Εχοῦύχευο 
ΒΥ, 98 θᾳᾳ.: 12 δαϊαΣ γ, (2. θὲ να. 238, 226 - 
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οὗ, Ναϊι. ἃ ΑΣ ὨΘΘΙΏΟΔΘ ἴο, Δίασις 123 : ορροαϊεοη ἴο, 
Μαοῖι, 246, 10ἶκ6 252; ρμοδἰεΐομδ ἴη, Μμωίί. 384. ὁ ἰδίῃ ας 
οὔρονοσ, 1 Οοσ, 106; δρτοοᾶ οὗ, 1κ0 216 64. ; δοξῃ» 

ἴο ἃ ΒΌΡΡΟΥ, ἰδ. 228 584. ; οδ 1 ἃ ἰαυογημοὶο, Ας 
28δ᾽; ἩΟΤΪκδ οὐ, ΟΠ. 430 εᾳ. 

ΕΙηράου οὗ μοδυϑῃ, ἴμο, Νίαιϊξ, 4 βα., 108, 125, Βον. 93, Νοίο; 
ΟὨγχίδι᾽ 5 δππουσοοιηθαῖ οὗ κ 19: (86 σδυτγοὶ ἰάθη. 
δοὰ πίιι, Μδιε. 290; ἐμ ἀἰδοίρ]οδ᾽ ἰάϑα οἱ, ἰὸ. 326: ἀΐ8- 
εἰπρσαυϊεηοά ἕγοιο [86 Κίηράοιι οἵ Θοά, ἐδ. 69, 73 ; ὑτὸ- 
κτοδα οὗ, ἰδ. 248 ; ταῦὶς ἰη, ἐδ, 206; τοναγὰ οὐ, (δ. ὅδ8θ; 
οὐταρδσϑὰ ἴο ἃ τἱμογασα, ἰὸ. 35δδ : δυδοσίης Υἱοίθηοοσ, ἐδ. 
206 πᾳ. 

Ἐιορύοα "Γ 9 ἩΜουκῖδι,, ἀχροοίδιίίοιβ ΘΟ ΤΡ, ὨΌΚΘΩΟΙ, 
οὐ 1: 

Κίιηκάομι οἵ βδίαν, Ἀαξι. 223 δᾳ., 1,ΚῸ6 00, 844, Ἐρ᾿ι, 18 οᾳ., 
ΦΊ, Ἠοδ. 6. , ον. 

Ἑϊηρσα, ΙΓ Βάλτε οἱ, ἴδιες. 26); ῬΣΑΥΟΥ ἴον, Ἐ]π. 28, 30: χό- 
οορέϊου οἵ, Μαίς. 318; ἀϊνίωο σίσμε οἱ Βοιι. 808, Νοίδ; 
[8ὸ ἴγθ6 οὗ ἴῃ! Οεγίϑη!ς, ἰδαϊνα} οὗ, ΜΓ διί, δ7. 

Κίοα, διδοὺΐς ἴΠ90 διηοϊϑείδ, Μοι. 486; ὈΤΟΙΠΟΓΙΥ, 1 Ῥοί. 96, 96, 
ἴη ΘΟ γ σεἶδα δοδοῦν Ὁ} 166, Βοτη. 448: ὁ ΒΟΙΥ, 1 Οὐογ. 860, 
2 Οὐγ. 211; οἵ ὕαάαλα, Μωει, 48δ, 487, Τὸ 860 δᾳ.; 8 
βαϊυϊδείουη, 1668. 102. 

ἙΙοείης ἐδ 9 ἴδοι, μθκο 122. 
ΚΙΙΝα, Τ. Ο΄, ὈἱορταρὨίοδι οἰκο οὗ, 1 Οον. ΗΠ, δα. 
ΚΙΟΡΒΤΟΟΚ, Κ᾿ α,, αὐοϊοά, Βοπὶ. 
ἈΝΑΡΡ, Α.. ᾳυοίοά, οδη 1δ, Νοία. 
Καοπ)οάμο, οἵ ἀοοςζίπο, Τίϊα6 9: οἱ Θοά᾽ε τογαϊτοϊλοκίε, 769. 

121, 123; οἵ (Π6 εἰτηοα, ἀςίδ 1}: οὐήεοὶ, δὰ εἴς- 
ζοςὶ οἵ, Οοὶ. 27; [τ τοϊδείου ἰο ἐμέ, ἤνακὸ 14, 3286 κα. 
ζόδὰ 935, 621, Τί. 16, 2 οί, 14: Ετονιὰ ἴω, ἘΡΆ. δ, 
42. 123; Βυχα  γ δὴ οἱοιμοϑηξ οἵ, 1 Οὐτ, 176: 18 Χ6]6- 
τοι ἴο ἰογο, ἐδ. 176, 178, ἘΡ᾿ι. 128, 121, 1 Φοβῃ 40 . 16 

δα τῆ Ἀααε ἴδ Ἰρας νον τ 132, 
ΤΟμὴ 110; Οὐτίδεδ Ἰοίγβοῖοα οὕ, ὅομα 96, Ὁ], Θά 

ἘΡα ΤΣ οἶς ικωτίν ϑανν γνεσεῤὴ ϑνίων τ, ο αἱ 9 ΟἿΪΥ [Ὦτο ΚΟ 169 
Ἐρῃ. 61; μὸν δ Ὶ Υ Βοδίμθι, Βόιῃ. 82, 90, 
Το88. 6ὅ, 122; ἵπνο κἰηᾶδ οἵ, ΟοΥν. 538. ἶ ΤοΒη 49  Ὧ8» 
ἐλρρψαν 1 Φοδὴ 49, δ δᾳ4ᾳ., 67; οἰηοὰ πὶ ονοάΐθποο, 

. δθ νηᾳ 

ΔΌΟΡ, ΤΟΔΠΌΑΙ, ἀἰκη Ὁ οὗ, Βρῖνι. 114; ἃ ἀυΐγ, ΤΏοαι. 70: 
, ὨΟΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ, ἰδ. 169; ἔσυο οὨοοὶ οὗ, Εριι. 171, Νοί; 

οὔ Ῥμυ], ΤΊ οδο. 168. 
» ΟΒτίδείδα, Ηεῦ. 88. 

1θοτοια, ἰσοδίποης οἵ, 46. 132: Ομ γίδια, ποοὰ οἵ, Ἀΐοεϊ. 
110. 

Ἰδάν, (9 οἷοοῖ, ὦ Φοδη 186 84. 
Μαεῖῖ. 294. 

1αίιγ, Ρ ΤΠ ΉΒΕΙΝ ἴτουι {1ι9, δες, 472 ; ἐγαϊηϊης οὗ ἐδο, 
ε688. 

1αῖκοο οἵ Ῥαϊδαίίηθ, 1ὰκὸ 77. 
Ταταῦ, Ραδο αὶ, ΤΉ 05] ἡ ὉἸΠΕΡΤΟΠΒ δ99.1 ΠΕ: 118, 119. 

» ΒΥΤΩ τηροτὶ οὗὨ ἔδο Υ. 161] 8. 
832, 836 5αᾳ., 413. ὅπηι π ϑῶν 

Ἰδοῦ οἵ σὰ, Φοιη 86 ἧς 
Τδιοῦο οἵ Ο τίσι, σο ἢ “« 
1δῖος Δ Ὠθ6] οα Ὁγ Ῥοῖογ, Αοίδ 62 δα. 
1δτορα, δαιοης ἴΠ6 δηοϊοθωίο, ἴοι! 437 : ἐδο ϑουϑῇ ἴῃ ἔδο Αρο- 

σΆΙγρδο, ΒοΥ. 163, 
ΤΑΜΝΟᾺ, .. Ρ. ἩΟΚΈΒΡΌΙΘΕΙ Ὡοῖίοο οὗ, Μίδεξ. χ, βᾳᾳ. : 1|δὲ οὗ 

γα γλά ον . ΧΙ, σα. ; ἰδ ὨΥΣΩῚ ΟὨ Π0 ΒεῦραὶὮ ᾳυο- 

Ἰδῆκυδρο, οεἰκίη οὗ, 1 ΟοΥ. 301, 2446. 108; 9 1 γοδοῃίδῃ, Αοίδ 
206; δροίκοῃ ἰῃ Ζᾳάφα, ἐἰὁ., 396. : 

Ἰδηκύδροα, οἵ Βουρέαγο, Μαιι. ἴ, 12 σᾳ., 17; υδοὰ ὮὉΥ ἀϊδοίῖθα 
δῖ Ῥοηϊοοοσῖ, Αοἰϑ ὃ 4 δη4. 

Σδοάϊοσρα, Οὐ]. δ, δν. 132 δα.. 409. 
Ἰδοάϊοοασιϑ, ορίδὲ]9 ἐο ἐδ, ὁ]. 86. 
1Δοῖ, [8ο, ἴο ὕὑο ἔτεϊ, Μέδιι. 8δέ 86. 
Ἰμδὶ ἄδγ, 1Π6, Βον. 408. 
1δδὶ ἀδγα, Αοίο 41, Ηοῦ. 2δ, 1 Φοδὴ 73 5844. 
Τακὶ Ὠουτγα, 1 Ζοδλη 72 Βηᾳ. 
1δεῖ ἐπίησε, Τηοσα. 18, 86, 8.9 Ἐδοδβαδίοϊοαγ. 
14οῖ εἶπλοι, 1 Ῥοῖ, 16. 
1διῖη ἡνητῤόαι ἰ:8 ΟΟὨΓΓΟΥΘΓΘΥ ὙΪΙΣ ἐδ6 αγοοῖς ΘΒ Ότοῖ, ΦοὨ ἢ 

Βη. 
1ιλὶη εἰοδοί. 6 9 οι. 229 “, 
τ᾽ ΑΌΒΕΝΤΙΙΒ οἵ Εοπιο, ἃ Οοτ. 166, Νοία. 
δν, ἴ.ι6, αἰυϑὴ ἰὨγουρῃ δὐροῖθ, Αοῖϑ 181, Ηον. 44: ΒΟῪ 

ἴδν δοῃ)ἶοὰ Ὁ ΟἸγχίοε, Βοπιδὺ 223: Ἐρῆ. 92, 
102, Οἱ. 47 Βᾳᾳ., ὅ1 ; θοάδαο οὗ, 2 Οὐγ. 47, δ], 60 : οδγο- 
τοοηίαὶ, Μαὶι. 219, Ἠδῦ. 147; οδοσκοῖος οἵ, Βοιῃ. 232, 
246. ΟὨγίδε Ὀοτη ποάοΥ, Θα]. 90: 1 [116 πὰ ΟὨτίδὲ, 
Μοΐϊ. 100, 110, 112, 119, βου. 849. 360, (οἱ. 49: ΟἈ τί στε 

ἴοῦ, Μαῖιι. 481; ἠδ τοϊδείου ἴο, 1ᾶϊκο 94: δρὲτ!ε- 
ἱεοὰ Ὁγ ΟὨγίεϊ, Μδιῖί. 119. δ͵8 βδυ τη θοίο. ἴο. ΜΙο τὶς 

11, μᾶϊκο 42 ; ἴμ6 Θ᾿ γιδεία᾽Β τοϊδοι ἰο, Βότο. 218 δαη., 
Θ4]. 140 “η.: ΟὨτίβιἰδοΐ ἰ.6 ἀονοϊοριηοος οὗ, Μειῖ. 
119: ποῖ 86 οὐτηρί[ οῃηοπὲ οὗ πὸ οογδηῃδηςὶ οἵ ῬΤΟΤΉΪΡα, 
ΘΔ]. ΤΊ ; οὔτρο οἱ, ὁ. θὲ, 11 δ4. ; ἀογοϊοριασαὶ οὗ, Μεῖι, 

412; ἄοογε οὗ, ἐδ. 110, ΒομΣ. 100; ἀγίπᾳ ἴο, Θαΐ. 
δὺ δᾳ.; τοϊδοι οὗ δ τὰ ἴο, ἐδ. 127, 135: 7] ΔΙΠτηδοϊ 
οὗ, Βοιλ. 137, 140, ὅ.α]. 135 5ᾳ., 140; τοϊαἰίοη οὐ ἰδ Οθῃ- 
εἰἶοα ἴο, Βοιῃ. 100 εᾳᾳ. ; εἰτίπς οὗ, (ὃ. 507, 5.4. 19; Το] 
ἐίου οὔ [89 ΡΟ ἴο, ἴ. 820, 8399, Μαεῖς 19, ΣΌΚο 68, 
οι. 846, Ερ. 102, Ηοῦ. 147, 7.6. 66, 76. ἐῶ τοϊδιίοη 
ἴο εῖδοϑ, Δ οῖϑ 282; ἤθθυοῖβ οὗ, Βοπι. 100; πιἰεΐθη ἰὴ 
[η6 ποαγέ, ἰδ. 10]; αὐχοχαιοα ὃν πο ϑονσυ, Νδις, 100 
110; 7αϑεδοδέίοη ΒΥ, δοό υδεδοδείου; ἰοίίος ἀπά 
δρίτἰι οἵ, Μαίῖ. 110, ἄοτα. 292 βᾳ., 2 Οὐσ. 47, δ1, 60; Ἰονϑ 
[Ὠ6 [αἰἀ!!πιθηὲ οὗ, Μαῖι. 219, Βοπι. 406 54., 408, ΘΔ]. 
188 . οὐήθοοϊ οὗ, θα]. 80, 88, 92: ἰϊ8 τοϊαϊίου ἴο ἐδο οἷά 
οογὐθῃδηΐ, ἐδ. 88, 90; ποῖ ποϑάδὰ ἰῃ ἃ ροτίδος ποσ]ὰ, 
1κο 252; δ ἐνίπς Ρονοσ, Αοὶδ 126; ποῖ ἴον 189 τγἰρὮ - 
οοῦδ, Τίπι. 19: γχί κυ ϊδουθηθοθ ὃγ, οι. 943, ΨΡΉΪ]. 
δῚ ; ΘΙ! α τΤογαὶ, .68. 16: Ἰηδυδῆοίοη! [ΓὉΓ καποι δοδέϊοιν, 
Βοτὰ. 122, 1.4, 244 δαᾳ., Ἠοῦ. 13}; 18 τοϊδιίομ τὸ δίῃ, 
Ἔοαι. 196 δᾳ., ἐ1δ, 224, 226 κηᾳ., 246, 1 Οοτ. 348 : [19 το- 
Ἰαϊίου ἴο ἔπο δίῃηϑ., βου. 23. 586. ; 1816 5 οὐὗὅ Μαιί. 54, 
ΜαΥκ 123. ἰογσοῖ οὗ, Ηοῦ. 208: τοϊδιέου οὗ ἐγιάϊιϊοῦ- 
ΔΙ ίδαι ἰο, ἈΠδϊε. 118 8ᾳ., 216, 218, Ματῖ θὅ ; ἐγαῃβετδβδίοῃ 
οὗ 46. ΤΊ, 19; ὉΠΙ οὗ, ἰδ. 19; τητοοίοϊ ἃ τδὸ οἵ, Βοῦι, 
124, Νοία, 196: τοῦῖκδ οἱὗὨ ἐν. 12] δα. Οα]. δ δη.: ΒΟ ὑσγὸ- 
ἀυοίίγνο οἵ τοῦ, Βοπι, 1δ] ; γοῖκο οὗ Νῆδει, 214. 

1 οἵ ΠΠΡοτίγ, [86 ροδροὶ α, ὅ46. 66, 68, 16, 71, 19. 
1,8 οὐ ἴδο ϑρίτίε, Ποπι. 251 8δᾳ., 262 βᾳ. 
Ταπρίτογε, 9.8. 123, 
ΤΔνθαϊία διοοηρ ΟὨτ σείδῃ, 1 Οοτ. 121 βηᾳ., 127 θη4ᾳ., ὅ64. 78. 
ΙΔΑΥ οἷάοσο ἰὼ ἐδ οαγὶν ὁοτγοι, Τίμι, δὰ. 
ΤΑᾺΑΥ γιοδοδίηκ, Ασὶδ 140 ο4ᾳ., 217. 
ΤΑῪ ποτῖχοτβ, Αοἷν 946. 
ἸαδσδδχΌδ, τοϑδηΐης οὗ ἴΠ6 πϑῖηο, ΤῸ 264, 
--....-ο- ᾿Ππο  οκχΆσ, πο 253 μὰ] 

οὗ Βοίων, σγδίδίης οὐ [πὸ 14] 5δα., Φοδῃ 3239 
8Βη4ᾳ., 8δ0 ψῃ,. . ὙΟΥΪΣα οἡ 18 δι ὐϑοὶ, ΦοΒη 846 κῃ. 

Ιβδυθη, ἃ πυιαδοί οὐ οΥἱ!, λίαι(. 289 δη., 1 Οος. 114, Θδὶ. 128 ; 
Ὀ]9 οὐ ἴδιο, Μδῖιΐ, 248, 200, 1κὸ 216; οἵ ἴϊο 

Ῥματίδορο δὰ βοδάυοοδο, ὑδαιί. 289, 1.8 186, 
ΤΕΒΒΖΕΌΒ, Μέαϊι. 180, 182, 183, 265 δ4ᾳᾳ., 1ᾶϊκο 96, δυο δ Βα. 
ΤΕΘΉΗΠΕΒ, α. Υ., ποιίοο οἵ, Αοἴδ ν. 
1,ϑχοοίοσ ἰο ἐμο ονυτοῖ, Μία. 411. 
1,οαίοπ, Μέρες. 481, μΌκο 381. 
ΠΕΝΤΌΙΪΟΒ, Ρ., Ἰσεῖοῦ οὗ, μυκο 170. 
Ἰϑοπίορο!ϊβ, Μαϊι. 68. 
ΤΡΤΟΕΥ, Μίδις. 160 νᾳ., 1κὸ 86, 268 δα. 
Τραθοτα, Νῇαιι, 29:1, 
1, ΘΒΟῚ 10Γ ἐμ9 γοαγ, Ἀἴδιέ. 31, 87. 
μοὶ, υ890 οἵ ἴὨ9 ποτά, Βοι. 67. 
1,ϑιῖοσ, οἵ ΟἸ τί δἴ᾽ ῬΤΟοΡτε, 1μἴκὸ 106: οὗἨ ἔθ ἴον, οπι. 222 

δ... 2 ον. 47, δ], θ0; οὔ ἐδιο Βοτίρίησοβ, σομη 198, 
1μοἰέοτο, οὗ οοτημιοηὐδίίοι, 2 Οοτ. 4δ:; οοπατοκχδίίοηαὶ, Αοἰϑ 

288; οἵ Πδηάδη, 8 Φοῆπ 201; Ῥ} δ ρμεδοῖίοο οὗ πεὶ- 
τἰπα, 1 ΟοΥ. 866. 8.6 Ἐρίδε}06. 

ΤἘΕΥ͂Ὶ, Μαϊτο 88. 866 ΜαιΠον. 
ΤΥ ἴθδ, 059 τ 6 πδιιθ, δόδβῃ 84: π0]Ὁ σι δὶ οὗ Ῥσοροσγίγ, 

Αοϑι 81. 
ἃ ἀδεϊχηαίίου οὗ αἴπηογα, Βοτω. 117. 

1τρῦά, Μαοῖὶ. 182. 
μιθογαι εν, ἴο ΟὨτί δείδια ἰοδοδοσγα, 66]. 1δ0, 1683, 8.66 ΑἸτπιδαῖγο. 

πᾷ, Βοῃοδοθηςο. 
Τὐθοτηοδβ, δγμδβοχοο οἵ ἔδο, Αοίο 1090. 
Ἱμνογῖν, ποῖ ἰο ὃὉθ δρυδοά, Βοιι. 421, 429, 1 Οὐοτ. 131, 

6.4]. 194, 140; ἀοτίνοα ἴσοι Ομπγίδι, Αοἱϑ 277; ΟὐὟΡΟΥ 
ᾳιοίοα οὔ, 68]. 13] ; σἱοτίου, Βοπι. 272 : [ΤῸ ἴῃ0 Μο- 
βαϊο ἰαιν, ἀοὶθ 891, 1 ὅοτ. 131, Θαὶ. 87, 179 βᾳ., 134, 140, 
τί. δ0 : ἰ'α ἡδίτιτο διὰ [ἐπ δέίοη, 1 ΟοΓγ. 185, 1δ6δ, 118 
βη.: ὑσχίποίρ!ο οἵ, Οοἱ. ὅ8; πΏθΩ [0 Ὀὸ τοηοπμοοά, 68]. 
40: ἴῃ ε οὔ το βρίγε, 2 Οοσ. δ8; δαῪαδοοοίδιοα ψ} ἢ 
τε, Φοῦ 287, 299 ; ἴο ὕὉθ υϑδοὰ [ἢ δεδῖο} οἵ ἔγη ἢ, Αςἰ 
819, 320; π6 1 1ὴ9 Ἰαῖν οὗ 966. θ6, 68, 16, 77. 19. 

μθοΣΥ, ὑγοϊοσ μεν δυὰ οημα!ίιγ, οἵ ΟὨχτίοι βοΐ γ, 2 Οὐοσ. 147 
8Βη. 

1Δοοῃξουθηοδα, Βοότη. 87, ΟΟ]. 64, 68, ΤΏ οΔα. 6ὅ, οἷ, 213. 
1466, 09 1γίπα,; ἰο οὨ!Πάτου, ΕρΏ. 118, Νοία. 
1Δῖδ, )Ὧδο οὔδο ποτὰ ἰη Νον Τοδίδαυιοπί, ον. 126; ἰὨἰοτσοσί οὗ 

δηροῖο ἴθ, Αοἰδ 94; {Π6 Ῥοοῖκ οὗὁὨ, Ῥμ]]. θδ 8ᾳ., Βον. 28, 
127, 360, 362; ΟἸσίοὲ 6, ΦοΒα 198: ἐδ γοϊα το ἐο ἀοδίῃ, 
Ἑοπι. 285 ; οἴοτΏΔ), ἀοςττο οὗ ἐδ. 862; 186 α(ΌΓα, 1 ΟΟΥ. 
849 οα., ΟἹ. 61 οᾳ., Τοδα. ΤΊ, Τί. 86: ργοοδΒέίουσ ἴὺ Σ 
ξπαγδίης, ΨΦοδη 241: γἶτοσ ο΄, ον. 88. 537: δαυίης δηὰ 
οδίορ, δίδει. 198 ἘΣ ἩἙΐΘῺ ἴο Ὅο εδοτί δορά, 1 Φοῃη 118. 

1ἴο, 180 ΟἸ τ ἰἴαη, 266 ΟΠ γί θείδη Το; ἔτοθ οὗ, ον. 388, 
υἱκἄε, ἄστρον οἵ, Ηοτα. 407, 410 54.; Ομσίδϑε ἐμ6, σοθῃ 69, 198, 

4271; δὴ αιεγί υυϊο οὗ 1 ΦΖοῦῃ 29 βᾳ.; ὁ ἰοΐκθῃ οἵ 
Ἠΐδ τηδηδδἰδιίοη, ΦοὨ 198; οὗ ἢ 9 Κορ ὦ ΟὐοΣ. 67 πᾳ... 
11: πρὶ τίτυ8], Τίνοδι, 86; δυπιῦο οὐ Τῖκο 188 
Αεο Βον. 19. 

ΤκὈϊηιηκ, δυτοϊ δ οὗ ἔοΥ. 1δ2. 
ΡΣ ΕΣ δαῖποτ οὗ, 96». δ2, 
Κ111Ὲ, ]2ΟΗΝ, ῬΟΚΤΆΡΙΙΟΑΙ Ὡοῖίοο οὗ, ΤΏ οδ9. ἰχ. 
1ήοδι Φοη 291. 
Σέπινπι ραίγμπι, δοῊπ 291. 
ΤΙΝΟΟΙΝ, ΑΒΒΑΗΔΜΔΙ, φυοίοα, 1ῃΚο 41, Β. πι. 401, Διοίο. 
1ίηου, υΚο 2083, 883. 
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. 8 [{{}6 οὗ σπτίοί, 
Μίατκ, Μαζὶ 2: 86. 

8η.; 8 [16 οἵ Τυχκίδι 

ΤΙΝΌΒ, τίαι. 118. 
1μιο, ἃ σ πα 0] ἰὴ ἴπ 6 Αροσδῖγρϑο, δου. 217 

ἐδ. 161] ; (}λῸ σγίῃῦο!ϊ οὔ ἔο Θο86ρ9] οἵ 
ἴλη γοργοβρηϊρα 825 ἃ. 1 Ροῖ. 
ΤΌΪΟτα, ἤν, 210, Νοία. 

Τήηποτγε τι κιηρ, Τίι. 13. 
1μἰϊογαῖ, ιι69 οὗ 109 ποῦ, ον, 98, Νοίθ. 
1μϊογαῖπι γα, βοοη ατ, 118 γοϊατίοη ἴο ΟἸ τ δε η Υ, ΤΣ. 11; 118 

Ὁ49 ἰὴ {16 ρμυ]ριξ, (δ. ὦ. 
ΚΠ σα ο διθοὴς (Ἰγδιίαπβ, 1 Οὐτ, 121 κ44ᾳ., 127,128 “ 
11ι}.5» 1 1 χη, (δι 710 85. ἔθ, μᾳ.κὸ 248 : μρονγον οὗ ἰδ. 816. 
1μτυτγμΥυ, ἀοτινατίοη οὔ {μ6 Ἰοῦιὶ, 2 Οοσγ. 167, Νοίᾳ. 
1 νίω, λοι. 26. 
Σλνίυς οὰ, πο, πὸ οὗὁὨ 9 οχργοδβαίοῃ, Μαδί!, 296, 400, [Ὡἶκ9 

211. Αοιθ 26, 270, 
Τλνίης ἴο σοά, 6κ. ὃ " δη. 
λῶν, ον ίη, Μδῖι. 268, 
Ἰμοοδ! εἶθ, δοεγίμτατο, Μαιξ. 621. 1οἷκο 368 94. 
ως Μαῖι. 10, Βον. 22, 208, 
1οξοε, τίηο οὔτδ6, Φοΐα 49 Δη4η., δάληᾳ., 1 Φοδη 924. 
[ουμ- δ ῇἴΓογίης οἵ αοά, Βοαλ. 10., 20, 321. 
ΚΟ ῈΡ, δρρὶ ιοδείοῃ οὗ το πδιηο ἴο ΟἸ τίνι, υκὸ 36, 112, ότι. 

νν 1 ΟὐΥ. 2], 22, δδ8, Τοδδ. 12 δᾳ.; ϑηὰ οὗ [δι6, 765. 3} πῇ, 

ΤἸοτὰ δ )ὰν, δο6 Κπηάαγ. 
1ωοτά Ρταγοτγ, το, Μαιῖ, 123 ρη4., 128 κηαη., ΤκΚο 170 544. 
μοτὰ δ βυρροτ, ἴθ6 δα ποπ οἷ οὗ 1 Οὐτ. 240 κα. ; {ἰτὸ ὈοάΥ͂ 

δηά θ]οοῦ οἵ (ὑπ τγῖοξ σγηνοὶ κά ἰῃ, δέσει. 471 φη4. : ΠῈ 9 
1. ΦοΠη 227, 1 Οὐνὐ. 2}0 5η.; ἤγαϊ σε ΘΌΣΔΉ ἢ οὗ ἈΓατ, 
41.2.1 Οὐτ. 241, αἰεί ποινο οπδγαοίοσ οὗ, 1 σοῦ, 240 κᾳ.; 
τοίογορυο οὗ (γε 8 ἀἰδοσῦΓγ 6 ἴο, Φομῃ 227 δη.  συδίοπι 
οὔ {Π|Ὲ ῥγίπιλ τιν σα γοῆ ἰῃ τοαρο ἢ ἴο, 1 ΟὐΥ. 2322, ΣΉ; 
8) Οὐσσλπἰ θοῦ οὗ σοπίγούογεν, ἈΓιῖ, 476, [κὸ 838, ΦοΒη 
2}, ὁχοϊ υπίοη ἤγοπι, ΤῊ οδα, 100. χοποτίο ἰάθα οἵ, Φο ἢ 
ὩΣ. 1 Οὐτ. 2135 ἐπβεϊτατίοι οἵἁ, Μ᾽ ιἴϊ. 469 6ηη., ΜΑΙ 140 
8η., [αἷζο 1.15 βη4ᾳ., Φολη 405 μ44ᾳ.; Ζυάαδ᾽ ραγι[οἰ Ραιίοη 
ἴθ, Μίαις. 609 κα. ποῖ δ πιοτθ τι ϑιογίδῃ (ὁ. 471, 474: 
ῬΓΟΡοῪ τιοήϑθ οὗ ἰτ6 οὔβογνβῆσο, 1 Οοτ, 241: 15. πδίτθ 
δι ἰυδιρησθο, Αοἵα 63. οοπιραγιὰ ψἱ ἢ [ἢ 6 Ῥαδδονοῦ, 
Μίαιι. 412 δᾳ., Μδιὶς γε]: ᾳιιοϑεϊοπα ἴογ βαϊ [-ϑχ δι δι ἢ 
Ὀφίογο μασι κιις οὗ 1 Οοτγ. 211, 244: τοργοδοηῖοα ὉΥ δ 
1πκο 3.8; 8 ρίοαρο οὗ {πὸ Γοδατγτοςοιίοη οὗ Ὀο  ονοῦα, 
Οὐ. 911; τἰΐθα οὐ, Μαιῖ, 415: δῦυδο οὗ ΌὉΥ ἴ) 6 Ποϊηδῃ 
(ἰΠηὉ (πα τος, 1 Ονν, 245: πο 8 ἢοο͵, λῖαιϊ!. 475. 
δἰοῖζη δα γον τς ἔγοπι, Ἡ ΟΟΥ. 41, 242; ἰϊ6 δἰχπίᾶ- 
ὁδησθ, λίαδιι. 471, 418, Μαγὶκς 141, Ψ0Π) 227, 1 Οον, 209, 
δη4., 2:7. Αἰλίδ, 2.0) δη.; Ἐπϑουίοϑ ἱπ γοίθγθῃοθ ἴο, 1 Οὐγ. 
21} ὈΠΎΟΓΙΕΥ μαγίωϊκοτα οὗἁ, ἐδ. 238 νᾳ.; ΤΟΓΧΘ οἢ, 
ζαϊο 3... 

Τ1οτάθε!ν οἵ Οεγἰδὲ, Βοπι. 419, 427. 66 ἴω )τά, 
1,δ, τοῖα ἶνο ηὐπιῦοῦ οὗ (Π». Εὶ "ναὶ. 197. 
Ἰ1ωοῖ, ἃ: οὔ πο, Αοἵδ 2 νᾳ., 418, 
1018 σις. Πυἷο 267. 
ον οἵ Ομ γιδῦ, Ομ τίσι ποῖ ἰο ὃ6 πορδζγαίοά ἴγοῃηι, Βου). 

ς 8ὺ ἱεπον οι! κο, ΕρΌ. 128, 13}: ϑοϑ ἰπ ἴἢ: 6 
[τά δ Βαρροῦ, μηϊκο 3253 ; γοσί ΡΓΌσΑΙ πδίυεο οὗ, 2 Οὐτ, 
104; τἱείοτνὴ ᾿πτοῦβῃ, Βοπ,. 254. 

Ἴωουτο, Οἰτίοἰἰδα, δοξὶ ΠΥ οὐ ΟὉ]. 72; Ὀοϊὰ 695 οὗ, Αςἰδ 290 - 
ἀἰφι ησῖινο πγησὶς οὗ ΟΠ ΓΙ ϑι 805, ΦυΠῃ 427 : 4 ἀυγ δῇ 
πείυτο, ΡΒ. 11,1 ΖΟὁπ 149 κηᾳ.: ὁὀχοοίϑῆοο οὗ 1 Οὐγ. 
20] δσ4ᾳ. ; ΦΧ ΓΟἱ(ἰοΩ ΟΥ̓́ Θαγὶν σμ υτολθα, Αοἰϑ 2.1; ἀἰ6- 
εἰακιυ δηθὰ ἔγοπι Ιονθ ἴο ποίῆδυτ, [ἷατκὸ 174, 2011 426. 
πο ρῥυίῃμοὶρ!9 βηιϊ περαὶδο οἵ ΟἸιγἰδιίδη 106, ΕΡὮ, 177: 
ΒΜ ἴ0 [8)6 πτορκ, ΗοΌ. 119. 

ἵρτο οἵ 6οά, τονϑαϊοᾶ ἰπ Ομ τοι, Βοπι. 16, 166, 148, 284. 288, 
1 Ζο8ὴ 146; δι δέισιρυῖθ, ᾿υκ9 43 Βηᾳ. 1 Φυδη 110 παᾳ., 
146: [860 “τουπὰ οὗ [9 Ὀο᾽ ἰοΥογ 6 ἴνο, Βα. 168 : 118 

Ὠοθα, Ερὶι. ΤΊ, 52, 128. 131 : γοϊαῖοα ἴο κοοπίοάμκο, 
Οὑς. 116; τονϑαδὶϑά ἰῃ Νὸν Τοαίμθηιϊ, Βοπλ. 138 : τὸ- 

Ἰεῖοά ἰο Ηἴδ πγαίῃ, ἱπκο 220. 
ωνοῖο 6ο], Μεῖι. 404. Μετ 123,1 Οογ. 171, 116, 267 5944. 
μονα, οοτη πδηδηηοῃί οὗ, 1 Ζολη δ}, ΝΥ : ἀουϊ οὗ, Βοπι. 406, 403, 

409 κᾳ.; ὮὉ οποπιίοϑ, πο 104, ἰοῦ; Θϑϑθ {181} ἴο πιοΙὰϊ 
ὀχοο]ίϑαςο, 1 Οὐγ. 274; ἀχοο δαὶ ᾳυδιιίγ οὗ ἐδ. Ζ1δ; 
ἐῖ6 τοϊβδείου ἴο ἔδίτῃ, 4]. 190, Ἐρδ. 28, ὧι, 14, ΤΏ 68. 
87, Τί. 20, 1 ὕοθη 164 ν»44ᾳ.; ἰο ἤϑ] ον - θη, Μαίι. 40ἐν 
Ματῖκ 123, κὸ 1714, Φοδὴ 425. Βοπι. 406 5δᾳ., 408, 6], 
15 βᾳ., 110 να. 143, 246. 19: ἰἀοη [οΑ1] τ ἢ Καονοάκο, 
1 Ουὐτ. 116, 118, ὥρῃ. 123, 1 Φολη 49: ἔρειαὶ οὔοσγί κα οἵ, 
Μαῖι, 465; μαγεοηίαϊ, ἃ βγίθοὶ οὗ δ᾽ ἴογνϑ, ἐό. 140; 
Ῥογτοδηθαΐ 4 ΗΔ} } «ὁ 1 Οὐτ, 273, 2716 ; 801 ---, Μδιι. 404: 
πολ ρα εἰ ἰὰ 186 οἰνατοι, 40. 566; οογοχίης δἰηα, 1 

οἵ, : 

Τονο-ϑαπία οἱ ξασὶν ΟἩ το είδπβ, ὅομα 405, 416. 
Ἰον ποη5 οὗ ΟἸτίρὶ, Φοϊνη 310, 
.ύῦσιχυξβ, Αςῖο 239, Βοπ,, 451 δα. 
ΌΚΒΕ, Ὀἱϊοχτδρὶ σα! δῖον οὗ, Ττῃἶκθ 1 δ4.: ἃ ὀοσηραπίοῃ οἴ 

Ῥδυ], Αςοῖ 903, 3083, 267, 2 ον, 1460, Νοίδ; ἃ Ῥῃγοϊςείαῃ, 
1κὸ 110, 116, ΟΟϊ. 8δ: χοίογγοα ἴἰο ὈΥῪ Ῥαῃ], ΟοἹ. 88, 
τί. 116, ῬΗΠ πὶ. 24: ἰς ἔλνογῖο δρρο!]δτίοη οἵ ΟΠ τίδὶ, 
Ζυκο 2:85. δυιψπογαΐρ οὐ Ερίδεῖθ ἴο ἴῃῆο ΗΘΌΓΘΥ  88- 
ἀρὰ ἴο, ον. 8; ἱπκρίγταίίου οὗ, ΚΌΚΟ 18; ψοσῖζθ οἱ, 

--..-.....-. Οοπροῖ, δοοοτάϊης ἴο, ἰὼ οοῃηοοίϊίου τὰ δο 
ΓΝ ὑπαώνίοι ἀκὼ ΒΡΣο ἀττ πο.» υοσπνσσν αν νααντο: ΚΕ σον Σ κσῆτο παν ονε. 

Βοοῖκ οἵ Αοἰα, Αςίδ]1 : ἰδ δἷ πὶ οσ᾽ ρΡθγροθο, πϊκο ὃ: ο82.» 
Τασιοτίδιίς οὗ, ἐδ. 2 ὁἐηη., δὲ; σὮχ. ποϊοχίοδ! οτῶοσ ἴω, 
ΖοΒη 40 εᾳ.; {δὲ οὗ οοπιιηοηϊαείοθ οὐ, μᾶκο Τ; 1 οτθ- 
ἀϊθι 1 ν ἀϊ Ρυϊοά, ἐδ. 100 ; ἀΔ' 6 οὗ ἐϊ94 οοτο Ροϑὶ οι (6. δ: 
ΠΟΘ Ή 668, ἰδ. 4 84ᾳ4., 18, 84, δ: οοιμαγοά στ οἴδος 
φροῖκ, Μδῖι. δεῦ, υπἶκοὸ 266, 901, 509, 400. 945 νᾳ., 856, 

388 ν4., Φομη 40 νρᾳ.; (υπάδιρϑη δ) 1465 δ'. ἃ δστδῦξο- 
τιϑηῖ οὗ Γυκο 8 δη4ᾳ.; ΙΔηχο᾽ κα Οὐ ϑωΐασύ οἷν, (ὁ. τι. 
5Βη4.; ῬαγπὉ]64 ῬΘΟΙ] ΩΣ ἴο, ἐδ, 129 κᾳ. 

ΤἸκονασαλδηοικ, μον. 13. δη., 136, 212. 
μαηδιίοα, δι. 96, 814 οη., 83 εηᾳ.. ΧΚὺ 157] πη. 
1μαδῖ, εοπαθαιποά, Μη. 114; τοϊδίϑα ἰο οονείουδηοοι, Οοϊ, δὲ, 

ΤΠοσδ. 65, Ηον. 13}, ἀοπκνπίοη οὗ ὺν ἐϑοεροά, 1 
Οὐτ, 188 : 6Υἱ! οὗ, 'Ῥοιῖ. 27: οὗ [9 6γ66, 1 “οἴῃ δὲ σᾳ. 

Ἰμικδὶκ οἵ {1:6 ἢ. Θα.. 138, 143. ᾿ 
Γλιδιγϑ 9.8, δο6 Ἦ Δα ἢ ρη. 
χ{ἔὈὄὗὄἷΠ ἸΠΕΕΞᾷᾺᾧϑ'Ὄῳ ΜΑΕΤΙΝ, γαπθ οὗ, ΜΔΉ, 438, Αςῷ 14δ; οὐ 

Ζο.η δ Οοπροὶ, Φοδῃ γιὶ. : οομαγοὰ ἢ Ῥβοϊ, Ατιϑ 
17, 411, 417 οὐ Βονοϊαϊίοη, Βου. 76; παϊο νογί οἵ, 
Βοιι. 1596, 140; αἱ ἩἩΓΓδηῦετς, Ἀδις. 600: δὲ  οειιδ, 
Αοἱϑ ΤΊ, 886. 

ταιϊδοτϑα ἀρμλειν Μδιὶ. 128, Νοίω, 414 κᾳ., Ναί εὶς 166, μῆκο 
. Βοᾶῦι. 108. 

Ταϊποτβοΐδηι, Βοπι. 814, Νοίο. 
Γγοδομία, Αοἰδ 262, 268, 261. 
1,γάδα, Αοἱϑ 186. 
ΤΥΌΤΑ, δὲ ΡῃΐΠρρὶ, Αοἰν 808. 
..Υἀἰδ, ςουπῖτγγ οὗ, Αοἰς 806. ᾿ 
Ιγίηκ. βίη οὗ, Ερῆ. 169, 183, Οοἱ. 6. 
ΤΥΒΑΝΙΑΒ, [πκο δέ 
ζγεῖτα, Αοὰ 262; 

8 
Βοδὶίης οἵα οσίρρὶο δὲ, (ὃ. 265 δαᾳ. 

δβοοϊοηία, Τί οδα. 18: σοητΤύνόγον δῃοῦς ἴ.:9 ΟΠ τ δέδασιο 
οἵ, Βοπι. 250; Πἰροσα! γ οὐ {πὸ ΟὨ τ δι ίλω ἰπ, ἅ Οὐκ. 

139 ; 15 οοπάϊιίου ἰῃ ἐδο τίτηθ οὗὨἨ Ῥωῃϊ, ἐδ. ἐδ. ; ῬΘα Ὁ 
ΟΑ}} το, οἷα 303. 

ΝΠ] πὴ δο γδοο οὗ, Μίδις. δ6, 60. 

Μαροάδη, δηά 
Μίδραάδ]β, δέθ 
Μ Μαιὶ. 286, 
ΜΑΌΡΑΙΕΝ Ἑ,, ἀι τἰνδείου οὗ τῆ παῖπο, Ἀξοίί. 256 βαᾳ.: ΟΣ, 

ἐδ. (δ... κακὸ 121. 126. δεε ΜλγΥ Μακήβδιοηο. 
Μασὶ, υἱοῖς οὔ ἔδο, ἴὸ ἰαἴδοϊ ὅοει9, ΜΠ ||, δθ σαᾳ4. 
Μακις, ὑγδοίϊοϑ οὗ, δὲ Βρθοκυδ, οἰῶ 8δὲ. 
Μαρίοίδηκ, Ῥίιδη, Τίαι. 10}. 

ὈΪ οὐ, Βοεὺ. 4(83 : οὐοάΐθποο ἴο, ἐδ. 393 δαᾳ., 468 
Ῥοι, 40, 42 δᾳ.; ῬΓΆΥΟΣ ίοσ, ἘμΏ. 28, 80, ἀἡνίῶθ 

τίαϊις «ζ ΤΙε. Ὡ. ι, 

ΓΝ, Με. 486, 1ἴκο 86]. 
Μαα, Αςίδ 460, 461. 466. 
ΜΑΙΙΤΉΔΛΟΕ, Μδιι, 262. 
Μαιοη, Μεῖς. 133, 

169: ἐγιρατεῖθ Ὠδίαγο οὗ, 1 Οον. 62, 2ῶ0:; 
αἰείοη οἵἁ, ἐδ. 123 ; τοϊδιίου οἵ ἰο ψοιιβῃ, 
ὠορῦ, Νοία ; ἴο αν ἰδ ο ἀοερλϊ πο οὗ ἴδ 
δέ; το οὗ 1 Οον. Ἱ1. 

---- (Ποία ν Βο. ΦΗ οη., ΕΡὨ. 124, 128. 
---ο το πδίανγα., 1 ον. 68, 66. 
----, τ0. οἱά, Βοιι. 202, 207, Ἐρ}. 163, 
----, [0δο αρίεἰτηδι, 1 Οὐ. δὅ, θ6. 
“Μ, 8 οἵ δίπ.᾽" Ηοπι. 207, Δίοίο, ΤΠιθε8. 108,111, 127, 133 ρηᾳ. 
Μδη, Βοη οὗ Φοἢ 191,1 Οοι. 11. 
ΜΑΝΆΑΕΝ, ᾿Αοίο 230. 
ΜΜαηάδαδην, Αςοία 360, 
Μδηχζοσ, [οΚοὸ 33. 
δημα, ΠΡΡΕΒΗΟΝ οὗ Φοδη 217 κᾳ.: ἃ γρε οἵ Ο τίδε, ὁ. 228, 

1 Οὐον. 197. 203; καϊμιοτίης οὗ, 2 ΟὐΥγ. 144: 1860 δἰάῤοα, 
Ἐδν. 29, 120 νη. 

Μδοσυοοτίρε, Βίιηδιεὶς, ΜΙ αῖς. χα. δδδ, Αοἴα νΥἱ]. 
Μδουδοτίρί οὗ ἴδ Νον Τοοϊαιλοπῖ, δες, χίσ, 8δη4ᾳ., Αοἱϑ 

Υἱ!., 84. 
ΜδιδΌ, τ ]άοτγηοδα οὗ, Δέδις, 68. 
Μαγδηδίθα, 1 Οὐοζ. 36]. 
ΜΑΒΟΕΙ͂ΔΑ, ἱτβά!είοη τοδβροοίίης, μθϊκο 184. 
ΜΑΒΟΙ͂ΟΝ, ἀοδ0.]} οἵὗὅἁ [κυἴκο δ. 
ΜΑΒΙΆΜΝΕ, Μαδιι. 60. 
Μασίοἰδίσυν, [ἰὸ 10,185. 
ΜΑΒΚΑ, ἤδη οἵ Μίαικ 4: ὈΠΟΚΤΑΡὮ ΑΙ οἰκοίον οὗ (δ. ὅδ: 

τιοῖμποτ οἵ, ἐδ. ἃ, Αςἰδ 229; δοοοϊξδρδσιίίςα Ῥδαὶ διν ἢ Βὺσ- 
αῦδα, Αςοἰθ 929, 242: ἨΐΪΒ ἀοραζέιτο τοῖα ἴμοδα δὲ 
Ῥογχα, ἐδ. 248: τῃοῖν ἀΐερυῖο ΟΠ ΞΟ, Μετὰ ὅ, Ασῖὸ 
2θὅ δη4.; ῬΑ] κ αἰ παΐοῦα ἴο, Οο]. 84, ΤΊαι. 116, ῬΈΠααι. 
Φ4; Ῥοῖοτ᾽β γοϊδίίουν ἴο, λέει δ δ44ᾳ:, 62, 1 Ῥυὶ. 96. 

πΔ 
φ. 
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----᾿ θοδροὶ δοοογάδίηρ ἴο, Ατδηχδίς πόογβ ἰπ, Μασκ δύ; οἶδ- 
ταοϊοτίϑιο5 οἵ, ἰδ. 1 8Θ44ᾳ.; εοτιροσίϊτίοη οὗ, ἐδ. 1 δᾳ4ᾳ.: 
ορυΐποηοδα, ἐὁ. 10 φ., 167; Γπηἀδιηθηίμ! ὅδ δ) 
Διζϑημοπιϑηΐ, ἐδ. 12 δαᾳ., 1066: οοιηραγοά τ ἢ Μῖηί- 
τπον 8 αἀοϑροῖ, ἐῤ. 1; [9 τοϊατίοῦ ἔο Ῥεῖον, ἐν. 6 84ᾳᾳ., 63, 
157. υἱνίἀηθϑϑ οὗ 116 ἀοβοτὶ μείοηϑ ἰῃ, ὁ. 44, 46, 49, θ4, 
83, 110, 117; τοῦῖχθ οη, ἐδ. 12. 

Μαγτιακο, π6 οἵ ἕο πογή ἴῃ ἴ9 Νον Ἰοοῖ, ον. 336, Νοίε; 
πο ἴο Ὀ6 δβνυοίἀοά, Νίκιτι. 339 644ᾳ.: οὐ ὈοίίοΥθοτθ, 1 
ΟὐοΥ. 147 βᾳᾳ., 1δδ κμᾳ., 228, 1 Ῥοῖ, 78. Β[0}6-, ἈΙΑΤΟΥΥ͂ οἵ, 
Ῥρῖν. 06: Ομ γίβι᾽β υἱὸν οὗ, ἴδιες, 833 5.4 Ματὶ 97; 
τοσοσηϊζοα ὈΥ ΟὨτίδτίαπίγ, Φοη 102, 104, ἘΡὮ. 206; 
ἐεθ τοϊβεϊου ἴο πο σμιγοῖ, ρῆ. 206, Νοίδ; ἀμὲγ οΥ̓͂ τὴ 
σἸυτοΟΙ ἰΏ γοίογοῃσο ἴο, 1 Οὐυτ, 146. οἵ οἰογσγθῃ, ποῖ 
ἴο 6 ΠπΠαπῖν, Τίτη. 39. ἡπάἀογνυδ  υοὰ ὮΥ 186 Οοτγ πιμίδησ 
1 ον. 139; πιυίσδ] ἀυϊίοΒ τοϑυϊεηρν ἥγοστῃ, ΕΡΏ. ἸθΆ 
6. 203 844.: ΔΏ ΘΟοϊοδί ΒΕ} 8} ΘΟΥΘΏΊΟΏΥ, 1 Οὐον. 166: 
οηᾶ οὗ, Ερῆῃ. ἐρ6, ΤΏοαθ. 65: ΡῬγοροῦ οϑε πιδίίοη οὗ, ΤΊ π. 
δῖ; οδβεοητ 416 ἰο Ὠδρρίηοδο ἰη, 1 ον, 229 : Βοϊἑηοδβα οἵ, 
Μαιϊι. 265, δῦ. 213,1 Ῥοῖ. δὲ: ἡδοὰ 58 διι ᾿}}Π διγαϊίοη, 
Βοιη. 218 8η4., 22. οὗ ον ὙΠῈ Ὠοδίϑη Ἰοσἱ ἀἀ61), 
Αοεἴβ 298; Φον θῇ σηδίοτηδ τοδροοίηρ, Μαι, 110, 208, 
809, 436 υ4.. Φόμη 143; οὔ [δ 1μητῦ, ον. 332, 386 φα.; 
Ἰανσθ γοϊδίϊυθ ἴο, ΜΝἴμκι. 339 δηᾳ., 399; ἈΓοφδίο αν οἵὗὨ ἐδ. 
9899; πδίιιγο δηὰ οὐ] κατ οὴδ υὗ, 1 Οὐτ, 113 φ4., 146 54., 

Ὦ, 2068, 206, Νοίε, 1 Ῥοῖ. δ6. οὔδηῃςσορι, Μδίιι. 264. ἀυϊγ 
ρδγϑηΐδ ἴο ΟΠ] ἄγϑη ἱἢ τοβροςὶ ἴο, 1 ΟΟΣ. 165: Ῥρα! 

Υἱόν οὐ, ἐδ. 138 5α4ᾳ.; ρογυογοίοῃ οὗ, Αςῖς δ8; ον ἤιτ 
ἃ Ὠἰπάταμοθ ἴο αὶ γοιἱρβίου 18,1 Οοτ. 166 Βᾳ.; Ιατεϑ οὗ 
1τὴ9 οι. (δι. ΟΠ τοἢ τοσροοϊίης, Μας. 11δ, 1109, 339 
8α., Ἐρῶ. 207, Τίπι. δ0. δβοσοοη, ζῃῆΚθ 411, 1 Οὐκ. 143, 
180, Τιπι. 38 8ᾳ.; Βοτίρέητο Υἱὸν οἵ, Ηου. 217; ἀυ7 οὗ 
.οὸ Βδίδῖθ ἰἢ γϑίογομσοθ ἴο, 1 Οὐγ. 145; δυπιθο 66} υ150 
οὔ {16 ἴογπι, Μαιξ. 389. ἰἱτγρίοδὶ οὗ ΟἸιγίδεὲ οὐὰ (ἢο 
σδητγοῖ, Φοῆ 14}, 146, Ἐρῃ. 108 58ᾳ4ᾳ., 20δ; ἔσγυο Υἱὸν 
οἔἴἵ, {κὸ 211, 1 Οογ, 186. ᾿ 

ἸΜδτ ΗἸΠ, ΡΑΏ} 5 μά άγοβ οἷν, Αοἰβ 823 ρη4. 
ὙΨΑΉΤΗΑ, Πμκὸ 176 ϑα4., Ζοἢη 852, 
Ἡἥοτὶγτ, υδο οὔ ἔπ ἴοτιη, Ασα 400. 
Ματιστάοιι, χοαυΐηο, Μδει. 189, 2064. Αοἷ 263. ἀϊδοτγοηϊ 

κίηδδ οὗ, Μαίῖι. 6δ, Αἰοίς, 3164; οὔ ΒίΘρΡΏΘθΩ, Αοεἰ8 185 κη6.: 
ΟἹ Τοδιδσνοηῖ δηὰ Νον ἸΤορϑίδιηοηϊ οορίταοδιοα, Μαῖι. 
4538; ἴσο γϑῖυο οὗ, Αςἴςᾳ 136, ΡἸΜ]. 26. 

ἩΪΔΙΊΥΤΕ, ὈΓΟΡΟΓ οπτοδίθ οἵὗἃ, Αοῖϑ 186: {Π9ὲῚ οοῦταχο, 0 ΚΘ 
849; {οδίν8}5 οἱ, Μαῖι. δδ᾽ ἰὰ ἐδ9 ΑΡοσδῖγρθο, Βον. 
166, . 

ΜΑΒΥ, πιοίμονῦ οὗ 765ι4, ἢῸΣ ἀρκοοηῖ, Μαῖὶ, 48, 1ῸΚὸ 2], 62, 
63: ἀοϑογιὶρο[028 οὗ, κὸ 20. ΠῈΓ ῬοΥΒΟῚ δηά οἴδγλο- 
(ον, τὸ. 20, 40, 45; Ποῖ τοϊδι 008 ἴο Ψοβορὴ, δέοι. 68, 
ΒοΡ τοϊδίϊοη ἴο ΕΠ  ΣδΌοτς, 0 κο 20: ἰπηπιδοῦϊαϊο σοῃ- 
ὁθρίίοη οἵ, Μἴλις. 212, ΚΟ 21, 130; βοὴ οὗ, [6 25 
564.. 28: ΠΟΙ Υἱεῖϊ ἴο Βοί ]Ἰδῦθηι, (δ. 33: Ποῖ ατίοῖ, ἰδ. 
45: ΟΠ νι 5 τοργοοῦ οἵ, Φοόμπη 0δ: δὲ 1Π|8 σγοβα, Νίοιι. 
δ29, Φοιη δ85, δ91; σοοὐῃει)θηδοὴ ἴο Φοῆη, Φολη 10, 
δ86, 594; ΠογΓ Υἱον 8 τοδροοίίης ΟΠ χίδε, λῖαιι. 231, Μυκο 
12} κᾳ.; σπΠ ἄτθη οὗ, Ψ4π|68 12 κη., 20; ἀπ ὰἃ “.6 ΒΓΟΙΠΟΥΒ 
οἵ 2945; σοτηραγοά νι Ενο, Φοῦη δ9], ὅθδ᾽; Ποῖ ἴδ 11} 
Μδῖι. 53, 23}. 2322, Φοῦπ 104. 106: Ὠυπιλὴ Ὠδίυγο οὗ, 
ζυκο 10; μοῦ [γ]οηἀδῃΐρ ἢ ΦοΏη, Ζ20Ππ Ἶ δ84.: ποὶ 
πδηιοᾶ ὈΥ Ψ9οὁΠη, ἰδ. 108 ; ον οὐοάϊθηςο ἴο Ρὸ {π||ἰδἴϑά, 
ΜῈαῖι. 232 ; ῬΡοδ! εἰσ βδείχηϑα ἴο ὈῪ ΟὨτίδι, ἰδ., (ὁ. ; Βοῦ 
Ῥονογίυ, [Γ}ὺἴὸ 44. 46; ἡρ οὔ ἰῃ πἰϑίοτυν, ψδλις, δ8 - 
Ῥογροῖσθαι νυἱσχίηϊον οἵἁὨ (ὁ. δ3, Διοία, 2538, 200, Κι κὸ 84; 
ἩΟΥκΗΐρ οἵὗὅ, Μαῖι. 2322, ᾶΚὸ 19, 185, ΨΦοία 105; 1891 
τηϑοτίοη οἵὗὅ, ΑὐἴΝ 19. 
,. οὗὨἨ Βοπδην, Μίαιϊ, 468 θ4ᾳ4ᾳ., Ματὶς 138, [Κκὸ 176 θηᾳ., 
“Ζοδπ 840 κα. ᾿ 
, ἸΠΟΙΠΟΓ οὗ ζδπι|65 δῃᾷ Ψ920869, οι, 255 ρ4ᾳ., 269, δ29, 
531, Μαρὶς 164, Φόμηὴ δ85. 
ΜΑΟΡΑΙΈΝΕ, Μαῖῖ, 286 κα., 628 5ᾳ., ἩΑτῖκ 160, Σᾶϊκο 
121, 125, σοπὴ 340, 604, 606, ἐ09 π4ᾳ., 623. 
. οἴ ον οὗὁἩ Ματγκ, Ματὶ δ, οί 229, 
, ΟοὗἩ Βοπηο, οπὶ. 4{7, 454. 

ΜΑΚΒΥΒ, 16 Τῆγτοο, ἀμ ΕΥ̓ οὗἁὨ, Φοη 840, Νοίδ. 
----....-ἕ ἌὙτ6 Νὸν Τοϑίϑαχοπί, οι. 453. 
Μαδα, σϑοτ ἔσο ἰη ἴΠπ|ὸ, ΗΘ. 169, 
δδεδστο οἵ ὅ(. ΒΕΓ οἱ οτηον ἢ Ὅδγ, Μπτ. 964, Νοίο, 26δ. 
Μαδίοτ, ἃ {ΠΠ|0 οἵ ἃ ἴοοῖ. τ, δι. 410. ΤΠ .πηΚοὸ 82, 192. 
Ἰδοῖοτα, νεῖν ἀπ 6η ἴο βογυβηϊη, Ἐρὶϊ. 211 δαᾳ., Οὐ. 78 5πᾳ.; 

“ ροβνί 16 ἴοὸ βόστοὸ ἔπο, λ[διι, 1.3, 
ὙΜαίατοα,, Ματι. 63, 
ΜΑΤΤΑΝΊΙΛΗ, Αοὰὰ 98. ᾿ 
ΜΑΤΥΤΤΗΕΡΎΝ, Ὀἱοκτηρη οι] βκοίοἢ οὔ, Μίδις, 40 θη. : Ηΐβ 1ὅθῃ- 

{ νι Ἰωνὶ, ἰδ. 40, 110, Τῦῖκο 88: ͵4 ΟΠΔΙΆΟΙΟΣ, 
αι 564. Τὸ 96. 

ν ΘΟΕ δοοογάΐῃα ἴἰο, οπασδοίογίδιίοα οὗ λΓαι. 39 
Βη, ; (ὐπιπηοηίηγίεβ οα, ἐδ. 42 βη.; ἀαΐο οὗ {05 σοπηροαί- 
εἴοη, ἐδ. 42, κοπυΐηρηραι οὗ, ἐδ. 4.2, 45 . ΓΠ ἀΛΙΠ Θ ΠΑ] Ιάθα 
οἔὗ, ἐ. 43; σοπιραγιὰ μι (Ὁ 1Π0 οἴ Υ Οοπροῖὶβ, {Ὁ. 164, 458, 
δ4ῖ, δ46: ΤΑ χοΒ (ΟΠ ΠΟ ΠΙΆΤΥ οπ, ἐδ. χυἱὶΐ. κηᾳ. ἢ ἴδ η- 
ΚὌπκο οἵ, ἰδ. 47 κα. ; ΟὔΟΓ βηὰ διτδηχοιηοηὶ, ἐδ. 43 βηᾳ.; 
Ῥϑου τὶ 1.6 οὗἢ ἐδ. 4δ4 : [1{5 σοπποσίοῃ τ τ ἴῃ 6 Ῥοηϊα» 
τρυςὶ, ἐδ. 46, Νοία : {{1}6 οὗ, ἰὁ. 42. 

ΜΑΤΤΗΙΔΑΗ, Αοῦ 21 νᾳ., 98. 
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Μοαϊβ, οὐ ἴδο δηςοϊθηία, Μαδιίί. 389, 1 Οοσ, 232 : ὈἹοβαίηρ δέ, 
Μαῖι. 266, Τίπι, 40. 

δέθαδυγοι, “ον ίδη, Μαῖϊ. 245, 1ωηκ9 246. 
Μοαῖ, τπ9 καὶ Ἰ σοσιραζϑὰ ἴυ, 1 ΟοΥ, 70, ΤΊ. 
ΔΙ αἰδίίοη οὗ ΟὨσίβι, 1 Οὐτ. 323, Εριν. 49, ΤΊ πι. 29 βαᾳ., Ηοῦ. 81. 
Μοαϊαίον, οἴἶοῦ οἵ α, 6Α]. 81 ; ποθ4 οι, Ηοῦ. 208. 
Βίλοκηοδα, Ἀἴδεϊ. 102, 488. 
Δίομί4ο, Νέδιι, 287, μον. 295, 202, 
ΜΕΠΟΉΗΪΒΕΡΕΚ, ἤσῦυ. 126, 128 κα. 
ΜΕΠΌΒΝΝΙΠΒ ΕΌΡΕΒΤΙΓΟΣ, παχίπι οὗ, ας 9286. 
ΜΕΠΙΤῈ, Αοῷ 406. : 
ΜΚΝΑΝΌΒΗ, αποίϊοα ὈΥ Ῥαα], 1 Οὐγ. 331. 
δΙΘΠ αἰ ΔΠΟΥ, Βυβίοσα οὗ, 2 (τ. 148. 
δθπποηΐίοα, ἔμ οἷγ ΘΙΤῸΓ τεεροο ημρ οΒί]8, Μαῖξ, 116. 
ΜρηΐΑΙ γοδοστδύοη ἴῃ οαίμα, δίοτ. 412. 
ΔΙογοῖδαι, ἴ86, Ὀ]οαδοῦ, ΜΙΙτί. 109. 
ΜΘΤΟΥ οὗ σοι, Μαεῖι. 286 βη., 334, ἘρΆ. ΤΊ. 
ΜΟΓΟΥ͂ δηὰ ᾿ηὐρτηορηΐ, 968. 79, 81]. 
Μοτου-δοδὲ, ἤοπι. 192 δα. ΟἸιγὶδι 88 δ, (δ. 138, 
ΔΙοτι δ, νοσίκβ οἵὗὅ, οιη. 260. 
ἀλδ μρβυϑνανυρεον Ασα 192. 

δὲ οὐῆρταο, Αςῖδ 192. 
Μοτοθ, Αοῶ 155. ; 
ΔΙ ΕΒΟΉρβΌΓΆ, χοσροῖ, Τὸ 229, ἤομι. 548, 353, 
ΜΈΒΒΙ ΑΗ, ἴδ, Ομ τήκει Β οἰ πη ας, Μαῖῖ, 145, Μοτῖ “1; Ὀδῃ- 

1618 ἀρβοτίριίοη οὔ δὲ8 ἀρρϑατγαῆσδα, δα. 10] ; ζοδβὲ οἵ, 
ἐὺ. 152; ἀρηπο ἐχρεοσίατίοπε οὗ, (δ. 67; 26» 6} Ἔοχρϑο- 
ὈλΓ ΟἿ οὗ ἰδ. 48, 69, 86, 287, ζ΄ κΚὸ 46, Ψοῆπ 260, 28. 
390; ΨΔΦον δι ἰἄεα οὗ, Φο!η 168; κΚιίηπάοιι οὗ, 1,ἴκὸ 291, 
Αοἰκ 18 ; ρσχορμοοίοδ σοδροοίίηρ. Μη, 204, 290 βᾳ., Ηεῦ. 
44, ον. 48 κα. ; βαιρεσίἵπη Δε8 οὗὁἨ, σοὶ 169; δβίσῃ οὗ, 
Μαῖι, 225, 428. 

Μοδαλημ, ἢι180, Νέατ, 422 βρη. Τυϊκο 26], 319. 
ΜΕΥ ΕΒ ΟΟΤΩΣΩΘΗΪΑΤΎ ὁπ ἴδ ἀοθρο]α, Μίατ. 651. 
ἩΠΌΠΑ ΜΙ, ἐμ δτομικήφοί, Ἐμοδο, 1, δαθο 19, 26, Βογ. 238, 

ΜΠ. ίαπ, Ἰαη οὗ Αεἴκ 120. 
ΜΠ ποθ, Αοἷ 120. 
ΜΠ πΙρΙΣ ἰη ΟΠ τ διίαπ ὨΪδίοτυ, Μ δες. 439. 
ΜΠ|Ὰπ0Ε8 οὗ Ομ τίδε, Κα 169, 108. 
ἌἍΠ[6, οδη, Δεῖ 194, 
ΠΙᾺ, βοᾷ ΟΒΡ6ὶ ςοπιραγοά ἴο, 1 Οογ. 70, 71, ἨοὮ. 109, 1 Ῥοΐ, 

4 « 

ΜΙοπατγίδηίστη, Με, 641 πη. 
ΜΜΠΠοηπίστα, ἴπο, Αροοδιγρίς ἀοοῖτῖπο οὗ, ον. 343.401.402,440:; 

Ττοϊδείοη οἵ (  τδι 5 δοσοπα οοπιίπ ἴο, Το δα. 8: ῥγοὸ- 
αἰετίοπα οὗ, Μαι. 422, 4:28, 447,1 Οὐοτ, 1ζ22 2 ΤΠΊΘΟΣῪ οὗ 
ΜΜαῖί. 407. Λοἱα; εἰπιθ οὗἁ, υπκηόνη, Αοδ 18. 

ΜΙΠδίοηο, δ. 394. 
ΜΙΏΤΟΝ, ᾳιοίϊοί, Τλιῖκο 29, 188, 205, Φοδῃ 81δ, Νοία, ΤΠιοαα, 1δ, 

Νοίο, 2.8. δῚ, 1 Ῥεῖ, 43. 
Γακὸ 290. 

Μη, 8ο, ἀοδηϊἴοη οὗ Μαεῖι. 404; τοποπίπε οὗ οπι, 388; 
: ταιΐτν οὗ, Ἐρῃι. 100, 10ῦ. 

ΜΙηϊδίοτ οὔ [86 κοδρο]. τποἷν αὐ ποσίν, 1 ον. 92; δι πᾶο οὗ, 
0. δ8 86η.; σον! οὗ, αι. 940, 1κοὸ 79 δ54ᾳ.; δηὰ δεό 
ΘΟ ὍΛΟΥ ; οπατιοϊογίεεϊοπ οὗ, Μετ, 326, 2 Οοτ. 172, ΤΉ 688. 
84; οπΠάγοι οἵὗἁἉ, Αοὶδ 806: Ομγδὲ καὶ ποθεῖ ἴυτ, ᾿υΚῸ 
Ἴδ; οἰγοατηδροο!οη πϑράΐαί {π, Τίπι. 6]  ΤΠΟῚΣ Το] οΩ 
ἴο ΠΟΥ σοπατοχϑίίοηδ, 2 (ὐτ. 26, 64]. 108, 120: ΠΟῪ ΔΓ 
ἴο οηβασθ ἔπ ΘΟΠΙΓΟΥ ΤΕΥ, Τίπι. 102 . |{8ἰ οἵ οἰ ρσ υἱδἰιοα, 
Μάαδιι. 38; ἀὐυ[{85 οὗ Τυΐο 20], 2 (οτ. 112, Ψυὰο 81 ; οἀπ- 
οβίίου οὗἨ, ΑςἴΒβ 340, 71.6. 102: ἴο ουροδθ ὀστοῦ, Τίπι. 26: 
δὴ ὀχϑιηρίο ἴοτ, 1μκὸ 527; {πε 7 ἐχδιρὶθ, 1 Οος. 10 
84ᾳ., 200, Τίηι. 14 ; ῬΟΙΒΟΏΔΙ ΘΧΡΟΤΙΘ ΠΟΘ ΠΟΟΡΒΒΑΓΡΥ͂ ἴο δ110» 
666 οὗ, 2 (Ὅτ. 099 βηᾳ.; πὶ]: 5 οὗ, Τίπι. 89 Βη.; ερίτίιυδὶ 
αι οσα, 1 ΟοΥ. 102, Τ Ποδβ. 3δ. τῃεῖὶγ ΟΠ 86 ΘΟΥΤΟΟΙΟΓΒ 
οὔδιυϊα, 3 (Ὁτ, 86 νμᾳ.; δήθ! γ του δίῖο πη, 1 ΟΟΥ. 88, 
91, 92; ιγο ΠΣ οὗ, Δίκδτι., 268 5ᾳ.; κοῃ ΠΟ Ὧοδα σοαυϊκ 9 
ἰη, 2 Οοτ. 112; τνοῖτ οηΠΟἩΣοΕἸν8 ἤγοιῃ ἴῃ οἷν ριγὶξ, 
1 Οον. 266 : ἱπβίγυιςοὴ ἴον, κα 229, 2 Οογ. ΤῸ πβαᾳ.; 
ΤΩΔΏΠΟΤ δὰ πιίϊοῦ οὗ 1 Οὐγ. δ8 5Βα..} ἐπηραμκίπα ἴῃ ΟἾΠΟΡ 
οσσυρδηοημ, ΤΊ. 93; ον ΤΠΟΥ ἸὯὮΔΥ οἤἥοπά ἔπ ψοτὰ, 
ὅκα. 102: ΡΑῺΪ 8 τροῦθὶ ὕοσ, οι. 6, 1 Οοτγ. δ3, 191; 
δηου ἃ υδὸ Ρἱδίη ἰαπρῦιρο, Αοἱδ 40]; μογί τα εα, [19 
110: ἢοῖ ἴο Ρῥχοβδοῖῦ {πθτδοῖγοα, ὑπ ΟἸγιβὶ, Αοὶ 44; 
ΒΌΟΙΪ ἃ τη βὸ 1 14}}}6 Ῥσορδαιίοη, πε. 102, 105; 454}}- 
δοεδίοηβ οὗ 1 Οοτ, 106, 19] κη., 2 οτ. 70; γοπιίββποϑβ οὗ, 
ΤμΚο 219; βαϊγαιίοη οὗ, ἐδ. 108; ΒοΊ γνιίσι ΠῚ Πποδα Πποσοα- 
ΒΑΓῪ ἴῃ, 1 Οὐτ, 206; δοτνδηΐθ οὔ (πγίεϊ, (ὉἹ. 14: πίη οὗ 
τΤίηι. 106: δίοτσασιϊ οὔ 116 πηγβύρσίοβ οὔ ἀοά, 1 (ον. 88, 
90 κᾳ., Τίτῃ. 11: δίγτοη τῆ τοαυ αίίο πη, 2 Οοτ, 172; σιρ- 

τι οὐ Ἱ ΟΟΥ, 185, δ], 100, 168, 155, ΤΊοαα. ὃδ, 108, 
ἵπι. 06; Βῃου] ἃ τΆΓη δχαΐηδὶ πηι [Ὡ] 658, ΠΟ. 118 ; 

ἜΠΙΗΝΙ ὙΓΙΤίΟΙΒ, 2 ΟΟΥ. 1712: πἰΐησδθοφ ἰὸ ἴπΠ6 ΠῚ], 
688. 44; οὐ- ΤΟΥ ΚΟΤΕ τ 1 Οοὰ, 1 ΟὐΥ. 74, ΤΊ; [Ὁ Β8ὲ 

τ ποἷν ψοΥτ ΘΟὨδἑδίδ, ἐῤ. 91. 
ΜΙηϊσίσυ, ΤΊ Ο τίη, 15 ἐηϑ:Ππ|ΐο ὉγῪ ΟὨτῖδι, Μαῖε, δ68 ; 

δοσοιητηοάμἤοη ἴπ, 1 ΟὐτΥ, 190: ἀρροϊπίτηθης ἰο, ΨΦοΒὴ 
6842: 0Α}} ἴο, Αοῖφ 239 δᾳ., 6Α]. 13 κᾳ., ἘΡΒ. 118, Ηϑν 106; 
οἸδίπιν οὗ 1 Οὐγ, 190: ἀϊν ηοη οὗ ἰαιοσ ἰπ, Τίηι. 114; 
εὐποδιίοη ἔοσ. [η ἴδιο ῥὑσ πα ἶνο στοῦ, Αὐῇα ὅ46; ο}}}}-» 
κιίίουμδ οὗ 1 Οοτγ. 290: οὐ παίοι ἴο, Αςὶ5 403, 447, ΤΊ πὶ. 
89; ὨΟῪ ΖΔΣ ἃ ῥχὶοϑιμοοά, Βοιὰ. 440, Νοίε, 4.2 54.; ὕτο" 



ΤΟΡΙΟΘΑΙ͂, ΙΧΡΕΣ. 

ῬΑΤΒΘΟΝ (ΟΥ, 248. 102; τοφυἱτοεοοιὰ οἵ, ΤΊ. δέ: ποῖκ 
ὍΝ 213. ὦ Οὐς. 60, 10 βᾳᾳ., 80, Ερὲν. 118 δᾳ., Οὐὶ. 88, 

ε 6. 
ἹΜΙπἰδίτυ οἵ δηκοῖθ, Αοίς 94. 
Μη ἰδίτΥ οὗ Οπ τίσι, Μέδίι. 836δ. 
ΜΙ ηππίτοῖθ δὲ ἔυπογαῖα, δι, 114, 208, [πἰἶκο 14]. 
λείτωοϊοα, ἀοσππἰείουα οὗ, Μαῖς. 168 φᾳ.; ἰαιταθ ὑυδοὰ [8 [δ 9 πνβικέ 

Τοοϊαιοηί (ὉΤ, (δ. 164, 210, Φοδη 108, 2 ον. 202 64. ; δΙ- 
εαϊηοηΐξ (ὉΥ, ἴηκο ΤΟ. ἀϊοιηραίομοά 6 ἀἰδῆσαϊ! οΥ 
ΘΘΔΥ͂, (ὃ. 86. ον ἀδῶοθ ἔτοπι, 2 202, 206; κεἰῇ οἵ, 
ἔμπικο 168, 1ἴ0, 261; Ὑτουρς ΟἿΪῪ Ῥγ18ὸ Ροπότ οί γρον 
Αοῖθ 83, δ8: Ἰδοὶσ. ΒΩΣΌΟΩΥ νίῖ(ἢ ἤρίτα, ον ΤΊ: 
ΡΟΣ ἴο ποσῖς, ἩὮΥ ποῖ οοπείπαοά, (δ. ἀκα 

ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ, Ἰήδιι. 8320, ἴαικο δὺ 
Ὑδάρς Ὀίτίῃ, μᾶϊκο 40: ἐσωδιμοπαὶ, δὲ 

; ἴαϊδα, ΤΒοδδ. 131, 4 : οὔ Ἐδῖοτο, 
Ὴ Τοδιδοιοας, λέοις, 1δέ, "κακὸ ἯΤ: 
ΜΜαῖς. 163. 

οἴ ΤΟΆΠΕΣ, Φοδη  δοοοσυς οὗ, δοδῃ 108 δ5ᾳ.; ἀ{8ὉΓ- 
οὐΐ διαὲ οἴοδ, Μδί;. 820 ; οϑηϊταοὶ πτῷ οἵ, 
Φοδῃ 10; τοὶ ἐὑβαπρ μὰ ἀπ άμαη ἴο σπεῖσε, Ἰήδεις, 164 
οομά! ἰοῦ οὗ αγκ δ3 : οἱ ογοδέξιτα, Μία 267, τ 
Φοδῃ 106, 210: οἵ ἀοοὰ, ἐδ. 168 δᾳᾳ.: νετττηοά, εδ 
ἀἰσίληοο, (δ. 152, 165, 282, 288, [μκὸ [10 φᾳ.; Ρτοοῦ οἵ 
Ἧμ αἰτίη ταίδοιοι, ὑέδιε, 156, ᾿ακο 118; οἰ Ὀἱστοθ οὗὨ 

γἰταδὶ ἀο  νοεδοοο, Μδίι. 204; οὐ οὗ, Τακὸ 284, 829, 
ἐβοῖς ῬΟΤΟΥ ἰῃ ᾳὐἰοϊκοηί τὰ, 66}:- 
1θο δηὰ ἰη 9586 6 σε οκαιμησά, 
ὀχίοσηδὶ, Μαγὶ ΖΊ; οἵ κηονιοάμο, 18 δ, 99, 108; οἵ- 
ἂθν διὰ εἰχο βοαῦοθ οἵ, Μαιξ. 16 οὔ ἰω, 
ἐδ. 114: Ῥαπίείνο, ἐδ. 381 δᾳ., ΓΏΚ6 ; ἢ ΒαΌΒΑΙΗ, 
[λιῖκο ΓΕ 94: εἴαροο οὗ, Μαιι, 168: ; πτοῦφῆὶ οὔ ποϊδθῃ, 
Μετ δὺ: οἵ ποτά, Μδιι. 153 844.; οοπιρασοά ἡ ἢ το - 
ταοῖοα οὗ (ἢ δροδίΐοθ, ὅοδη 439, 

5ι-......-..-..ς οἵ ΘΟ τίοξ, τοῖον τοδάϑθ πίη, δτὶς 22, 508ὴ 102 
8ῳη.. 109 νηᾳ.; ποδὶ φηιλη᾽ 5 δο μοαὶϑά, “οδη 11] ΦΥΣ 
Ἀρνμε ον αῆν Βοοϑὰ δὲ Οδρογηδαπι, Μοσὶς 21 δη4., 0 

Ῥοϊου δ τλοῖμοῦ ἰπεϊδ Βοαϊοά, ΜΝῆδες. Μετῖτκ 
δὴ ἑακοὸ 19 οᾳ.: ἅτγοι ἀγδυφδ οἵ ἤσδοα, [αῖκο 8] δῇ. 
ρα Βεοαϊϑά, Μδίιε. 160 ϑῃ., 1686, Ματκ 25, Γ͵ΚΟ 
Βηᾳ.; Ραγαίγιιο ποαϊοὰ, δι. 168 “44. ΜαΡκ 26 26 δ4η. 
ζαἶκο δ6 φᾳᾳ.; πη ροῖϑητ δὴ Βοα]ϑά, ὅόδη 119, 181 544: 
δὴ ὙΠῚ ἱτογοὰ μη Ποαϊοά, ΜΜαιὶ. 217 σαᾳ., Ἀδεὶς 
83 κη4ᾳ., πἶκο 93 54. ; οϑῃίυτίοη᾽ εϑογγυδηΐ ποαϊοά, Μαῖι. 
165 φᾳ., 155 544. [ᾶξο 110 δ5ᾳ.: δοη οὗ ι ἩΪΔΟῪ 'ταίοοά, 
᾿ακο 112 κηᾳ.; πὰ δοά ἀσπνῦ ἀφιμοῃίεος ᾿οα]οά, πὸ 
22, μυκο 183.. ἰφιπροοὶ δι }1]οά, ΜΕ " 8η4 
44 6η., τομο 35 8η4ᾳ.; ἀοπιοηίΐδοῦ β6α] 
Ἅαιι, 16ὲ γὴν ὄν ἐπ ἶ τὸ δ . ἔα Ἰδ κρς, 
ψαῖοῖι ἰπδαθ 114 κ 4 8ᾳ4., 
1αικο ἡτὶ 8δη4ᾳ.; ΓΑ ποτα τας πτυθν ὐίι 118 δαη., 

130 ο44ᾳ.; ὑπὸ ὈΪ ΠΝὰ τοϑὴ Βοαϊϑά, δεῖς 49 ορηᾳ., 1θκὸ 
Μαῖι, 116 φΘη4ᾳ.; ἀππιῦ ἀεοιηοηΐδο Βοα]οὶ, (Ὁ. 177. ὅνο 
τΠπουσαηὰ ἴρά, Μαίί. 266 κ4ᾳ., Μαεῖς 00 ὦ ΠΠῈΟ 146 δη., 
ΦΔοῦι 207 54: : ναϊκίηκ οὐ [δ 866, τε. 270 νη4ᾳ., 
ΜΜατῖς 62 54ᾳ., ὁοὰ 218 δα ας ἀδυρδῖοι οἱ ἐπ σδοδδοὶ- 
εἰσἢ ποιηδῦ Βοαϊοῦ, Μδίι. ᾳ. ; ἀοδύ δὰ ἀυπιῦ τθ8 ἢ 
μοαϊοί, Μοτὶς 60 δα4ᾳ.; ους ἰδουδαλυάὰ ἔρά, ΜΝίοις. 288δ, 
Μετὰ 12 84.} ὈΪπά ἰὩ8 οιϊοά, Μοτίς 16 84η.:; ἀυπῦ ἀο- 

88 νη. υϊὸο 157 τοοηΐδο Βοαίοά, Μοῖς, 314 δᾳ., 

; ΝΟΙΏΔΒ 

8η4ᾳ. ; ΠΙΟΌΘΥ ἰὴ ἔπ (6) 6 σῷ Ἰέδιι. 819 κᾳ.; ὑρν" 
Ἰοροσ οἱ ἴλικο 263 νᾳ.: Ὀϊϊπά τϑη δἱ βοτίοβο 
Βοιοϊοά, Μεαιῖ. 369, Μααν 108 φᾳ,, [κακὸ 288 δᾳη. 
ΤῸ γαϊδοὰ, Ταΐο 141 οϑόΒΩ 339 δᾳᾳ., 94 : ἰηδι 

ΞαΣ ΝΑ Υ κ-οο πὶϊ ογοὰ 
ΤΣ 4.; Μαδϊοδυσ Βοδὶϑά, Με. 486,1 1υΐϊο 8δ1 ; δοοουάᾶ 

ἐ οὔ ἤδηιοα, σοδη 681 φᾳᾳ.; γασίουι, Μαΐί. 94, 168, 
ἘΠῚ δρτα τ ἸΟῖ, 116. 6, 284 φνη.. τε ἘΣ δον 

οὔ (Ὧθ δΔροδίῖθα, Μδγ 4. Ζόδη 430, Αοῖς 6Σ, 
68, 187, ρα τιείς. φύσας 49, ΤΊπὶ. 119, Ηοῦ. 4δ. οὕ Βαγθας 
ΕἸ “ΠῸ ἐυρΩΣ Ἐν 202: "ι Ῥακὶ ον 266, , δ6Ὶ κα. δγδ 

866 8η., φὰς νων δη.: οἵ Ῥοίος, ἰδ 
90, 188᾽ ἩΥ: ΡΙῃ, φ. οἴ βιδρδθῃ, ἐδ. χτῦθ, 111. 

ἩΙοοεϊοπατίοθ διιος ἐ Ἁ Βοδίβϑη, Αο 331 ΠΡΡΤΩ 
τοῦθ οἴδοηάδιορ ἔοτίδ, (δ. 240 θη. ; ἰδεῖς Σ ἔοαι. 

ὙΜ|ὶοοΙΟΠΑΥΥ πιοοιίηρ,. ἐμ δτοῖ, Αοίφ 241. 
δ.ιῖΡ, η6 ἤγεϊ, Αοἰδ 2456. 
βριγίϊ, Μαίι. 412. 

ἹΜιροίοηκ, τϑη ταοδὲ Ὀϊοοδοῦ, Αοῖς δ8, Μ1Π: οΔ1] ὕοτ, ὁ. 310: 
ἰπδιϊξαϊοὰ ὉΥ ΟἸτίδι, Μαιῖ. δ68, κο 400 : οἵ ὧο δατὶν 
Ομτδιίατα, Αοῖθ 217, 229 δα. ἰπ6 ποεῖκ οὔ ἐδο ΘΕ ΠΓΟΏ, 
Μαῖι. 252, Βοι;, 86, 361, 8 ὅοβη 190; οοπίτ θα! οηθ 
ἴον, μαϊκθ 8316; οοῦτηθ οἵ, ἐδ. 810 : Βιϑίοῦν οἴ, ττοτῖκο οη, 
Μαιι. δ η.: τοῆοχ ἰπδὔπϑηοο οὗ, ̓ Αοῖδ 241: δογοῦρ ἰδ9 
Ἱ ὠρὺ τ 411 δα. ; γαϊτο οἵ, Δοίδ 241. ἩΟΙΔΔΗ᾽ 5 ἩΟΓΙΣ 
Ὡ, ἐδ. 

Μ|ΐσδε, τ9 τον, Μδνὶκ 127, {κακὸ 31 δα. 
ΜἩ Καυτ, ργοῦδυ]ο οἷο οὗ Μλομογοα, Μαῖὶ. 208. 
ΜΝΕΥΊΒ, ἴδο [40], Αοἷς 125. 
ἍΜ ὌΚΟοΥΥ οἵ σπγίβε, ΜῈ δ14, {π|κκο 856 κᾳ., 302, 
Μοῦκαιν Οοά, Θα]. 1δΆ. 

οἵ "18 βοιμοΐῖ πτίίοτα, 20)" 90. 
ΜΡ, ἀοϊπιὶο εἰ ἀοοϊσοα οὗ Μαεῖιὶ, 403. 

Ἔ αν πίι (6 ἄρον 
διι. 380 δ44ᾳ., Νέδν 

318, 514. 

Φοδὴ 160: Ἰρυύτται ἐδὰ ῬΟΘΕ Ἐπ 

δὲ ἀμάρτι, --.----. 

Μοδιαττηοάρηϊσια, ποτῖκα ΟἹ, ΝΜ αἴξ. 6. 
δυτοδὰ θῇ εἰ ῤνοποιομν διιοῦς, διε. 6] - 

οοξτοδίδὰ πθλΌοΣ οὗ, (ὁ. δ63 
ΜΟΙΩΟΟΗ͂, Αοὰ 196. 
ἹΜοηδοῖὶ Μοῖι. 132.  Γοδίατεοα, ᾿ηἶκο 29 
ἩΟΒΟΣ οι οἵ, ἔδο δγῃοὶ οὗἢ ΘΠ βου γ, Μίαιι 80], [εἶτα 

ἴον οὐ Τί. Τ0,ΤΙ ; Ριϑοθ οὗ, ἴδιι. 319: Ροαδαυδίοσε 
δοῖ (Ὁ. 133. 

ἘΟΤΕΥ τ, δ αις. 3176, 
ΜΟΝΊΟΑ, τὰοῖμοῦ οὗ Αὐψτοείηο, 1 Ῥοΐῖ. δέ. 
ΣΟΚΟΣΣ, Βου. ΝΣ Ἀδὰ 

ΟὨἾἶΘ, ΡΟΥΟΓΙΥ 
ΡΆΞΕΣΣ ἀοα οὗ, Μασῖκ 97: Ὡσαιβη δε ἴος, ἘΠ δ... 

ἹΜΜοδοϊδοίδτα οὗ ἐδο Ῥπασίοοοι, Νέδίς. 403. 
ΜοΒοΙδ 61 Ὁ ΤΟ ΕΡΟΥ͂ΕΙΗΣ; γέδιι. 479, 482. 
ΜἩουϊδοίδτω, Οὐϊ. 
Μοδυτοηῖ ὕο τάς Δοοαῦ, Μαίΐὶ. 418, 
Δίοου, δγτοῦολστα οὔ ἔνθ, Ἐον. 84, 246. 
ἩΜοΤΑ Υ, ποὶ ἱπάοροηάθος οἵ τοϊὶκἴου, Βοτα. 87 : ποί υδβοίσειξ 

δε πα, 204. [ἰἰ9 ποιῖἢ, Βοίθσο ασιὰ ὑδδέβ, 

ττρν ΣΥΜΉΕΟ; ἐϊα τοϊδιίοα ἴο ἐὴο Μδοδδίο ἰατν, οι 

Μέοναϊα, οο θὰ εν τς πῶκάν κα δὰ 
Μοσίδα, Ἧς. [μδιὲ 1ὸ5 
Μοτηίης αλθις Βον. ὝΡΑ͂ΣΙ 

Βιορβδοὐει δοοοτηῖ οἵ, Αοῖχ 119 δ4ᾳ.: Ὧϊ9 γουϊιίηϊ 
θεδοίν, ὦ ἜΡΡΗΣ Ε Ἰπάσιν 5. ΣΝ ας Ἐπὸ 
Ἀοίο 120 φῃ δ Ῥησ τ 
Ἐαγρ'", Ἠοῦ. τ Αϑὸ ὮΝ ἈΠῸ 
110. ὀοπίτουϊοὰ πιὰ 
μὲσ ἄρροδσθῆοο δὲ ἐδ Ἐταυδῆρσιγοίίου, Μαΐὶ. 3507: 
Ὄροη ἴδιο ὕκοο οὗ, 23 Οὐοτ. δὅ εᾳᾳ., 6 δα. 

, Βοοῖκ οὗ ἰδ Αποοπαίου οὗ, Βδνυ. 10. 
᾿ Ῥοαὲ οἵ, ΜΑιί. 400. --------τὸ 

Ἰσίδογα, ρίουα, Αοἱδ 300 φᾳ., Τίπι. 33, 
Ἰουηίδίη, τοοδηΐηρ οὗ ἴδ ἴδττῃ ἰὰ Βί ῖα. ἈΜδε. 100 - 

ἐἰνο υρηέμοδνῷ μαδῃ ἐδ. 981, ον. 18, 197, 205. 
Μουη δθὲ- ΤΟΏΟΥΩΙ οἵ, ἐὃ. 315. 
Μουπί οἵ τὐττα ΑΡΑ Ἢ 100, τ 
-----ὐτΞς-- δ19 . ἴαϊκο 372, ϑοδη δ8ξ δᾳ. 

Θοτκῖ, Ἅαῖι. 185, ὅδε 100. 
Μοζτποη, Μοῦ. 806 κα 
Ηοτεοῦ, Αοὐ 129, 1 ον. 191. 
Μουδῦ, Μειί. 106. 
οἵ οἵ ΟἾνέα, πὸ 105, ἜΣ Ἀοὰ 18. 

τὰ, 294, 306. 
ἐμεφοσι ἐν 106, Αςὺ 122, 64]. 114 

φασι στα οὐκ χρυ οὰς 806, 311, δδ6, Τκῆνο 158 5, Δοῖς 

Ξ: Ἣν ; Μοῖὶ, 306, 1Κο 152, Αοὲδ «πιααπεστσατεστεντο ιΝ 8 
τα! 19. ᾿- 

.--.-..- ὀ Οδτίβε Ὁ βοτοου οὐ [δ6, Μαϊ!, 97 δῃηῃ. 
Μουγαοτα, βορα Ὀκαϊτοηΐ Μλς. 161. 

μοπέῖτα βδαις "ἀξ ἀνρδοχβεκθο πεν ὑπ ἘΠ Σ ἰδ σμέγὶ τ, ὁδ. 10}. 
"τι καίγητ ήγας [Π6 16γηο] ἴδ, Ἰοῦς 1 
Μυδκίατ -σοοά͵͵ Μέοις, 248. 
Μγτα, Αςὶίς 466. 

ἈΕΤΤΙῖΝ μεκίς δὰ. 686, Μεατῖ 16]. 

ἐφιλοσει τα ἔα σοᾶ, Αοἱδ 294, 1 Οὐον. 57, 90 4285. Ὦ οἱδ . 90 δ : Βοαϊξρω, 
τῆν κε ον 108. οἵ το Κιηκόοιι οἵ Ββοαύϑη, Μαῖξ. 239 βα. 

, δοδηϊοι οὗ 1 Οὐτ. δ, 88, ΤΊπι. 46, Βον. 10]: οὗὨ 
ἡ τίσι, ΕΡΆ. 110) 111; οὗ λποια, Τίαι. 45 δᾳᾳ.: οἵ ἰδνο 

. ἀϊνίπο ψ!], Ἐρδ, δῖ ; οὗ ἔδο ἀϊνίπιϑ πίϑδοσα, 1 ὁος. 68, 
68. οὐ πηϊοοῖοα ᾽ν Ῥααὶ, Βοπι. 360. 814. 

ἹΜγεξοαὶ, ῬΓΟΡΟΣ [δὸ οἵ ἴδ ἕοστω, ἶμον. 98, Νοίε. 
ἸΜγιβοίοσυ, πογῖχβ οἱ, Βαϊ: 6; αγπεθοἤδηι οὗ, οδι. 96. 

ΑΑΜΑΝ, Τῖκο Ἰά. 
ΔΌΟΪ τα, Ζομη 1δ3. 
αἰη, 1αἰκὸ 112. 

Ναῦο, ἰπ {π6, Μαῖ;. 200, 324, ἵχκιῖῖκο 168. 
.--΄ὄ-.΄.---  0ΓὁΟμγίαιὶ, ἴδο, ΔΌυδο οἱ, Αοία 835: ἔξ, 
ΤΠ χαιὶ δδ8, ΔΙ Πρ ρου, 1 ΟοΥ. 21; ἕλε ἴω, δ᾽: 

τοΐίγδοϊου Ὑτόοῦρει ἐπ, Μοτγὶς 89, Ασα 63: Ῥέα γοσ ἔπ, δοῦν 
429, ΤΏ οδα. 120: δεοτοῖ, Βου. 29, 338, 

σευ τ τ πΤῚ Α 1 Οος. 41 Ναζαοα, ἵν, Μεις. 125, δδ7 δα. Ν' . Πἰκϑραίραν 
ἴη Ῥαϊοαϊίηο, δι, 182 54., ὅοδη Νοίε; ὅτοιὶ, 
ἄονα, Φοδη 94, Νοίε; διδοῦᾷξ σι δυμῖ Οδισίσίδδινς, 
Βο Ια. δ8. Βοτὶρίατα, οὐ βορτΆΡΗΥ οἵὗἃ, Μίδέει. 48, Γαῖκο 15, 
61 δᾳ.; οὗ δοσίρίανο Ἰου δι θα, ᾿ἴδις. 479, Δοίε; ἔγρέοδὶ 
ΒΕΘΟ ΠΕ Ὁ. 183, 419, Νοίε. 

ΝΑΡΒΑΙΙ, Μαεῖξ, 9 

Ἰοξιρῖν. 
Νεαεοπδ θα ποὶ ἀϊδεϊηςξ υηάσν ἐπΠ6Ἷ 
ἩΒΕΠΤΗΤ ΟΣ Οπτίσί, ἀδὲο οἵ ἴδ, Μέοϊς. 
᾿βρθνὰης ταϑαι ἴδια, 1 Οὐ. 
διυγαὶ δοίθηοο, ἸΤΟΕΪΚΣ ΟἹ, Ἷ. 

ΤΏοας, 36. 
δᾳ., Ιαιῖχο 8δ σα;, δᾶ. 



ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΘΕΧΣ. 88 

ΜΝαΐατο, ΟὨ γίδια τ]ὸ ουογ, Μοζὶ, 272, Μασὶς 45: Ὁ τ δε ΘΠ Υ 
ἴῃ Βδιεωοῦν σἰτ, 1 Οον. 229; ποσί οὗ, Αο 966. 

Ναίυσο οὗ ΟὨτγίοις, ἀἰνπο δπὰ παδα, Ἀἤασὶς δύ, 81, ἴ0κὸ 47, 
111, 111, 209, ΖΌΒη 12, Τθ, Αοἰϑ 48, 49, ΡΗὶ. 88, Τίπι, 31, 
1 Ζοῖιῃ 23 βμα., 136, 138. 

Νίδξιτε, Βυσδη, ὕΠ|6η, Ποπ). 90: ονοῦ ἐδ δοσιο, 1πκὸ 269; 
ἐμγοο-ο ὁ, Βόπι. 22} 54ᾳ., ΤΏο6α. 96 δᾳ., Ηοὗ. 96. 

αΐυτο δὰ ργαςο, 1 Οοτ. 229, 259, ΕΡΏ. 101. 
Ναζασοῦο, Μοὶ. 04. 
ΝΑΞΔΓΘΏΘΟ, δος οὗ, Μαϊὶ. 401, Νιοίο, Αςῷ 420. 
Ῥαξασοίμ, Μεῖί. δέ να,, 419, Νοία, Ματὶς δῶ, [π|κὸ δῚ, 14, Ζοδα 

Ναχασίϊοα, Μαι 13 »ᾳ. Τῦκο 16, Αοἷ 390. 
Νοαροῖ δ, Αςἰα 802 ρᾳ., ῬΒι σα. 6. 
ἽΝ Δστιο88 οὗ ΟἩγίαι, ΡΒ]. 67. 
Νοϑά]ο, ογο οἵ ἃ, δῇηϊι. 846 δ. 
ΝΕΗ ΑΗ, κοί ον. Ἶ, οί. 
Νοϊχ οτ, ἰονθ ἔογ, μυκὸ 174, Οἀ]. 135 φα., 143, 548. 10 ; οοῦ- 

ἀυςὶ τονγατά, Μίδιὶ. 138,14, 146, 
Ναΐῃ, δος Νδὶι, 

18δ) ἐπι, (“6 ΝΑΡ 41}. 
τεύζυλ ρα ὉΥΣ, Μοις. δ28; ᾿πηροδίοτα οὗ ἐδ) ὨδΙηο, 

688. 110. 
ἹΜογοηίδα, Μαι. 294. 
ΝΜ ασἱοτίδηίδηι, Μ τὶς 68, 
ἽΝ ου ΓΑΙ ΠΥ [ἢ τοίογοηοο ἰο ΟἸτίδὲ ἱτπυροθεϊοῖα, ΓΧῸΚο 184, 186. 
ἽΝοΥν οοταπιδηάιηοοϊ οὗ ΟἸγίδε, Το 420 86. 
ΝΟΥ οοὐδῃθῆϊ δηὰ οἹά οοηΐγασίοα, Μαῖιῖ, 171, Γαιῖκο 89, 90. 
ον βοδοοὶ ΟαΙν ἰδία, (ποτ ΤΏΘΟΥῪ τοδροσίης οεἰκίηδὶ εκἰῃ, 

Βοαι. 194. 
σον Ἰοοϊδπιοηϊ, ἔδο, δτδηροπιθηῖ οὗ, Μαίξς. 23 δ4.:; οδῆοῃ οὗ 

φῦ. 22 5.. 784. 4 ; ΘὨχοῃποϊορίοοδι οτοσ οἵ θοοῖκ οὗἁ, Μαῖξ. 
21 κᾳ.; δαϊ εἰσ οὗ, Αοῦ Υἱ.; ἴπο ορ πι]θ6 ἐπ, Μίοις. 21: γ8» 
τίου τοδα ΐηκη οὗ αγϑοὶς ἰοχὶ οἵ, ἐδ. χίχ. θη. ; Ὠἰδιογίοδὶ 
ὈοοΟΪΚ8 οἵ, (ὁ. 21 δ: ἰάξοτῃ οὗὅἃ, Βοπι. 18 δᾳ., ον. 49 ἊΝ 
Ἰησοδυςἤοι ἴἰο, Μεῖι, 1, 20 οᾳ., 86: πιαπυδοτίρι οὗ ἐδ. 
ΧΙχ. θη4., Αοῖβ Υἱί., 84; ἤδῖπο οὗ Μαεῖίι. 20; 18 χοϊδιίίοπ 
(Ὃο ἴῃς ΟΙά Τοπίδπιοηῖ, ἐδ. 13 βη., 39, 13, 18, 101, Μη τὶς 
16, Ποῖ 58, 113, σοῃπ Τά, 80, 197,32}, Αοία 161, Ποπι. 
δ οᾳ., 129, 138, 1 Οογ. 229, 2 Οὐ. 60 δᾳ., ΕρΡΆ. 119, 147, 
Οοἱ. δ8, Ηφῦ. 40 54, 7.6. 80,1 Ῥοὶ, 10, 86, 1 ὅομα δθ, 
ἘδΥ. 8. [16 οτί κί, 20 δᾳ.; Ῥεορμϑεῖο μογοι οἵ, 

25; ἩτΊοτα οἵὈ, ἐδ. 20, Νοίο. 
ον Ὑδατ᾽ 5 ὍΔΥ, τοῇοοιϊίοην ἴον, 101 48. 
Νονε τϑ, τοὶ Εἴτα, Ἐρῆ. 232. 
ΝΙΟΟΌΝΜΌΝ, Ζο πη 122 κ4ᾳ., 699. 
ΝΠ οοἰδίτι υοα, 2 Ῥοῖ, 20. ᾿ον. 28, 116. 
ΝΙΟΟΙΑΑ͂,͵ Αοία [0Ὁ, Πον. 116, 120. 
ΝΙ 116. τὰ κὸ 890, Τίς. 23. 
ἘΙΌΕΒ, ἀοὶα 239, 
ΝΙκδῖ, Πρ τδη αἰ ν τοπ οΥ ἔα, Τῦϊκο 204; ἱγανοϊ ηᾷ 

δῶ; νοτῖκ οἵ (ἢ, ἤοαλ. 409 : 
ΑΝ σπσῖσε Φοδῃ 907, 313, 

.] 

ΠΡΌ πταϊοςα, Το 204. 
ΝΠ 6, δγτ δ οΪ δι οἵ (89 δύ θοΣ, Βδν. 1δ. 
ΠΥ ΤῊΒΕ οἵ ΤΣῊ ἽΣ Ε ἐσρίοαι, ὥ. δέ. 

Ῥιοδοβίης οὗ 1 Ῥοῖ. 67; ἐἰη)6 ο . 
ΝΟΡΙΝΥ, Ομ γί σείδη, Δ.“ 5 318 5ᾳ., 320. ΡΟΣ; 
Νο , ῬΓΟΡΟΓ 89 οἵ ἴπ0 νοτὰ, ΠΟΥ, 98, Νοίο. 
ἙΟΥ͂ αυοϊοί, διε. 801, Φοδη 67, οω. 
Νογδιείδηΐϊδη,, Μ οι, 246, 499, Μαικ 20. 
Ναπινος οἵ εἶ Ὀθαδί, ΒΟΥ. 256, 200 54., 271 64. 
Ἰατοθοτα, δυο] δὰ οὗ Μαῖι. 25 40, 87, οἰ τῆς 333 

ὁ 166, ον. 14 δηη., 29, Νοίο; ὝΟΙΝΚΔ Οὗ, ὦ 188 

ΚΟΜΓΟΙΒ, πϑασίγτ οἵ Οκτίδαφο, ᾿σίο 270, 

 Μαιῖ, 
Ὀτγδιΐνο 080 οὗ ἸοΣΊΩ, 
2 Βυιρροϊίστα οὗ, Βον. 

ἹΜοΙΌΟΥ ἄσατ, Ζοστβαϊοσα [ἢ ον. 391, Νοία. 
ὁ "- ΟΠ γίδι᾽ 5 ορίηΐοη οὗ, Μαιῖ, 116: ἄἀυιγ οἴ στ δι λῃϑ 

Ὡς, ἐδ. 116, 144 145 βη4.: αἰ τὶ πὸ Ἔχ Ρ]9 ἴῃ Γ6- 
ἴο, Ηοῦ. 121 φᾳ., 124. ον. 220; βοσίρίατο ἀοοσίγίὶ πο 

οοποογηίηρ, Τοδ65, 86; ρμοσγυογοίοῃ οὗ "ΥῚ [0 δον, 
Μλιὶ. 116 6ᾳ. ; Ῥαυ 6 υ8δ6 οὗὨ, 2 Οὐκ, 25, 64]. 29 64ᾳ.; υϑϑ 
οἵ ἀτδοῦξ πο Μαιι. 412: ογτοῦ οἵ ὁ. 
διά οἰδοότα γεθροοϊίης, 116; δεἰηΐα! υδο οἵ, 746. 137, 
144, 146 να. : Ὀπροάϊγ, Μδτϊ δ9, 

Οὐοάϊοηοο ἴο Θοὐ, ἱπου]οεδίοθα ὉῪ δ ρδων τύρὰν 807, [μτἴκο 307 - 
ἘΦ. ΘΙ ἴγσυο πο ! ν, δίς. Σ Ροξνοῖ, τοσεὶ 

θ 
ἴο αἱτῇ! δίδοτε γ, Μοὶ. 897, 1κὸ 807, Αοίς ἴδ, 

ΤΊ, Ποιὰ. 398 να4., 401 πη., 1 Ῥοΐ. 40, 42. 
ἴο ρδγοηΐα, Ερῆ. 210, 218 ϑαᾳᾳ., Ουἱ. 76, 

ἐφνΑγνς οἵ δοτίρίαητγο, 2 Ῥοΐ. δῖ. 
ΟΟ τοίχη οἵὗἁ, βου. 200, Νοία. 
Οδδηοο, ακἰνίης οἵ, λἴλιι. 324, ἤοτυ. 419 ὁᾳ., 430, 7486. 102, 107 ; 

δυοϊἀοὰ Ὀγ ΟἸ τίσι, Μαιί. 8109, 820: [δ:6 οτοδο οἵ (πε δὲ 

Εν υὐνο ας ΥΣ Ὑμακο 259, 26]. ἱ ζω. 102, 107 πθοοδαίὶγ οἵ, ῃκ6 ; . ἴΒ 86. 
μι ων γενέ ἐπε Ἀ ροὶ δὸς γμὰν Ἐν : 

Οδῖοο δηᾶ οἥΐοοτ, ἀϊειποῖ, Μοῖι. 409, Αςία 410. 
Οδςο, τς, δε εΐοι οὗ, »ῆδει, 326, 
Οδῖοοεο ἰη [δο ᾿σίπιεϊνο σμΏσοι, ΡΒ), 12, Τμοδε, 90, 96. 

Οδῆοοτθ ἰὼ 89 σμυτο ΒΒ οτάἀδαϊποᾶ ὈΥ ΟἾτῖσέ, ΒΡΉ. 166: ἀπῆ!οα 
Ῥογίδιηΐηκ ἴο, ἕκατι, 326, ἘΡὮ. 167: ἰδ οἱ τεϊδέίοη τ0 
Βρίσίϊυ8] καἰ, 1 οτ, 260. ραταάκείοι ἴῃ, Φοδη δ42: ἰῃ 
Ῥείαιμεινο «Βατοὶι, Β χη. 384 σαᾳ., Ἐρὶι. 168, Νοία, τα. 

οἱ, δ1. 
ΟἹ], υ)Ὺϑ οὗ διδοὺς Ἐαδίογῃ πδιίοπν, Μετῖς 56: δηοϊπεἶς πιῶ, 

866 Αὐηοϊπιίης ; ἔγρίσα! τποδηΐης οὗ, Μίδει, 4323. 
ΟἸἰτοοηΐῖ, Μαιὶ. 463, 1 9ΦοΒη 17; το οὗ η δ ρα] πς, Μασὶε 

1δ8δ: ι68 αγπδοὶ οὔ ἐπ βρίγίε, 1 Φοῖπ 8δ. 
ΟΙὰ πιδο, ἴῃ, Βοιῃ. 273. 207, ἘρΏὨ. 163. 
ΟΙά Τοοίδιροηξ, (6. οὐπηφοϊίοη ΟΥΑ μι πὸ, Μέαϊ. 18, 

14, 209 ; σδθοι οὗ, .82. 4; (Ἰτ δὲ 8 τοχαγὰ (ον, 01κὸ 814: 
Ὧ16 τοϊδέίοη ἴο, ἐδ. 16, Φοη 607 ; ἰἴ86 ἸΥροθ δῃὰ ῬΤοΟρΡΒ6- 
εἰοε οὗ Ομ γίος, Μωΐς. 804 κα.; [80 Ομτγίδιίαη το  χίου 
Ῥυ} οη, ὁ. 263, 5.5. 6; σοπηποηςδγίοβ ο, Μ δι 7, 19; 
ὁ! αἸουϊείοο το Ὀ6 οχρ] αἰ ηθά, ἐδ. 230: ἀἰνίδίοηβ οὗ, ἰδ. 14: 
ΘΥΤΌΓ. τορϑοίηρς, Βοπι. 168 ; ἀϑοϊαοἸ ΚῪ οὗ (δ. 287, 
Βον. 4δ᾽; οδ οἱ τ[Π6 το! κου οὗὨ ἐμοΐαϊαυτο, ΒοΥ. ὃ. [18 
ἐεδοδβίηρα οοῃοοχηίηα ἐπηοτία ἐγ. 06 810 5α.; [ῃδρὶ- 
ταῖϊίου οὗὁ Βοι. 116, 1 Οὐτ. 229, Τίπι, 101, 109; τοι Ὡ 
ῬΓΟΙΏἰδ868 ἴον (9 3 οὁν»8, Βοτη. 466. Φοδη τὸ ΒαρέϊδΤε ἰδ 9 
Σοργοδοηίβενυο οἵ, Μαῖιϊ, 72 βη., Μίατις 16; ἰἰ6 γοϊϑεέίοη ἴο 
ὴ0 ἰανν, 6αἱ. 98 κα ςαἸ]οὰ τθ0 οἱἹὰ τηαττίδαο, ΕΡἢ. 
4208; 116 τοϊδέίοη ἴῸ ἴμο Νονν Τοδίδιηοπι, Μαῖὶ, 18, 21, 
18, ἴδ, 101, Ματκ 186, 1λιϊκο 58, 118. ὕομη 16, 80, 197, 5528, 
Βου). δ9 6ᾳ., 129, 138, 401 854ᾳ., 1 Οοτ. 229, “2 Οοεὐ. θ0 μᾳ., 
110, ἘσᾺ. 110, 147 ΟΟἹ. 68, ΗΝ, 40 δᾳ., 746. 89,1 9088 
δό,1 Ῥοιῖ. 19, 96: Ῥμη}᾽ 6 ἐτοδειιϑθης οὗ, 64]. 122 ; σγιαῦο- 
Ἰἶσαι οἵἡὁ Μαῖὶ. Ἵ, Σ78, Τίπι. 23, Ηοῦ. 1δέ; υπάοτταϊασά, 
Τίπι. 110; π ν οὗ, Εον. 8. 

ΟΙὰ τίη χα μωϑοθά δἰσαυ, 2 Οὐυ. 98. 
ΟἸαδῖον, 966 
ΟΙἶγνο ἴσοο, νηἱ]Ἱα, Βοπι. 367, 374. ον. 21, 230. 
τος Μουτε οἵ. Μαιι. 105, 422, Ασὼ 18, 
ο Α, 16 αίνοη ἴο ΟἸετιδὲ, Βου. 983, 36, 
Οὐίφδίου, βίη οὗ, Μαῖε. 419, Ψ3ὲ8. 12], 123. 
Οαπικοίδ, ς. 104. ῃκΚοὸ 136. 
Οπλεἰροΐθηοθ οὗ ὅοα, Αςἰϑ 81, ΒρΏ. 133. 
Οπληϊθοίοηοο οἵ Ομ τσὶ, Φοῦη 160. 
Ἀεκν τ φιν δε ασίτς οὔ πὸ πυπ)ηῦοτν, Βογ. 14. 
ΟΝ ὕ8, Οὐ]. 82 δᾳ., ΡΒ ΘΙ). 4 54., 21, 24. 
Οπρεΐϊρδογομ, Τί. 88, 
Ορἰπίομβ, ἀἰγογαι οὗ, ον γοιηοδοάᾶ, Βο. 428: οὗὨἨ οἴἶδοσα, 

τοκχδγὰ (ογ, 1 ον. 189, ΤΏ.6ε8. 7]. 
Ονροδι οι οὔ {6 νοῦ] ἴἰο ἴΠ6 βυδροὶ, Αοἰϑ 14. 

64] (ογ ἴ6 πογὶς οὔ Ὀοϊονοτγβ, 1 ον, 76, 78. 
Οεάοσ, ἰπ ἴ)0 σδιγοῖ Μίδει, 326: ἰη Οοά᾽ 6 ρῥγοσοδάϊΐηρε, Ἡοῦ. 

ὐο: ἴῃ Ῥγαγογ, Ερὶν. 67, Οο]. 29; οἵ βαϊτναιοη, Ασίδ δ3, 

Οτάϊπδηοθα, ΠΟῪ δαγίηρ, Βοῦ. 206 δ5ᾳ.; οἵ οογοιηοηΐαῖ ΔΨ, 
πως ; Ζοπίε)ι, τοϊδίγο ἴο ταοδίδ, Νἴδει. 278 9 συταρο- 
6, ὁδ. 217, 

Οτάἀϊοδείου ἴο {80 πιϊηἰδίσυ, Αςοίδ 408, 447, Τί). 89 ; ΘΟΣΙΔΟΏΒ 
ἵοε, Τιιοδα, 86. 

Ονάο δαϊωίίε, Αοἱα 268. 
Οτγχβοίστω, Ῥσοροσ ἀοδβη[ίοη οἵ, 1 ΟοΥγ. 253, Νοίε. 
Οτίϑη!δθ, οσυδξίοιη οὗ, δο6 (ἰπιδΐοτῃθ ; Ὀγούδῃ  υ οἵ, Νέαιέ. 117. 
ΟΒΙΟΞΕΝ, αὐοιοὰ, “ΦοΠη γτἱ. 
Οεἰχίηδὶ δἱη, Μδις, δ0, 825 βᾳ., οι. 178, Μοία, 101 5ᾳᾳ., ἘΡὮ. 

10; ΘΟΠΙΤΟΥΘΓΕΥ τοαροοίιημ, Αοἰδ 868 ; (ὈθοΣῖο6 οὗ, Βοτω. 
101 Ὁ. Α ὙΟΓΚΘ ο, ἐδ. 191]. 

ΟἸδζαθηῖδ οἵ ποσιοη, Τίπι. 33, 1 Ῥοὶ, δῶ, δ. 
Οτρδῃ Ἠδσουθο δὲ [1α}16. 2 Οογ. 15δ. 
ΟΥ̓, ᾳυοίοά, 1 οι. 16. 

ῬΡίμοιμα κα δ: τ᾿ ἵἤ, Αοἰδ 967 ὮΟ : 
αἰδοο οὗ Ἡοτγοά, Μεῖιὶ. δ02, 618. 

Ῥαϊοσέδηο, δοποτο οὗ, Μαίι. 123, 266 ; {{π κογοτητοοηΐξ, (δ. δ08 ἢ 
οἵ, (ὃ. 184, 266 : ΠΟΌΘΥ οὗὅ, ΚΟ 3597; [οἴκου οἵ, ἐδ. 

Ἷ Ἰδηχύδβο δροΐεϑυ ἰη, Αςἰφ 396 : ρορηἰαιίου οὗ Κ9 
49; γαίῃ ἰπ, 768. 186; δοῶδυῶ (ῃ, δέδιι. 266, 1,6 86 5ᾳ., 
δ; ΤΟΟΚΥ͂ δὶ} οὗ, Ῥδιϊ. 299; '᾿νδῖουβ οἵ, 1 Τί. 

Ῥαϊο ἐς, 633. 
Ῥαϊηγέγοα, ΔῊΝ 871, Βονυ. 190. 
ῬΑΙΟΥ, ἐνωληυν τως οὔ το πογὰ, Μοϊὶ. 162; πδἕετο οἵ ἴδο ἀ 19» 

6666, (δ. ἐδ. 
ῬαρὮγἾι, Δοὰς 248. 

τοῦ, ᾿Ῥδῆδδδβ, Μέοιι. 294. [ΓᾺἶοὸ 140. 

ῬΆΡΔΟΥ, Π6, 866 ἤοπι, σα. ΟἸΠΤΟΝ. 
ΝΣ .6 ΟΣ ἰο Φοδιη ν Θοδροὶ, Φοδῃ 26. 

ο6, Αοῦδ : 
εὐ νυ νεῚ ἀοδηὶ ἰοῦα οἱ [δο ἴοτηι, Μαι. 254, ΤΚο 129, ΖῬῳ4, 

Φόπη 817, Βογν. 12: οοπδιί(ποπὶ οοπιϑηίδ οἵἱἁ, Μαι, ΖΞ; 
οδεγβοίογίιΐος οἵ, (δ. 363, ΦοΒῃ 317 δ οἵ δΔισσιᾷ Βαϑὲ. 
δέ ἡδείοηβ, ἐδ. 234. κο 1729. 

ῬΡασδῦϊοο οἵ ΟἸτί δι, ο᾽αδε δοά, λῆειν. 234 “4. : {πο ῖτ ὀοϑο θα, 
ἐὺ. 255 δ4., 41 κηα.: οοπῖτα δ ὁχ οὰ ἴῃ, Μέδιὶ, 
4λ6 ὑϑοσε οἵ ἐδ. 254. ;Φδ: τιοῖς ρσορδοίῖο Ἵπασβοῖοσ, 
1αικο 180: ̓ ἰσὲ οἵ ἰδοῦ ΟΟἹΥ ἰδ 1,.ἶκ6᾽8. Θοοροϊ, (δ. 129 ; 



ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ, 

ἴ {ἢ δοττῆοῦ οὔ 6 Μουηΐ, δ. 107 84; ἐδιο βοτοῖ τό- 
Ἰαιίης ἴο τὸ κΚἰπχάοιῃ οἵ ποανοη, Μαδιῖ. 223, 296 δ». 
251; ἴπο ἵνο ἀονθίογθ, 0 Κὸ 122, 124. (Π6 γἱοἢ 100], ἐδ. 
109 κα. τὸ θαγγοὴ Εκ ἴσο, (δ. 212 δᾳ.; 1ὴ9 δούσοσ, Μίοτι. 
49 βηη., ΜαΓγκ 42 «4. υκκὸ 127 βηη.; ἔπ ἴαγου, Μεῖι. 
244, “ἠδ φῃ., 149: 1η6 μταίῃ οὗ τοποίδτά δορὰ, ἐν. 245, 
241 κη.. 219 κα. 1 216: [09 Ιδδνϑη, Μέαδϊϊ. 245, 248, 
20, πο 2150; πὸ ἰὰ ἔτγοαδτιο. Ἀδις. 20] βηᾳ.; [ἢ9 
Ῥοαγὶ οΓ Ζγοβῖ ρῥγίορ, ἐδ, ἐδ. ; {π9 δῖ ἴῃ ἔδπο δ΄ ἃ. νὸ. ἐδ. ; 
πο Κις Ἐπα4 ἰβ ἔψο βοῦυδηίβ, τό, 333 εᾳ.; ἴδ: 6 μορὰ Ξ6- 
τηδτί δῇ, πὸ 175 κᾳ.; 1:6 στοαῖ συρρον, (Ὁ. 226 βαη.: 
ἴοὸ Ἰουκί βῆοορ, Ἀαϊὶ. 225, μᾶκο ΖΉ δβη4ᾳ.; ἴπ6 ἰονί 
Ριοςσ οὗ πιοῃϑ  , 0 Κὸ Ζ)0 δ4.; ἴδ ὑτυάΐμα! δοη, ἐδ. 238 
βηᾳ.; ἴη6 υηὐποῖ οἴονατγά, ἐδ. 2.4 δη.; γἱσἢ 8 δηὰ 14- 
ΧΑΤΌΣ, ἐν. 252 41: πη δὲ ἰπάμο, ἐδ. 20 " οὖ ΡΒατῖθθθ 
δηδ ρυ ]οαη, ἐδ. 2713. βηᾳ.; ἰΔθοΓοΓΘ ἰπ (δ γνἱπογαγά, 
Μαῖιι, 352 κηη.; Π 6 ρουπάε, [ἀκ 289 δηᾳ.: ἴῃ 6 ἔνο 
βου, κι. 286: τῃ6 πο κοὰ Βυδοαἀτηθῃ, τὉ. 356 6ᾳη., 
Μοῦ 117 κᾳ., ΓΚ 302 κηᾳ.; 1 ΟΥ̓ 1.6 κἰης δ 
δοῦ, Μίαιϊ. 3859 δαᾳ.; με} δὰ ππΐα Πα] δογυδηΐδ, 
48. 455, {π|τ6 ΧῺ βηη.; βοσυϑηῖ τανε ἀνθ 132 κη.; 
{πὸ υἱγχίπη, Μδι. 4.17 δηᾳ.; πο ἰδ  οηΐα, ἐδ. 442 δηᾳ. 

Ῥαγδοϊοίο, “0 440 κηη., 2 Οὐτ, 11,11 Φοδηι 44. 
Ῥαγλβο, ᾿ΠΚὸ 204, 2δ0͵, 261, 2 (τ. 205, Βδυ, 93. 
Ῥασγδάυχίςδλὶ εαγίη χα οὐ (τι, ΚΟΥ ἴο ἴ86, Μαῖι. 100, 
ῬΑΓΑΙ]Ο] ἰσην, δίατ. 20]. 
Ῥαγη νυ αἷθ, παίυγο οὐ, Ματγὶς 152, ΠυκΚοὸ 86, 87. 
Ῥαηγοηῖν, δυτοα οὗ 1 (ὁτ, 105, ΒΡἢ. 212 κηᾳ., Οοἷ. 76. ἀπι165 οἴ 

οσὨΠΠὄγρη ἰο, Βρἢ. 210, 212 φα4ᾳ. 0]. 6; Δ οὗ, Μαγὶς 89. 
ΡΑΈΚΕΗ, Τ., φυρτοῦ, {1}. 0. 40. 
Ῥηγιϊοἰραιίοη οἵ (μεῖνε η Βα πιδὴ δαδονίηκς, ΗΦΌ. 90. 
Ῥατγεςίρ]ο, ὕτόοοῖκ Αογῖνι, ὕ5θη οἱ, ΗςΌ, δ2 δ4. 
Ῥαπίοκε οἵ [τί οηα, Αὐἰὰ “85, 3856, 387, 
ῬΩΓΣΙΥ δρίγί τ, ΑἸ σαν 4 Οπἰοπίίοην, ΒΟΉ, 98, 108 : ποῖ ΔΙ Ο θ᾽ 

ἰη ἴδο (Ἡγ τἰδη σηάατίῃ, 1 (τ. 32, 71, 80 καᾳ., ῬὨΠ). 47, 
Ῥαροίοη οἵ ΟἼἰγι τ, πο, γασίουδβ διουουαηὶν οὐ, σοτηρμαγοᾶ, Μεῖ:. 

452 κα. τΡΡΟ Πρ Τὴ {|8 4 Οὔ ΚΟ δοσουηῖ οὗ [Κ0 830 Βα. ; 
Ῥϑου τι 108 οὗ ΜατΚ᾽ δ ασοποὶ οὗ, Ματκ 137 ση.; ΡΤὸ- 
Οἰεῖο νν (Ἡγίδι, Νίαττ, 4300 ρᾳ., Ματκ 103 8η., ΚΘ 
22] κπα.. 251 κα. 2 ; σσοθοϊοκΥ οὗ, Ἀαῖι. τ κι το 
ἐπε 468. σμΐοί ρμοίμια ἰὴ Ὠἰδίογγ οἵ, Ἀίδίι. δ29 ; πὸ 
οτ, ἐδ. 4.58, 

Ῥαραίοῃηβ, οτί!, Βοαν. 86 εἰ ἘρΉ. 172 ; οἵὗ εἶπα, οι. 221, 223. 
Ῥραϑύτοῦ, ἢ» Ζ2ονἴδἢ, Νί πες. 459, ΗὍΡ. 192: οεγοιῃοηιεβ οὗ 

Μιπιῖ. 46π, 469, ΠυΚὸ 425; οδ]ευταεοη οὔ δε [6 Ῥγοβοηὶῖ 
ἅἄκν, αι. 408. σο]ο γαῖ ΠΥ Ομ τίσι, ἐῤ. 454. βη4., 468, 
Τμικὸ 5.12 κα. ΟἿ κε πιρή  ἥσοδηοη οὗὁἃ, Νίκ. 469 κα., 
Τα κὸ Δ} ιν [ἴα το θη τὼ τ Τγ 5 βαρροῦ, Μαι, 
412, 41., διτκ 141; πυροῦ ῥγοδοηΐῖ δ, Μεῖὶ, 460: 
ΣοχῸΪδι ἢ ς ΓρΑΡοοτίησ. υκὸ 48 κα. ]0ἢη 41 : ἰὺι εἰς- 
Ὠΐϊδολποο. Μαι. 452), 473., 18. δυύπιῦο ἰοα] τηοδηΐπρ, ἐδ. 
410 κα., Μ τ 141,1 Οογ. 118, ΠΒ, εἴπ οὐ Μαιξ 368, 
4590, 40", “μη δ62. 

Ῥαδίογαὶ Ευΐβε οι, [ΠῸ. δηδῖ γκὶβ οὗ, όσα. 294 δβη.: σμδτβοϊουϊ αἰ ο8 
οὗ, Τίμα. Ἐ; κου! πϑηθθυ οὗ, δ. 2; [πο ἰτωρογίδησο, ἐῤ. 
θ: νόγκα οη, ἐδ. 7 δη. 

Ῥακίοτσαι Μίγζγυν, Αςίν 378, ΤΠ 6868. 34. 
Ῥαδίοσαϊὶ οὔϊοσο, (ἢ, (γίδια τοϊδέιοηδ ἴο, Φο 8 325 : ̓πδέγτιο 

κἰοηδ ἴον, Αὐία 378 κηη. ; Ὡδίυγο δηά ἀμ68 οἱ, Μίαιι. 526, 
Ερῆ. 118 κα, 10, 1 Ροξ, 86 844. 

Ῥαδίογα) υἱ εἰ 9. Ἃ (4 "09, 
Ῥμδίοσγδ! δ, Μλίϊ. 3). 
Ῥαΐαγα, Αοία 953, 
Ῥμιίοδηοο, ἔπι. 10). 168, 64]. 145, ἩΤιοδα. 16, ΗδΥν. 108: αοὐ [ἢ 6 

ΠΕΣ οὗ, ζομλ. 4, 426; οὗ Ομ χίνι, Τδοϑα. 161, 163,1 
Ῥοὶῖ. 40. 

Ῥαΐαοβ, σοπ 11 54., ἴον, 103, 
Ῥαϊὶ ηἰδπι, δ ᾳτι. 208. 
ῬΑυϊ,, 100. Αρόβιῖθ, Ὀἱομτα ἢ οΔ[ πἰχοίο οὗ, ΒΟ. 8. δ64,; 

ΘΕ ΓΟΠΟΙΌΜΝ οὐ ἢἰμ 6, Αςῖα 178 Β., ἤοπι. 6, 7: πδπιθ 
οἵ, Αοῷ 114, 243. 245, Ηοπι. 8, 61 κη., ΒΡ. 19; ἷ6 Ὀἱ ΤΙ 
διά οὐασκίίοη, Βοη. 4, ὅ δᾳ. ; Πὲδ οἱ ἰχοηδηΐΡ, Αοἰβ 3083, 
405: Ὠἰδ ἴταάυ, ἰδ. 3 5ᾳ. 4538, Ἐοσ. 4: ἃ ΤΘ 1 }»ῸΥ οὗἉ 
1η6 ΟἸΠοΙκη βυπᾶρκοζκυο, σιν 109: Ξτρδ]οὐσγ οἵ, ἰδ. 166; 
δι το 195 ἴπ9 ΟΠ γί διίδη, ἐδ. 140, 161 βᾳ.; ἰδ ψχαῖκ [π 
τυ άηίκπι, 64]. 29: ἰ8 σοηνογβίοῃ, Αοἱϑ 162 βα4ᾳ., 180, 

809, 401, 4411 δΒη4ᾳ., Εοπν. 4 5η4ᾳ., Τίπι. 22, 23. Ὠἷν Ὀαρείδπι, 
Αςοῷ 110, 11]. 400, 402; Ὠΐ8. ρεοραγαίίοη [ὉΣ ἔπ δροβίϊο- 
Βῃἰρ. Βοπι. θ, 9, αἀΔ!. 27 κᾳ. : δἰβ ̓ 0ΌΓΘΥ ἴο ΑΥΔΟΐδ, Αςία 
118 δη., ἔζοπι. 6, 9, 04}. 25 κη.; οβσϑρὺθ ἔγοϊῃ ΠΑΠΛΘΔΟΊΝ, 
Ἀς18 119 κἡ., 2 Οογ. 190: εδ|1ο ἴἰο 0 δῇ βδροδίϊο, Αεἴϑ 
169, 111, 2.9 βΒᾳ.. Ιζότῃ. 7, 641]. 11. 13 δᾳ., 35, 28 Ἦν Τι.. 
6; ἢ πτοτκ ἰὸ "να Διο ἰδ6 Οοπ 168, Αοὺα 1690, 11], 
Βοη). 6, 9; νἱδί τι 7 οτυ 85) 6 πὶ, Αοίδ 18] βᾳ., 6]. 26; ροοδ 
ὧο Ταύπυβ, Αοία 182, 6.8]. 21; πὲ ᾿ου πογα ἴο Φογυβδί στη, 
64]. 3 : 8 τι ηθ᾽ ΟΠΆΤΥῪ ὕσυΓα, Αοἷα 239, 294, 844, Βομι. 
Ἶ β4 4. 440 5η.; νἱπῖτ 4 ΑἸ οοῦ, Αοἵα 218; βοουῃηὰ γἱδὶ! 
ἴο δογιυιβάί οηι, ἐδ. 222. 68]. 83; ἢ}» ἢγεϊ τα  ΟΠΔΙΥ͂ ουΓ- 
ὩΘΥ͂, Αοἴκ 229 ἘΝ 242 βαη.; ἸΑΌΟΙΒ ἴῃ ΟὐὙργῦς, ἐδ. 242 
84η7.:; ΓΟΌυΚοα ΕἸΣ πιιβ, ὁ. 242 βηη.; Ὠἰκ ἡἀάτοδθ αἱ Αἢ- 
τἰοςῃ οἵ Ρ αἰ 1, ἐδ. 249 βῴα.; ἀτίνϑῃ ἱπϑηοοθ, τὸ. 258. 
Γρηασῆ 5 πὲ Ισοπίππι, ἰδ. 262; ἀτίγοῃ τῃθησο, τὃ., ἐδ. ; 
δαὶκ στ ρυῖο δἴ ωγδίγα, ἐδ. 205 8η4ᾳ.: ἰα ἴῇοτο πἰοποά, 

ἐδ. 207, 270 μγρμοιιθὸν ἐπ Θοχῦο, ἐδ. 271; τοϊαγηδ ἴὸ 

Απεϊοςῖ, {ῷ. 571 δη.: (πἰτὰ τίαϊ: ἴο Ζοσακαΐίοση, τ. 718 
8ι11.: Δάάγοδ8 ἰο [20 σΒΤΟΣ σουπο!!, ἐὐ. 250; τοῖαγτα τὸ 
ΑΔ οἱ, ἐδ. 293; ςΟΠΙΤΌΥΘΥΒΣ πὶ ἢ Ῥείοσ, δ]. 45 μη. 
δ8 δᾳ.; Βοοοια χω βη ΠΆΓΥ ᾿ΟΌΤΤΙΟΥ ὕοστ Αεἰβ 29 ένα. : 
ΠῚ αϑίοη ἘΠῚ Βασόδρα.. Ἀτἰς δ Βα., Αεἴα 295 βηὰ 5 
ἮΝ υἀδακτοοηὶὲ οὗ ΜΑτκ, Αςἰ 295 51.: ροδ6 [Ὠγοσκὰ Α-ἰβ 
ἍΜ ΝΟΣ, ἴδ. 297 δηᾳ.; βδβαοοίαϊοβ Το πΐξὰ Ηΐτα ἐδ. 
ἐδ; τι εἶτα Θαϊαιλι, ἐδ. 298, 4]. ἃ. 106 59ᾳ.: Γοδ τεϑ α 
Υἱϑίοη δἱ Τσοδδ, ας 803, 310; τἰδὶ. ῬΠἘΠΡρὶ, ὁ. 5.3 
8ηη.: 15 ἱπιρτ ϑοπιμθηῖΐῖ δηά τοΐϑιβο, ἐδ. 306 δ. ΦῸ: 
Βἰβ Ἰαῦοσα ἢ ΤἼΗδεδα! οηΐοδ, ἰδ. 316, 318 βη.; ἰῃ Βοσγϑα, 
ἐδ. 316 κᾳ.; νυἱβίί8β Αἰδϑῃ, {ῦ. 3329 βαιᾳ. 8 βἀάστοι ῪῚ-᾿;Ἕ 
Ματνβ'᾽ ΠῚ], ἐδ. 8: δα: Υἱεῖ δ Οοτίπτῃη, ἐδ. 334 μη. 1 ( τ. 
Ἵ, 2 Οὐγ. 212: νἱοὶ 8 Ερδοσια. Αοιῖᾷ 342. 343. 1 ΟὐΥ. 330; 
Κορ ἴο ὔθβασοα, Αοΐβ 542; ἸΘΌσΙΗ υἱαίς 10 δευτιβδοεα, 
ἐδ. 3412 8η.; τλῖταὰ ποθι ΟὨΘΙΎ ἰούΓΏΟΥ, ἐὁ. 911 5η.: 
Ῥύθδοδου δοιὰ ποσῖκη τιΐσβοϊοσ δὲ Ἐρθοδυα, ἐδ. 812 “ἘΠ 
βοοοῃὰ ἰΟΏΓΠΟΥ ἴο Μαδοοοπΐα δᾶ τος, ἐδ. 359, Η 
ψίδῖι «Ὁ. 367 δηη.; τοβίοτοβ Ἐπ γα, ἐδ. 568 κα; 
διἰ8 ἔΣΘΟΎΤΘΙ! δάἀάϊοδε τὸ ἔπ ἘΡρδοδίδη οἰύογα, ἐδ. αἱ ἢ 
φ9α4.: κοθ6 ἴγοπι ΜΙ Ποῖ ἴο Οὐββάσοα. τὃ. 885 ϑηη.: Ὡγὸ- 
ὮΘΟΥ οὔ ΑΑθΌ 5 (ΟΠΟΘΙΌ ΩΣ, τὸ. 8584 δ6.; [δεῖ τ᾽αῖὶ τὸ 
δα ]ο,, ἐδ. 389 δα4.: ἰδΔ|κθ5 ᾿ ἴῃ ἃ τον, ἐδ. 8390; 

δἰ μοκοά ὮΥ Ψονσα, ἰδ. 394: }ι1ὶ8 ἀείδηςο Ὀείοτο ἔδο ὕδο- 
16, ἐδ. 398 ϑη. διτοαϊοά, ἐδ. 402 κμη.: ἰδ ἀσέδηον 
ἴοτγο πο ὅδη δάτίπ, ἐδ. 407 84ᾳ.; σουσγήγδου ἱθαῖ, 

τὸ. 414 κ). ; Ά65 βοηΐ ἴ0 Οὔρβδγοα, Ἢ 18: βκοσιιδοᾷ ὑοίοτθ 
Ἑεϊῖχ, ἐδ. 419: Ὧἰ5 δὐάγϑεδοα βοίογε ῬοΠχ, ἐδ. 430 βηη-, 
4:6 πᾳ.; ἱπιργίδοποῖ δἵ ἐδ. 439: δοοταρὰ μοίοτϑ 
Ἐοδίῃκ, δη ἃ ΔΡΡ6Δ416 ἴἢ0 Ομδβασ, τὸ. 420 εηᾳ.: πὶβ δάσο: δ 
Ὀοίογο Αστίρρα, ἐδ. 442) Βαᾳ. : λουγχοον ἴγσοσι ὕπδατοα ἴο 
Ἔοταο, ἐδ. 454 Βαᾳᾳ.; διιῖρ γε κοά αὐ Μέλ] τα, ἐδ. 466 κηῃ- 
αὐδλόαν Ἀν Το, ΚΟ ΈΤΟ, 415; Θσηζδγοησο υὐταρ οί 

ὁτο, ἐδ. 418 βη4ᾳ.} 15 ᾿χ ρυὶδοηϊηθηΐ δ Βόπιο, ὦ. 473, 
Βοπι. 9 θη ἐκ ἢ ἰϊ., δ, ῬὨΠΪ). 20; [6 ορροόϑεῖβ δὲ 
Ἑσπο, ῬΒὨΠ. 22, Νοίδ; τσ τἰοηαὶ ΟΌΓΣΏΘΥ ἴο ϑραίῃ, 
οι. 11, Νοία, 12, 411, Ασα 418 : Ἰαΐον Ηἰπίοτη οὗ, Ας 
ΣᾺ “Ὲ ζαϊο, τδ., ιὸ.. Ἐοπι. 11, ὅπη. 118 8α.; ῬΕΓῚΔ οἵ, 

Φ Βη. 

Ὠΐ4 ὈγοΙΠ οΥΙν βἴὔοοϊίου, 64]. 14; 5 τοραγὰ 7 Αρο!- 
1οβ, Αοῖφ 8547; Ὠἷκ τοϊατίοη ὧν η ΟἾΠΘΙ ροδίϊοα, Αεξδ 
22, 111, 6]. 14, Νοία, 4ἰ, ΕΙΡΕ. 93: ρβοσβόοῦδὶ ρῃρδδσβῦοθ 
οὗ, 2 ΟοΥ. 168 ; ἰᾳφ Ὀοαδέϊης, τὁ. 156 βαᾳ4ᾳ.:; οτοο οὗ ἐδ 
ΠΒΌΤΟΙοδ, Οο]. 43; ἷδ οἰ σδοῖοσ, οτο. 6, 12 κηᾳ., ΤΊτα. 
83 5α., ΡΏΠεπι. 25 δη.: δἰ ἀρᾳυδίπθιησο μετ οἰαδείοδὶ 
Ἰξοσγατατο, Ασὰ 825, Βοια. 184. Νοίδ, 1 Οον. 331, Τίς, 11; 
Ὠΐ6 σοῃἰδίθμπου, οί 869. πὶ τεϊατίοη ἴο τὴ Οὐγίπι}» 
ἴαη οἰητοῖ, 1 ΟοΥν. 6 84ᾳ., 8, 25: Ὠὶᾳ ἀφυοίζομιδὶ ᾿ἶζα, 
ΤΏθΚ8. 18; δὲφ ΒΟΙΥ ἀἰσρι αἰτίου, Ασα 8395 δὴ. τοϊδιίοῦ 
ἴο ἴ80 ἘΠ.) β'δηῃ στοῦ, Ἐρῆ. 1] βΒη.: ἰδ ἀΐξοιϑο οὗ [Π9 
ΘΥοθ, 64]. 107; ἰδ οοποοριίου οὗ “οὰ. Οο!. ΖΣ ; ἨὨδηἄ- 
ποιιτίης οὗ ΘΔ]. 167; οοπίγιη βίο ψὶ ἴὰ Ηοτοά, Αοἰς 3207 
94. ; ἢτ6 ΟὨτίδείδη πορο, Τίηι. 114; μ15 ΒΌΠΗΠΥ, ἘΆοαα. 
10; Ππ ΟΥΎ οὗ, 2 Οὐγ. 68; δ] }οχρὰ ἱποοηϑιδίδησυ οἵ, 
Αςεἰς 290 ρναᾳ.;: ἱπαρίγατίοῦ οὗὐἁ, 2 (ον. 184, Δοίδ; σοη- 
ἐσγηβιϑᾶ στὰ ὦ Βοπι. 145, 988. 29 ρα., 87 8η4.: πκῖτη 
Φοδη, Φοδη 9, 11; δἰ8 Ἰαθοτβ δηὰ κα δοσγίηρα, 2 (ὧν. 157 
δ8α.; δἰ5. τγαεοίισθ οἵ ΗΠ, Ἰοϊῖοτα, 1 Οὐσ, 356: π8 
ἘΠ ΌΘΣΤΥ οἵ ςυπδοΐθησα, Αςἰα 391 : οοτηρατγοά ἰο 1 ἰδοτ, 
ἐδ. 111, 411, 417: ὨΪ5 ποήγβο! δ, εὐ. 266, 267 6η., 30), 08, 
8563 δηα., 568, 360. 467 παᾳ.;: δὶ5. τὸ πβί ΟΠΔΙῪ ποι ποὰ, 
Ἔοηι. 9 564. ; τῆοτΑ] χτοδῆμθε, ΡΏΪ). 26: δὲ οδέϊνα, Βοαι. 
68, 64]. 29 πβᾳ. ; δἰ8 ἰγοαϊσηοηΐ οὔ (8 ΟἹά Τασίδιπδοῖ, 
ΟκἉ]. 122: ῬδυΒοσποῦ οὗ ῬὨΪ. δ8 ; Πἰδ ϑοῖ -χανσι μοῦ- 
ἐγαὶ, 1 Ουτ. 191: ΠῚ ῬΥΆΥΘΙΒ δπὰ ᾿πηηϊαρῖνὶ ῬὨΠ. 
69: ͵8 πποϊῃοὰ οὗ Ῥτοδοδίπς, Αοΐδ 518, 319, } Οὐτ. δῦ 
δη4η.: ἃ τηρ"] (0Υ ργϑδοῖογβ, Βοιῃ. θᾶ, 1 Οοτ. δ3 βῃ.; 8 
8 ΡῬιορδοῖ, Εοπι. 870; ἴδ ῥτοίοϊγρο οἵ Ῥτοίοεϊδη τσ, 
62]. 14, Νοίδ; εἶδ ὑυυιάδησο δηά δ ν, Αςίβ 461 : γότο- 
Ἰδϊίίου ἴο, ὦν] 23 πᾳ., 27 5ᾳ.; δαϊυδ !οὴδ5 οἵὁὨ, Βοσῃ, 57, 
θ64, 446, 450, ῬΗΠ. 16, ῬΙΗ ΟΣ. 12; δοῖ οπΐαὶ οὗ 1 Οὐτ. 
181; βοϊϑιρροτὶ οἵ, ΤΏεδθ, 35: ῥοαὶ Ὀ. δοχπδίηϊοά 
ΜῊ Βρηθολ, ΡΉΣ]. 186, Δοία; ἰδ εοεἰδὶ Ὡδῆυγο, 5 Οὐκ. 
124 8η.; 86 6 ρος ΚΟΥ, ἐδ. 179 5βη.; Ηὲφ πιιδοσίη σα, 
{δ. 181] 8η.; 816 ἔδοστ 1ῃ 1η9 δοδῆ, 1 Οὐοτ. 900 βηᾳ.: γιῆ- 
ἀϊοδίίου οὗ ὨΪ πη θ6 17, 2 Οὐον. 1904: νἱβίοπε οὗ, 18. 198 βη.:; 
ὙΠ Ὑγενὰν ἐθμνονου ὙΟΙΠΔΣ, λοι. 441, ποτῖκ5 οὔ, 
1 , 19. 

------ Ἐρίειοα οὗ, Δροογγρῖναὶ, Βσπι. 16: (Πποῖτ δυϊ εν οἴ, 
ἐδ. 16 5ᾳ.; σμασδούδγ βίο οὗ, ἰ(ᾧ. 17 κα. ; οσῃέοηα οὗ, ὁ 
18 βη.: πεγὰ ΤΊ Πρ5 1, 2 Ῥεῖ. 49, 6]; Ἰσκῖ ὁ, 1 Οὐτ. ἴ; 
ἐδεῖν Ὠἱεϊοτίοαὶ οσάεν, Βοην. 14 κᾳ.; είσἶα οἵ, ὅδ. 18 κα, 
2 δ ΒβΒη4.:; 1Π6ΟΪ]ΟΑΎ οὗὨ (5. 97; {Ἐπ6ὶΓ ΟΥζαῆϊς δὲ ΐγ, βδ. 19: 
ΨΌΓΚΑ ου, ἰ᾽. 14, Ζ7 Βα. 

Ῥοδοθ, ἀοά πο ΘυῖΠοΥ οὗ, ἤοτῃ. 443, 444: (τίσι ἐθο ὑγίαοο οὗ, 
Μαῖι. 312. 313; ποῖ Ὀγουσῆς ὈΥ ΟἸτίδὲ ἰο ἐδο οἱ δατίδ, 
ἐδ. 198; ΟἸγίσε συγ, ἘΡΉ. 102 ; ἐπ ἴ6 οδνατοῖ, ΤΉ δας. 91 -: 
ὙΠ Θη ηοΐ ἀφοί γα, Αοἰδ 278; πεῖ ἀοἡ, Εοπι. 160, 167 
δη.:; 11 τοϊδίΐου ἴο στδοα, βοπι. 64, 1 Οὐγ. 51. Ἐρδ. 84." 
ΦἩ᾿ Ἐποδδ. 11; γύρῃ τμν Βυσῃ. 396; 6] ἀδητ8᾽.5 τπατ- 
ἴτὰ τοδσροοης, Αοὶδ ; Βα! υὐετοὴ οὗ, ἐδ. 2903. ΤΏοδΝ, 
11,1 Ροῖ. 13; οὗὨἨ Οσδτίδε, Φοῦι δοξ, δ03; οἵ Οοά, Ρδὶ. 
ἐδ λφοος 98; οἵ Ομείδι δηιὰ οὔ ἴοὸ ποιὰ οοηϊξωειοά, 



ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΌΕΧ. δῦ 
΄“ 

Ῥθδοδιηδίεφῖβ, Μαι. 108. 
Ῥεαγὶα, Μαὶς. 139: ἰδο ἐπνοῖγο, Βδυ. 2303; βγιθο]ϑτι οἵὗὨ (δ. 

382. 
Ῥοάαχαεῖγ, Βόιι. 87. 
Ῥοάϊχτοο, βδογο, οομπήδγγοα Ὧ0 Ῥογβοῃδὶ Βοϊίθοδα, Μδες. ὅϊ. 
Ῥοϊαρκίβηίατ, Βοπι. 180, 191. 
ῬοΙ16, Ἰοοδ ιν οἵὗἁ, Μαῖς, 338; δίμῃε οὗ ΟΠ τ ϑείαηθ ἰο, ἐὖ. 426; 

συ ΓΟΣ δὲ, Φοῆη 10 δα. 
ῬΘΏΔΗΟΘ ποῖ τορομῃίδηςο, Μίαιέ. 18. 
ῬΘΏΩΥ, Ἀίδιι. 190, 332, 852 δη., 3δδ θα., 463, Μίδτίς 60. 
Ῥορῃίθοοδι, Δ οὗ Αοῖα 26, 1 Οοτ. 802; [186 ὈΓΙΠάΔΥ οὗ [δ9 

ομητοῦ, Αοἶν δ8.. ἵπο-]ἃ εἰχσηϊ βοόδηοο οὗ ἐδ. 29; ἀρϑοθηΐ 
οὔ (Ὀ6 ἤοιν ΒρΙΓίξ ο, ἐδ. 27 ρᾳᾳ.; αἰ οἵ Ἰοηφιιοα δἵ, (ὃ. 
29, 31 54ᾳ.. 1 Οὐγ. 302. 

Ῥοορῖο, 4ο, διϊδίοσγασ οοπίδιηρί ἔοσ, Φοῖῃ 363 . ΠοκΊο 665 
οὗ, Μαίί. δ1ὅ, δ17 ; ΘΟ ἴο ἐδπο βοδ, ἐδ. 98, 272, 324, 
410, 9οδπ 137, 068. 39, πον. 17 δᾳ., 83 54... 191 ; τοΐοο οἵ, 
ποῖ ἃ δαΐο κυΐάο, [09 3607. 

Ῥοορῖο οἵ ΟὨγίει, δὰ ὈΥ Βίπι, Μαες, 268; ἐμοί ὨΌΣΑΡΟΥ 518}}, 
ἐδ. 242. ᾿ 

Ῥογβα, Μαΐϊί. 91, 96, 337 δρη.. Μαγκ 9ὅ. 
Ῥοτίδοιίου οὗἩ Ομτδὶ, Αοἰ» 271, Ηοῦ. 107. 
Ῥοείροϊίοη, σμτίσάκη, οἰοπιοηδ οὗ, ΗεΌ. 134 : ὀΥτοθοῦβ [ἀ688 

οἵ, Τοθα. 99, 1 σοη 41. 108; οῃάιτϑηοθ ὨΘΟΣΒΕΆΤΥῪ ἴο, 
Δι. 48: ὑτγοᾷτοῶβ ἰοπασὰ ῥμῃ. 11: [18 δἰτδί᾽ πιμοηῖ, 
ΔΟΡΔΑΙΘΏΤΥ ἱπιρορθί] 0, Ποὺ. 119, 1 Ζοῦπι 108 δαᾳ.; ποῖ 
ῖο ὕὉὈ9 Ἰοοκοὰ ἴοτ ἰπ 45 ποτϊὰ, 1 Φοδη 41; ἴο Ὀ6 δίγίγϑη 

δἴϊοσ, Μδις. 118, 119, Ηϑῦὺ. 112; ΟἿΪΥ δἰζδαίοδυϊθ ἰπ 
Ομ είσε, Τηοδα. 98 θᾳ. 

εἰδὴ, ἰδ. 117, Νοίε; δὶ Φογυβαίοτη, Αςἰ 139 βη.: 
ἃ19 Αφοα, Μίδιι. 189: ὃγ οι. (8. ΟΠ το, ὃ 

Ῥοτδουόγδποο, ἰη Ομτγίσίδη [{76, Βοι, 162, ῬὨ]). δᾶ ; [ἢ ῬΓΔΥΟΥ, 
Ταϊκο 180 δ4., 271 δα. 

ῬΘΙΒΟΎΘΥΒΠΟΘ οὗ (6 Βαϊ πίδϑ, {π|ῖκ6 232 μα... θό μη 236. 3531, ΔΙοίο, 
Ἔα. 168, 21δ. 369, 814, 1 Οοτ, 25, 286, 200, 201, ἘΡΆΏ. δ0, 
112, ΠΟΙ 114. ΟΟἹ]. 201. Ησῦ. 114 βηη. 

Ῥαταίδιιβ, σρτοδὰ οἵ (Ἰ σίβεδηϊ αἰθοῦρς ἴδο, Μία, 61. 
ῬΕΈΞΙΞ, Βοπι. 448. 
Ῥόσϑοῖ οὗ Ομγίσι, ἀϊνῖηθ δηᾶ παπιλη παΐῃτο ἴῃ, Αςἰβ 48 δη.. 1 

ΨΦοὨ 33 βη. ; ἰὨτϑο-ο] ἃ σοϊδίίοη οὗ, (Οἱ, 21 δβϑᾳ.; οομιδί6- 
ταῦ ἢ τοδροοϊίηρ, Ρἢ]]. 33. να4ᾳ., 97 84. 

ῬοΟΤΒΟΏΔΙΪ οἵὗἩ αυά, υκΚοὸ 380, 2 Ροὶ, 1ὅ. 
οὔ το ΗοΪγ ϑρίτγίιι, Ασίδ 817, 290 δᾳ. 
οὗ δαίλῃ ; 66 ϑιαΐβδη. 

Ῥόύβοόηβ, τοῦρηοοί οὗ, Κουλ. 99, 944. 14 5ᾳ., 78. 
Ῥετπροοίνθ Υἱοῦ οὗ Ργοόρθοου, Μαῖς. 420.54. 
Ῥοτγνυοζαείου οἵ γοϊ!  σίουβ 16, δέαιτί, 121, 1928. 
Ῥοδιίϊθποο, ον. 174, Νοία. 
ῬΕΤΕΗ, ΒΙΜΟΝ, Ὀϊσαταρμίοδὶ δκοιοῦ οὗἁ 1 Ῥοὶ. 8 μα. ἢΪ6 ΠΆΤΩΑ, 

Μαιῖ, 93, 182, ἈΓαεῖς 27, 2 Ῥοί, 10: παιροά ὈΥ ΟἸ γτίδϊ, 
Φοόοδη 98 βη.: ἃ πδᾶνο οἵ ΒοιΠβαΐα, Μαῖξ. 1δ8, 1 Ῥεῖ, 8. 
ἮΪ9 τολιτίαχζο, Μδἷ, 158, εκ 29 δᾳ.; Βοαϊίης οἵ Ηἰδ 
τὔὰὔἶίο 8 τιοΐπον, Μαῖ, 168, Μαγι 23, [κὸ 18; ο4]} οὐ, 
Μαῖιῖ 905. Μίασκ 20, 1ἴκὸ 8] βηη., Φοθ τ 93 βη.; σὨοθθῃ 
δῇ δροδίϊο, Νἶαεϊ. 181 β44., λἴατι 97, ΓυΚο 98 Βα. ; ψαὶκο 
οἵ πο πδλῖοσ, αι. 27] βηᾳ.: "ἷ8 ουοηΐοδαίοη οὔ Ομτίεῖ, 
διε. 293 σᾳ4., λίαγϊἶς 78 βη., υκΚὸ 149; δὲ ἴηο ᾿Ἰτληβῆσι- 
ταιίοη, Μαῖς, 807, 310, Μίατκ 80 κηᾳ., ζΚ9 163, 2 Ῥοί. 
19; του κοβ δηὰ 18 τ Ὀυ κοῦ, Μαῖῖ, 802; ἰφ ἀθη δὶ οὗ 
ΟὨ τες, ἰδ. 497 δηᾳ., ΜεΤὶς 146 5Βα., υΚο 341 κ4., 363 ρβη4., 
ΨΖοδπ δδ3 6η4ᾳ.;: ποιιηάφ ΜαΙοδυα, Ἀΐαιὶ, 486, 4851, Φοδη 
δέθ ρα 18 γοροηίληοο, Μίδιι. 499, Νίασις 147, 1,ΚΟ 
85δ; ἷϑ τἱ εἰς ἴο ΟὈ Γι 8 ἰοΡ, Ζο ἢ 604 54. : Δρροδυ- 
δοοα οὗ Ομ τδὶ ἴο, υϊκὸ 392, ϑο!!η 630 ρα Ἵ Οὐς. 810; 
ηὐποδίϊοῦδ απὰ οοματιασμδ οἵ ΟἸτίδί ἴο, οὔη 638 Βη4ᾳ.; 
Ὀ16 πλλυίγτύοπι [υγοϊο]ὰ, ἐδ. 640, 032 ; το. παοϊδιίθα ἴῃ 1110 
τοὐ εἰδῖίτυ, ἰὁ. 642; Η18 ἥγεϊ δἀάγοθο ἴο ἴπ6 ἀϊδείρ! θα, Αοἰα 
ΦΟ; [8 δάἀάγοβθ οὐ ϊθ ὅδ οἵὗἩ Ῥοηϊδοοπε, ἐδ. 39 βηᾳ.: 
8.6818 ἃ ἴ4π|6 τηδιηι, ἐδ. ΘΖ 54. : ϑοοοηὰ δάάσϑβο, (δ. 67 βαᾳ. ; 
διτεαὶ οἵὗὨ ἰὁ. 72 δα. ; ἷ8 Δ ἀτοαδ ὈΘΌτο [Π6 ϑαημοὰ 
ἐδ. ἐδ. ; τοῦυκοα Απλοΐλθ δπὰ ϑαρρδίγα, ἐδ. 86 βᾳῃ.; 
Υἱοὶ δ Καὶ ἰνατία, (ὁ. 146: ΓοΌυκοδ Ββίπιοη Μηρομ, (Ὁ. 147 
βηη. ; τνἱπί! σοπατοχαῖ δ ἐπ «“2υἀ66., ἐδ. 18δ μᾳ.; 6816 
Ἐπ δαδ, (δ. 186, 182 ; ταίφου Τα ϊτἢα, ἐδ. 187 δα. : μα νἱϑίοη 
«ι. ἐδ. 194 πηη.; γἱεἰιξ Οοτοοὶίυδ, ἐδ. 200 δ44., 
209; δαάσομι ἰο οοηυτοκχδιίίοῃ αἱ σθδασιδ, ἐδ. 202 δηᾳ.; 
ξΤοργογυθὰ ὮΥ (ῆ6 στο δὶ 7Ζογηβαΐοπι, ἐδ. 211 βη4.; 8Ι- 
τοσὺοα Ὁν Ἠοτοῦ, ἐδ. 227 δη., 2323 κα. 16 πισγβου υὰϑ ἀ6- 
Ἰνόσβησθ, ἐδ. 228 δᾳ., 232; Ὠΐ4Φ δαάτοδβ ἴοὸ ἔθ σὨΌΤΟΝ 
ἘΡΉΓΟῚ ὦ, 219 ΞΏ ΡΣ ΕΣ δῶν ΘαΙ. ἰφὶ 544., δ9 
8η.; ὁ Βοτῃο, οἵ. τ: πα τοδροσῖ" 
ἴῃ, Φοῦπ 427, ΜΝοίο. Εἰ ΠῈΣ 

- σπαππίατσα.- ἡ διΔά 60 ΟΔΗ 66 ἴῃ, Ἀΐδτξ. 8502, 64]. 46: Ηἰφ οἶασδο- 

ον, Τῃἴκο 96; ΟὨΥΙδ Ὁ ΟΒΙΘ ἕοτ, ἰδ. 78 βᾳ.; νἷ5 οοπδάεηοσρ, 
λῆαιι!. 212; ὨΪΒ ῬΑΓΙΥ ἴῃ [6 Οοτγητδη ΟΠ γοῖ, 1 ΟΟΓ- 
8 5Βη., 28 δ4.; δροβίοϊο ἀθντοϊοριμεης οὐ, Ἀἴαϊί. ΒΗ., 
1ακὸ 19 σᾳ.; ΒΌΣΔ οὗ, Μαιι. 304: εἷδ ἐπ.4}}}0}}1 } 
Ὡοῖ Ὀσούθῃ, ἰδ. 800 ; ουηξτιδίδα τὶ [ἢ “οΐη, Φόμη τ" δα. ; 
πὶ υὐδλ6, Ναιί. 499, Μίατὶς 147, Φοη 4, 8 κα.; πὶ Γο- 
Ἰαϊίοη ἴο Δίμικ Ὲ κοῦροὶ, Μετ 6 Βη4., 62, 1687; χηΐγϑοῖο5 
οἴ, Αςία 62 544. 90, 186: ῥγίτηδοῦ οὐ, Μη. 182, 293, 290 
5η4., 800, 321, 809, 806, Ἀΐατκ 19, νυ 97, 340, ϑοη ΖΗ, 
Αοῶ 19, 147, 66]. 41; Ηἷβ Τα ποδα, Μαΐς, 319, 320 : Ἀνἷα 
οοπάποϊ πηάοῦ γοργοόθοῆοθ, Ας 218 5ᾳ.; ποῖ δχοιηρῖ 
γοῖὰ τορτοοῦ, δΝίατι. 829. ἰδ 66}-ὙΠ[Π Ψοἢπ 408, 416: 
ὯἘ16 {γυ 7} Πθ88, Νἴδες, 364 ; δὴ ἱπιαμβο οὗ ὸ τϑωὶς ἰῃ 
ΤΑΙ, ἐδ. 2718.» Ἀν 8 γδ68], Φολη δ46. 

, ἘΡίβι1 68 οὗ, Βομ). 1 δ5ᾳ., .68. 6 54. 
-- Εἰταὶ [16 οὗ, ΔΙ γαἰβ οὗ, 1 Ῥεΐ, δ δ4.: [5 οὐδ- 

τιαῦϊογίδι οδ, ἐδ. 6 64. ; (6 οοηἰοηίω, ἐδ. δ δη. : ἀδῖο οἵ οοσὰ- 
Ροπίϊοη, ἰδ. 9; ἰὼ5 κοπυ  ὭθΠοΒ6, ἐδ. 8; τοδάουβ οὗ ἰὸ. 7 
δα" ῬΑΓΤΔΙΙοἷβ τὶ Ερ. ἰο 129 Βοτηλπκ, ἐδ. Ἴ ; {18 ΒΟΟΡο, 
ἐδ. δ᾽; ποτ οη, ἐδ. 9 ε4. 

, Ββεοοπὰ Ἐρίδφιϊο οὗ, Θμαϊ γαὶβ οὗ 3 Ῥοΐῖ. 8 5η.; 118 
οοὨρηΐδ, ἐδ. ἐδ.; ἀαῖο οΥ̓ οοτηροδί(ίοπ, ἐὖ. 8; [16 σϑηυ- 
ἴΏθηθδ8, ἐδ. 4, 22 ; 8 τοϊ δίϊυηῃ ἰο Ἐρ. οὗ δυάς, ἐδ. Ἶ, “υ)ὰθ 
Ἴ δα.; οὐ]οσὶ οὗ, 2 Ρεῖ. 8; ἩΟΓΚΒ ΟΝ, ἐδ. 8. 

ἘΒΆΕῚῸ Θοὰβ ἀθα! ίημα τ ῖτ}, Φοῦη 391, Βοπι. 814 νη4., 
Βα. 

ῬΠ ΔΙ ΒΑ  ππὶ, ΤΉΚ6 27, Ποση. 139. 
Ῥμασίθοοβ, ἴπ 6, ἀοθοσιρίοη οὗ, Μαῖξ. 70 64.: ὈΪΔδΡμόσην οὗ, δ. 

111: ἰροῖν Βοβι Υ̓ το ΟἸτγίδὶ, Μαῖς, 218, 225, 216, 338, 
402 5ᾳ4ᾳ., Ματκ 31, 82, 6ὲ, 14 δᾳ.; τοργονυϑὰ Ὁγ ΘΟ τίαξ, 
Μαῖϊῖ, 226 βα., 408 βα., Μασκ 126, [ἶκο 100 βη4.: ΘΧΟΙ- 
εἶσαι οἵὗὨ, Μδει, 224. ἢ οἵὗὅ, ἐδ. 1.9, 289 5ηᾳ. ; το- 
ΡῬτουορὰ ΡΥ Ψψοδιη, ἐὺ» 226; Ἰοανθὴ οὗ, 1 190; τΠοῚΓ 
ἀἰδρυῖοθ ΟἹ χηδττίαρο δηὰ ἀΐνοσοο, δῖδιξ. 338 βαᾳ. ; οοσὼ- 
Ῥαγοὰ στ βαάάυοοθοθ, ἐδ. 409: δβοδβοοῖβ οὗ, ἐὁ. 838; 
ὙΓ5Ὲ ΚΒ οὗ, Ἀἔαγι θ4 δα... 0Κο 190. 

ῬΉΞΕΒΕ, Βοπι. 446 βᾳ. 
ῬΏθηΙιςο, Αςῷα 210. 
ῬὨΠΠΔ ΟΡ μία, πον. 123, 132, 409. 
ἘΠΕ ΔΒΤΈΤΟΙΤΙ ΟὈτσιίδη, μυκο 174, 46. 67, 68. 
ῬΗΠΓΈΜΟΝ, ῬΈΪ δι. 4 δα. 
---“----.--- ῥβα! ορίκι!ο ἴο, 5. δοδίϑιο ὁμδγλοῖοσ, ΡΒ θη. 

1: Θηδὶ γεὶδ οὗ, ἐδ. 9, Βοτῃ. 25 : ου]Ἱοκίατη οα, ΡΒ ΘΠ. 1 
8η.:; ἰϊδ χοπιυιίΐηοηοδα, εὖ. 1 δαᾳ.; οοηΐαΐηβ δΒΌΡΕΔ 06 οὗ 
Ὧ8ο νὰ ἐδ. 26,; ἐἴϊα οσσδβίοῃ δῃα οὐ͵οςί, ἐδ. 6: 115 ρο- 
εἰίου, ὁ. Ϊ, 4 τοϊδιο ἰο δἰαυοσυ, ἐὐ. 29 βη4. : ἐπι 
διὰ μίδοθ οὗ οοπιροσίτίοι, ἐδ. 8 δ4ᾳ.; τψοτκο οη, {Ὁ. 8 
Βα. 

ῬΉΓΠΩΙΡ, ἐδθ δροϑδὲ!ϑ, ἢΪ5. παῖηθ, Μαϊ:. 182 : Ὠβν Ἱγ οὗ ἐδ. 168 - 
οαἰϊγης οὗ, ἐδ. 182, ὕοδη 94: Ὠί8 ομδγαοίου, Ψᾶκο 96: 

οὴ5 τοδροοίΐηκ, Φοἢη 94. 
. 0 οΥὐδηρο δε, Αοῷ 105, 142: ὯΪΐθ8 ἀδηρμίογα, (δ. 

8384, 386; Ὠ]6 ἰηϊογνίον στ ἐπ οαπποῖ, ἐδ. 1δ5δ δη4.; 
ταίγδοϊοθ οὗ, ἐδ. 143; Ὧ[8 ὑτοδομίηρ, ἐδ. 142; μί8 τοϑί- 
ἄθῃοϑ δὲ ἐὃ. 8384. 

, [89 ἰοΐγαγοῦ, Μεῖί. 04, 2602, 207, 1.01 δέ. 
Αςοὰς 8023 54., ΡΏ]). 6, ῬὨ]Θηλ. 6: σοηγνογβίοῃ οὗ ἐδιθ 

αἰϊοσς δὲ, Αςίδ 907, 309 : οδυττα δὲ, ΡΏΠ]. 7. 
ῬΏΠΕΡ 

ῬΕΣΙΡΡίδηθ, ῥα} ορίβε]ο ἴο ἐδ, Δῃδὶ γε οἵὗἨ, Βοχι, 22 5α., 
ῬῺΠ]. 8 δᾳ.; 115 δυΐμποτ, ῬΙ.Η]. δ. ΘΠΔΤΆΓΙΟΣ δὰ ἢ ροτῖ- 
ἔδηοο, ἰδ. ἀ, εἶπ δηὰ οἵ οοτμροοίτοη, ἐδ. 8: [19 
πηΐγ, ἐδ. δ᾽; τσοῦκβ οὐ, ἐδ. 8 6η. 

ΡΗΙΠΙΡΡ ἡ, κκο Ἠοτοά. 
ῬΗΙῸ “085, ᾳυοίοα, Φοδπ δ1Ὶ, δδ 5ᾳ., 64]. 122, Νοίε, 

Ηοῦ. 98, Νοίο 
Ῥπϊοίοκν, ΒΙ]| Δ], τνοσκ8 οὐ, Μαΐςὶ. Ἱ, 11. 
ῬὨΠΟΘΟΡΏΘΓΕ, μορέδιοη, δβαυϊηρα οὐ Μαῖς. 1(6:; τοῖν Ῥτοοορ3 

οοπιραγοὰ τ ο|ὰ (ὸ ζοδροὶ, μυκο 106: Κποπίοάχο οὗ, 
οι. 82, 84. 

ῬΈΠΙΟΔΟΡΙΥ, [16 γοϊδίίοα ἴο (τ διδη ἵν, Αςὶβ 8527, 1 Οὐγ. 42, 
48, Νοίο, Οοϊ. 49: οὔ [9 ἘΡΙοΌΓΟΘΠδ δηᾶ ϑδίοίοβ, ΔοΣ 
823, 8327. οἵὨἁ το ὅτοοκα, ἐδ. 897 ; ἀἰϊτέπο, 1 Οοτ. θά. 

ῬΒΟΟΙΟΝ, νὶὐ οἵ, Ἱ Ῥοι. δδ. 
Ῥμορηίοίδην, Νίδιι. 281. 
ῬΗΟΤΙΝΑ, Φοδη 164. 
Ῥὰ Αςῶὼ 298. 
ῬησΥ ἰδῆ, Οὐ]. θ κα. 
ῬΕΥ] δοίογυ, Μη. 410. 
Ῥίιοΐοτο οὗ τηϊσλουϊουδ, [Κο 140. 
Ρίοοο οὗ εἰγόοάκῳ τδρ ι 819. 
Ῥίοοδδ οἵ δ] νοσ, ἐΠΙΣίγ, ΜΓ. 464. 
Ῥιοείσηυ, δῖοι 29. 
Ῥιοῖγ, δροδίοης, 1 Οογ. 108, Βουδθμοϊᾶ, Τίπ. 33, 
ῬΠΧΑΤΕ, ΡΟΝΤΙΞΒ, τοϊκη οὗ {π|κὸ δέ; εἶα ομαγϑοίου, ἐδ. 3600 

8ι16 το ϊ δ οπ5 ἢ Ἡοτσοά, ἐδ. 362, 363, Ἡδθγοα οοπὶ 
(ο, Μετ 58; ΟΠ τίσι 8 ττίαὶ ὑεΐοτα, Μαῖε, δ08, 612 βηᾳ 
λιν 148 δβη., ἴλικο 859 δβᾳ., Φοη δ63 δαᾳ.; κπδὲὶ οὗ 
Φοδη δ63, δ66, δ68.; εὶα ψι!ο, Μδιί, δ11 84. 

ῬΙΠΔΥ, συτηθο ἐς] τηοαπίηρ οὗ, Βδν. 29, 131. 
Ῥιηπδοῖο οἴ ἔπ 9 16 π1}}6, δὲ6 ΤΏΡ ]6. 
Ῥιρίηᾷ κὲ τηδετίαχο ἀδησοῦ, Ἀΐδιι, 208 54. 
Ρὶε, μΒοϊήοποδα, ἔσΥ. 198. 
ῬΊδοϑ οἵ Βοηου, Μαοΐςὶ. 363. 
Ῥίδευο εἱ Οδσί!ιαζο, οοηδυοί οὗ ΟἸ τί διίδοδ ἀπείηκα, 11 8. 40. 

. 
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ῬΊοστηδ, δοοίτί πο οἵ 6, ἤοτα. 203. Νοίο, 207. 
ΡΙΑΤΟ. ηποῖοά, Μαῖε. δ11 5ᾳ., ᾿ακο 373, Βοια, 162, 1 Ῥοῖ. 

43, 55. 
ῬΙοασίης τηοη, 64]. 20. 
ῬΙΠΙΝΥ͂, αιοῖοά, Ρμίϊοαι. 7, 25. 
ῬΙυοκίης οὗ σταίη δι ονϑά, Μαι, 916, 
ΡΙαΓΑΙ, τποοά ἴυτ οἱκι ας, Μαῖς, 808, 
ῬΙΌΤΑΆΒΟΗ, ᾳυοῖθά, Βοαι. 101, 1 Ῥοξ. δὅ. 
Ῥοάε, ἕυϊκο 259, 
ῬΟΘΙΓΥ νδοτοῦ, ᾳκὸ 39; [ὃν τοϊδίου ἰο ΟὨ δε δη  Υ, Μαίὶ. 

ΧΙ , 8η. 
Ῥοοσίδ ᾳυοϊοά: 

Αάπλτῃ οΥ̓͂ΒΕ. ΥἹοΐοτ, “0 Βὴ ἰχΧ.ς 
(Ἰδυά 5, ἐὐ. ἐζ.; 
ΟἸοδηῖμοδ, Αοία 225. 
Οὐ]ογίκζο, ΘΔ]. 62, Νοία; 
ΟὐΡΟΥ, 64]. 14,151; 
Ῥαπῖο, Ηδ. 89, 
Ἐρἰπιοηΐάοο, ΤΙ. 9: 
Ἐπτί ρίδοο, Ποπι. 100 θα. Σ 
Οὐ θέ, δε’ οοίμο,; 
Ἠγδοτι, “0 πη 491, 6483, δΤΊ, ΘΟἹ, ὅκα, 100. 
ογδοο, 1 τ, 291, Νοίε; 
Φανοπαὶ, σοπη 0, δοία ; 
ἘοΌ]α6, ὐ. 650; 
ἘΠορείοςκ, Βοπὶ. 96 ; 
ΚΏδΡρ, “Φομη 157, οίδ; 
1δῆμο, »ίατι. 2190, Νοίφ; 
1 ϑηδα, Φοθη 390, Νοίθ; 
ἽΠΠΟΙ, δε ΜΠ Πίοῶ ; 
ΟυΥἱά, 1 Ρεῖ. 16: 
Ῥοϊ]οοῖς, Ηον. 417: 
ΒΙοκοτῖ, Μδῖι. 60, Ζοδη 102, Μοΐθ; 
ΒΟΉΠοτ, Μίδες. 215, Αοἱδ 406, Βοχη. 90, 3521, Νοία, 

Βον. 807, Διοία. 
δῖ. 890, Τπἴκὸ 18, Βοτα. 152, Νοίδ; 

Τιιοδϑα. 118, Νοίο, 345. 81; 
Βορ)ιοοῖϊοα, Βοπι. 101, 122; 
Βιγδυβα, Ζ0ἢη θη, δοίδ; 
ΤοΡΙδάγ, εὖ. 697; 
Ὑοποπίία., Ἑογιαποίαμ, {ἰζ. δδ4: 
Ὑιγκ!, Πακὸ 255, 9448. 108; 
ναι, 90} 5697. 

ΞΞΞΞ οι ᾳυοῖϊθὰ ὮΥ Ῥδῦϊ, Αοἱϑ δ05, 1 Ὅον. 331, 
τι, 9. 

ῬοΙΠΓΤ, σπυγοῖ, Βοπι, 3857, 
ῬΟΙ ΤΟΘΚ, ΒΕ... φιοιρά, Βον, 417. 
ῬΟΓΥΟΑΈΡ, ᾳιοιῖοά, Αοἰᾳ 163,1 Οον. 18, ΟοἹ]. δο. 
Ῥοϊγκιων, ἤγοῖ ἰηδιτοῖοα, Μαῖς, 839; ποὲ δρργουφὰ ὈγῪ Ουά, 

ἐδ. 3Α1, Ἐρὰ, 20θ. 
Ῥοηῖακ, 1 Ροῖ, 12. 
Ῥοοὶ οἵ Βοϊποπάκ, οε6 Βοίδιοοάδ. 
--- οἵ Β[]οΆτῶ, δε6 8116 π|. 
Ῥοοσ, αἰγὸ ἴον ἴι)6, ΤΊνοδα, 158 64., ΤΊπι, ΟἹ, 726. 82 κἡ.; Ῥτοδοἢ- 

ἐπα ἴο τἴ8ὸ, Το 119; ΡὈΓΟΥ ΟΏΘ ἴη 1.86 ΦΑΣΙ σΒΌΓΣΟΣ 
ἴοτ, 1 Οογ. 854 6. 

Ῥορο, ἴδιο, οἸαἰπιθ οὗ 1 Ῥεῖ, 87; οοποίδοτοῦ δὸ Απις τίσι, 
ΤΏ Βα. 19.4.2 δοουϊλῦ γόνος οἱ, Βδυ. 261, Νοίφ; Ὠἴσ ἀο τῃ- 
ΑἸ] μτοῦκυγοά, (ἰδ. 296. 

ῬΟΡ Μαῖὶ. 412. 
Ῥοτοῖ,, βοϊουμοπ β, ζοδη 830, Αοἱἷξ 66. 
ῬΟΒΟΙΌΒ ΚΕΒΤΟΒ, Δοίε 426, 430. 

“» 

Ῥοίε, Ματὶκς 66. 
Ῥοίτογθ᾽ δ], Μαεῖὲ, δο0ὅ. 
Ῥουηά, Μαείι. δ56 463, δ96, ὃ 

ῬΟΥΟΓΣΊΥ, ποῖ Θαδϑη [Α}}} οΥἱ, οὐὁ τοοτϊοτίουα, 31.425. 78, 131: 
γοϊαθίατυ, Μαις, 8546: οἵ Ομγίοι, ἃ Οὐοξ. 141, 147: οὗἁ 
ΣΩΟΌ Κα, δι. 3546: οἵ σρ᾽τὶϊ, ἐδ. 102. 

Ῥοπνοσ, δ δἰἐτί Ὀυϊο οἵ ῥοίτν, Μαῖιὶ, 492; κἰνοῃ ἰοὸ [86 ἀροϑ- 
Ἐ]6α, (2. 181 . ορί γίτιδ!, ἰππογοηδ ἴῃ ἢσπιδη ΒΕΡΟῚ 

. ο Ἢ 41}; ποιθδὴ ἴ0 ὮΔΥΘ ΟΝ ἴδ Πφϑά, 1 Οὐοτγ. 226 
1 Οοτ. 39, ον. 236: οὗ 186 ἱ, δδὸθ Θοοροί; οἵ 1809 
Ἐσδγ5, 246 ΚΟγθ: οὗ [06 Κίωρβοιη οὗ Θοά, 1 (ον. 108. 

Ῥονοτα, ταϊγδου! οῦδ, Μδγὶς 161 δ84ᾳ., 168; οὗ (89 αἰν, ΞΡ, 78. 
Ῥεωίος, οὶ 906. 
Ῥηοιοσίατι, Μαῖι. δ13, ῬΏΠ,. 20. 
Ῥτγδίδο οἵ αἀοὰ, Μιεῖι, 379. 
Ῥγαγοσ, ΒΡΉ. 129 βᾳ.: δατϑοιηϑθηΐ ἴῃ, Μέαϊξί. ΩΣ 

8Ὲ διοοϊηρδηϊηϑηὶ οὗ, ἐδ. 123: δσποῦο ἴο, {6. 142,1 
84., 232, ἴλιῖκο 181, Αςοὶς 82, 2 ον. 206, 44. 44, 111, 141 
δῷ. ἢ ἦσθα 176, 177 ἐη.. ον. 204, Νοίδ; Ὀδποδίθ οἵ, 
ΡΊΉΙ. 88: Ἰατείω! ἐο δϑάτοδϑ ΟὨσίφὲ ἰῃ, 2 Οὐν. 206 : πὶ ἔπ) 
Ὥδιὴθ οἵ ΟΠ τίει, δοδη 439, ΤΏοϑο. 120: 1 ἶο ἕγοπι 
πο ΟἩτιδείδη, Πᾶκοὸ 13]; οοηδάδηοο ἰπ, δαιι, 143,1 
Φοῖη 123, 170. τ ]ιθη ΟΥὙἹ], 068. 111; (ἢ πὶ, Μδις. 381, 
Ἰατι 114, Ἱμείκο 283 Ὧη., ὅι5. 44 κη4ᾳ.; διδίίηςχ δὴ δο- 
σου ρδηϊπϑηὶ οὗὅ Μίδιι, 128; ἔοστη9 οἵὨ, δ. 1294 64. - ΔῊ 
αἰὰ ἴο Κτονι ἰη τνἱτίυο, Αοἷφ δ8: Βοῦτ οὗ ἐδ. 9 ἰο : 
Βυν᾽]οοῖῖνο δηά οὐ οϑοῖϊνο ἱπδῶοποο οἵἁὨ Κο 180, Φάτηθο 
44; ποοϑὲ οὗ ἰπεοιγποι ίοη ἰπ, 0κ0 181], οι. 21 

. ἬΝ κἰπάδ οὗ, Τίμα. 25; ἠδίατο δπὰ οὐδ 96 οἵὗἁΤ ΜΝ οιί. 
1486. ποοά οἵ ἐδ. 142, 1719; οτᾶοσ ἴῃ, ΟοἹ. 29, ΒΡ᾿ι. δ᾽: 
ῬδυῈ δοϊπιλίο οἵὗἡ, ΤΊοδα. 18; ρϑυδουογωπμοοθ [Ὡ, [210 
180 δᾳ., 211 5ᾳ.; 41} Ρ᾽δοϑα δῃι (θὰ ἕοσ, Αοἱϑ 810; ρουΐυτο 

Ἀεὶ 315, ΕρὮ. 120 : μοπεῖ οὗ Αεὶδ 212, 
οὐ Γοροζιτίοη ἰη, δόκει, 12}; βεοζγεῖ, τι. ἐς 

Ἐ ἰπ, Βοπ;. 216 84.:; πποδαδίημ, ΤΏςοι. 
Ἐρὰ. 5. 

1 Ἶ Τ1681}5, 
26: [0γ [9 5 εἰς, 742. 1325 βα4ᾳ. 

Βδίηϊδ, Ιου. 42]; οὗ δίοριοι, Αςῖδ 135 εᾳ. ; οὗ ἴνο οἵ 
(γοθ, Μαΐξέ, 330. ἔ 

--ὄ.--- ς. Το Μαιι, 122 φηᾳ., Τὸ 179 κηῃ.; δὃσ- 
ΣΤ ροιηδηΐ οἵ, »ῆλιξ, 128 δα. [18 ᾽ὲς 46 ἃ ἴοτχηυδ, τῶ, 
124, [κὸ 180; {8 Γοδοι πῶς ἰο Φον δ ὑτατοξζα, 
αι. 125 . οα]οά τὴ Ετϑειεεῖ ΤΩΔΤΈΥΤ, ἐδ. 125, 128: απ- 
θῸΓ οὗ ροιτίομδ ἰῃ, ἐδ. 125; Τςοταρασοῖ νὰ ἴδ Βορὶ;- 
τυδεα, ἐδ. 124 ; τηδόο [6 οςοκδβίοη οἵ σδίγίίο, (δ. 125: τὸ. 
ξοσϑησθ ἴο {πὸ ὙΤΙΏΣΥ ἰη, ἰδ. 124; ἱττῖοϑ Ἰδεκῦς, ἐὖ. 15.; 
τῆ ῦς οὗ, αϊτο 180, 181 ; ποῦ οὐ, Ἀδις. 130, 1, 180, 

ῬΥΦΟΏοΓα, δεο ἈΠ ηἰδίογδ. 
Ῥτγωδολίηκ, δροδίοϊο, 1 ΟὐΥ, 68, ΤΠ οαα, 43 δᾳ.. Ομ τίσ» τοι μοὰ 

οὗ, ίδι!. 233 βη4ᾳ., μΏϊκο 72 δᾳ.; ογάνἰποὰ ὉΥ Οὐ τίας, 
Μαῖϊ,. δδ7 5ᾳ.., δθ2 5δη. Γπκὸ 400 δ4ᾳ.: ΟΒτίοὶ ςετιοϊδοὰ 
18ο ἐδοῖιο οὗ, 4]. 66 να. ; υγ Οοσίδι ἴο σρίτιϊβ ᾽πὶ γείδο, 
1 Ῥοῖ. 63 8ᾳ, 66, 67 544. 76; ποτ ἰδο ἀπὲγ οἵ Α]ῖ (Ἀ τγίο- 
[ἴδπδ, 2 (ον. ἴθ; ἀΠ ἘΠ υ εἶ. 6. ἐπ, ἐδ. ἐδ. ; ΚΑΙ τδ6 σά 
οἵ, 1 Οος. δ0, ΟΟΪ. 14; ἩΠΘῺ ΔΟΟΔΡΊΔΌ]ο ἰο Οοά, 1 Ους. 
66: υ»ἱδοοὰ ὺγ ΟἸ τίδὶ δθονο ποαϊΐος, Ἀζατὶ 24: [ζ 1 
Ῥοτίδῃοο, ἤοτη. 313 δᾳ.: οὔ Φοβὴ ἴὃὯο Βαρμεί, Μδῖςι. 9 
8η. ; ὉΥ ἰαγιηδῆ, ἀςῷ 1έο, 217; πιοάεδα οἵ, ἐξ. 953 Βᾳ.. 1 
Οον. 42, 48, 1δύ, 802, 2 Οος. 42. δ0: τποῦῖνοδ ἴο ὃθ υδοὲ 

ῬὨΠ. 96; ορροσίοι ἴο, Αςἰς 14: ῬαΌ8 τ᾿ οιμοὰ ος 
1 Οογ. δὺ δᾳᾳ.: Ῥτοραγδίίου [ογὶ 7 τ 68]109, 106; 8 
οἵ 1) τεεϊὴ οὗ ἐπ μοσροῖ, 64]. Ο(; ἴο εον-- 

δᾳ.; ττταρα μοὶ ὦ οὐξᾶξο ἕο, Τί τὸ 
οἵ, οι. 191 

Ῥτο.οχίβδιουςο οἵ βου], Φοδη 306. 
Ῥτορασαιίίοη, ἀδγ οὗ, Μαῖὶ. 466 54., 537. 1.ὉΚὸ ΦΟΒῸ δ. 

ἴοΥ δὰ οἴδοο, ΗοὉ. 106: (οῦ δρεακίηρ, λέφδις. 100. 
Ῥτνοδυγίοταῖο, πο υτῖου, οὗ ἴηο, Αοἱ Ζῶ, 1 Ῥοῖ, 87. 
Ῥτοθγίογοδδθοδ, Τιτη. ὅϑ δβ. 
ῬτοθΌγίοτα, [δἰ ἰτυϊίο υὗ ἐμ οὔδοοσ οὗ Αοἰδ 299. 1 Ρεὲ. 87: ἀ- 

τίο86 οἵ, ΤΏραν. 96,1 Ῥοῖ, 86; ἐδεὶγ τοϊδιίοαι ἴο υὐδιορα, 
Αοῖ 223, Το86. 96, Τί. 81, 1 Ροὶ. 86. 

ῬΓΟΘΟΏΌΥ, ΡΏΙ], 46. 
Ῥχουθαὶ, κει. 818, Βοσι. 67. 
Ῥυϊάθ, 944. 122,1 Ῥοῖ. 89 ρα, 92; αν γϊξυὶ, 1 Οὐτ. 99. 
Ῥτιουϊδοοί, [16 οτ σίπ, Ἠοὺ. 108; πδίυτο, εὖ. 1.27 βορ.; δ- 

Ῥοϊπίτηθπὲ ἴο ἔδο, 1δ. 104. 
ἸΝ Ὁ ΟἈΠΕΕΙΑ ΙΝ 20δ, ον. δὲ, 190, 158, 1535 μυᾳ. 1 

Ὦ .Φ 

Ῥε οὗ, Ἰάδιι. 67, ἔκικο 16, 62: οἴκαδθοα οὗ [μ8κο 15: 
ὑμν τὴ πόθωι οἵ ΟἾτῖοι, Μδιὶ δυΣ, [αἰκὸ 8360. 

Ῥχίοθογ οἵ Ῥοῖθγ, δοο Ῥοΐοσ. 
Ῥτίησο, Ολεγί δὶ 4, ας 99. 

Οὐ ἴδ μονσεσα οὐ {πὸ δ΄σ, Ἐρὰ. 13 βᾳ. 
ἘΡΙΒΟΣ Ἐρπὶ 446 κα, Τίσι. 118.. 
Ρ Αοὶν 3..».ν, 841, 846, 1 Οοτ. 7. 
ῬγΙΘΟΏΘΣΕ, τοϊοαδοὰ οἱ ΤΉΜΕΌΑΥΝ, Νοεῖι. 610 δᾳ. 
Ῥτοδδείου δἴϊοσ Μδῖι. 2.3. 
Ῥτοοοσδείοι οὗ ἴπ 6 Ηοὶγ ΘΒοοῖ. ϑοδη 4δ0, 469, Βοεα. δ. 
Ῥτοοθεδίομα, Ὀγάδ)], ΠΑΝ 486 ε4. 
Ῥτοοοηδαὶ, ἀσῶ 243. 
Ῥτοοσυγεδῖογ, Μαῖιὶ. δο3, Ας 245. 
ῬΙΟΒΒΒΗΥ, Μαιέ. 116 βᾳ., ἤοπι. 69, 784. 157, 144, 145 ϑῃᾳ. 
Ῥτοΐδαδίου οὗ ὕμι}, Τ Ίτα, 1δ, 1 Ῥεῖ. δ9, 62. 

ἐπ Ομ τδείδη "δ, ῬὨΠ]. δ, 1 Ῥοῖ. 35, 32 20δ5 183: [8 
ξοοά δηὰ οΥἱ!, 1 Ζοδη δά. 

Ῥτοϊωἶοο οὗ δ} Ὁ, οι. 1δδ. 
Ῥγοιαΐδοα, οὗ ΟὨ τοὶ, Νῆαιι. 350: οἵ Οοὰ, Αςοῖα 29, Ἡδῦ. 12 οα4ᾳ., 

189, 1 σοι 177 ες: 
ἘΤΟΡΈΤΙΥ, ἀοοίτυσίίου οἵ, ὉῪ Ομ τἰδὶ, Ἀδεῖ. 851: 1 18ο εαττὰ, 

. 946 54.: Βοϊὰ ὈΥ το ῥτίεσιδ δὴ ξνὴῖεα, ΑΟδ δ]; 
ἴὰ τοϊδιίου ἴο παῖ, ἘρΆ. 174, 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἀοδηίείου οὗ 384. Βον. 12, 18: το- 
ῃᾷ, Μαοῖῖ, 430: ἐδομαίοϊοφίοαι, δεν. 18 βρῃ.: 

οδὶ ουπάδιοηβ Ἰπδρέτοιϊοω, 2 με γα ῳ 41]: εἶτοῦ 
[αὐκο 888; ἐὰ ἢ Νοὸνν Τεοσιϊδεδοί, 
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Τίῃι, δ0; Ῥουνεεατε Δηὰ ογο]ῖςαὶ τίν οὗ, Ἀδεϊ. 430 
δη.,. ἤον. 47 δη4ᾳ.: ὑγτοθδιοηδλιν 80 οὗ, 2 Ῥοῖ. 22; γϑεὶ 
δηά νογῦδ], Βδυ. 13. ἀἰδέϊη χυ! δ ο ἔγοτα τονυοϊδείου, ἰὅ. 
δ 54.: Βῃου]ά Ὀ6 εἰ ἰοά, ἐδ. 900; ἰγρίςοαὶ [ὰ} Π1ΠἸτλϑοΐ οὗ, 
}Μαιι. δ3͵ 63, 69 δᾳ., 240, 249, 271, 872; πηοοηδείουν, θοὨἢ 
864, ἐν γογΌα]ὶ {ε16]}] αϑηὶ οὗ, Μαι!. δἃ, 91, 
ἘΠ Ἀδὲ οὨ, ὑπ ίᾳ Ῥοι. 28. 

ῬΓΟΡΉΘΟΥ οἵ Αχαῦυπ, Αοἰα 
Ῥτοροοῖο τοδροςοϊίης ΟὨτίδι, Μοι. 220 σᾳ., ζακο 28,46, 282, 

8392, 395, 418, “οΒη 118, 396, Αςἰϑ 47 δᾳ.; ἰπίογργοῖϑα ὈΥ͂ 
ἴθ Ηο]γ βρίτγίιι, Μαϊξ, 221, Νοία; τοδροομης Φόομη ἴδ9 
Βαριίσθι, ἐν. 60 54. 312; τοδροοϊέηᾳς ἀοοίσιοίΐίίου οὗ 26- 
Τυδα οι, υἶτο δυ. 

Ῥτορίιοδυ, Βου. 22]. 
Ῥτγορδουγίης, εἰ{ἰ οὗ, ΤΠ οαβ. 98. 
Ῥεορμοῖ, ΟἸὨτὶδέ α6 ἃ, Αοὺν 206; Λα] 85 8, Βοτλ. 8570. 
Ῥχυρδοίδ, οοτηραγοὰ πὶ ἢ ἀροϑέῖθα, ον. 42 σα. ; οὗ ο1]10 ἀηἃ ὩΘῪ 

οοὐθηδηΐ, Αοῖϑ 222; ἀπεθ4 οἵἁ, ἐδ. ἰδ., 1 Οὐον. 257, 
Ἐρᾶ. 149; ἴα!φο, λίαίς. 143 κα., Β τ. 86: ἰῃδρίταιίου οἵ, 
2 Ροὶῖ. 21] ε4., Ηοὺ. 94; πειγάοτγοῦ οὗ, Μδεϊ, 413; δ0ΡῈ}- 
ΟἾτοδ οὗ, (Ὁ. ἐδ. ; πτὶιίηχο οὗ, ἐδ. 100 ; πδὸ οὗ [Π6 ἴουσα 
ἰπ Αςἴβ, Αοἰφ 22]. 

Ῥτορ[εἰδιίοη οὔ Οτίδῖ, Βοια. 252 βᾳ., 263, 1 Ψυδὴ 44 844. ; δέδ 
Αἰοποιμθηΐ. 

Ῥτορτγιοσ, σῷ 22, 
Ῥτοθοϊγίοα, Φονί, Μπι, 68, 8δδ.: οὗἩ [00 καῖο, ἰδ. 151, 166, 

916, Μαγὶς 113, μΏκο 1: τοδὶ ὉΥ τ.6 δ Μαιι. 
411 δα.;: οὗἨ ᾿ιδοῦθηοδα, ὦ. 1δ1, 316, μυκΚ91]. 

ῬΡυοθοϊ γειης δρί γι, δ αὶξ, 412. 
ῬΡΤοδο Υ ἰ9πὶ, (Ἰτ  οἐἴπη, Βοπι. 413, 417, Νοίο. 
ῬΡχοδοῦςδο, Αοια 304. 
Ῥτοϊροικίοῃ, αἰνίυο, Αοἷα 416. 
Ῥτοιοϑιίδη βι, α οΔΓΚΘ ἰμδὶ, Μδίι. 100. 
ἸῬΡχογοιῦα, ἀοδηϊθοη οὗ, Μαῖξ 235 “α.: 180 οὗὅὨ, ὉΥ ΟἸτίδί, {ὖ. 

13ὲ, 2.3. 10 78; οἵ (δο 2ον5, Μαεί,. 134," 
Ῥτονυϊάϑηοο, ἀϊνίη., Ἀ[αι. θὅ, 268, ἱυκο 141; Βροοίΐαὶ, 1μυ1κ9 

113 σᾳ., 870. 
Ῥτουίηρ ΑἹ] ἰυΐοχπ, ΤΊιοαδ. 97 ε4. 
Ῥτυάδηοςο, Μίοί, 146, ΕΡὮ. 81, 198, 

τι γτίακο ἰανϑ οὗ, Μετ, 940, 341. 
Ῥοδίτη, ϑοοοηά, Αοἷϑ 80, 81, ΗΘ». 35 ΒβΒη4ᾳ.; Το δεοοτᾶ, 

ΔΙδιι. δ30; Βἰχίγ-εἰχίτη, Ενῆ. 146; ΝΙποιοῖι, Μαιὶ, 
404 94., Μαῖκ 1256, ἴλικὸ 313: ὁπ Ηυπάτοα Νιηῶι 
Αοῖδ 20; 09 Ηυπάτοά Τοηΐν, ὑυκο 8313; Ομο ΣΙαπάτος 
Εἰχιυοοπίῃ, Μαιξ, 388, 1αἶκο 503. 
Δυϊδβογδίν οὗ ἴδο, Μεῖι, 402, Βοιλ. 868 ; ̓πργϑοδίοσυ, 
πι. 26 Ἀερεκίδηίος, Κρκοὸ 814; Ῥαορητης, Αο 20; 

1δοῖγ γαϊυ ἴο συδοΣγίηκ ΟἿ γα, [Κο 914. 
᾿φρύμίεα βρρίμος ἀοοίϊσί πο οὗ, Βοπι. 203, Νοίε, 201. 
ΤΥ σΒοίοαΥ, Βιθ θοαὶ, Μαί:, 40,, »ασὶς 128, 

ἀοσέτίοο οὗ, Μῖμες, 40]. 
Ῥιιοϊοεηδίθ, Ασα 383, 
Ῥυθείοδηδ, λ[διξ. 118, 110; Ομ τίοι᾽ 5 δοδοοίδου τι, ὦ. 329, 

Τκο 3325 ῷ ὙΣῊΝ δάνίςο ἴο ἴμ6, 0Κ0 δθδ; ἐμοῖς 
τοραίΐδι!ο εἴ. 118, 329, 330, ᾿ῈΚο δ6. 

ῬυΒΙΙΌΔ, Αοὰ 

ον. 166; ΟὨγἰδείδη Ἰὰδα οἵὁ, Σ ΟὐΥ. 381: ἄοετθοδ οἵ, ἐδ. 
85 . Ὁν ὅγα, Μδιὶ. 246, 247; ἰῃ τῃ9 ἐατυτο νον], ἐδ. 

. υἴῦΓγο, ἀοστοοθ οὗ, Με. 211, Τ1Κὸ 206, 208, 
Βοπι. 96 84., 99, ὃ ον. 85 54.; οἴοτγη  ν οὗ, Μοτί. 228 δη., 
834 νᾳ., 450, Μανὶ 91 δᾳ., Εοπι. 189, ΤΠι685. 118, 122 δᾳ.; 
ὩΔΙίΌΓΙΟ οὗ, Μίασὶς 90, 91 8ᾳ.; οὗ ἴ86 μοδίδϑῃ, ΜΝίδιξ, 229, 
ΣΈ ΚῸ ΡΝ, ββτι 99. Ἶ ἌΕΙ Μεῖε 228, 

Ῥυτχδίοτγυ, ἀοοίσοο οὗ, ἀυχυυ,γοηίδ ἴον δηὰἃ δραίησί, ΝΜ δίς. 
οὐ, 534 δὴ 1αῖκο 256, 876, 8717, 1 Φοὴ 40. 

, Ὠοϊ Ἡδάοα, 1 Ραι. ΤΊ. 
Ῥαυτὶβοδίίοη, οἵ [Π6 οητοῖ,, 1 ΟοΥ. 118 ; οἵἩ ἴδ δου], ΗοὉ. 27, 

1 Ροῖ. 27, 29; Φονίδῃ ἰδ δὰ χίίοα οὗ, υκο 44, 1900, 
Αςἰία 390, Ηοῦ. 27. 

Ῥαυτίαι, ρα οὐ Ματὶς 81, Ζοβῃ 180. 
Ῥυγίιν, Οδγίδείδη, ΝΜ ῖὶ, 103. 2 Οον. 120, 1 Φοδὴ 95, 90. 
Ρυτγρία, θΚο 2568, Αοἱδ 305, Βονυ. 17. 
ἘΤΡΟΘΟ ὉΓ τνῦ; Ἰήδις, 826, 821, ᾶκο 808, Βοαι, 278. 8566 

66.108. 

Ῥαυξοοῖ!, Αςἰβ 470. 
ΡΥΒΒΗΌ.ΙΞΒ, δαοοδοίο οὗ 1 Φοόδ 70. 
ΡΥΓΗΟΝ, Αοῶ 808. ᾿ 

ὐδοόγι κοκίπιδ, Μδίς, 6883, 
ὈδικοΓδ, οΥΤῸΥ οὗ, Μδῖε. 106, 110, 
παγβηίδηϊΐα, ὙΠῸ ΤΙ οΒ5 οὗ, Μαῖῖ, 81, Ταἶκο 66. 
Ουδτγοὶβ ἰὴ (80 οτος, 548. 111. 

Ουκπίοτγηίοη, Ασα 228. 
Φυοϑη οὗ 89 δοπίῃ, ἈΠ , 226, 
υοποδίηξ ἰδ6 Βρίτίε, Τ.686, θ8, 07. 
Οιρδιίοηθ, ὈΠΌΘΟΟΘΘΒΕΤΥ, ζυκο 218; ἴοΣ βοϊξοχδεοϊπδλείου, 1 

Οὐον, 411. 
ΟΥΓΒΙΝΌΒ, ΡΌΒ. 801,., οϑηνυν Ὁγ, [0Κοὸ 81 νηᾳ. 

αὐ], Μαιί, 9δ, 410. 
δυθιπα, δοοο}θ οὗ, Μίαϊί, 11δ, μ01κο 49. 
δ0δ, ἴ. 113, ; 

Βα6οο, {πο Ομ τ βείδη, 1 Οοτ. 194 64.. 202 864. 
ΒΑΟΘΗ͂ΕΙ,, ἰαπιοηίδίίου οὗ, Μέμίι. 03, 60. 
ΒΑΗΑΒ, Μμέι. 49, δῖ, 714. 87, 89 Βᾳ. 
Ἑαϊτμηοηΐ, πο, Ματγὶς 81, Βον. 127, 1617, 190. 
Ἐδίη, δυιηυοϊ δπι οἵὗὁ, Βον. 19. 
ΒΑ ΌΟΥ, ΒΥ προ] δε οὗ ἴΠ6, ον. 16 Βα., 19. 
Ἀδιηδῃ, Μαι. δ35. 
Ἐδιρδιδίη, 0 Κο 383, 
Βδκ, ἀἰδκραῖθ οὐ ἀΐδοὶρῖοδβ οοποογηίηρ, Ἀίδίς, 365 φη., 1χιῖκϑ 

310, 943; (ἡ 8 ογοῖ, Μδιι. 366. 
Βδιοηδιίδπι, οτἱζίηδι ὑγίποίρι θα οὕ, Μωγὶς δ.: ἃ τυδοῦϊγ οὗ 

άοαα, ΒΡΗ. δ“; σΟΠΙΓΟΥΘΙῈΥ νΐ τ, 2 Οοσ, 166, Νοίδ; ἰδ 
νἱον οἵ }υκιβοδιίου, ἔοι. 1839. 

γψαγίουμ, οὗ σοῖς Τοσίδηιοηῖ, Μδιί, χίχ. θᾳ. 869 
Τεχίμαὶ Νοίεσε, Ῥαδεΐνη. 

,----ὥ οἵ Ἐπρ[ϊοἢ νογϑίοπβ οὔ Νοὸν Τοσϊδαιοηῖ, 
Μαῖιξ. 90, 92, 112. 121, 169, 170, 176, 184, 205, 210, 
212, 221, 201, 265, 261, 216, 259, 293, 301, 8317, 8318, 822, 
382, 342,352, 8718, 388, 408, 420, 442, 441, 40Τ, 471, 485, 
490, δ01, δ0θ, δ10, δ19, δ85δ, δ44, 551, δύ, δ55, ὰκθ 11, 
24. 30, 38, 44, το 6Ι, 

ὅ9.͵ 8514, 860, 812, 426, 
, 458. 

ἈδΔ ἐπὶ ἴῃ ΟἸ γί δι πη ΠΥ, 1 ον. 98. 
Ἀοδιίδιϊο ἸΌΘΟΙΥ οἵ οὐαὶ βίη, ἤομι. 102. 
Βραδοῦ, γί κιὶ υδ9 οἵ ἰη το σίου, Τμ6δα. 132, 1 Φοδὴ 148 κη.; 

αι τοϊδιίίοη ἰο ἑα , Αοὺϑ 8318 δβᾳ., 320, 1 Οον. 64, Τί, 
16. [ἃ τοϊαιίοη ἰο ψ}}}, ΕΡΏ. 165. 

Βοδαϊτο, ὈΥ ποϊηἰδίοτβ, 1 Οον. 102 54.; νυ 6, (α], δ ; ταϊὰϑ 
οἵ, 1 οΥ. 26, 102 84. 

Ἐδοοποὶ δολίου νη Οοά, οσα. 1606 κη., 169, 2 Οοτ. 98 νᾳ., 1602, 
104 εα4., Ερῖι. 94, 102, (ΟἹ. 24 θᾳ., 28, 1 Φοδη 46. 

τοὶ αίουκ, Μδι, 16, 
Ἐοοζγοδέϊου, ποοὰ οὗ, Ερμδ. 194, Νοίο. 
ἘΒοά, στα ο] τη οὗ, ον. 11, 
Ἀοάοιηρίίοη, Μοπαῖο ἰδ οὗ ΓῦΚο 44. 
Βοαοχαρίίοι, δῆ κ6}9 δεϊοηδηξ οα, Τα 40, ἘΡΏ. 120, Τί. 

θδ: δῇμκοϊα οἱ διι)θοίθ οὗ, ΗοΡ. 60 δβᾳ.; Βοποῆίϑ 
Βοπι. 197 ; ἐπ Ὁ]οοῦ οὔ Οτίβὲ εσβοητίαὶ ἴο. ΗθΌ. 169, 
Ῥοί. 23, 25; οοπηθοίίοη ὙΠ} ογθαιίοη, Φοῦη δθ, Ἐρᾶι. 
66, 120; ο᾽θεηθηίδβ ἰη 1η9 ΨοΓκ οἵ, Μαίξ. 806; οπὰ δηά 
δἰτὰ οἵ, 614]. 1δ, (οἱ. 28 βᾳ.; οχίϑηϊ οὗ Οἱ. 69, 2 Ροί. 9δ: 
τοῦ σΌΓΒ6 οὗ ἴπο ἴα, Θαί. 60 ὯΝ πὑηϊγογθδὶ Ἰοησίης 
ἴον, Βοπι. 270, 286; παίιιγο οὗ 1 Ροῖ. 23. ὩοΟΘΒΘΙΕΥ͂ ζοσ, 
Τθοδα. 121: [806 οἱοσιμι ΡῬΏΌΓΡΟΒΟ οὗ ἂοά, Βοῦ. 62: 
ΤΟΒΌ( οἵὗἁ Ἷ Οὧ. 46 ε . 48. 118; ΘΟοἀ ἘἘ βοδοτηο οἵ, ὥ. 
860: τασίοιιϑ νυἱονδ οὗ Μαϊὶ, 866: δοοογάίης ἴο οι Β 
ΜΠ}, 6α]. 1δ:; οἵ ἴηο υοᾶγ, Ποπι. 274 βη. 

Βοφοπογαϊίοη, γοϊδῆοῃ οὗ Ὀαρείδπι ἴο, δεό Βαρεἶστα ; ΟὨΪΥ ἐδ9 
ἐεξισοίος οἵ ἃ Οπείδεδη 16, 1 Ῥοὶ, 85; ἀϊσεἑ συ δ οα 
ἤγοιαι σοηγογδίου, Ζοδ 68, 123, 1 Ῥοῖ, 29: οΙ]οπιθη οὗ 
Φοῦπ 123, 136; ἐδ ποσὶ οἵ Οοά, Βοαι. 3878 64., 948. δ] 
8δ4., 2 Ῥοϊ. 14; αταάυδὶ, ΡηΪΐ!. 43: [5 τοϊα οη ἴἰο ἡποεϊδ- 
οδιίου, Βοιι. 139: πηοᾶπὸ οὗ 1 Ῥοΐ, 28 ἡδίττσο οὗ, Ζό ἢ 
123, 126: περ οὗ 1 108: ἰογηβ ὧοτ, ἰη (δ0 ΝΟΥ 
Τοειλπιοηϊ, Φοδη 125; οἵ ἴῃ ποτ]ὰ, ὅ.πδὶ), Μαζε, 849 μα. 

ἘἈοίχμτι οἵ (εἰσι, πηοάἰαἰοείαὶ, 1 Οον. 823, 
ἘΘΙΒΗΟΌΜΟΡΘ οἵ Ομτίδὲ, Φομ δϑθ; δαιοης {Π6 δροδίῖοδ, Ἀἴδεξς. 

1 
Βοϊαιίνου οἵ Ομ τίδὲ, πον ΔΓ πο ονίης, ἈΓαξς, 231: μ16 οο»- 

: ἀυοὶ ἰοτγαγάδ, ἐδ. ἐδ. 
ἘοΙ 8, Αςἰδ 354, 8δ6. 
Βοϊϊᾳίοη, Ομ γίαιίδο, ἀοδηοά, Μδτκ 123, 0164. 67; οοκὲ οἵ οαἰδὉ- 

᾿ς, 2 ον. 191, 103: σοτηρατοά υυἱε ΟἷὮΘΓ αγδίθιηα, 
Μδιι. 1δ βᾳ.; ἡυάχι ϑμὲ οὗ ἐ1ὁ τοτὶ ἃ προη͵ ἐδ. 209. ἐῶ 
τοϊδιοη ἴο δειτοποιῃυ, ἐδ. 68: χορ! Βε6α ἰῃ ΘΟ τοί, τ. 
127: οχίογῃδ 8 ἀηἋ4 ὨΥΡΟΟΤΙΩΥ ἰπ, ἰδ. 127, 138: ἐπάν. 
Ἰογϑηζέδεα ἰη, Αοἰα 204: ἰὴ τπιδεγίοα Π{{6,1 ον. 16δ, 1δ6, 
1602; [ἢ τοϊδίίοῦ ἴο πιογα ἐγ, Βοπι. 87: οοιηραδεῖοῖο 
να ποίυγδὶ δἤοοίοηθ, ἐδ. 465 : τίς Ὧδ0 οὕ Γϑϑδου ἐμ, 
ΤΏοοα, 132. 1 ϑοπα 148 εκᾳ.; 11 τοϊδείοη ἴο βοΐϑῃοο, 
Βοσὰ. 330, Νοίο; ἰοηᾶδ ἴο δοοσεου, λοι, 127. 

ΒοΙκίοοκ, οοπιραγοά, Μαῖξ. 1δ: ποῖ δ] οὔ ϑᾳυδὶ γαῖπο, Ἀδὰ 
204; ΒΟῊῪ ἰο ὕο ῥυάροάἁ ὈῪΥ ΟὨτίσε απ, Μοςξ, 12] : 
Τοοογὰφ οὗ, (Ὁ. 1δ. 

ἘοΙαἰουν "16, ρογυοσείουῃ οἵ, Ἀζοιῖ, 127. 
Ιο οἵ ΒΉΤΒΝΒΗΥ, Βυγ. 8 594. 
ὑγαμῃ εν δῆδεν Ἑρδ. 232. 

Ἐπ ΘΙ ὈΓΔΏοΟ οὗ (Ἡ τὶδὲ ἰῃ 186 1ογ δ Βρρογ, 1 ον, 238. 
Βοχωιβϑίου οἵ δῖπβ, ΟΝ γίοι᾽ 5 ἀϑδίῃη Πθοθθδαῦ ἴο, Βοπι. 134, Ηοδ. 

169,1 Ῥοῖ, 3, 26, 8.6 Εογείνθῃοαι. 
ΒΕΜΡΗΑΝ, δ Βορδδη. 
ΚΕΝΑΝ, αποῖοα, 1ᾳ1κο δῖ, Νοία. 
Βδηάΐος ἴδο εἰοῖιαα, Μέαί(, 4902 5ᾳ., Ματὶκ 146. 
ἘΘΒΕΥΕΝ οὗ (89 Βοασί, 2 Οοσ. 102 μᾳ.; οὐ βιισιδῃ πδίοσο, ΟΕ. 

Ἐσηογαίϊου οἵ ἔτ νον, Μαδῖὶ. 349 μᾳ. 
Ἐοροπίδηοο, οουΐοαδίοῃ, ἐδ Τοδηϊξ οὗ, Αςἰᾳ 3565, 367 : [1 οοΏ» 

ποοίίΐΊοη πὶΐϊι (Δ, Τυκο 287, Αοία 876, 381; ἴ,166, 
ΤΑΣ οἵ, Δοῖ 162; (ΩΓ ἃ τοοϊίγο ἴο, ΤΏοοϑ: 66 ἰ 
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ςοπθοοοη ὙὑΣ ἢ ἐογείτοηοον, ΠΚὸ 400: {Γαΐ οὗ, Αοῖϑ 
4.)9: ἃ αἰ οἵ οοά τ, 99: ἀτγοοκ πογάϑ ἴον, 2 ΟΣ. 1ν, 
Δοί; Ῥτοδοῃδα ὮΥ Ζόδο, Μαῖι 600, 72; πεδὰ οἵ, ἰκικο 
215 54.: ποῖ (οἱπᾷ ΡΦΏΔΏΟΘ, Μαῖι. 13; ἃ οεοπάϊκίοη οὗ 
βαϊνυβιίιοῦ, Αςίδ ΘᾺ «4. ; οσοηγϑηΐοηξ δθηβοῦ ἴον, ὦ. 428; 
ϑουρῆῖ [0 γαίῃ, Ποῦ. 05; οἵ Φυύκο, Με. δ03 64... δοό 
βη.; οἵ Ῥοίοτ, εὖ. 499, δυῖ, δυθ, Ματκ 147, 1λικο 306. 

ἘοΡδ πα ἰῃ ργαγογ, Με, 1.2. 
ΒΕΡΑΛΑΝ, Αοἰα 19}, 120. 
Ἐδργοόδοὴ οἴ Ομ γίδι, ΗΠ Ὁ. 192. 
Ἐδρευκοῦο, ΤΡΥΦῊ ΤΟρΡΙγ ἴο, Αοἰφ 403: οἵ Ομ τοί, Φομο 

ΠΕ Ὁ ὀμηδειδα, Ερῆ. 187 κη.; ἴτίϑοά!γ, 744. 14δ. 
Ἐοδογυβίίοη, τ ϑηῖαὶ, Φο 242. 
Ἠοαἰίδίδηοο ἴο βαϊ νδϊίοη, Ερὶ. δύ. 
Ἡσδροεῖ οὗ ρογϑοηδ, Βοη,. 99, 964. 74 5η.. 78. 
ἘΦΡΡΘΠΞΙΝΙ Εν, Βυμιδη, Ἀΐδιι. 3857, 416; οὔ ξοδροὶ Βοδσοσα, 

οὔ 45. 
Ἀοεῖ, Ργοιν δοά Ὦγ ΟὨτίδι, Μδις. 214: ΒοΊΎΘΏΪΥ, Ηδῦ. δὲ δη., 

88 δη.: οὐ 16 δα θθε}}, Φυῦ πη 1λ6 94. 
ἘΒεσϊοτπείοπ, οὐ {Ππ| 716 5πα. ἤσιμῃ. 374, 317; οὗ 41} (δίηρα, ὅπαὶ, 

αὐ. δὸς ΔΊΑ, Ζυδη 357, Δοία, Ατὰ 09,1 ὐοε. 3916 δκᾳ., 
Ἵ2Ι1, Ερίι. 4) κἢὶ ς ον, 3,1)9, Νοέο. 

ἘροαϊτΓοἴίοπ ποῖ ἰὼ ᾿νμ"' πὰ εἰρη ὦ, Ηοπι. 427, Λοίε, 429. 
Ἠοαυττουιίοη οὗ (Ἤτιδι, δι. δ40 κηᾳ., Ματγῖς 106 δᾳ., 169, 460, 

ζμυϊκο 3855. βήΩη., Ψόομπ ΘΙΚΊ βμηη. ; δοοουπ οὗ, πυῖ Βασπιο- 
Σ πἴουδ, ΦοΠ ἢ Ο(κὶ; γοργοδοπίδ ἰοῦ οὗ, ὈΥῪ γί αΚὸ 388 ; 

ἐϊω τοϊ]ατϊτίοη ἴο [06 αδοΒοπδίοη, ἡ δεῖς 1086. ωικὸ 402, Αεὰα 
8. ἰἴ5 ἀρτιρπηοηῖ ἢ Ἦΐα υἱγῖι, ΕΒυϊκὸ 357. τὴ 6 οὐπίγαὶ 
{γιὰ οὐὗἩἨ 1{11ὸ μύαροὶ, Αοἴα 420: Ὠἰίπιογίο σον  ηἴν οὗ, 
Μίαιι. 540 κηα.. 1 (γὶ 4}. 3.9.7 : [ὦ οὔξσοίς οὐ (Ἰγίμῖ, 6 
ὩΩ, ΖΜῚ κα. ᾿ ὑγοήϊοῖδα ὈΥ (Ἰιγίδε, ΜΓ{1τ|. 302, 304, 316 κη., 
1Κὸ 15]; Ἰπβο ρα γα Ϊ6. ἔγοια Ὠ18. ἀοδίδ, Βοπι. 166, 158; 
ἴω οὔτοι οη {1.9 (ἢ οὗ ἴ6 ἀϊκείρ! πα, Φόομη 606 19 
Ὦται, Αο 443. 446, (ὉἹ. Ζῃ; ὁ ἐγ πηρῇ οὗὁἩ Οοά δ ρονο 
ΒοιΝ. 151: ἣν ̓ πΠΟΪΟΚῪ οὗ, [,κ 3245 : ἐπ ρΡΟΓίΔΠΟΘ δὰ 
εἰ κη Πολποο οἱ, Με. 56] κᾳ., Αοία 9, Σ», Ἐπὶ. 6], 66,11 
(Ὁς, 314, 3:22) , πλίυγο οὗ Πα].ο 357 - ΟἹά Τοσιδπιθηῖ ρίο- 
ΡΡΡΟΥ οὗ Ζ0ῃη 118, Αςῷα 47 δα.; Ῥγόνοη ΕΥ̓ Ῥδυὶ, γ 

Ὁ. 1 οὐν. 312; Ροΐοτ (δι ΠΙΟΩΥ ἴο, Αοεἴε 46 πα., 49: 
ΤΟ ΠΥ οἵ, ΠΛΙΚὸ ἤΚΤ, βρόμον οἵἁ, ΡΠ δὲ δ. [16 οἱ 
εν ϑαηῃδάγίη τυδρροτίπα, Μία, 552 κα; κοϊοτιοἱορί- 
οα] οἴεςι, ἰδ. δ45, νττϑοα τὸ, Αὐ δ, 1 Οὧγ, 4310 δ. 

Βοσαττοοιίοπ οὗ ("9 ἀρα, διαϊοκίοπ ἴο, 1 τ, 342: πρδαυδησθ 
οὗ, “οῖπ 220, οι. ΟἹ, 258; τὰκ Ὀγ [80 ΒΙΌ]ο, Μαῖι. 
401, »αυῖς ἸὩῚ, Ἐν. Δοὶ, φο, 92, 439, 4“, 46- 
τποπδίγειϑἂ Ὁ (Ἰιγίαῖ, Ἀαις. 390 μη. [κικὰ 309 
δη., Φοπη 159, 10., (Ἡτγιδέ το ρμίεάμο οὗ, Φοῖξιῃ 
91, ΟἹ, ΠΠυκίτατοά ὈΥ 126 στραϊίζοπ οὗ τπδη, 1 
Οὐτ. 2; τπροτίαποοθ οὗ ἔθ ἀοείγίπο, Τίπι. 99. ἐπ 
1ογὰ 5 ΘΌΡΡΟΓ ἃ Ρἰοακο οὔ 1 ΟὐΥ. 214: ογάογ οἵ, Μεῖι. 
114, ΤΠ οβα. Ἢ ἘΜ: : ἀετηοηδίταϊοα ὮΥ Ῥβαὶϊ, 1 Οοτ. 308 
δη4ᾳ., Τίπι. 99, 1 ονα. Τὼ δαῃ.: ἴ. 6 ἀοσίτίηθ ἀφηϊφὰ Ὁ 
Βδάδηοιοθ πὰ οἴδοτα, Μϑεῖ. 999 84., 0.Κο 809, Τί τ. 
101 ; δατὶν υἱοῦσα οὗ, ΤΊεσα. 74. 

εσιττοςσίιοη Ὀορΐν, ἴπ 6, 1 (οΥ. 226 κα. 
Ἐοδαυττοςσίίοη οἵ Βαϊ πἴ5 δὲ (Ἴτὶ σι 5 ἀοαϊῃ, Μδιὶ, δ27 θα. 
Ἐοεια!διίοπ, Ἰανῃ οὐὗὁ, Τποαα. 191, ἀϊνί πο τῆς οὗ, Ὁ. ὦ 
Ἐοιίτ. πηοηῖ οὔ (Ἡτίκῖ, Νίατς, 106, 221. 
ἐμ ν ς (αἴυτο, Μαι 90, μυκο 211, Βοαι. 96 δᾳ., ΤοΣ, 

ΣΙ, ον. 209, 
ΒΕΤ ΚΝ, νοῦ, Αο τί. Νοίο. 
ἘΒενεϊδιίοη, ἰῷ δάναιοθ κταάυδὶ, Αος 49; 6 Αρόοσαῖγρϑο οὗ 

Φόομη κι δον! ΤΊ ρη.: ἱπταγ ΟΒΒΓΆΟΙΟΥ οἵ, Βοῃ. 352 ; 
Οπτίδε ἴδ σδη ταὶ μυίας οὗ, Μαιῖ, ἃ. Αοὶὸ 20.ὲ.; ἀονοῖορ- 
πηοηΐϊ οὗ, Μδτι. ἃ, ον. 4: Ὧογπιθ οἵ, Τιν δα. 80 - Ἰυϊδῖοτ- 
«αἱ, (δ. ἐὑ.; Ὠἰἱδίογν οὗὅ, Μαιῖ. 2 βαᾳ.; ΟΥ̓ Ὠδίαγο, Βοῦι. φῷ, 
θυ; τπγϑοίοϊἁ πδίαγο οἔὐ, ὦ. δ2; ποοὰ οὗ 1 Οὐν. 66, Βρἢ. 
τὸ; Δ ΠΟΉΤ ΟΠΘ ποῖ ἴο ὃ εχρεσίοα, Τῇεθϑ. 80 : οὔ͵δο» 
το ἴο, Βοπι. 352; μογίοβ οἱ, Μαῖῖ. 3, Θ4ἱ. 77, Ηοῦ. 
90. ἀϊκιὶριυΐδηοα ἔγοπὶ ργορίθον, δου. ὅ 54.; ἢδο αρίεἰς- 
δὶ απὰ οογρογθαὶ οοια!ποά ἴῃ, Αοὶ 29, δυδίεσετο 
δηὰ οὐηή)οςεϊίγο, Βον. 41 σᾳ. ; υπὶγ ἴθ 1.9 μὐδίοτ οὗ, Δεῖ 
11. ΤΉ θα. 30. 

Ἐδνυοϊδιίοπ, ΒΟῸΚ οἵ, αι. 28, ϑοπη 14 μᾳ., 30, Βογτ. 1 δϑᾳᾳ. 
Ἐδνοημρο, οαι. 394, 290, ΤΙ οθα. τ, 100, οι. δ8, 60. 
Ἐανϊείου οἵ 86 ἘΠΚΙ 9 Βιυϊ6, Μαΐι. χχί, 1 Οον. νἱ. 
ἘΒονΐναὶ ρτόδοιτετα, Ἐρδ: Ψ}2. 
Βογοϊυτίοη, τἰχμὶ οἵ, ἤοπι. 402. 
ον, οἱ Ομ τοι 5 ΤΟ] ονογα, ἃ οἵ, Ἵ Οὐν. 8δ δᾳ 

42; ποῖ ἴο ὈὉ6 ἀεπιλαηδοί, Ηφῦ. 119: ποῖν ας ΡΣ Ἢ ἀ6- 
εἰτοά, 10Κοὸ 105 : οοποίδίοηξ τ τ ἴτεο ἔτδοο, δι, 863, 
861, Τίπι. δέ ; ρῥτοπιιδοά, Μαοιῖ. 360 μᾳ., ἔλικο 20, 206, 
479, 280; πιουϊιοηοὰ Ὀγ δοδη, Φοδη 449. 

-- -- οἵ εἰη, Βοῃ). 210. 
ἈδΒοάσα, Αοἰς 383, 
ΒΙοδ, [Π6, ϑα! γαϊίοη οὗ ἀἰ δίοευϊς, δι, 845 54. 
ἘΠΟΝ χοῦυπκ πδη, Μαῖϊ. 44 δη4ᾳ., μυκο 2718 8η. 
ΒΙοδ, οἰϊο οὗ Φετίςο, Μαῖῖ. 8509 
Βίοδοα, Ὀοϊοηκ ἴο στ, τῳ 34: οοηϊοτηρίὶ οὗὨ ἴλικο 947: 

ἐδ θϊ οἵ, ἐδ. 250: ἀδουϊ ιποαα οἵὗὅἉ, Μαϊί. 241; ἀἰκεϊηο- 
τἴοῃ8 οδυβδοὰ ὕν, ΤυΚο 2.6  ἴοϑ8 οὗ διε. 44: Ἰοτό οὔ ΚΘ 
240, 218 54., Ερῖι. 181: Ῥδίωθ] 8 ςΟποογηίῃς, ΡΥΎΝ 249: 
ποῖ δὴ δυθοϊυἴο οὐδίδοϊο ἰο βαϊ υβιίου, 9422. 78, 131 δηᾳ.; 

ΠΈΠΒΕ 5. ΜΆΓΕΊΤΟΣ τίσις τυδὸ οἵ, [ΑἸκοὸ 247, 249, 358 
δη. 

ἘΠ οδοα οὗ Θοά, Βοπι. 3572. 
ἘἘΙΟΗΤΕΞΒ, 7. Ῥ. Ρ., φυοὐδα, Ταιῖκο 79. 
ἈΙΘΘΕΝΒΆΘΗ, αὖ Ὀἱοχταρέοαὶ ποῖοο οὐ Τμ666. τί ἢ. 
Ἐϊγσῃϊ ογὸ διηιὰ μδπά, αι. 11δ. 
ἘΙΡΩΣ ἐσ ἃ τὲ ρυᾶ Ὁ : 
Ἐπὶ ἀϊνίηο οἵ Κίηρε, ΠΑ ΟΣ ΣΤ, ἐξ 
ἀρ δ ὡν τῶ Ῥιαῦο ε, Μαοῖξ. δι1, [κὸ 878, Ποιὰ. 162,1 

ε, 

Ψη 
Ἑϊηρο, 5.6. 74, 
ἘΒϊτοσ οἵ Ἰἰΐο, Βον. 883, 
Βίνοχα, ὩΣ Ῥοσδδδοῦα, 

ἙοΌοτα, Μδιῖ. δ24. 
Ἠοθο, ΡΌΓρΙο, Μδιι. δ14. 
ΒοΡαα, φῇ, Βου. 161, 116, 190. 
μὰ τὺ»: οὔ ἴδιο, Ματί. 146, 167 κηᾳ., ΤΙαιῖκο 107 104, 109: 

για, Μαδΐὶι. 146,1 Οοτ. 197 : τὴο οδυτοῦ με 
στ ἃ, ἐὐσλ ες ὑργοα 29, 296 δαᾳ.; «Ὑτοθο δον οἵ ἰδ6, ΒΤ. 18, 
94. 

ΤΟΣῈ οὐ ἩρΕΡ᾿. ΠΆΘΟΣ Ἐϑρο τ δ, ΤΟΥ 197. 

Βοζωδῃ πα πΡ Ἢ βευμα κα τὰ ἀλο, τιονοὰ μα Απέιομῆμε, τίσι 
134. ἴῃ ἀοείτίῃο οὗ δοδγαδηοο οὗ δαοαϊτω ίοη, 
Αοίϑ 160, 1 Οὐν. 92, 200, Τῖπι. 90: Ὑρὴγε γέρας μῆϑε Ἡραὶ 
Μαῖὶ ἼΟ0, 1 Οος. 83; τιρβδϑοτε οἵ Ξὲ. 
4.0 ποῖ ὁ Μειῖ 264, Νοία; οεἸ θεν οὐ ἴδ9 εἶεγεῦ 
ἐῃ Ἀέοις. 239, Γλικο 79 5η., 1 ΟοΥ. 144, 166: ορμίείσηα 
οὗ [ἃ σουικοθηΐδίοιβ οἡ ἴδ6 δῇοο οἵ τὸ Βὲ᾿ 

" ππθῃ, Μαῖὶ. 177 ; οουδαρίοη οἴ εἶπθ ἴο [δ ῥτίεσίο ἴη, δα. 
141, 146,1 ΖοΒη 37 δᾳ., 40; οἷ, Ιαἰκὸ 14, 3 
Ῥεῖ 81: ῬΤΆΥΟΓΕ ἴον ἴΒς ἀξεὰ ἴῃ, Τίσα. 351, 90; 5 'ανὸ 
οἵ ἀϊνοζοο, λαϊς 116 339, 8340, Γἶκὸ 266: γἱὴν οὗ ἐζ- 
τγοῖ Ὀποίίοη ἰπ, Μανῖς δα, δα. 140: ἰῶ ἀοσέείῃο οἵ 

381. 
Αοὶφ 110; 

- 

458, Νοίο; ἰϊδ αῦτθοαῦ οὗ το Γυτὰ 86 ΒΒ ΡΘΟΥ, 
ΤΣ οὔτ τ πος τνι ΜΜδῖϊ. 11δ.110, ὅϑ0, 5,0, 

Θ τὰ Η σοσροοιθα 
λέατγ, αι. ἤν: 
ατΥ ἴῃ, Ταὐκο 1 
ΡΟΣ ἘῬΥ, Μαιί. ἤδν 

ἀπ 
. Ὁ 

; δυοοεαδόοῃ οἵ ρορεέ 

: ῬΟΣΒΏΪΡ ἡφίασ ἐὸν Ἰη, ὦ. 
81: ἡ ᾿νἱονοβ οἵ εκ τα. τῶν βοδὶ 

Αεοὰν 167, 2 Ροὲ. δ}; ἐξ πιαϊἰοτρεοίδιίοα αἵ 

121, 1δδ. 
Ἐοιδῃ οἰϊίκουα, τρια οὗ Αςἰα 907 κα. 406, 421. 

οοπρατορδύοηυ οὗ ΟἸτοείαπ, Ηοπι. 30 8η. 
φιορίτο, οδίογῃ, Βου. 261, Νοία. 

--ἡὄ- πδιῖοο, Ασὰ 436. 
------ ῬΟΙΠΟΔ ΡΒ ΟΤΒ, Βοιτὰ. ΠΣ Ὡς 
Βοιμδαβ, ᾿πιοϊοσβηοο οὗ (ἢ 
Βοιλδειβ, ῬϑῸ} 8 κύκά ἴο οὕ Ν 1 τς ον σαρῖς 845: 

, 425. ᾽ν 
Ἐοξοο, αγεβοϊ κοῦ Ὁ Βαυγίοου, Βοτν. Ἡρβυ λό νοι οφοττιρθος 

Βοτα. Ἴ3: ΟΠΡΚΌΒΕΣ ἴῃ. τὸ. ϑ0 Μ4.. δὲ οοἱηρεοσοὰ 1 
Φοτυδαῖοας, Αοῶ 86); Φονεα ἰα, τι. 31 δᾳ.; 
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Δοῖε 413 βηαᾳ., Βοπι. 9 δ4ᾳ.; Ῥοθος᾿ 8 Υἱεῖϊ ἴο, Βόοπι. 80: 
[ὦ νοφαυϊδιίου, ἐὖ. 64, 

οοῶ, ἀρροῦ, λίδνγις 140, Ασὶα 190. 
Ἐοοῖ οὔ θωαγνία, ΒοΥ. 1δ7. 
ἘΟυδξβεαῦ, 2... φυοϊοά, Το 40. 
ἘυΒΟΚΚΕΥ Ἐς ψιοιοά, Μαιῖ, 60, οδπ 102, Μοία. 
Ἐυάϊτηθη οἱ αἰέν, Η εν. 112. 
-----ὄ.«.--ἕ ογ1ἢ0 ποτὶά, 64]. 96. 858, Οὐἱ. 44, 
ΒΌΡΟΒ, Μαῦκ 181, οπι. 441, 448, 
ξυΐοτα, ἀΐγ!ηο τκϊ οἵ, Βοκι, 398 δᾳ., Ἐξ. 23; οὐοάϊοποο ἴο, 

Ας 1δ, ΤΊ ; οἵ τἰιὸ ὁμύσοι, (δοίς ἀυπείοα, ΤΠ1066. 00, 96. 
Β]6, τη6 0] Μαΐς. 143, 146. 
Βη]06 ἴον σίκ! δά πτοῦρ, Οὐ]. 166 5ᾳ. 
ἘΒΚΙΝ,,,, Ζοδὴ 160, ΔΜιοία. 
ΜΌΤΉ, ὅπ οὗ Μαΐι. 49, δ1. 

δὕερα, Μῇαι. 236. 
89, υδὸ οὗ ἴπ6 ἔστγτα ἴῃ 6 Β[0]6., Αοῖο 281, Ομ τίδὲ 

Ἐπο [οτά οὗ, Μαεῖί, 217 Βη4ᾳ., Μίδου 32 βᾳ., κο 98 κη.; 
ΟὨγίε οδδιρεὰ πὰ Ὀτεαδκίηρ, Μδῖὶ. 216 8ᾳ4.: ἰνΐδ 
ἐχδαρὶο ἰῃ τοχατὰ ἴο, Φοδη 1 199. σἰδῆμο οὗὨ ἴϊπο 
ἄκν, Μαῖι. 211, 547, Μοτῖς 35, ὕομη 604, 007, ΟΣΙ, 1 Οοτ. 
3δ5, Οὐ. δ. Ὠγ οἡ, λῖδιῖ. 210, Νοίε; ἱπιρογίδηοϑ 
δηὰά ποοραϑ τ οὗ, Οὐ]. 58: Ια οὗ Μίοϊε. 210; τηδὰο ἴον 
τη, ἰδ. 211, Μτὶς 32, σοππ 186: ταΐτροϊο οὐ Ομτδὶ οἱ, 
Τυκο 93, 964; ΓΤ] 66 ΤῸΣ ἰ[8 οὐδο' οι. 218 δβᾳ, 
Ζπμκὸ 94, 7Ζοἢπ 185, (41. 109; τοϑέ οὗ, Φοῆη 18δ; Ἰωδὲ οὗ 
109 Οἰά Ουτ’πδηΐϊ, [πὸ 384. θη], Ἡοῦ. 80. 

[9 
8} Βαυῦδιμβ ἰὰνν 8 »πρυϑυολα ἴον, Μαῖι, 218; οὐχ» 
Ὧου οὗ, Βοῃι. 418, Νιοία. 

, ἴιο ον 6), δὐογοχατίοη οἵὗὅὨ, βοπι. 123: καρ ὉΥ {8 
φοωιῖγ Οπ τὶ δείδηβ, ΟΟ]. 88, οπι. 414, Νοίο, 415; ουδίοπιδ 
οὔ, Κὸ 22}: τοριγὰ οὗ ἴΠ6 29.) ον, ἐζ. 309: ἰανΥ οὗ, 
Με. 215, ΜαΡῖς 32, Φοῦπι 943 δᾳ.; οὐὔδοευδηοσο οὗ, λἴδιι. 
218, Μίματις 32, Ζοΐ 186, Δ]. 106: τοϊδείοη οὕ βυμάου 
τε πε δΑῚ, Ματκς 8356: σαν] ηρ οὐ, Μαῖὶ. 426, 

ΒιΡΌΔ. ἢ -ἀδγ᾽ν ἰΟΌΓΠΟΥ, Νέαις. 425, Μίατε 82, Αςἰ 18, 23, 
Βαοϊεοϊοίδι, ΖΙ1, ον. 230. 
Βαστσαοηίδ, ἀν οὗ, 1 Οὐτ. 197; ῬΑῸ Β ἐγοαίθες οὗ Οαὶ. 

91: 504]8 οἵ Βοπι. 149, 1δῦ, 166. 
βαοτοὰ δἰ σίυτγ, οδηάον οἵὗἁ, Ἀσία 212 ν4. 
Βαογίδοο, οὗ Ομείδι, ἘΡΉ. 1718, ΗΠ οὉ. 168 4... 112, 1 ϑόοδῃ 33; 

οἴ) κοάϊγ, Βοπι. 389: ἐπ ἴπ6 πιλδα, Ἠοῦ. 169. 
Βεοοτίβοοσα, αἱδραταροιηθηΐ οἵ, ΗΟΡ. 147; Ἰὰτν οὗ, συὐυδοενίθηϊς 

Ὧο ἴ9 ὧν οὗ ἰονο, λῖδιι. 219; οἰκί δοιοθ δηᾶ ναϊυο 
οἵ, ατὶ 92, Βοπι. 13δ, Ηεν. 216 δᾳ.; δρίγίἕπὶ, 1 Ῥοΐῖ. 
83, 36: δπιοῃρ (6 ἀτροῖκα, 1 Οὐος. 169, Νοία. 

βᾳδάποοια, τἶο, ἀοοσίτιπεα οὗ Μεῖί. ΤΊ, 399 δᾳ.; γοϊδίΐου οὗ 
ἩἨοτοὰ ἰο, ὦ. ῥ862, Ἀΐατικ 14; ΡΝ οὗ, Με. 2389 μα.: 
ἐοὶς δἰίδοῖα οὐ Ὁ γίσι, ἐδ. 257, 8309 βρη. Μωτκ 12], 
Ταἶκο 808 δηᾳ.; ἐμοὶς δδέδδὺυ}] Ὁ οὐ ἴ:ο δροδίϊθα, Δοΐδ 

ΒΕΘΤΟ Αοία 242. 
Βαιοξω, δοδη 141, ΗοὮ. 126. 
Βαϊϊγνα, ἀργόν: οὐ οὗ ὉΥ ἴδο δηείοηίδ, Μδσι 10, δυδη 907. 

Αςὰς 400. 

106, ΙαἸΚο 82 54. Ψοδῃ 4. 
ἴδο ἔοττῃ, Μίδιξ. 109 δ4ᾳ., Μοτῖ 00 δη4., 

ΚΟ 231 54.. ΟἹ. 81. 
Βαϊαίδιίοη, 86 δὐρκεῖίο, [υϊκ6 19 ἘΠ 
Βαϊαίλι Ὧ80 οὗὈ Μηιῖ. 118, 18 7 : οαρδίοστι ἰογδ οὗ, 1010 

161, Βοιω. δὲ, ΤΉ ΕΒ, 11; οἵ Ραυ], Βοαι. δῖ, θ4, 446, 460, 
ῬΏΠ,. 16, ῬΒϊοτα. 12. 

βαϊναλίου, ἰηΐοτοσὶ οὗ δηκοα ἰπ, τ0Κα 40, ΕρΡΉ. 190, Τ]πι. 66; 
δδδιγαηοο οὗ [υἷα 170, Αοῖϑ 1δ0, οι. 101] δη., 261, 264, 
932. 491,1 Οὐος. 92, 200, ΕΡΆ. δ0, Τὴπι. 90, 1 ΦοΒη 197, 
176: ποῖ ἴο 6 Ῥουμκθὶ Ὁ Ὀορηθἤοδηςο, Κ6 249; οοΓ- 
ἐδ πὲγν οὗὅ, Βοπι. 163, 2ΤΊ, 281, 291] ; ΟὨΪΥ ἰπσοῦ δ]! 
Οοτίδι, διε. 229, Αοίβ Τά, 800 δ. ΡὨΠ. 11; ἴδ ἥοιιῃ- 
δῖοι οἵ ἰμο ΟΠ τίσι ίδῃ ογείθαι, οι. 138 κα.; 118 οὐ» 
ἀϊείοης, σοῦ 1317, 222, Αοῷ 68 κᾳ. Ἐρῆ. 49 κᾳ., 8ὲ; 
οὐσῦχοο οὐ, ρ᾿. 8ὲ : νοτὶς οὗ, ἀϊ ἔΠςσυῖ, ἐδ. 125: αἰνίπθ 
διὰ υδη δάΘΏΟΥ͂ ἰη, ἰδ. 188 16 νᾳ., 43, 
Τμοαα, 81, Ηεδ. 80; οὔδεοιὶ σηείτο, Ηοὶλ 88; οχίοηϊ οἵ 
ἴ)ο οὔοτν, Βοτὴ 136, Τίπ). 28, 80; «Πὴ]λοίοποῦΥ οἵ (αἰ [ἃ, 
Δοῖδ 309 δη., 1 Οὐγ. 48, 1 “ολη 164 5ᾳ.. δΔάδ.ν [ἢ ποτ ῖκ- 
ἴης οὐξ, ΤΊ οδα, 70 ; οἵὐὁἨ ἴδο ΘομΏ!66, ἰζοτα. 100, 108, 196, 

140; ὉΥ κτλ ο, Αοἰς9 2.4, 235, Ἐρῆ. 80, 84; οἵ υποοη- 
γογίϑα ἰιοδίποῃ, δῖοι. 449, “0 322 δᾳ., Βοτῃ. 99, 102; 
οὔθ 2ονσβ, Ηοπὶ. 7|, 299 ΕΟῊΣ δι ὨΘῈῪ Ἰΐγο, ΟΟΙ. 48; οὗ 
τἱ ηἰδίογα, ζακο 108; τρογα ΠΥ ποῖ δυδὶοίοηξ ἔοτ, Αοἱα 
204; πδίυγο οὗ Βοιι. 73, ΡΒ]. 16 54ᾳ.; ογάογ οὗ, Αοἰβ δ3, 
258; ἃ ῬΟΙΒΟΏΔΙ τηδίίζον, Ἐοῦ. 11:2): ρΡΙδ οὗ, Βοτῃ. 125, 
142, 160, 289, 1 Οος. 47 κ4., δ7, 2 ον. 108: πιῶγ Ὁθ 
τοαϊϑιοά, ἘΡΉ. δ0 : οὗ τὴο τοι, Μίαις, 545: 14186 δοοιγ 
οὔὅἕ, 1 Οον. 9200; ἐξ ΡῬγοχίπι ιν ἴ0 δοτον, Βοιὰ. 331; 
ἘΠ γϑο δίδιζον ἴῃ ἰἰ αδἰἰδἰῃτηοηΐ, 1 Οοτ. 3δ0ὺ; υπΐγοαὶ, 
οι. 189; ψΔῪ οὗ, Μαΐ!. 143, 146, Αοἰ 2υδ, 909 δᾳ. 

ΒΑ ΞΌτισα, ἰηφοτὶ ρείοη δῖ, μυκοὸ 296. 
ΠΥΡῚ Αοίο 224. 
Βαιηδγία, σοδη 1δ2. 
ϑβαιηδνυίίδη ψοϊηδη, ὃ ν6, Φοδη 160 δα. 
Βαοιοδχίίδηδ, Νἴδεῖϊ 185: ΟἸ τίδι 9 γοχαγὰ ἴοσ, ζΌκο 304; {Π|6}} 

Βοδε Ὁ τὸ σὨγίϑε, (Ὁ. 163 ; τοοορτου οὗὁἨ [6 ρβοσροὶ ὉΥ͂, 
Αςῷ 146: τιοὲν ΠΟδΕ ΠΥ τὸ ([Π|ὸ ΦονΒ, μυϊκοὸ 161, Φοδα 
168. 

Βατοοίπταοο, Αο Ἂ 303. 
Βασιοι δολίου, ἀεδηοά, ΤΏοδα. δέ, 98 : αταθδι, (ὃ. 94; [16 

σοσῖ οὐ το ΗΟΙ͂Υ Βοίγιι, Ζόμη δ20, 1 Οὐοτ. 126,1 Ροΐ. 19; 
ἰξα τοϊδξίοηῃ ἴο υδεἰδοιλιίοη, φες ΨΖυσιϊ δοαϊίοα: (116 
ἘἈΘΟΘΘΘΑΙΎῪ τοϑυϊὶ οἵ γτοἀοταριίοῃ, 1 ΟΟΥ, 118 ; [18 τοϊδί. πα 
ἴο τ ϊϑουδηρηδ, τὸ. 46 Ρηᾳ. 

ΒαησίΌΔΓΥ, ἴμΠ6 μοαυϑηΐγ, Ἀσὰ 144. 
ὅδ η 4815, Αοίϑ 122. 
Βαυούτγίπ, ἀογ βου οἵ ἔδο ποτὰ, Φοῦπ 362, Νοίο; κἰκοίοῃ οὔ 

6, ἐδ. 862 δα. ; [5 δ που Υ, ΜΙ 61. 485, Ψϑοδη 368, 663, 
ΒΟ. 8: οοξεροδίτἰοη οἵ πο, δ΄διτι δ8 84., Φοῦπ 3683, Αοἵα 
72, 95. [ὦ οἥῆοοτα, Φομ 130, 362; οΘ ἰῃ ΘΥΟΤΥ ςἴγ, 
Μαῖι, θὅ, 113, 188, δοίη 309 ; ἐΐϊδ ρΙδοο οὗ τοϑοίξῃκ, Μαῖί, 
δύ; ὁ: ἴο ϑόδη, Φοῇη 88 δα., 88: ργοοδοάϊιηκβ 
δαδίηδὶ Ομγίδι, »ἴοι:. 3585 βαᾳ., 491, δ02, λῆατις 11δ 5ᾳ.; 
ὈΣΙΌΘΣΥ ὑϑοᾶ ὮὉΥ ἴΠ6, Ἀἴδιι. δῦ.’ ; (Διατὶ οἰδπι οὗ, ὐοΠ 204; 
τοοδῆηοδα οὗ Μαϊ,, ὅδ: ΔηΧί οί οὗ, τεδροοϊίίηρς Οὐχὶ 5 
τεδυγτοοίοη, ἐδ. 6838. Ῥαυ} 5 ἀοήδῃηοο ὕυκίογο, ας 407 
5η4. 

ΒΑΡΡὮΪτο, ον. 8386. 
Βδγδοθηδ, (δ οῖτ ἰῃνασίοη οὗ βυγα, ον. 907, Νοίο, 214. 
ΒΑΒΑΗ͂, Ὃἃ ἴγρο οἵ ἴδο ομαγοῖ,, Δ]. 11δ 84ᾳ., 120 5η4ᾳ.; ΕΠΙΣΘ» 

ὈσΘῶι οοτηραγοά ἴω, [1ὸ 11. 
Βαχάϊα, Βον. 12 ; σμτοι δῖ, ἰδ. 125, 409. 
δαταάϊΐη, Βον. 20, 386. 

ἐμρδσὸν ἀρ ἼΔΟΝ τ ταὶ 18 ΟὟ Ο ο 78 δ4. 
βατοι, 866 δ ΠΘΓΟΏ, 
ΒΑΤΑΝ, πυ8ο οὗ 9 τοχὰ, Μαι. 81, 907, 803, 1 ον. 312, Νοίδ; 

δὐοάο οὗ, 2 Ῥοί. 80, Βον. 8349 : τητοοΐζοϊά δος οἵ, 
Τλοθ08. 48 5βη.: ΔῊ δοοιδβοῦ, ον, 249: ΘΡΘΏΟΥ οὗ ἱπ 
ΑἀδπιἾ δ ἔα! !, ἔοι. 116 Βη.:; δῇ δάνοσβγυ, τ. 886, 
ΤΏοδδ. 48, δ0, 1 Ροί. 80, ν0, 92: ρείποορ οἵ ροῦου οὗ ἴδιο 
αἷν, ἘΡΉ. 73 δ.; δῇ δῆκοὶ οἵ Ἰἰσῃξ, 2 Οὐος. 183; Αροοδ- 
Ἰγρῶο ἀοοϊσίπο οὗ, Βον. 408 : οοηδοτηποδίίου οἵ, ΤΊ. 
89, 40; ἀο!νογίηρ, Ὁπίο, 1 οτ. 110 54ᾳ.. Τῖπι. 26; ἀορίἢ 
οὗ, Ηδν. 29: ἀονῃα}} οὗὅ, {π|κθ 168, 1Ἴπι. 89 5., Εον. 
Ζ18, 248; Δρροδύϑῃοϑθ οἵ ἴο Εγο, 2 Οοσ. 178 ; ποβὰ οἵ [9 
ἘΚΙηκχάοπι οὗ ΕΥ̓], Μλεὶ. 226: οοππηροίίἝου οἵ ὙΪῈ} τ όγαὶ 
ΟΥ̓], Αοῖς δ6, Βοηι. 480: ἔδαῦ οὗ, ἔπιἶκο 196 δᾳ.; κτοαάτδὶ 
ἰπθοθηοο οὗ Αοἰε86.: Κι οἵ, Μαῖι, 2.) νᾳ., Γῃκὸ 

Ὦ, 18 δᾳ., δ] . Ηοῦ. Ἐον. 426; οοηραροά 
Ροῖ, "0, 902: ἰοοδίηρ οὗ, Βον. 3δ5, 442: οὐῃ- 

(οδὶ οἵ σἰτὰ ΜΙοΝδεΙ, αὰο 19, 26; πηῖηθ8 οὗ, ΒΟΥ. 24], 
οί; Ῥαυ δ δ] υδίοπϑ ἴο, ἄοπι. 4δ1: μΟΓΒΟΏΔΙ [ΓΥ οὗ, 
Αἴδλι. 81, 247, 461, 1ηκὸ 060, 130, 185, 391, Φοδμ 292, 2990, 
Ας 86, 1 ΟοΥ. 141, 2 (οτ. 85, Ἐρῆ. 88, Ηοῦ. 64,1 Ριι. 
92,1 99) 106 8η, Βεν. 118; μον τ οὗ, 1 ΟοΥ. 110 δβᾳ.; 
Ῥυπίδποά, ΒΦΥ. 944: τοίογθῃοοθ ίο, Βου. 241, Δ᾽ οἱε; 
δγτοῦο! στοά ὮΥ ἃ ϑοσροπῖ, “πη 1.8, 2 ΟὐΥ. 118: δυτω- 
ὈΟΪΙΟ Τοίογθηοθ ἴο, ον, 28, δὺ:; δϑῆδροχιο οὗ, ἰδ. 29, 
1117, ἰὴο Ἰοιηρίογ, 1 Οοτ, 141; [Ὠγοπθ οὗ, Βον. 119: 
ποῖκ οἵὨ, 2 Οοτ. θ6 δ4.. ΤΊνοκΑ. 43 βα., 1 δολη 107 ; οα!οά 
κοὰ οἵ 16 ποτὶ, 2 (γ. θὺ μᾳ. 

ΒΑΤΊ, ΠομΣ. δ 56. 
, Κίηκ, Αοἷ 249. 

Βανοά, τοϊδεϊνο ὩΌ πο Υ οὔ πο, ἔτ. 197. 
ΒΑΥΙΟΤΒ, νῷ ἴω Ομ σοι, μακὸ 37, Αοιδ 90, Τίς, 6; Ε{1]6 οἵ 

ῖ, ᾽ 

ΒΑ ΥΟΥ, 2 Οον. 40 
ΒΟΕΨΑ, 666 Ξκϑῦδα. 
ΒΟΒῚΤΤΕΝ, υοἱοά͵ Μαιὶ, 216, Αοἰα 405, Βοια. 90, 8321, Νοίο, 

Υν. ] 

Βομίδεησ, 1 Οοτ, 27, 2933. 
Βοδοοῖδ, 76 εἰδῇ, οὶ 999, 
ϑοίοποο, δι ογν οὗ Βον. 179; ἴω]16δο, Τί, 75; πηοάοσίγ οἶ 

ἵτιο, Βοπι. 380, Δίοίε ; [16 τεϊδιίοωδ ἴο σχεϊιχίοῃ, ὁ. {ῦ.; 
ἰὼ ἰδηάσθηοΥ, Μδίς. δ8. ὃν 

βοοΐϊετε, 2 Ροΐξ, 483, 
Ἑοοῦγρίηκ, τοοῦ 9 οὗ Μεοῖξξ. δ12 89ᾳ., Το 206, 2 ΟοΥ. 187: οἵὗ 

Ομεδε, Μοῖ. 512 ρᾳ., Μογὶς 149, 1μικὸ 868, ΦοΒ δ87. 
Βοτίροα, ἃκχὸ οὗ, 01Κὸ 62, ἀπέίο86 οὗ, λέατι. 88 α4ᾳ., 251 54. ; οα- 

γμεϊοτίοα ὉΡ Οἰτίδε, {μ|κὸ 313; ΘῈ ΒΟΘΕΝΙΥ ἰο 
Ομτγίδι, Μαῖι. 216, 278, δ02, Μίατι Οἱ, 14 να. 

ΒεύΡιΌγοα, Ποιν, δάιτίουσ ἴο, Δίαχκ 82 ; διϊεκοσίδευ οὗ, ΗοΥ, 



ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ἸΝΌΕΧ, ᾿ 

11: δ Πποπυῖο Ὑ οὗ ΤΏθοα. 168: διποτίγ οἵ, ΤΊαι. 108 
Μὶ. 110; 86. ἄυοῃ, Ἀδες, 13 δαᾳ.; [πος ἰοσπιοΩΥ τὸ 
ΟἿ σέ, δοϊνῃ 105. ΕΟ γίβε 8 κέμιςυ Ὰ ἴο, ζκο 94. 257, 
4394; {οι πε ἰδιου οὗ 6 ἐπυγοῦ, Ερὶ 103; ἔπ 6 ΟὨΪΥ 
ἐπ πῇ ηΤΑΠΥ ἰὼ [η9 οδύτει,, Αςἰ8 106; ΦΌΥ οἵ 6 
ΟΝ Γ ἢ ἴοὸ σἰτοι!δῖο, Ερῃ. 119; ἀερδηϊίϊίου οἴ [86 
Μπῖι. 8 κη, ; ἀοπιχυδιίοπα οἵ ἐδ. 10 8. ; αἰ δου 66 οἵ, ἐδ. 
11 κᾳ., δυδ, 2 Ροῖ. δὲ, δ8: ὀχρυφἰτίου οὗ Με. 16, Οὐἱϊ, 
Ζ9: (Ἰ] Ππθηΐ οὗ, Φομπ 6538, Αοἰν 22); [86 ποτγὰ οὗ θΘοά, 
Μαῖε, 10,12, Αοὼὰ ὅ16, ἘΠμοϑα. 4, Ηδρ, 98; ἐπιροεῖ οὗ, 
Δίκα, 10; ροτγίαποθ πη να] οὗ, ΕΒ. 120 βηᾳ., ἘΐΩλ. 
110 5. ; ἐπηπρίγδηίοη οὗἨ, ἐό6 1δρὶ γαείοῦ : ἴδ ἰοῖίος οἵ 66- 
ἰδοπιϑὶ Υ 16 Πα ηκ, Φο ἢ 1960; οὐϑαοιγίτν οὗ ἃ Ῥοῖ, 
δ1; Ῥὰη] 5 ας οὗ, Αςἰς 318, 310 -ἰρμοτιίοηδ οὐ ταῤοοῖϊδα ὈΥῪ 
6 Βεάάμοορα, τὸ, 099 νᾳ.; δοδγοίηρ, Φοδη 196: 
δρϊτγίτ4] ταραηΐις οὗ Ἠδν. 81; σφυ οίθ 0} οὗ, Ζόοδη 
415, Αοἱδ 1δ7, Τίαι. 110. σγπιθο σὰ οὗ «ἴον. 1] 
ἰυρίδηα οὐ, ἐὐ. ἐδ. ; δ {Υ οἵ, Οα]. 1]; ηδὸ οὗ Αοίν 
οι. 426, 431] νᾳ., Τα. 100, 110; ττίϊοτα οὗ Μδεῖ, 18. 
(δε6 ΒιὈ}6.) 

Βοτνίριυτο 1,ραδοηα, δυοϊθηξ, Μκι, 37. 
ὅδα, ἴ[16. σγτυῦ 1] οἵ παίίυῃα, Μωαις, 903, 272, 324, 410, 2 οη 137, 

ὅκα6. 89, ον. 17 δᾳ., 13 δᾳ., 107, 361 644. ; δγιωῦοϊ οἵ [ἰἰὸ 
Β0}}, 946. 44, ἸΩΓΙΟΙΘ Ο!, τϑιηονοα ὉΥ͂ (τισὶ, Μαιὶ, 212. 
οἵ κίαπα, ἰῃ ιδο ΑΡούδγρδο, μου. 163 φᾳ., 290. 

δεα!, τὐληθαν ύχῃ τιεδηίηρ, ἤοα 140. 1 Οὐε. 18], 2 Οὐτ. 24, 
τη. 99. ᾿ 

βοα]α, 126 διυϑη, βου. 29, 164 544ᾳ., 168, 170 φᾳᾳ., 201 δᾳ. 212 
δᾳη, 410, 417. 

βορλϊοά, [ο, Βον. 184, 1886, 191. 
Βοδι νης, οὗ Ὀο]  οτούβ, μοι, 108, ἘΡὮΏ. 44 κ4ᾳ., δ0, 172. 

ΣΠΟΆΠΙΠΚ οἵ [δ ἰεστα ἰ 6 ΑΡΟΟΔΙγροθ, 
185, 1», 4117. 

οὔ ΟΠ τγίβι ἰοῦ, Μδι. 657. 
Βραγοβίηρ ἔδο Βοτγιρίαγοα, 5 μη 195. 
ΒΘΆΜΟΠΑ, Ὁ ἘΒΙΕΒΌΣ, Ἀκιι. 206, μηἶκο 86 δ8ᾳ., 38δὲ ; δγτηοϊίστι 

οὗ, ον, Ὦ, 
βραῖ, ομϊοῖ, Μαῖί. 410; ΜΠ οδοδ᾽, (δ. 409. 
δ] κι φίφ, Αςῖδ 142, 4Ἡ. 
δρογοῖ οίηδ, Ερῆ. 150. 
δοοίΑγιδηίδην, ἤοπι, 44., 447, Νοίο, 1 Οὐοε. 81, ἃ Οὐς. 190. 
δοοῖα οὗ 7ὁ.πὸ͵ Μαῖξ. 400. 
Βρσυαῦ, πο οὗ τὯ6 Νοζγὰ, 1 Οοε. 123. 
ΕΟ ΝΟΌΙ, ας 361. 
Βοσυ ΠΥ, σαγπαὶ, 1 (τ. 201; δι166, (Ὁ. 200. 
βορὰ οὔ Αὐγδαμιδζω, ὅκα. 76 βη. 
Βορά, [86 ποτὰ οὐ υἀ κο, Μαῖι, 941 ϑᾳ, 1 Ῥοέ, 39. 
δροὶηρς οἷ, Μειῖ. 103, “οδη 77. 
δοοκίης (γἰσῖ, σον η 251. 
--.--.------.. 0οὐ, Αςῷα 2.0. 
δο!ουσία, Αοἴκ 242. 
δο] αὐλποπιοηΐ οὔ {Π6 δρο8 1οα, Αςἷς 144, 
δοΙ ]σοπά νης οὗ ὑο, ΕρΉ. 66. 
ΝΟΙΓ σοηβοϊουδι θη οὗ ΟἼ τί βῖ, [ᾳκο 291. 
οι Γεοοριίου, 1 Φο 39. 
ΒεϊΓι ούδηοο, υ Κο 44. 
Βοιμιοηΐ «1, ἔλικο 149 μᾳ., στα, 427, 1 ον. 181. 816, 490; οἵ 

(Ἰγἰϑὲ, 2 (Ὧν. 14], 147 ; οὗ Ῥπυ!], 1 Οον. 18 
Κορ] τ χα! διίοη, (1. 102. 
δ οχκ διίοῃ, 1 (γ. 241, 242, 244, 2 Οὐχ. 218, 1 Φοδῃ δᾶ, 
ΝΠ μγαΐδο, ΤΏ οδα, 94. 
δοΙ σε κυ τοουδαομβα, μκο 118, 241, Βοπι. 8δ2. 
ΣΟΙ ϑοοϊκί μι, 04|. 102. 
ΒΟΈΜ οὗ Ρείοῦ, Φόοδη 408. 
ΒΟ ΡΠ ἢ κ5, 1λἴκὸ 272. 
ΒΟ «ΒΟ αηίοπι, οαῦ). 139, 194 94. 
ΒΕΝΈΟΘΑ, τοϊδῦα ἴο Θα)1|ο, Αοἰα 3836: Ῥαθ} 5 δοηρυδίηίδτοο 

ΜΙ ἢ, ΡΒ]], 76, Δ οἱ ; ᾳυοίοά, Αοὺ 836, Βοιι. 89. 
Βομβιμι} ιν, (ΟἹ. 66, 1668, θὅ ; γοδο ἰπς ἰτοπὶ ἀροδίαδυ, Βοιι. 

δή; Βοδίο ἴο ΟἸ γἰδείδη {ἰ6, ῬΏΠ,. 62. 
'ξοπίοηοο, πα ίσιαὶ, Βοπιδὴ δὰ ον δ ᾿ανν οοοοζίηρ, Βέδεις, 

494; οἵ (μγίδί, ἰδ. 498, ὅ02, ἐκ 806, 
8 "Ῥαγδιίοῃ, ἴγοτῃ ἴῃ σμυγοι, μθη Δ] ον ῦ]ο, 2 Οὐτ. 120 64. ; 

οἵ τ ὐοοῦδ δὶ νὶ κοῦ, Μοῖὶ, 247. 
Βορατη δὲ, Φ υὰο 28. 
δοροίσιγο, οὐὁἨ ΟἾτιδί, 1.6 Ἰοοδ! γ, Πυκο 383. ΟΠυΓΟδ οὗ ἔδο 

Ηοΐγ, Μαὶϊε δ20 κμᾳ. 
ΒΘΡΌΪΟὮ τοι, δτουπα ψοταναίφιι, λῖδις. 418 . πἰἱεὰ, ἐδ. ἐδ, 
ΒΟΓΑΡ πὸ, ἴἢ6, ον. 19. 
ΒΕΒΟΙΌΒΡΑΌΧΜΌΒ, Αοἷὰ 243, 
δογαιοη, ἴ86, 8 μιγροϑο διὰ ςμδγϑοίογίει οδ, Ματε. 29 νᾳ.; [ἃ 

ἔδοτηο, ἐδ. 30 8ᾳ., 84; ἀ. τἱἰδίου, ἐ. 84 Ξκη.; οχοοπξου, (ὁ. 
95; ἀρ! τ ΓΥ, ἰδ. ιὸ. 

βοστοοι οἡ ἴμ9 πιοπηῖ, ἴΠ6, δοοοπηίδ οὗ, οοπιραγοά, δῖ, 99 
84ηη., ΖΚ 100 φΦᾳ. ; δηλ γαΐβ οὗ αι. 91 δηᾳ., 104 φᾳ4., 
112 54. 01 101 ; ἴα ]δο δρριοιείοια οὗ, Μδιί. 1068 ἀοά - 
ΟΔΙΟΓΥ ἃ βοοῦγδο, μυκκὸ 96; 1ΐῳ τοδί οἢ ἴοὸ Βοδίμοι ᾿γθ- 
οορία, Νίδτι, 106 ; οοσδδίοῃ, ἐδ. 100, ζΚο 103 - {τ)9 δηά 
Ἶδοο οὗ ἰὼ ἄθ]ινοσυ, λίδις. 100, μαϊκο 100; ψΟΓῈΔ οἱ, 

ῖ, 98. 
Βοειηοῃα, οοἰ]οσξίοπο οὗ, Ἀατί. 33, 85; [ποι] διίοη, Βοια. 442: 

Ἰοῶκ, Αςὶβ 370, 
Βογρειὶ, ἔδο, ἀρδοτί υκ ἃ, Ζοπα 132. Νοίο; ἰἴ5 γα] τῶοδὸ 

ἰῃς, ἐδ. 133,2 Ουτ, 1718, Τίπι, 94, ον. 22, 246; ἐδ δροῦ- 

Ι 

Φ 
ἐδ ἡ 

Βον. 153, 

6 ἰο ἢ9 ἴκο, Μδὲξ. 188 : ὕγαξϑῃ, σοδπ 132. 
δοτροῦθ, ἰδκίης ὑρ οὗ, Μασὶς 102. 

οἵ ἀοά, Φοδῃ 168, Βοιι. 69. 
οὔ ἴοτο ἴ ἐδο σμυτοῖι, Μδιι. 866. 

δογυί 46, Ηοῦτον, Φοδη 2339. 

ἘΣ ΤΣ ημας Ὁ ἴὰς αὐδήν ἡὐλὴν ὃς 40, 125, 8Ώ,, ΥΩ τ οὗ {Π9 ΠΌΣΩΡΕΥ, : 
332, Δ, Βοιυι. 361, 2 Ροῖ. 28, Φυὐθ 23 κ»η., 

τα λεκοιρεινίιο Βυ 6 Υ οἵ [6 ΑΡΟΟΔΙγρνο, ον, 
τιροεΐ οὗ ἐη6, Αοἴο 104 δη4ᾳ. 

οἰυτοδοα οἵ Ασα, Μκπιι. ΣΦ, Βον. 23, 90. 
Οὐμο}} οὗ, δες, 118. 
6 ἴῃ οὐυζοῦ ον. 317, ΔΜοίε. 
ΘΟΥΘΏΒ, ΡαΣ οἷς οὗ τ. 

ΒΟΥΡΏΓΥ, γὶ υρλθαν χων οὔ 6 υΌοΓ, 0κ9 168, ΠΥ. 16, 
--- οὗ, εοό δας οὐ τίη. 

----- ὦ, κοοάϊης οαἱ οἵ ἴδ6. μυκκο 166 544... 169 ϑᾳ. 
ΒΟΥΘΏΪΥ οἰγ568 βΒογϑη, Ἀῆκδιι. .132 να 8324, 
ΒΕΥΚΕΙ͂Ν 8, Μέοαῖ!. 265 
ϑοποα, τοἰϑιΐίου οὔ ἰδο, ΕρΠ!. ζΌ05, Νοίδ. 
βδῃηιδᾶον, δγτο θο δια οὗ, νον. 1ν. 
ΒΗΑΚΙΡΙΑ ΕΝ, ᾳυοῖοά, Μοίς. 89, αἰκὸ 718, Βοαι, 188, δίσία, 

Το. 54. 118, Αἰοία, Φαῖθθο 8]. 
ΒΉΑΜΔΙΑΙ, Βδυδί, χίλιες. 11δ, 338. 
ΒΌΔγι, Ψ0π4}} 8 ΨΠ4}0 συρροδοὰ ἰὼ ὑθ ἃ, Μαλιε. 225. 
Βμδροῦ, ρμίδίη οἵ, Αοἷ 186. 
Βοῦα, ᾳφυοθὰ οὗ Μοὶ. 2286. 
ΒΗΕΒΑ, Αοῷ 2]. 
Βιοοδοι, δοῦη 1δ8, 
Άδοορ, οοδΐοσῃ ουσίοπι τοδροοϊίπς, “ο. 3519, Δοίο; ποοᾶ δὲ 

ευῚ ΒΑΡ ΣΩ, 445 δὴ. ἴκο 236, δοὰλῃ 639 δ64ᾳ., 
δι. 45. 

ΒὨοΙϊκοΙ, Μδιὶ. 11 μας 462, 464. 
Βμοϊκίποη, Μαῖ: 251, 303, ἴκκο 168, ϑομὴ 73, Βοεο. 381. 
προναν πνῶς 212. 
Βοο], 114, 211, 293, 298, ΓΚ 25,1, Ηδυ, 165. 
Βηιορμογά, πδοὰ δα Ὠκῦγο, μ0Κοὸ 2,06, 242; Οδγισὶ ἐδὸ φοοᾶ, 

Φοδὴ 817 δᾳᾳ., 321, 391,1 Ῥϑὶ, 857; διλὰ οασάξηδια, 8860» 
ἀοιὸ οἵ, Οσὲ ὕὺ. ' 

ΒΒονουτοαδ, ἃ, 211, ΜΜαδτικς 32. 
ΒΒ Ως, Μίαῖι 8332. 
Βμίρα οἵ 9 δηοϊοηία, Ασα 456, 451, 459, 460, 
ΒΏΡν σοῦῖκο οὗ Ρϑυϊ, Αοὶς 461. 
Βιοδιγοῖδι, [0 81ὅ. 
Βατίηοο οὗ θιδηδ, Αοῖς 860. 
Ἡρίός Βονυ. 0. 

ἐτήπη τυλῳ, τνὶ τΟ ΒΒ Ῥμαϊ͵ Αοἰν 8558, 3δ4 Βα. ς Ῥταγος 
138 ΣΤΥ ΤΘΟΟΦΘΦΕΥ οὗ, ἰδ, ἐδ. ; νἱοίμης, ἰδ. 1144. 

ΒΙ 
Βἰκδίπε οἵ Ομείδς, Μδις. 288, Λἴδυι 170, 14, 76. 
Βικθς, ἰαίτ πε μουῦϊ, Φοδ 622. 

ἀοι θη ἀοὰ ΕΥ̓͂ ἴπο 9 »δλις, 295, 2530, 25] ἸΝ 
Ἴ4, 16, Τὰκὸ 186 δα4ᾳ.. ὅομη 311, Ζ11:; οὗ 89 ἐν εδοίον, 
λοι, 226, 428. 

Βιχοκ, ἐδεῖτο [0 ἰῃ ἴδιο Βοδτί οὔ ΟἸ τ διίαπα, Τιυϊκο 268- δουρὶ 
ἴδον ὉΥ 1) ὕονθ, 1 Οὐ. 88; υγιοῦο! δ οὗ, Βον. ὅδ; 
οἵ ΟΒσιβι 8 α οοῃὰ οὐτοίηξ, [Ὁκὸ 893. 564ᾳᾳ.; οἵ [86 ΕΚ, 
Ὀποογίδ!, Μαῖς, 2838: οἵ [6 Ὠτεα, ἐδ. 257 ᾿" 1αικο 
209; οἵ [6 τφεαΐδοῦ, δου κς ἴπο ὅονεα, λέδιι, 257, [κὸ 
208. 

ΒΙ1,ΑΒ, Αοἱο 288, 295, 296, ΤΉ οδ6. 9 δᾳ., 
Β[1Ιοης6, Θυἰοίϊποιὶ ὑγ ΟΝ γος οα [ΒοΦ0 6α] 

220, 908, Μέατις δ0, 70, μαϊκο 8δ, 141, 14: 
ποθ ἰπ ἴδ σΠυγοῦ, ἃ ὑοτ, 296 " 
62; οἵ ΟἸ τίει, Μδιῖ, ΖΗ, 492, 494, 610, [κὸ 
807; οὗ Βοτίρίατο, Ηεῦ. 128: ἰὼ οατοῦ, ον. 202. 

ΒΜ ἸοΆση, Ῥοοὶ οὗ, {ι1|κὸ Σἰ2, Φοϊ 181 δᾳ., 908, 914, 
ΒΙΥΑΝΌΒ, Τποδ,, 9 δ4., 1 Ρεῖ. 94. 
Βιῖνοσ, ρίοοθι οὗ, Αἴπτε, 164, 
ΒΙΜΈΟΝ, ἴη 186 ἰθημὶο, μυΚο 44; σους οὗὨ (δ. 45. 
---- -  ;  οὐνυοίη οὔ δι δι, δῖ. : οία. 
ΒΙΜΟΝ, 85 ὕδ:9 οὐοαπιοῦ δαιοις ἴθ 6 ον, Ἀἰοὶξ. 287, 
---  -οἁ, θιολον οἵ σπυγοῖ εἴ Ῥοϊΐδ, Φομ πα τὸ δὶ 

. ἴδ Οδιιδηίτο, Ἀἴδις, 182, 2δὅ εαη., ο 96. 

. οὕ συσζϑηο, Ἀἴαϊι, δ19 δη.. δ29, 1κο 309, 570, 
---«..-,ϑ Ὀτοίῃοῦ οἵ φοδϑ0ε, Ἀῇει, 2566 δη4ᾳ. 

, δ ἰοροσ, Μαῖι. 402. 

Ῥοίοῃ, ἀρ Ἐσένα. Κο 190 δ “1 4. 
ἴο εἰχἢ ρμεὶϑαϊ, Μέαϊςι. 886. 
ἔν ΘοΓΌοσοσ, Αοὼ 142, 144 145, 147 σηᾳ. 
Ζοϊοῖοο, Μαῖι. 182, 2566, 1,π|κο θ6. 

Εἰππουἰδπίοπι, 2 Ροῖ, 29. 

ΓῚ 
᾿ 

δι, 1εα 

ΒΙΤΔΟΏΥ, Αοὰ 149, 151 54. 
Βίη, ἀδἠηοά, 1. ΖοΒὴ 100, 106: οὗ Αἄδηι, Βοαι. 115 ἸΗ 

464ᾳ., 1 ΟὐΥ, 339, Τιπι. δέ ; αἰοηϑηλοηῖϊ ἴος, Ηοὺ. 10; θοὲ 
ποῦ ἴδο δαΐμος οἵ, Βοια. 90, 125, ὑδα. δ5 ϑᾳ; ὕοὰγ αζ, 



. ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ. 

Βοια. 203 κ4.. 206 δα.; {πὸ Ὀοὰν ἴπο δοδὲ οἵ, ἰδ. 207, 209, 
416: ἴπο Ομ τ βἐίδη ἀολά ἴο, ἰδ. 190, 201. 201 δ4ᾳ.: οἰ μα χ 
οἵ, ἔπι. 91, Τηο68. 68 : οὐπέδδαίου οὗ, 1 Φομη 81, 40, 62, 
ςοπεοίουδηοδδ οὗ, ΕΡἢ. 120; οοττυρίοη οὗ (δ. 82,1 2οιπ 
106: ἀδτὶκ θδ6 οἵ, Φοῖη 61] ; ἀδηρόγουν οἹοταοηίΐ οὗ, ΕρΡῆ. 
165: πηΐο ἀφδίῃ, 1 Φόμη 111. 172, 17δ κᾳ.. 179; [δὲ το ]8- 
τοι ἰο ἀδαῖη, ἤοπι. 116, 180, 108, 261, 263. 1 Οὐν. 332 
βηη., ον». 68; ἀοὶ ἰσόγθποο ὕγοτα [ἢ 6 ῬΡΟΥΟΥ οἵ, ΗθΌ. 88; 
σοοπμῃοοσξίοῃ ν]Ὲ αἱ 448. 148 ; Θοδϑηοο οὗ, ἴμαϊκθ 241, 
ἘρΉ. 82; οΥ̓ το, ἴυκο 69, Βο. 17δ, 190, Τί πι. 8. ; ἐχ- 
οὔδεβ (ογ, 148. δδ; 1Δ]Π ὴρ [πἴο, Μοὶ, 490 84ᾳ4ᾳ.; ἐϊ8 οὖ- 
δοῖϑ οὔ πὸ υστηδὴ ἰδαΐυ το, ΦοΏ πη 160. 118 τοϊαϊίοη ἴὸ 
ἐδο δοδῖι, οι. 263, Βρ. 1179 δας. (ογαϊγδῆοδθ οἵ, δϑά 
ἙΟΥΖΙΎΘΏ 688 : ἔτγτιϊὶ οὗ 118 ϑογυίοο, ομῃ. 216: [16 δΔητδ.- 
εἰ ἰὸ ἘτκεΡ, (δ. 800 δη4ᾳ., 327 54. ; Ὠοδύϑθῃ ἴπὸ ἢγϑι ἴ 68» 
1.9 οὗ, ΕΡἢ. 40: οἵ ἱκηόοτδῆοο, Ηοῦ. 178 ; ἰἰΣ τοϊαιτίοη ἴο 
αν, οι. 196 δᾳ., 21δ, 294, 232 5Βη., 246, 1 Οος, 348: 
Ὡδοα οὗ ΒΟ). 196: ἡδίοτο οὗ, 1 Φοη 1069 Ὡοΐ ἴο ὕθ 
ΟΥ̓ΘΣΟΟΠΘ ὈΥ͂ Ὠδίυτο, Βοαι. 24Ὁ : ογἰχίη οὗ, εὖ. 198, ἘνΗ 
83, ἐ- χ: : οὐ κίμδι, Μαιί. δ0, 325, οι. 178, δον», 191 
84ᾳ4., Ἐρὶι. Τὸ; ρΡογοοφέϊη οὗ 1 Ψοϊιη 38 δᾳ.: ροϑγιω ϑή, 
τοῖ οτἰαἰ ποὰᾶ, Βοτὰ, 330 ; ροτγοῦ οὗ, Οὐ]. 49 :Ῥυπίδεχαοηῖ, 
οὗ, Φοδη 306, 318, Βόοτῃ. 90, 194, 2 Ροΐ. 44; τοῖϑα89 ἔγοπι, 
Ἔπι. 201: δἰ Υ̓ ΤΥ ἴο, (δ. 248., ἀχαίηδι [ἢ ΗΟΪΥ δρί! τὶ, 
4.6 οΪγ ϑρί τίς; ππί τοσβα!ν οἵ, οι. 126, Ἐρῃ. 82,174; 
ὙΑΓΙΘΙΥ οὗ Τικα 241, ΕΡΔ. δ, ψ 0], Ἠοῦ. 118. 

Βἰπδὶ, Μ1ι.. Νίαϊ, Ἰ0δ, Αςἰ5 122, Θαἱ. 114. 94. 
Βιηδἰτῖς 58. οὐ Νεν Τοϑιηθηι, λίδιϊ, Χχ., δόδ, ΑΓ Υἱ!. 
Βἰποοτίν, ΦόΒὴ 157, 
Βἰπείμκ πὶ ΡύδΙιο ΤΟΥ, ΕΡΏ. 194; ἴῃ ἐδ δυπάδγ-ϑοΒοοὶ, 

έ 
ΒΙ ΠΏ] οαθηοδα οὗἩ ΟὨ τσὶ, Το 68 584.. 300, 367, Ζοη 294 δᾳ., 300, 

2 ΟὐΥ, 101, Ηοῦ. 98 »4.; οὗ Ομ τίοἰίαπα, 106, 108. 
ΑἰπηθΥ, ὑπὸ οὔτ ἔοσω, Μίαιϊς, 170, 19 12] 8644. 
ΒἰΏΔΘΓΙΒ, ΟὨ τσὶ ο ἰδ δγοοῦγεο ἩΣΏ, ἸΚκ 28 54. ; ῬΓΟΡΟΥ Τ6 0] πη ς 

ἰονατάθ, Βοη,. 888 - δΔουρΗ ΑΘΓ ὮὉΥ Οοὐ, 1κο 220 9 Γ6- 
Ἰδιίοη οὗ ἴῃ Ἰατν ἴο, Βοιι. 332 δα.: οοἰ θα ᾿ἰατα, ἐδ. 117; 
ΟΥΚ οὗ ἰα οςοηγογαίοῃ, 1 ΟοΥ, 128. 

Βἴμδ, οὐἰκίοζιοθ οὗ, Βοτ. 88 ; οἵ (τ σείδοδ, 1 Θομη 10] 54., 
106, 108 . ἰοτχίνομπομα οὗ δὲ ΠΟΥ ΙΥΘ688 : οὗ οτηΐδδίοῃ, 
Μαῖι. 449, 049. 121,12; δοοτοῖ, ΒΡὨ. 180 ; 6181}, 964. Ἴ9, 
1 Ζοῖιη 82. 

Βίου, Με, ον. 291, Νοίδ. 
Βιδίοτ οἵ σπανὶῖν, Τ' πὶ. 6], 
ΒΙδίογα οἵ σύδυ5, Μδίι. 256 κμαα., Μετ δ8, 
ΒΙΧ, βυπιῦοϊδαι οὗ [80 πυπῦθε, Μαιὶ. 125, Φοδη 106, Βον. 15, 

91. 
ΒΙχ Βπηάνγοά αἰχίγο. ΣΧ, ον. 27] 86. 
Βικοριἰοἰηπι. Φοπ χ., 1 τ. 5411. 
ΒΚΕΥ ΑΒ, Αοἰϑ 868 ; βοὴν οὗ (δ. ἐδ. 
Βιανεῖν, Αἰηοτίοϑῃη, 1 ον. 168 : δηοίοηξ, ἘΡὮ. 218, ῬΉΜΠΘΩ.. 19, 

οἷο, 21. Ἠοῦτγον, Φοῆη 289; τοϊβδιίοη οὗ ΟὨ εἰ θυ Δ ὨΣΥ ἴο, 
1. ον. 1δδ, Ερ]ν. 218, Τί. 68, ΤΌ, ῬΆΠΘτΩ, 29,1 Ῥεῖ. 40; 
Τοϊδιίοη οὗ Ἐρίβεϊο ἴο ῬΆ ] ϑεθοι ἰο, ῬΏΠοΣ. 29 δα. ; ἴῃ 
οὗ ἐδ. 80. 

ΕἸαυθα, τοῖν ἀπείοο ἴο τηδδίοσα, 1 Οὐσ, 168 κμη., Τί. 683; αΓγϑοῖς 
ἾΝ ως Ῥμ θαι. 19, Δοέα, 21; οιἴδδποίραιιοπ οὗ 

ΒΊοοΡ, 1}1υϑ᾽γαῖξῖνο οὐἩ πορὶ]οοὶῖ, Μαῖὶ. 244, 246: οἵ ἀφο »͵ο5 ἰπ 
: ἴη)0 μαγάϑῃ, Μίαϊ:. 419, Μαδγὶς 143 ρα. Τ7Κὸ 947: ἰῃ 

«Βυτγοῦ, Αοἰβ 370; ἀραῖ οοιαρατοὰ ἴο, ΜΝῆδει, 176, ΠμυΚο 
142, “οδδη 544, ΤΠ εα8. 77. 

ΕἸΡΕΡΊ ΠΡΟ, δρίγίτυδι, Ἀἴαξι, 438 δᾳ. 
Βτοοῖΐζα, τ} 00} δὰ οὗ, ΠΟΥ͂. 199, 291, 
αΊΥΓΏΔ, οΥ, 117. 
Βοῦσχεςν, ΕΡὰ 194. 
δοοίδὶ τεϊδιίοῃβ οὗ [89 Ομ εἰ φείδη 1786, Αοῖα 869, 376, ἘΡΏ. 187 

58η. 
βοεῖαϊ πδίυγο οὗ Ρβῃῖ, 2. Οογ. 124 φα. 
δ οίΔ 115, ΟἿ γί δείδη, 2 (ον. 144, 14}. 
ΒΟΓΒΑΤΕΝ, δηοοθοῖο οὗ 2 Ῥεῖ. 23; πη} ΠΈ 

λον. 2: βαρροδί(ου τοθροοίξηκ, ΑοΣ 
ϑοάοτι, δίς. 211, Ὁ1κὸ 167, Βον. 225, 291, 
δΟ]α δα δηίβω, ἔοηι. 1326, Νοία, 139. 
Βυϊάίογα, ἰοβιϊ ΠὩΟΗΥ͂ οὗ ἴο ΟἸγίος, Μαεῖς. δ28, 1υϊκο 88] Βα.; 

Φοδ ΒΒ δάνϊοο ἴο, ζ01κο δ6: ἐϊεὶν ρῥτοήρδείοπ σουσιβίθηϊ 
Ὑἰτὰ ἴραγ οὗ Αοῷ 196: αν [1] π688 οὗ πο ῖγ γοσϑ- 
τίου, υὸ δθ; ΤῊΘΥΟΡΏΔΓΥ, Ἀφ, δδῶ : το! χίοιιβ ἤγονο- 

ἐν πβῶτς δ5ὺ τ 156. 
ἔγ, ἀοῆηοῦ, .46. 119, Νοίδ; οὗ ΔΑΓ ὮΪΥ δὰ ἘΘΘΥΘΏΪΥ ἰπ- 

ἰογεεῖα, ΡΠ], 14. ᾿ Η 
βοϊοπιοι. ἀρράγοὶ οὗ, Μαγκ 8]: 76νἰσ οσεππδιίου οὗ, Ἀΐδι. 

184: [τ ΠΟ. σοποθγαης, Γ01κ6 187. 
βοϊου!οη Β ρογεῖ, Φοῦ πη 8330, Αοἰα 66. 
Βοπιδιηθυ)οὶ, Μδιῖ. 271, Αςἰα 36. 
δοῦ, ὨΔΠ|0 ΒρΡ}Ποά ἴο Ομ γίδες, Μειί. ΤΊ. 
Βοη οἵ Ὀηγίά, Μεαῖι. 116, σομη 99. 
δοῃ οἵ Ουά, Μαξι. 212, 402, 494, Φοδη 96, 98, 
ΒΟᾺ ὙΠ ΠΗ: ἀη}Ὲ τλ ὯΝ λόξις, Ἐπρλ μ: ΣΣ δ ϑρόυς 

ΙᾺ τ, 160, 217, ᾿ [) 
Χο ἘΣ ον δὶ, πὸ ΤΟ δ ἑωροι 

βοῃς, Ομ τγίοῖδλη, Ερῆ. 192. ΟΟ]. 72 5ᾳ. 
----- οὔ τδο δηκοῖδ, κακὸ 28. μα., 40. 
-- - ἙὙἙΙ σδθοῖν, [τὸ 20, 56, 

οὗ Μεοῖ". 102, 

----- ΟΥ̓ΜΑΣΣ, Τκοὸ 26, 23. 
--- οἵ οδοῦ δυὰ ἴῃ 1ΔυλὉ, ον. 31, 
----ἴὸ πον, Βονυ. 90, 160, 277 δ4ᾳ.. 230, 234, 200, 
----- οἵ ἴϊο τοἀοοιηδὰ [ἢ Ὠοαγθῃ, μου. 184, 190. 
-- οἴου, 0Κο 15, 46. ᾿ 
Βοτ οἵ Θοὰ, Με. 103, Βοπι. 259 5ᾳ., 263, 272, ΗΘὉ. 8 δ. 569 

Αἀορίοῃ. 
βου οὔ ᾿μυπᾶον, Μαιὶ. 182, Ματι 31, Φ08π δ. 
Βοπδμΐρ μὲ ἢ (04, ὕοδα 67. 869 Αἀορείοη. 

οἵ ΟὈτίδι, Μοῖς. 819, Ζοδῃ 187, Βοια. δθ. 
Βομ, Ἀἴδιι. 470. 
ΒΟΡΑΤΈΒ, Ασίας 361. 
ϑορἢ δία, Ἐπὶ. 69. 
ΒΟΡΗΟΟῚ,ΕΒ, ηυοίοά, Βοτα. 10]. 122. 
Βοτοοσοῦ, ΕἸ γτπαδ ἴθο, Ασῇ 222 5βη. 
ΒΟΤΟΘΤΥ͂, ΒΟΥ. 212. 
ΒΟΙΤΟΎ, ναί οἱ οὗ ἴπ Ομτγί δι 5 6, Μαι. 214: ἴογ ἐῃο ἀθϑαῆ, 

Ἴμοαα. Βη., 77: ποήϊγ, 2 ΟοΥγ. 129, 133 δηᾳ. ; ἐγβοκ  οηΝ 
ΠῚ }0Υ ἴο, αι. 5141; [18 ργοχί πε τὸ δαϊνυδιοη, ἤόμι. 

ΒΟΒΙΡΑΤΈΕ, σπι. 452. 
ΒΟΒΤΗΕΝΈΕΝ, Αοίϑ 336, 1 σον, 90. 
Βομ]. (Π6, ἀοδηϊίίοη οὐ ἰ|ὸ ἴοιπη, Μίαι. 404, 4790, οπι. 233 κπη., 

1 (Ὅτ. 62, ΤΉ ο68. 9ὅ, 98 ; 18 γοϊατίοη ἴο 119 Ὀοάγ, Μαῖι. 
419, Εοπι. 232 βη4., 1 (ΌΓ. 62, 2 Ὅτ, 205: [18 βιαἴδ αὔγε 
δοδίμ, Το 256, ΡΏϊ]. 26, ΤΉ 55, 78 : ἀδδτῃ οὗ, Ἀοπι. 1716 
ἱπαιτλοτία! ἐν οὗ, Μαῖξ, 106, Ματὶς 121, 1μκο 198, 310 8α., 
ΤΠ... ΤΊ 1085 οἵὗἁ, Μηϊῖ, 903 κα.’ ὨσΌδηοα ἔγοσῃ ἴδ 6 
ἘΠ ΠῚ 1 ὧν. 62, Τ6δ6. 9ὅ, 98 : ταὶυθ οἵ, λῖατι. 306, ΒοΩ, 

βουα, οδτὸ οὗ, {1 τα ἰδίδτ᾽ο ἀπ γ, 86 31: 
- - ττὐοπαεηίρτοιἝοη οἵἁ, Ιδξέ. 262, Φοπη 906. 
--- -- υηάον [9 εαἸἴλγ, ον. 30. 174 5ηη. 
ΝΙΝ Ἢ αοά, Αςῷ 99, Βοπι. 118, 278, 813, 814, 328 5ηᾳ., 

2, 815. 
πρτῖστετῦν παν οὔ ΕΠΤΊΕῚ ΠῚ ῬΏ]. ἜΝ ᾿ 

Ὡμ,, δρ᾽ γί π|84] υϑὸ οὗ [110 ἔθττη, Μετ. 241 δ8ᾳ., ϑοόβὴ 164 νη. 
ΡΣ 54. τ δὴ 

Βραίῃ, ΕΞ 441, 415; ῬαᾺ} 5 ὑῬτοροβοα ἰΟΌΓΏΟΥ ἴο, ὅδ. 11, )οία, 

ΒΡΘΘΟΣ, μοῦ νυ οὗ, Αοίο 36 κ4., 962. 103, 108. δΔὸ ἔπος οἵ" Βδ- 
Τασῖίοσ, Μἴδιὶ. 225: ἴο "00 ἃ ἴῃ ρῥγαΐδοϑθ οἵ 4δ. 86 
8η.: ΟἸ γἰδιίδη, σμαγαςοίογ έϊοϑ οὗ, Ερὰ, 174, (ΟἹ. 81. 

Ββρίοϑα, υδοὰ [ὉΥ δι Ρα τίς, 01κ9 882, 
Βρικοποτγὰ, Μαιΐ. 463. 
ΒΡΙΝΟΖΑ, ηυοῖοά, Φοδῃ 839, 
ϑρί σι, τὸ οὔ [8 ἴρττω, Μέαλιξ, 479, ΖΦ. 290, Βοχι, 232 βϑηᾳ. 1 

Οὑς, 62, 2 ΟοΥ. 205, ΤΏ οαα. 95, 98. 
Βρίτὶϊ, οἵ δἀοριίοπ, Βομ. 260 54η., 295 “4. 

οἵ Βοηάδρχο, ἐδ. ἐδ 
.- οὔ σηγσίσι, ἐδ. 251. 

{[τοϑύομι οὗ, 2 ον. 47, δ1, δ8, θ0. 
οὗ αυά, ον. 30. 
οὗἩ οἰ ποδα, μοι. 62. 
Ἡοϊγ, δα ἨοΙγ Βριγίῖί. 
}6 οὔμο, Βοπι. 295 54. 

------ πη χηρδο οὗ ἴμ6, Με, 480. 
---.υἱῇίποι οὔ [16,666 ΗΟΙΥ ϑρί τίς. 

οὔ ἴ6 πνου]ᾷ, Μαι. 209,1 Οοτ. 60. 
Βριηὶ οἵ (Π9 Ἰανν, Μαιῖ. 119, ἤοπι, 222 θᾳ., 2 ΟΥΥ, 47 δα. δῖ, 60. 
Ἐπ γλδε ἐπὴν Ῥπτι Φ πτρ 105. 

Ώ, Ὡς ἴδο, 1 Φοδὴ 1537 Βα. 
ΤΔ]16η, 1 Οογ. 128, 212. 
ἴῃ ῬΓΘΘ, ῬΡνγεδοδίης οἵ ΟἸχίοϊς ἴο, 1 Ῥοῖ, 68 ν»ᾳ., 66, 67 
864" ἴδ. 
.ν τ 9 βου, ΒΥ. 91], 125. 

Βρίεἰ 8], ῬΤΟΡΟΥ υδὸ οὗ ἴπο ποτ, Βον. 98, δοία. 
δρί τὶ] δι οογρογοαῖ οοτη θ᾽ ηοὰ ἐπ αοὐΒ τουαϊδίίοηδ, Δοὶϑ 29. 
δρίγπ8] Ὀοάγ, [6,1 Οοτ. 336, 338, 
Βρίτί τ] τηδῇ, ἴδ6, 1 ον. 66, 06. 
Βρί σι πὰρ δα, ὑναΚὸ 261, βοπι. 129, ἘΡΒ, 66, Νοίο. 
Βρί τ τυδ εν, Μδις. 184, Φοῦπ 161 δα. 
ϑργίημ ἰὼ Ῥαϊ]εδίπο, Νἴδιϊε. 268, 
Βρι της, Μαΐὶῖ, 498. 
“βιαδαί Μαίον," Φοδιι δ85. 
δῖαν οἵ [6 τοδρί, Μαδιὶ. δ7 μα. δ9, 60. 
-----ὄ ἕ 10» πιοτηίημ, ΒΟΥ, 19} 94. 
ΒΤΑΒΙΕῈ, ΟἬΒΙΝ., Ὀἱοχταρθ δὶ εἰκοίοδ, Νδες. υἱ}!}., Δοώ; Βἰ- 

βιάτα ΣΉΠΗΣ πε  ο, ΜΑϊὶ ΤΣ δὴ Ὁ Ὧν Ἐον εἶτα ἴδγα, (Πρ οὐ τΠ6, λ[8ι1. Βη.; ἴ)9 ΘοὺΥΘΏ, ,. 12δ. 
Ὀοϊ θαι οἵ 186, (ὃ. 94 δῃ., 197, 20δ, 208; ποεριίν οἵ, Αοὼ 
128. 

διαῖο, [Π6, τοϊδ οη οὗ πο Ομ ατο ἢ ἰο, δο66 ΟΠ ατΟΣΝ : 4 ἀϊνῖπο [ἢ- 
δἰ τατίοη, Βοπι. 402: [5 δ ἰη τείσγθῃοθ ἴο τῷ 
1 Οος. 145; δυιϑελίβαίοη ἐὸ ἐδ δι δ οΣ Ὑ, Βοαι. 401. 

ϑιδίογν, Μίαιι. 819 Βη. 
Βίδεοηδ, δρυγ συ ηοδ οὗ, Τα 8568. 
Βιδιεϊσείςδ, Γο  κίουι, Μαῖϊ. δ68. 
Βιοδαιδίποδδ οἵ (γί δι δὴ, 1 ον. 25. 
ΒΤΈΕΡΗΛΑΝΑΒ, 1 ον. 8359. 
ΒΤΈΡΗΕΝ, Αοὖῦὸν 106, 108 8544., 113 54., 134 δη4. 
διονασὰ, λίκις. 364, 1 (ον. 88, 181. 
ἘΟΨΑΝΕῊΝ ΟἸ γί δείδη, 1 Οὐσ. 90 δᾳ4ᾳ., 137, 044. 132, 1 Ῥοί. 18, 

γ᾽ 



42 ΤΟΡΙΟΑΙ, ΙΝΌΕΧ. 

Βιοοῖκα, Αςεἰβ 376. 
Βιοίςε, ἘΡΉΟΜΟΡΕΥ οὔτδα, Αοὐϑ 323, 3217. 
δίομο, ΟἩ τἰδῖ αὶ νίημ, 1 Ῥεῖ. 32: οογῶοῦ, Μαίί. 3833, 392 ΓΏΚΟ 

904, 1 ςς. 15, 18, οἵ σἴυππδ]ηκ, Βοεω. 927; τ ψὮΠ|6, 
ον. 29, 120 πη. 

διόηδα, ργδοίουκ, οὐ (ἢ ΑΡΟΟΆΪΥΡδο, Βσν. 20 δ. 
Βίοττῃ, Βυτηο δαὶ οἵ 116, ον, 19. 
Ἀϊογπι ἰῃ ἴη6 κασι, Μαίι. 145, 16]. 
διγηϊ χῃῖ, δῖγοοι ἰῃ Παπιδαάσια, Αςῷ 163, 
διγαὶ ἷπρ ν ἰηο, Νέμιι, 41... 
ΒΤΒΑΙ ΝΝ Υς, Ροδαη οἵ, φυοίδα, Φοῖη θ0, Νοίδ. 
διτίίο, ἴα Ομ γιδτίβη ἢ} {9 α, Βοιη, 21δ, ΤΊπι. 26 - οοκδίοαδα ὉῪ 

16 κοηροὶ, Κὸ 200 ; τὨεοϊοχζίοδ!ι, Μδίς. 128. 
Βιγίκίηκ ἰὴ ἴθ ἔλορ, 2 Οὐτ, 185. 
διτγίροδ, ρυτ δ πιοοῖ ὕγ, Νίαις, δ12 κη.. 1ζῃ}κ6 206, 2 (ογ. 187. 
ΒθΌυε, Ἧι ἐδοὶς οοπάμπος ἰοπαριὶ ἴδθ Μ6ΘΚ͵ Βοσι, 414 564., 

Αιτγγπιοη, γίνογ, Αοῖα 204. ὗ 
δια ὈΪ  μ, δίοηο οὗ, υπι. 327. 
δα ἠοῖ οη οὗ (Ἰεὶσῖ, 1 (τ, 420) μῃ. 
δι ηλιδαίοπ, (Ἰντιδεἴδη, Αοία ὁδὸ 8ᾳ., ΗΕ οὉ. 202 : το τ Ὁ] δυ- 

ἘΠΟΓΥ, μι. 398 δ4., 401. 
Βιυ  π τὐκξίου ἰη ΟἜ τι ὃ ἄδατν, Ερῆ. 118. 1 Ῥοὶ. 47. 
Βυογίπα, οοπηροϊοὰ ψιἢ κΙοΟΓΥ, ζυκο 1δ5; γμοτγίοοςου 

τγουμῆ, Βοπηι. 162. 
Βυδοιίυμ οἱ Ομ τίσι, οὐὔοσὶ οὐ, Ηδρ, δ, 106; οουῃοοϊοὰ π|ἢ 

πὶ. κίογυ, [νἷκο 55, ΗρΌ. δδ; σοι μαγϑὰ [0 υἱγί-Ῥδη κα, 
Φοῖα 407, δ0ὺ!} ρμοσυαγ, μᾶκοὸ 349; Ῥοίο᾽ 6. υἱοῦ οἱ᾽, 
Ἀεὶο 48 δη.; ῬὨγαίςοβι, λἴδιϊ, δ28  ῥγορδοαίοά, Αςὶ 416, 
418. 

βαδετίη κε οἵ ΟΠ τ εἰίδην, Ὀ] οαβοάποια οὗ, ΡΏΠ). 25,1 Ῥοί. 81 δηᾳ.; 
(Ἰ γίδια συραῖῃν ἴῃ, (Οἱ, 37, ΗθὉ. δὅ : α τσδῦα οἵ [υτ- 
ἱπογίης [ἢ ροθμοὶ, Τίτα., 96; ρογροϑο οὗ, Ηοῦ. 106, 2υ; 
γαϊῃθ οὗ, Τοδ6. 37, 

Βυδῆιείοοον οὔ (ἢ. Βοσγίρίυγεα, σΦόμ 478, Αοἱϑ 161, ΤίΊτα. 110. 
Βιινοίάο, δι. δ07. 
δι, [δ6. δῷ Θῃ Ὁ] οτὴ οὐ (τί, ΤΠ Κο δύ; ἀκσκοηΐης οὗ, Νἴατι. 

427 : σγπιῦο]ΐδπι οὗ, Β ν. 34, 246. 
Βαηάδγ, ορβόογνδηῆσο οἵ, ὉῪ {6 οαὐὶγ ΟἿ Αςῖο 368 φνᾳ.: 

ὈρκΙπηίης οἵ [6 ἰδβίογυ οἵ, Φομη 621 : τοϊδιου οὗ 1ἢ} 9 
δον βῃ ΒΑΌΡΔΙἢ ἰο, Ἀΐδιὶ, δ47, Νῆονκ 35. ἀπὴὶν οὐ [ἢ 
(Ἡ τ δι δἰαῖο ἴο, Μδιῖ, δε; δγτωθοϊίδι οὗ, ον. 28. 
δεο Βαυδαῖῃ. 

ϑυηόδγ, Ρκπΐπι, ΜΙ αιὶ δ533. 
Βυμάμγ-Βο οου, [Π|5, ποῖ ἴο ἴδκο ἴδ ρΐδοο οὗ ὅλ ΠΥ ἐγ ἡ ηκ, 

ἘρᾶὩ. 213, Αὐυίσ, 
δυπάκαγ-Δο} 00] δοϊιοίατα, δι. 3.2. 

εἰπ κίπα, ΒΡ. 194. 
δι η5Π}}9, δγτυο] 5πὶ οἵ, ον. 19, 
Βυρεοτγοτυμκαιίοη, ἀοςίτίῃο οὗ 1 Οὐτ. 157, 101, 196. 
ΒαρτοπιΆοΥ οἵ Ρβοΐογ, βες Ροῖργ, ὑχίζαδου οἵ, 
Βπεαγίηκ, δοα Οβίῃα, Ρτοίδη  γ. 
Βνορῖ, "ον, κὸ 347. 
Βνίπο, διιυ͵οςῖ ἴὸ ΠΊΚΡΕ Μαῖῖ. 166. ἀεοιϊταοιίοη οὗ δὲ θδάδτγα, 

εὐ. 105 κη., 167, Μίατκ 406 κᾳ., υκο 135 σηᾳ.; 766 [οἵ- 
Ὀὑϊάδη ἰο Κορρ, Μαῖὶ, 166, ΜοΥκ 47; Ὀποϊοδὴ ὉΥ ἰδ 
Μοδαίο Ἰαν, δίκμτιι. 139, 

Βαοτᾶ, υδὸ οἵ 1π|ὸ, Μὰ ἴ. 486 δᾳ., [ακο 843, 544, 362. 
Βγοδομ)ίῃο ἔσθο, Πμκὸ 260, 
Βγοδίοσο ἔγϑο, 0|Ὸ 286. 
ΒΥΟδ ΔΓ, Φοδη 153. 
Βγιθοὶ, ἃ ἴοστω οὗ τογοϊδίίοπ, “οῃη δ08, Βον. 11 ρα44. 
Βυμθο  ἰδτ, ΟΥ̓ οοἴογο, μον. 16 βη.; ἀτγεοῖς διά Ἠδῦτον,, οοῃ- 

ἐγδοϊρά, ἐὁ. 106, Δοία; οὗ Φονίδῃ αν, Μοςι, 217; οἵ 
Βορίμοη πὰ ἱποΐίομν, Βοπὶ. 90: οὗ πυροτγο, Μδιῖ 49. 
183, δου. 14 βηᾳ.. “ἢ, διοίθ; οἵ ἐἶδο ΟἹά Τοαυϊδιηθαϊῖ, Μαιί. 
Ἰ, 218, Τί. 21, Ποὺ. 1δέ: οὔ Βυμμδῃ τοϊδιίοπμα, ἤου. 
24: οὔ [Π6 βετίρίατοο, ἰδ. 11 δ44.; ποτῖχο οἱ, Ἀξαιϊ. 188, 
Βου. 1.2), Νοίο, 14. 

Βγτορο δ, ἰὼ τἰὯ9 Αροςδῖγρθο, ον. 19: υϑοὰ ὉΥ Ομτίοι, ϑοδη 
1017, 480; ἀαδδοίχηοὴ 10 [ἢ9 ἴον Θοδροῖο, Ἀέδὲεί, 25 κ4.;: 
οἵ Ἰδτγβοὶ, ἰὼ 6 ΟἸὰ Τοαίδιρϑοῖ, δόμα 480. 

ΕΥ̓́ΜΕΟΝ, Αςἰό 239. 
ἈγΔΏΡΔΙΏΥ οἵ Οσμγίδί, ΗοΌ. 98 “6. 
Βγμαξοκυο. [η9 κοῦπὶ οὗ ἴο σδυχοῦ, Μοϊ!. 06. χυΐϊος οἵ ἰδ6, 

ἰδ. 173 βη.: βογυ οϑϑ οὔ ἐδ, καχο 2 64. 
οὔ βδίδλη, ον. 23. 

----.ὈὨἨ οὔτ ο Προιτίμσ5, Δοῖρ 100. 
Βγθδρορῦοι, ἰὼ Φοτυδαΐοι, Μαιὶ. 96, Αοίϑ 109 , Ὀπ1|1Ὲ Ὦγ ἰημα]- 

υἱ ἀπο, ἑυἷκο 110, 
Βγηοά, (η9 ἢτεϊ, Αςἰο 290; οἵ θοτῖ, Βοιὰ. 329, Νοία. 
ΒΥΝΤΎΟΗΕ, ΡΆὨΙ. δέ. 
Ἀγτία, Αοἰδ 982, 
Βυτορμοηϊοίδη, Μασῖκ 67. 
Βγτῖα, Αοἱα 457. 
ΒΥΖΥΟῦΒ, ἈΠ]. 6δ. 

Ῥοτηδοῖο, ἘΠ οἱ Το, Αοὶδ 190 ο4ᾳ., Ηοῦὺ. 141 δᾳ ; [ἢ 9 
δυο ηΪΥ, 10. 166 δα. 

Δὐογηδοΐθα, ἰοδοὶ οἵ, δοθη 230, 2356, 217. 
ΤΆΒΙΤΗΑ, Αεῖν 186 ν4. 
ΤδΔΌΪο, μοδίτο οὗ Ογϑηΐδὶα δἱ, Μοῖι. 170, 410, 467, 460. 1,ὉΚὸ 

885; οἰἑοί δοδῖ δἱ, Ἀἴδιξ, 410: γι θο} 1.8) ταϑδηΐηρ οὗ 
ὃμ)ο ποεὰ, Βοσὰ. 363. 

Ταρῖο οἵ [δ9 1οτά, 1 ΟΣ. 812. 
Ἰαθ!οα, ττοδη πα οὗ, Ματὶς 65; οὐ ἴδ ἰαντν, δι. 84, . 
Ταῦϊος. πττίης, μυκο 26. 
Ταῦοτς, Μι.. ἀοκοτίριίοη οὗ, αι. δδδ; 16 οοπυσοειϊίοη πὶἢ 

ῖ)9 Μουπαηςί οἵ Βολειπάοο, ἰ. 108 ; ἐταὰ ΠἸΟΏΔΙΙΥ ιἢ» 
κε ΟἹ ἴη6 Ττασαδιακιγδίίοη, (ὃ. 806, 811, [κἴκὸ 152 φμῃ,, 

11 
Ταῖδσ, α ον δ ζατταοος, Το 299 242. 
Ταϊοηΐῖ, τδῖυο οἵα, Νέδις. 383. 
Ταϊταυὰ, οτἰ χίη οἵ ἴμ6, Μοῖς, δ58; αποίϊοὰ, Μίδικ 6. 
Τατδυδ, Βοαι. 4, δ. 
ΤατίαδγυεἊ, 2 Ῥοῖ, 27, ον. 3949. 
Τααρῆ!ϊ οἵ Οοά, Τοδ66. ΤΌ. 
ἸΤὰχ [ῸΓ (ϑῃ ρ]6. ϑοτυίοα, Μίδίέ, 518 δα. 
Ταχϑῖίοι ἰη Βοιδὴ οπμρίτγο, ΝΜ δίξ. 170. 
Τοδοδοῦς, Ομ τὶ σείλη, δες ἈΠ ηἰσῖογο: δου ἃ Ὅ6 ΔΌΪ6 δινὰ δοΐϊΐτο, 

ΜΜαῖς, 25] κ4η. : ὈΓΟΡΟΓ οοπάαεξ οὔ ἽἹ ον. 82: οὐ-“νοξ- 
τα τ ἢ Οοα, ἐδ. 74, 77. τη εἰς τοιοῦ ἴὸ ᾿ϑάγοσα, Θαί, 
108 5ᾳ., 120; 4ᾳπδ1 66 οὐ Αοἱο 225 πη.; τοῦηκαε οἵ, 
Ζωκὸ 192: ἴῃ ἴππ6 δαὺσὶν εστο;, 1 ΟΟΥ. 257, ΕΡΏ. 160. 

Τοθοῦογα, ἴα]θο, Ασα 37:, 64]. 20, Τίπι. 69. 
ἸΤοδοδίης, εἰς οἵ, Βου. 38δ; Ουἀ δ τιοϊμοᾷ οὗ, 1 (ος. ΤΊ, ; 

Οὐ για 5 θχϑημ]6 δηὰ τηοέξο οὗὁ Μαϊιὶ. Σ3Ξ5 κἡᾳ., ἴκεκὸ 
ΟΊ, 218: “6 π|δι) τιοάοο οὗ, ἈΓαἰξ, 2 3 δ. 

ἐδλρρῦρμῳ τὴ οἵ ΓΈΠΡΕ Ἐΐηνε τὸ 
ΘΆΓΒ ΔῊ ἢν, Βοπι, 238. 

ΤΟΙ] στα, Μαῖέ 9ι. 
Τοιηρογδπθηΐ οἵ (Ὁ 7.0Κὸ 163. 
Τοῦρογϑηοο αἀποοίίου, ΖΉ0μη 110, 1 ὕοσ. 1956, 4], 144, Ερλ. 

104, 196, ΟΟΙ. δᾶ, Τίπι. 66. 
Τορῖο, 109 9 οπἰδῃ, Ὠἰδίοτγ οἵὗὐἁ Μαῖϊὲ. 375, 421: στιαγδίοη 

δηκοὶο οὗ, Μδιὶ. 41δ: ΔΙΤΑΌβοΙο δα ὲ πῃ, Ἠφῦ. 1:0: οδ! 
ἄσϑα ἰη, δι: 8578. Ομ γίδια ὅτυς δηὰ ἰαδδὶ υἱοὶ! ἴῃ, 
Ζακο 46 6εη., 814, Μαιῖ!. 416 64.: οἰοαππίης οἵ, Μέειι. δ15, 
Ματκ 11.2 κηᾳ., ῃΚὸ 298 δηᾳ., 803, Φοίη 114 κῃ; 
οοηγίο οὗ Μλει. 316, Μασ 118 : ἀδδοσδῆ:"" οὗ, Με. 
426; ἀοείγυςκίοη οὗ ἰοχοξοϊά, Μδτξ. 4722, ατὰ 130; κεῖ 
οἵ, Αοἴβ 62: ποϑίπεη μία ἴο, κο 819: « 
Ἀς 72; διϊδπιρί οἵ ἡ αἰΐδη ἴο γρΌυ ἃ, Μαῖς. 416, [Κὸ 
298 Βηᾳ.; ἰδ τη κοΐ δοσησο, Μδιῖ, 421, ΚΟ 819: τρο’ 
δυτιης οὗ ἰη ἐπ6 ΑΡ"ΟλΊγροο, θυ. ΦΦ ναᾳ. 333, 
ΡΙΏπδεϊο οἵ, Μαιί. 84, [μπκὸ 67 : μοζοῖ οὗ ϑοῦῃ 5:0, 
Ἀοίν 66: [ἴδ δαὟδοσοάπεδι, δίαι:. 492, Μίαγι 113, 1 Οὐζ. δὶ; 
ΒΥΟΓΩ ὕγ, Μεῖὶ. 412; ἴα σγπιθοὶὶς Ἑοαγδεῖογ, (ζ. δ15, 
1μΚο 32], ον. 2δ: ἕκχ ἴον, Μαιῖ. 818 φϑᾳ.: ἘΣΟΘΒΌΓΥ οἵ, 
Ματῖὶς 127. Χυκοὸ 81Ὁ ες το] οὗ, Μεδιίς. δ], δ80, ἰακὸ 
879; πύτκο οὐ, »έαιι. 815. 

Τοῶρῖο, Ομτιφεδεν σοι ραγοὰ ἴο ἃ, 1 Οὐν. 80 φνᾳ., 84, 85, 154, 
186 κι: Ομ στίοι ὁ Ὀοὰγ ἴῃ τοῦ, Φο;η 110: [0 δασὺ 
ἃ, 2 Οὐτ. 118 δη., 123 : 9 ᾿ΠΘΑΥΘΏΪΥ, Ηον. 245. 

"ἸΤοαρὶ, πἰρηνο αὲ οἵ 1.0 νογά, 942. 49. 
Τοειαρίδιεϊου οὗ ὃ ἰὴ (6 τίι]ἄοτησδα, Ἀἴαιϊς. 80 δη4ᾳ. υξ 

17 δᾳ., 1Κο Θὲ δηᾳ.; ἰη Θεῖβδοδοο, [Κοὸ 5648 84. 
Τοιιρίδήουο, ογἰχίο δὰ ρύγροδο οὗ, Τοδα. δέ; Ομ τ 8 8 δΥ δ᾽" 

ΔΙ ἴω, ΗΘ. 98 ν»η.; ὑοὲ ἤγοιῃ Θοὰ, 58. 49 64ᾳ.: Οοὐν 
ΘἿΡ ἴῃ, δέδιε. 128. [Κ6 179 ὁ. 1 Οοτ. 20ὲ - Ἀν: 

οἵ “εν ἢ Ομ στίδιι 48. 351. 
ΤΏΡΠΕΚ Ουύ, 1. Οον. 199, 5.4. 49, δ. 
Τοπ, ὃ Ἰἰστ οἵ (6 πα οσ, λέδιὶ. 81,183, 457, Ηον. 18. 
Τ ΑΝΈΎ, δποοδοῖο οἵ, ΡΒ]. 27. 
Τοαί-ακίηκ. Δ}; ἴσο οὗ, Αοἷδ 334 μα. 
Τογεβϑοϑα, ἰη Ῥαϊοαϊίηο, Μαι. 239. 
Τόγτοῦθ οὗ ἐπ ἰδνν, Η 690. 208. 
ΤΕΝΤΙΙΒ, Ηοπι. 4δ2. 
ΤΕΚΤΟΌΠΙΤΒ, Αοὰ 410 ρᾳ. 425. 
ἸΤοοϊδιηομῖ, ὁσο Νὸν Τοσδίδλοηΐ, Ο]Ὁ Τοοϊδπιοβῖ. 
Τοδβιί ὩΟΩΥ, ἩΣΙ ἴδῃ, γα οὗ, Αοίϑ 290, 291]. 
Τοίτασο, οῖς, θ4, 282. 
Τοχὶ οἱ 189 ϑιθκ Νον Ἐεσιδιηοηΐς, Μέδιϊ. χσ., 9088 σχῆΐ᾿ 

οἵ ΥἹ. ὁ 

Τοχίς, ᾿ἰσὲ οὗ, Μαὶξ, 33. 
Τοχίυθ Βδοορίοξ, Αςἰδ Υἱ. 
ΤΗΛΌΡΕΟΞΒ, δοο 1,ϑὈθσδυπ. 
ΤΗΑΜ ΑΒ, (Δ οὗ, Μέδιι. 49, δ]. 
ΤὨδηκύαλϊ ποϑα, ἰγο, Γκὸ 264. 
ΤΌΔηΚϑ δὶ το α, ἤσαν. 410. 
ΤὨδηϊκοσίγίης πῃ Ῥγαγοσ, ΤΉ οοα. δ8. 
Τύδη γί ὁαγα, . ὅ2, 
ΤΉΞΒΑΟΘΣΕΝ ΕΝ, παγτδῖντο οἱ, ῃκὸ 296. 
ΤᾺ Αςί 360. 
ΤΒΟΩ͂, 114, 
ΤὨοϊκοα, τ] θΓο88 οὗ, Μεοίὶ, 68. 
ΤΠ ΘΟΟΤΔΟΥ, οτἰκίη οὐ [8 ἴοττω, Μεῖέ. 4; Ηἰσίοεγ οἱ, ..ὄ ὥ. 

Τοοϊοκία Θογαιατιοῦ, ἄρτι, 188. Ἀοάοοον 60 τδηϊοα, Βοτι. : 
ΤὨΘΟΊΪΟΑΥ, δοδὶ γπίο δὰ ἀϊνίοίουθ οὗ, Μέδιῖ. 1 ; ΒΙΌΝΟΔΙ, (δ. 1; 

Ῥγδοϊίοαὶ, ἰδ. 85: πογῖκα οὔ, ἰδ. 11, 86. 
ΤΗΕΟΡΗΙΓΌΒ, 1 12, 18. 
ἸΤμοοδαϊοηΐδηβ, αν Εἰταῖ 

Δηδιγ οὶ οἱ, οαι. 23, 
ΤΏροδ. 4 Θηη.; οοοαδαίοῃ, ὁ. 8 
Ἡτιτίης, (δ. 8; τοῦδ οἱ, (δ. 



ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ. 48 

, ῬΔῸ]} βοοοηὰ ἘΕρίδεϊθ ἴο 80, δΔιια! γεῖν οὗὍ, Βοτη. 
ΟἿ φᾳᾳ,; 23 δαᾳ., ΤἼ6δ68. 111 δᾳ.; Κοπυΐπθῆοο8 οὗ, 7684. 1 

Ῥίαου, {ἰπ8 δπὰ οσοσδδίοῃ οἵ τνἰεἰηρ, ἴδ. 10 64. 
ἸἘΒοδδαϊοπίοδ, οί 816, ΤΠιοθ6. 1: σμυγοῦ δὲ, ΤΠοδα. 1 6α.; 

ῬμῸ} 8 ἸαΌοΙΒ δὲ, οἷ 816 βηᾳ., ΤΏθ65. 1 δ4., 27 6ᾳ4. 
ΤΗΕΟΡΑΞἙ, Αοὰ 98. 
Τυϊοΐ, ἐλ6 οοπιίης οἵ Ογτ]οξ οσοτηραγοὰ ἰο ἃ, 1.ῃἴκο 204, 

, ἴθ ροηἰ (ΘΠ , Κο 5716 Β 4. 
Τοϊσδξ, γι θυ] δια οὗ, Φοη 257, Ἧν. 192: οὗἨ ΟἸσίδὲ οὐ ἰδθ 

ΟΥΟΘΒ, 908 687 54. 
ΤΉ ΒΕ16 5, 141860 Ῥγορμϑῖβ οοτυρεασγοὰ ἴο, Με, 144. 
ἘΒΟΜΑΞΒ, ναῦλὸ οὗ, Ἀ[αιε. 182, 

9416; Ηἷδ ρίδοθ διδοηκ {Ππ|ὸ7 δροδίϊθθ, 
τοίου, ΓᾺκὸ 96: ἰδ ἀουδὲ, Φομη 621 πα.: οοπίγαδιοα 
Ἡ Μδυυ, ἰδ. 623; ΔΡΟΟΥΎΡὮΔΙ μοθρ9] οὗ, Μίοι. 261. 

4“ ΒΟσῃ ἴῃ ἴμο Βοθῃ.᾽" ΡδῺ 5, 2 Οοσ. 200 8ᾳᾳ. 
ἜΒοσει, δ Ῥγορῃοῖδ οοταραχϑά ἰο, Μωϊ,. 144: ογονσῃιι οὗ (Ὁ. 

δῚ 
ὝΒουρἢ, ΡϑΟ. ΩΣ υδὸ οὔ [δ6 πογὰ, Μίοξι, 138. 
"ΠπουρὮ 6, τοδὰ ΟΥ̓ Οτίδε, Νίδις. 161, 166 βᾳ. 
ἽΠουπρη ἃ γοῦγπ, ἴῃ 6, Βογ. 35] δπ6. 
"Ταοπθαηάβ, Ἀἴαττ. δ9. 
ΤΏ χοο, δυτηῦο δὰ οὐ ἐδ 9 Ὠθπταρον, Ἀαϊέ. 490, 183, 2386, 24, 

Μϑδῖτκ 133, ΒΟΥ, 16, 85. 
ΤΕ ΓΟ χ-ἥοοτ, Νέα, 12. 
ΤἸΉΤΟΩΘ οὗ ἀοὐ, ΗδςὉ. 152. 

οἵ ατϑῦο, ΗθΌ. 98. 
Τπυμ ον, βυτα ὈΟἸ δτὴ οὗ, ον. 1δ2 9ᾳ.. 216, 
Τμαπάοτβ, ἔπ δουθη, Βρν, 216 Θη4ᾳ., 220, 423. 
ΤὨυγράδυ, Μδυηαν, Μίαιϊι!. δ38, 
ΤΌγδεγα, Αοἱθ 805, ον. 121, 40θ., 
Τιθογίδδ, Μαῖὶ. 90, 211, Φομη 209 : 888 οὗἁ, 8ὲι6 Οϑηποθαγοῖ, [Δ Κ9. 
Τίχησ, αἰνίδίου οὔ διθοπρ αδίογῃ πδίίοπα, Φοῦη 93; []- 

πο οἵ, ΘΟ]. 90: Θοὐ δ τοϊδίοι ἴο, 2 Ῥοῖ. 42, 41; ἰτὰ- 
τογοιηθηΐ οὗ, ΕρΡΏ. 1935 νᾳ.: “ον τοῦθ οὗ σϑοϊζου- 
αβ, Νίαιε, 226, 266, κὸ 167; στο δια οἵ ἴδμο ἀἰνί- 

βἰοῃδ οὗ, ον. 38. 
Τί πιο, δἰ κὴθ οὗ 86, 16. 281 δᾳ., ῈΚο 209 : δῃἃ ϑοβθοΟΏα ἴπ 

100 Κίηχαοιῃμ οὗ Οοά, Αοίδ 800, 901; δ.)1τὈο] δηλ οἵ; 
83. ν᾿ Ἀον. 

ΤἘΙΜΟΤΗΉΕΤΙΙΞΒ, Αοίδ 297 βη4ᾳ. 866 
ἘΙΜΟΤΉΥ, βκοῖοδ οἵ ἰδ ἰδ, Αοἰδ 297 κᾳ., Τί. 9 δᾳ.; ἢΐ8 

τοϊδίίοηϑ τρίτῃ Ῥααὶ, ἀεὶ 291 β44ᾳ., ΟΟἱ. 9, ὙΠεμ8. 10; 
Βὶα υἱεῖς 1ἀο Οοτί πίῃ, 1 ΟΟΓ. 10], 857 ; δ15 τη ἰβοίοῃ ἴο 
ΤΠ οδδδ οηΐςα, Τ668, δ], 68, 

--------- Ῥδαϊ 5 Εἰταϊ ΕΡ δβ:!9 ἴο, δῃ δ γοὶδ οὗ, οι. 24, ΤΊ πὶ. 
12; ἀοδὶγχη οἵ, Τί. 11; 118 μοηθίΘΏ688, ἐδ. 2 δαᾳ., θὅ : 
ττὴ9 δηὰ ρἶδοθ οὗ ππτηξ, ἰδ. 10 πᾳ. ; νοσῖκβ οη, ἰὁ. 18. 

, Ρδυ 8 βοοοπὰ Ἐρίδι]ο ἴο, Δηδ) γβὶν οὗ, Ἐομη. 24, 
ἘΠῚ. 18 ; ἀϑοίμη οὗ, ΤΊ. ΠΤ δα. ; [18 ροῃμα  ΠΘΏΘ68, ἐδ. 
119; εἶχαθ διὰ μἷδοθ οὗ Ὑγὶης, (ὁ. 17 δα. ; τοσΐκ ΟΣ, 
4. 10. 

ΤΙΒΟΗΈΕΝΡΟΒΕ, 22. Ἑ. Ο,, ΒΙΌΠοΔΙ ΔΌΣ οὗ, Μαοὶξ, χχ., δ6ὅ, 
Νοίαε,, Ασὶβ νἱΐ, 

Τίιμθα, Μαίι. 412, ωπῖκο 19]. 
τίε|9 οἱ ἐῆθ σσοβα, Με. δ24, θΚο 8378, Φοδῃ δϑ4. 
ἜΠε166, ῥσοδ Οἱ ίοη οὗ, Μαΐς, 410, μπ]κο 102. 
--------. ΓΟ τίδι, δο6 Φοϑὺ5 ΟἸ τί πε. 
----------- οἵτμὸ ΗΟ βρισὶξ, ϑόοδμη 442. 
ΤΠ10, Μοῖς. 1090. 
ΤΙΤΟΞΒ, Ὀϊορσταρἶραὶ δεοίος οὗ Τιὶϊ, 1. 
--------ἕὄ- Ῥαυλα Ἐρίδε]ο ἴο, δηδὶ γείβ οὗ, Ἄοτα. 24 6η., ΤΊ(. 8: 

ο; οὐοδδίοη οὗ, ΤΊϊ. 2; ἐἰτὰ 9 Ξουτ ὩΘΠ6588 οἵὨ, Τίτα. ἃ 84 
δηὰ ρῥ͵δοθ οἵ πολ βύρονὴν . ἐδ. ; το κθ οἱ, ὁὃ. 8, 

Γοδοίδ αἱ (θαδίβ, ποὺ οσὶ αὶ .1 Οον. 216. 
ἸΤο-αγ, Η65. 81 846. 
ΤΟΙΩΡΒ, “ον δ, Μαῖὶ. 686, ΦοΒη 355, Νοίδ; ἴμ0 δροᾶο οὗἉ ἄθηιο- 

Ὠΐδοα, Μδϊε. 164, 
Τοῦρτο, ἴ.6, ΡοΟΤοΤ οὗ, 5884. θέ 5η4.; δἷπ5 οὗ, (δ. θ6 καα., 103, 

. 101; πηϊπκιδΌ]ο, ἐδ. 97 δα. ; δηθοθοῖον οὗ, ἐδ. 103, 109. 
Τοηπβῦοι, ἴμ6 ρΙ οἵἉ, Ματὶς 162, Ἀσία 29, 31 μ"4., 84 δαᾳ., 203, 

1. ΟὐΥ. 252, 260, 261, 286, 292, 299 δᾳ4ᾳ.; 802. 
----.-....--- οὙΓἢτο, Αοίδ 21] 84. 
Τοραν, Βον. 3860. 
ΤόΓΟΒοδ, δίας. 437. 
Τογθηίοτβ, Μαῖι. 234. 
Τοτίυτο, ἡυἀϊοϊα!, Αοῦα 404. 
Τόπον, Μαιί, 557. 
Ἐτδάεα, Βορόταῦΐο, Αοΐα 338; 7ονίϑιι σαδίοιλ οὗ Ἰοαγιίης, 

Μασὶς δ3 ; Φονίϑῃ γϑαροσὶ ἴοσ, Αοίβ 336, 
Τταάοδιηθη, βὶηβ οὗ, Αοἰϑ 363. 
Ττδαι τίου, πδὸ οὔ [16 ἴοσπι ἐπ (80 Νονν Τοδβίδιῃηθηϊξ, 1 Οοτ. 223, 

6}. 28: ογγοτβ οὗ, ἕο 714; νβ] 9 διίδομποὰ ἕο ὈΥ 1.9 
ϑόνε, Μαϊ!. 216, Ματὶς 65, Τίμῃ. 17 βᾳ.: [02 Τεϊδιοη ἴο 

- ΒοτγίρξἝυγο, ΤΉ 668. 147 6ᾳ., Τίπι. 905 54. 
Ὑταὰ εἰ οὨδ᾽ ἴδτο, Ομ τ 8 6 οοηάυοϊ ἑοναγάα, Μαιξ. 218, 818: 108 

τοϊδιίου ἴο [9 ἰανν, ἐδ. 118 θᾳ.., 216, 2718, Μανῖκ 66. 
Τταιοἱης, οἵ ΟΠ γί δὲ ίδηϑ ἴος ἡπδρίης, 1 Οοτ. 128 ; οὗἩ σΟΠΥΟΤία, 

δι. 326 91. 
Ὑταποδοχυταίίοη οὗ ΕΠ ΕῚ ἴδο, Μίαξί, 806 5α4ᾳ., Ματῖκ 80 Βηᾳ., 

1μυῖκ 182 δα. ; ἰΙοςα ἐν οὗ, Μέαιι. 306, ᾶκΚο 162, Αςἰδ' 
2 Ῥοὶ. 19; ποῖυγθ δηᾶ οδήεοϊ οὗ Μαοιὶ, 510, ἴυΚὸ 168 
8Βηᾳ., 2 Ροῖ. 22; νασγίοτβ γἱοῖνβ οὐ, Ναί, 800; ΒΔΡἢΔ0}᾽ 
δείδιίης οὗ 12. 818, μκὸ δ, 

Φοδη 3356, διοίοι οἵὁὨ, Φομβη 
. 621 8ᾳ.; Β[8. 688» 

Τεδηβιαϊίου, συϊηκίίο ἀοοίτίηο οὗ, ΤΏ οδα. 122, 
ἸΤτδπδ δι ομδ οὔ (μ9 ΒΙ016, Μδεῖ. 18 8ᾳ. 
Τταηδιλίατοίοη οἵ δου]8, Μαῖιί. 262, Φοδη 806. 
Ἰτγδηδαρεϊδπείαϊίοη, ἀοοϊγϊ 6 οὗ, δίδες, 410 5ηᾳ., 00 337 ρᾳ., 

1 ον. 218, 296 κα. ; ϑαϑε οἵ, Φοδῃ 137, Νοίδ. 
Ἰτδυδὶὶ, μον. 24, Νοία. 
Τταυοϊης ὈΥ προς, δὴ Ἐκλδίογη σαυδίοιῃ, Μαῖί. δ9. 
Ττϑαϑοτγο ἰη Ἀοδυθῃ, Μαῖε. 132, 
ΤΓΘΟΔΌΓΥ οὗἨ ἐθο ζρτηρῖο, Μασ 227, Το 81δ 54. 
ΤΓθ9 οΥ̓͂ " 6. ον. 21, 28, 388. 

τ Ὀοϊίφτι οὗ, Φομ 879, Βδυ. 21. 
πο} οὗ, Αοἰα 8δδ. 

Ττο8 Ταῦογηεο, Αοίδ 410. 
ΤτοΥοδ, πο ΗΟ]Υ Οὐδὲ οὗ 1υἴκο 874, 
τ 866 ΑΙ οἐοῦα. 
ἘΠ|068, [Ὠ6 ἵτνοῖνο, Μεοῖέ, 349. ον. 418. δΘυητροσδιθα ἴῃ ἐδ 9 

ΑΡΟΟΔΙΎΡδο, Ηου. 188 ᾿ στο] ὁ οὗ 6 οματγοῖ, ἰδ. 182 δᾳ. 
. ἐδ9 ἴδῃ, Ἰοσδίίοι οὗ, ἈΙαξί, δ. 

Τυθυ!αἰίοη, ἴῃ 0 ι, Ιου. 191] βμᾳ. 
Ἐτιθα]δείομα, 866 Α Δ ΟΠ ο Πα. 
μόν τα Βριεἰται!, δὶ σα γα ἰῃ ἰδ Ἰοο οὗ Ροσβοοιεΐοηθ, Μαιξ. 

9 
Ττθαΐο, μΡαγιηθηΐ οὗἃ Νίαιξ, 306, Το 806 τα, Βοιι. 406. 
ἈΓΡΟΥ͂ Βοτλ. 28 βᾳ., Τ 8.968. 96 84ᾳ., ΗοὉ. 9ὅ. 
ΤΓΌΠΥ οὐἨ ἧ Ὀοίεγ, ᾿παϊοαϊθὰ δ Ομτίϑι Β Ὀαριίδτη, Μαϊξ, 18: 

ἱἰτπρ] ἃ ἰη ἐδ6 Ὀαρίϊδημαὶ ζοστη δ, ἐδ. δῦ8, 66] : γο- 
ζογιοα ἴο ἰπ ἔδο 1οτὰ δ ΡΧΑΥΟΥ, ἰδ. 12Ὲ : Ῥτγοοῖς οὗ ἐδ 
ἀοοιτίηθ, ἰδ. 661, Ψοῃ 283, 460, 479, ἘΡ᾿. 142, Διοίδ; 
ΣοἸδίΐοη οὐὁὨ ὑθσϑοῦδ ἰη, Βοπι. 813, 1 ὕοΣ, 250, 260, 820 
8η., Ερβ. 96 δᾳ., 101; οπίοϊορχίοαὶ δῃηὰ οσοοποιμΐοαβὶ, 
Ψόοδη 60. 

ΤΥΪΠΥ ϑυηάαν, “οῖη 13], Νοία. 
Τγί ΡῈ οἵ {Ππ τίβοη μαϊῃ 9. 1 ον. 860. 
Ττοαβ, Αοἱϑ 299, 800, 2 Οοτ. 88. 
ΤΕΟΡΗΙΜΤΙΗ͂, Αοῖν 861, ΤΙτα. 118. 
Ττιθ Οὐο, Τη6, ΒοΥ. 128, 
ἸΤγυμροῖ, υδ6 οὗ ἴδΠο ἴοττη ἴῃ πο ΒἰΌ]16, Μαίξ. 125, 428 κα., 

ον. 106; [89 1αδὲ, Μαϊι. 428 βᾳ., 1 Οοτγ. 846 πη δγαι- 
ὈΒοΙίθπι οἵ ἔα, Βον. 23, 28. 

Τγαροία, ἴμ9 βδονϑῃ, Κονυ. 181, 197 βαη., 201 βαᾳ., 236 βαᾳ, 220, 
Ττυ, βδδύγδηοο οὗ, Τμ685, 97 584. : σοι υπίοδιίοη οὗ, Ηοῦ. 

109; ἀονοϊοριποπὶ οἵ, 1 Φολη 84: σοπμῆϊοϊ οἵ, νυ εἰ ὁ γ- 
ΤΟΣ, 2 Οοτ. 172, 178 ; ἃ ἰοταῖογ, Φόοιη 287, 299 : ῬιΠαἴθ᾽ 8 
ᾳυοδίίου τοβρθοίπρ, ἰδ. δ06δ; οδϑϑη [416 ἐο 1ΐ8 ἈΘΓΟΘρΡ- 
ἐἴοη, 2 Οοτ, 61 ; ῥγοοί οὐ, 1688. 97 54. 

ΤΟΡΑΥγοΒ, Φοῖη 209. 
Τυηΐο, Φοδη δ88. 
Ταγκίδ ἰμγαδίου, ον. 200, Νοία, 213, 249, 
Τοϊτο, θυτ ὕυο] δι οὗἩ [6 πυτθοσ, Μαῖὶ, 181, 183, Βου. 1δ. 
Ὑνο, δυυο]ίθαι οὗ [ἢ 6 πυιθοΓ, δῖαϊι, 49, 1582, ΒΟΥ. 1δ. 
ἘννΟ ΟΥἉ [ἘΠ Ὑ66, ῬΓΆΥ͂ΟΥ οὗ, δῖαιξ,. 330. 
ΤΥΟΘΗΒΙΟΗΌΒ, Δοῖα 801, Ερῆ. 291, Τὶ πὶ, 116, 
ἘΤΡΙΒΤα οἵ ὭΣ ἀγα Εν ἀρ γ. 12 βᾳ. ᾿ 

ὙΡοΟΙΪΟΩΥ͂ οἵ [6 δοϊδοιθηΐ ΒΟΙΎΪΟΟα, ΟΣΪΚα αδῖι. 1. 
ΤΥΒΑῊΝ Ο8, Αοἱϑ 8δ2 βᾳ. ἀ 
Ὑγτο, Μαοῖὶ, 210 εᾳ. 

ἰαυ  (Υ οΥ ΟἸτίδε, Ηθ Ὁ. 90, 
πυθ] οΥ, πδίησο οὗὁ ΗἨθῦ. 80; βποίτοοι οὗ, Μαιὶς 12]: 
σονεαχάϊοθ οὗ, ϑΥ. ὅ62; {δ χοϊαϊο ἐοὸ ἀϊΐθοθϑάϊθησθ, 
Βοπ. 358: ογτσὴβ οἵὗὨ ἰδ, 89; ἃ ΤΟΌΟΘΥΥ οὗὨ Ο0(᾽ 8 δΊΟΓΥ, 
ἐν. 168, σα! οῦ, Φομ 185, 4714 βη., Τηοδα. 142; ἃ [ἰο, 
Βοῦλ. 117; γε ἀοδιβείοη ἴο, 1 Ῥοῖ, 84, 86, 88: μυπ- 
ἰδυταθηΐ οὗ, Φοι 399 ; νΥἱοΐουῦυ οὐότ, Μίαικ δ0. 

οὗ 1.9 δροβί!εβ, δἔασις 6 δᾳ., 81, 169, 163: οὐ (9 
Ῥτοίθοτα οὔ ΤΑΙ ΦόοΒ 299 8ηη.; οἵ ἴδο ον, λῖδις, 
δδ3, ΜαΙΚ δ8 δη., ἵπικο 111, 2θὺ, ϑυμη 288, 8399, Βοπι. 
299 8η4., 841 644., 860 δηᾳ.. 874. 

Ὁ ΟΊ όν τα, οὔνοϊθ οὗ [9 βΟΒΡΟ] οὔ, 1 Οογ. 37 δα4. ; τηϑγσίαρϑθ 
οἵ ΟΒυ ομδηβ τὶτι, ἰδ. 147 8ᾳη.; υπΐο πὶῶι, 2 Οὐσ. 
120. 

ὕποβδηκθαθίθηϑδ οἵ Θοά, 968. δ6 5ᾳ., 60. 
Γ)ηοϊτουτηοϊϑίου, Βοαι, 114, 1 Οος. 1δ8. 
ὕοίοδη, οπι. 420. 
ὕποιίοη, οχίτγϑαιο, δἴδγε δθ, 345. 140. 
Ὀπιαιμέμϊποδα οὗ ΟἩγιβείδπα, Πμακο 208, 
μού γ, Ρυῃίδητηθηίΐ οἵ ἴΠ6, ἘΠ688. 129, 
ὕπιέν, Ομ τ ρείδη, σομϑδία ἰῃ τ θὲ, Μίδίς, 330, 41δ, Φοδη δ23 

βῇ., δ41, 1 ὦον. 31, Θα]. 91, ΕΡΆ. 142, 161, ῬΏΗ]. 86, ΤΏΘδ6. 
12) Ῥιτοπιοϊθὰ ὉΥ Ὀοηδῆοθποο, 2 Οὐγ, 169: σμτδὲ ἐδὸ 
ΟΘΏ 9 οὗ “20 δῶ δα.. 1 ΟΟΣ. Οὐ. 48; ἰὴ 189 
ΘΑΕΙΥ ἙΠυτοῖ, Αοἰὶδ 82, 187 : ἀσδίγδοϊθ, 1 Ῥοῖ. δῖ ; ὨΪ- 
ἄγδηοο ἴο, ἰδ. 61 ; ἀἰ ογαηῖΐ ἤτοπι Ἰδεϊτπἀιίηατίηΐδιη, ΘΑ]. 
91 ; οοπδίβίθης νὺξ ΠΙΡΟΓΥ, Θοῦη δ28.. τοτῖτα ὁπ [9 
Βυίοοξ, 1 ΟΟΥ, 831. 

, οἵ ἀοὰ δΔῃηᾶ ΟἸτδί, Το 332, 335, δ22, ΘΑ]. 81 
δηα. ; ἴῃ 1.9 ἀϊνὶηθ ΘοοΠοΩΥ, 1 ὅοτ. 228; οὔ ἴη9 Βυηδῃ 
Ταρθ, Αοἱβ 828, 330; οἵὔἩὨ ἁτδ9 Πἰδίοσυ οὗ τονοϊδιΐίοι, ἰδ. 
828, 380; οἵ ταἰ!βίοὔο ἕδί τ ἴῃ τηδέτι δὰ {16,1 Οοτ. 16 
Βη. 

ΤΙ γογϑα τω, Βόοτῃ. 186, 189, Τί. 30. 
Ὁὰοϊνοσβα τ οἵ ΟΠ τί δι ἰδ , Αοἰδ 14, 277 δη., 446, 64]. 91. 
ὉπΚ ον Οοὰ, δἰίας ἴο ὅλο, δῇ Αἰθηα, Αοἱδ 324; 827. 



44 ΤΟΡΙΟΑΙ͂, ΙΝΌΕΧ, 

ὉπΙοατοηρᾷ Ὀτοδᾶ, ἤχει ἄπγ οὗ, δίς. 468. 
[Γουτίκμιεουδηθαοο, ποῖ ἴο 6 ῥὑτοάϊοσιφὰ οἵ Θοά, Βοια. 813; οἵ 

τοδο, ἰδ. 125. 1.28, 
ται δυά Τμυπιπία, δοδη 96ὲ, 367, 
ὕδυέαϊοοδα, ὕεγορασαιϊιίου ἕυς, λάῖκο 3. 

ΠΥ, οἵ δὲ δρατγί τοι Θοά, 1 σον. ΤΊ ; οὗ ἴδ πιϊηά, 
ἘφΉ. 165; οΥ̓ τ.8ὰ ψοτγά, 1 Φοδη ΤΌ. 
ΥΑΝ ΟΟΝΤΕΕΖΕΕ, ..΄., ὁκοιοῦ οὗ [θ Υὶ νη. 

γειίοδ ΜΝ, οὗ τ Νοὸσ Τεσίδιρηΐ, Ασίὰ τἱΐ. 
οὶ, ὅδ. οὗ ἐμὸ, ἢ. Εδβλίογα εὐιμίτγίεα, 1 (τς. 223; ονὰῦ Μο- 

τ ἤλσο, 2 ὧγ, δῦ ναη.; οὐ ἴδ ἑορία, Νέας, 62], δ30, 
κα 79, Ἔ 

ΥΕΈΝΑΝΙ 5 ἘΟΚΤΟΌΝΑΈΤΤ, αὐυοίοά, δοδ δδέ, 
Μοηζέδῆσα, ΤΏοια. 1.2). 
ὙεοιγΠ οί, Αὐτὰ 05. 
ὙεΓΗγ, Μοιι, 109. 
ὙΕΕΟΝΙΟΘΑ, ΒΎ. Μδῖι, 114, 1αἶκο 140, 868. 
Ὑεγνίουθ, δε Βοιάϊη κα. 
Ῥια ἐτυσία, ΜΔ. 531. 
Ἐια ἀνίυγοφα διι. δῖ, 1αἴκο 8568. 
για, μον. 159, Νυίε. ᾿ 
γι 5!» ἰὼ τἴ56 Αρούδίσρθα, κγ δ στὰ οὗ ἔον, 29, 159, 27; οἵ 

πτϑι, ἴδ δοτοη ἐν. 291, ΧΖῈ3} αα.. Ζθύραηῃ, 30, 429 664. 
ἡϑϑρ᾽ τοἱ ἐδιτιῆςο οὗ Οαγίαι, Ερα,. 118, 1716, Τί, 29,31, 1 Ρει. 

, 49, 68. 
Ὑ]ορ4, εδῖ ἰυκαο οἵ, Ποι. 88. 
Ῥισιίν, Μαῖο, 4.22. 
γιοο, ἴἰν6. τ! νπίιοη οὗ, Φοδη 489  ποϑὰ 8Δ6 6 ογιαῦοὶ, ἰό. 461͵ 

4.0. Ηδν. ἐ1, 250, 
Μίποκασ Βὲ 016, ἴπο, δ΄ατι, 413, ΑΙ. 
γιροχαΓ-. της, Μ ἴι. 522, ὥόοδο δι, 
Ὑἱοογχαγά, υδ᾽ηο οἵ α, λέαδις, 3501; φεὰ δὲ ἃ δυτωνοῖ, (ὦ. 8δ5, 

5, Ματῖς 115, υκὸ 022. 
ΨΙΟΪδΏςο, πε τη ἴδ οργιδα οὗ ΟἩτί σε δοῖΥ, 1πκὸ 54, 8δ2. 
Ψιρ τ, Αοἴν 487; αἰ]οσυτγίοαι πὸ οὗ [6 ἰδγωι, αι, 225. 
ΨΠΠΌΤΓ,, αυοῖοά, 15 τό, 946. 108, 
γιγμει, [89 σατο οὐ μᾶγοὰ ἴ0 8. 2 Οοτ. 118, 
Ὑι κί ΔΥ οἵ ΝΜ σὺν, ρμόγροίυα), Μαῖς, δ, 208, 260, ικοὸ 84. 
ὙΊγχίηδ, 5υ τὴν ἡ τῷ ΟἹΥ̓͂ ον, 218, 251. 
γίγίαδο, (τίει δα, ὁ (τ, 109 δα. ; μοϑίδφῃ, Βοπι. 104. 
Ὑγιαίοηφ, Αςῖβ 40, 43: ἀρ'ν αἰ γρμιις, ον, 41; ργορδϑεις, (δ. ὁ. ; 

οἵ (σηδιμπίιθο, Αεῖϑ 410; οὗ Κδυ, ὦ ον, 1νὸ δᾳ.; οὗ 
Ῥεῖον, Αοια 194. κα. 

ιοί ἐδ, μαδίογαῖ, Α΄ 4 209, 
Ὑσιοσ. π πα τεσ; λ}έδιι. 258, 1ατἶκο δ8, δ0, 1δὲ, Φοδῃ 3581 δᾳ., 

40 
ψοϊοδοίς ἐσγυριίοηα, ον. 2592, Νοίε. 
Ὑοϊπηϊδεγίδαι Ἰπ πλὶ πί τ 6.18] δαρροΓί, 64]. 155. 
ον, οἵ τοϊδϑαϑο ἔγοαι ἃ, οὶ 414; οἵ ἔδο Νεακασί[οδ, ἰδ. 

8390 : οὗ Ρκιὶ οὐ Αᾳα!] ἃ, τό. 342 νη. 

αἴξ οἱ ἔσβοταῖν, Μίοιι. 20, 
αἰάοηδοα, ἰδ6, Μίαις, 268; Νοῦ]ο 1κδϑοῦ οἱ, Βον. 227, 

Νοι. 
ΨαἸκίοΚ δἵιος Ομγίαι, 1 ΦοΒη δὲ 97. 
-.--- ἰπτἴο ἤσδο, Βρπι. 2δὅ, 26}. 
---.-.-- [πο δρίείι. Ηοπι. 266, 263, 
.---«..ο.- δε τῦο 6686, δό Μ τοῖσδ. 
αν, ποοοδείιυ ἴοσ, ἴωκὸ δ: δυο  κοά,͵ ΒοΥ. 166; ἰὼ Βε6» 

τοι, 1ὸ. 238, Ὧ0 ρη4., 245 διγᾳ. . 

Ὕοσε, οοςδαοίοοθά Ὁ ΡΓο οϑίδπεδαι. δίς. 1099: στισβοῖα οἵ, 

ἴδ. 428; τοὶ κίουδ, 964. 111, 112. 
γᾶνγο, σδείσιίαη, 1 Οο“. 194 δη., 202 94ᾳ4., 2 Οὐγ. 172, 

͵αστίου, ἐδὸ Οδγίφιίδη, 1 Οὐν. 201. 

ὙΝαρὶίης, οὗ Βουά., Ματι, 276, δ12, Ματκ 64 ρα.: οἵ ἰϑοῖ, Μδίς. 

463, δ33, Φοῦ 511, ἐυ7 δη., 418; οὗ ἴΔδῖεα, λίασικ δύ. 

ὝΔΔΌΙ ςοτοιοηΐαι, Μδγι 6ὲ σα. μυ1κ9. 190. 

ὙΜαιοδοο οἵ 186 εἰκῖ, ες. 210, λίατις 131, μυϊκο 204. 

ὙΥΔιοΒαΪο. 66, τυοϊένε ἴο, 2 Ρεῖ, δ0ὺ, εν, 433 οᾳ. ποϑὲ οὗ, 

λέαις. 4:10 νη., ΤΊιοαα, δ. 4“4η., δὅ δφηη. 

αῖοΣ, δυταδοι δι οἵ, θομὴ 1396 νᾳᾳ. 1δδ, 256 φᾳ., 200, 1 ΖοΒΩ 

160 κναᾳ., εν, 18 “4., 24. δα. 80 νη. 
δυβελλῃὴ κότῳ οΟὨη 106. 
Ἅ4Υ, Οοτίοι τμ6, ὅομη 437, 430 ; οἵ Οοά, Χίοϊς. 496 : οὗ αοῖνω» 

εἰσι. ἐδ. 143, 146, Αςῖδ 323, 300. 64. 
Ὕνεαγο οἵ ἀοά, Αεὺε 401], 408, Βυμι. ὅτῦ, 578. 
Ῥαγείάο, Μαῖς. -39. 
Ὅν ες ἰτοδίτοϑοϊ οὔ ἰμ6, ἔοι, 414 δη4., 426, 

ὙοΑΚ πόσα, οὗ Οοά, 1 ΟὐοΥ. 89; ποκα, ὦ Οὐτ. 86. 

Ψ᾿ δοτΒοτ- αἰ κπὸ δυο 6 ἴοτσα, λίδις, 251, μακο 208. 

Ὑοἀάϊηρ-κογτϑε!, λδις, 390 βᾳ4α. 

ὍοοΙ,, ΒδΥ. 88. 1})ὸὲ ατοδῖ, Μδιι. 533, 
Ὅν ὁοκα, ἴδδοϊ οἱ, Αοία 2ῆ, 
ν᾽οορίης οἵ Οπνύεῖ, ἵνα Κα 297 δαη., οδη δδὲ δᾳ. 
Ἅ1}}, Φοδὸ 149: οἵ σποοῦ, τό. 18. 
ν᾽ οὐἰπιηδῖος Οοοίο.αἰοη, οὐ ὑδρίιδια, Βοεω. 206, 

Ὕ4Ιὸ οὗ Φοηδῆ, λι ἵ. 225. 
ὝΝμοοϊ͵ ερδα οὗ, Φοδὲὰ 881, 390. 

γα ὑπλγ αν Μανκ 81, ΒΟΥ. 157; Ἐγιιδβοϊίαμο οἱ, βου. 

, 10δ, 137. 
ὙΠ Βοῖνρο, ἴἰδὸ ΒΥ. 416. 

ὙοΧοά. ἐδ 6, Γαίδτο δίδδο οὗ 1 Οὐτ. 5:93. 
Ὅ|ἀον Βοοά, Ἡδοὸ ρμεδίδονοείῶνυ, 1 Ο.ε. 141. 
ἍΤ ἀον Ὁ ταϊΐρα, 6, Νασι 12, ἴαιχο 315 δᾳ. 
Ὕι,δοπο, ἰὰ ἔηθ Φφοῦὶ οδύτοδ, ΑοὶΣ 103, πὸ. ἐ; εδαγδεῖασ, 

ΠΕΡ ΟΝΝ ἀαῖίαο οἵ, Τίπι. 56 δαᾳ.-, 61 ; πεδετίρο οἵ 1 
ΓᾺ 

ὝΙζ, υοὸ οἵ 86 ἔδει βεδοτῖᾳ ἴ0 ονε, Μεπῖὶ 53. 
ΑΠ ΕΜΟΕ ΛΕ 155, ἈΦῚῈ ἘΣ ΟΣ, ΤΉ ΆΕε, έαϊι δΙΊοΩ, 

ΨΙάετιοαα, Μδίς. 68, ΤΆ, δοῖδε 8306: ἐδο μορδέϊδελοι οὗ ἄοτί!α, 
αι. 225; σγιαθοϊίσηι οὗ ἰδο, Ηον. 24, 238, 248, 255, 306 
δϑη4., 313: οἵ Ἐπιροῦϊ͵ Ἐρθταλιαι͵ τίς Βα, φές., δδϑε ἐθας 

ὝΤΠΙ οἵ Ουά, δα, ποῖ ΔΙ παγὸ ἐδ ψ1}} οὗ (τί δείδω, Αεΐ 3555 ; 
Ομ τίσ φουαιίδαϊντο ίο, Μέαδις 419, 453: ἀοίης͵ οὺκ Μιδ: 
ἴῃ πα] μὴν. δ0; διιρεδὲσείου ἴὰ, Βοπι. 389, 

ΨΊΏ, ἔγοοάοιας οὗ δοε Βτοούοει : ἰἰ τοϊδοδ ἰο τεϑῖοσΣι, Ερδι. 

Βρίεἰϊς οσπερατοὰ ἴο ἰδε, “οδη 129; δγεηβδοὶ- 
[οτὰ οἵ 86, Βογ. 18, 187. 

ὝΙΩο, οἵ ἴλο Βίδϊο, ὅοδὴ 102, 110: δὲ δηλ, (Ὁ. 108, 108, 
Νοίε, 110; τιδὰφ οἵ τνττῶ, Ματῖ 16] - πὸ οὗ, ἴῃ 189 
δΑΕΓΕΌΘΟΣ, 1 0ογ 25. Δεν ΣῚ ΟΡΡΟΟ ΕΥ ΠΝ ΒρσθεΝ 

ὙΠ Ίράοσμ, Ομ τίδεϊασι, 1 ον. 41, ὅ5, Ερὰ. 1.1; οἵ ΟἸτίσι, Ἰδεξ. 
8361, μηϊκο 914, ἀϊνί πο, Κϊκο 19| δη., Αςῖδ 331, Βοαι. 578, 
818, 1 ΟὐΥ. 89, δά, 66; 1 Οὐὧς. δ5 κα-, δέ: ἀϊδοζεαιὶ 
1το κοονϊοάκο, Βοα. 315,1 Οὐτ. 251, 259 ρᾳ.; μεσβο- 
τϊδεὰ, δι. 209, ηκο 118, “οὔ 80; 
{τοῖὰ Ρτωάοηςο, Ερδ. 87: δροσ ΌΚ’ σπόῦκα, ὅδε 10; 
ποτγίαΐγ, Αοἰ6 3321, 1 ΟὐΥ. 84 δᾳᾳ., 33, 41, 432, 66, 83. 88. 

ΜΠΙοάοαι οὗ Ἔροος. Αεῖν 111. 
ΐδ6, Ὀοΐ ἸΏΘΟΥ (8116ὰ.} Οὐτ. 48, 49. Οοἀ δ πὶ}} ποῖ δοοερίοᾶ 

ὈΥ ἴ.9, [πιὸ 163. 
ὙΤ 126 πιο ἴγοσῃ μ6 Ἑωσί͵ δεα ἈΓασί. 
ΜΠ, ποῖ ἰοημά ἔῃ ΟὨ τίου Β ἀϊδοοῦτθεοα, δ. 20, 
Πάτα! ἐσ ὦ [6 σατο, 2 Οὐτ. 120 εα. 
ΨΊοδα, α ὕδασι δρρίϊοὰ ἴο ΟὨγίδι, Βδυ. 91. 135: σὰ οαἹδᾶ ὃ 

ἃ, ΤΏοδα. 35; οἵ Ἰο Ἠοΐγ ϑρίιἰϊ, 6ο6 ΗΟ] ϑρίει. 
Γιέδιεαδβοα, ἰδτν ἴῃ Γείδγθηοο ἴο, Μίοτι, 329, 491. Δλῖογικς 146: οὗ 

Οδμοι 8 ἀεδδί, Γκο 331; οὔ Οοἀ διρους πο νοϊίενοεα, 
Α ὦ 144: το τὴ τγυῖὰ, δοιὰ 261, Αοία, 564, Δοέε, ἄδν. 
224 πΒη., 227) δη., ἐϑ θη. 

ἍΨΙτοι, ἀσίιο οὗ ἸέρἈ. Τα: ΜῊ οἡ., ΟΟἱ. 14 54.,. 1 "εξ. δὲ. 

οἱ, υδὸ οὗ (80 οχρτοδδίου Ὁ. Ομ γίοϊ δπὰ [πὸ δροδῖϊεα, ᾽ὐϑ 
20; Ρτοποποοσά οὐ δυάδι, Μαῖὶ. 470, 4τἃ. 

Ὕοοα, ἰπ ἐδο βοστηοῦ οὐ 186 Μοπῃῖ, ϊκα 102, 105; Ῥτὺ- 
πουπορὰ οἵ ἔδο οἰεἶο5 οἵ δ) 1} 66, ἴδιες, 210 θ4.. ἴιξὸ 
167 ; ῥΡγυοπουποορά οὐ ἴμο Ῥμδσγίδοοα, λίδιι. 408, 416, 5 Κὸ 
191 φᾳ.; οοπίτοοίϑὰ ὑ| ἢ 180 Βοαζίτασει͵ Με. 411, 416; 
86 τῆτοα ἰὼ το ΑΡοςδίγρδ., ον. 80. 

ὝοΙδη, ἴἢ6 ὕδττη υρϑὰ 58 δὴ δάάιϑδα, δυο 105; δδογωτηρϑξ, 

οἵ, Τίαι. 33,1 Ῥεῖ. δ2, ὅ5; ἰὼ ἴλ9 Αρούδίγρθθ, Βον. ΩΣ, 
940 δαᾳ., 245. 200, 80υδ; Ομ γίδι'Β τεϊδίομα ὑἱτἢ, ΤῸ ΚΘ 
126. ἢ δὴ 150, 167: Ὀοηοβίο οἵ Οπτίδιίδοϊϊγ ἴο, Μέδιι. 

8311, Μασὶς δ1, Αοὰν 41, 808, ΤΊαι. 85, 1.88. 89; σΥπι θοὶ!- 

οδι οἵ ἔδο οὐυτοῆ, Βον. 24. 243: ΒὸΣ νοῖὶ ἰὰ 186 

οἐδυτοῦ, ΓΚ 126, Ασὶὰ 190, 846, 1 σε. 224, 296, 5, 
1. 33, 85; ϑιωδιοι ρδίίου οὗ κκὸ 126; ον σροακίης 

οἱ, Τίπι. 41 δ4.; Βοῖ ΘΏΓΙΓΥ ἴ0 βοοάποια, (ΘῪ Ὅσαι ρὶθϑ 

οἵ, Μιωεκ 141: ἰὰχ Υἱοῦ οὗ ἴῃ Ἡοτούίδην ὶ 

ἐδ. Ὁ1: ἀΐνοτϑθο ἔγοτῃ ἴδῃ, 1 Ῥοῖ. δ8 φᾳ.; Βοτ τοϊδτίουϑ 

ἴο πιδη, 1 Ὅοτ. 2926 βᾳᾳ. : πὴ 6 διιρογίοτ ἴα, Ἐρὸὺ. 

406, Νοίδ; Ὧδε πυτκ [ἢ πιϊϑαίοηδ, Ασοῷ 190; Ρκδὰ 

γίον οὔ, ΒοΩΣ ἘΕΠΡ ῸΣ. ἀρ’ ἦθὸ: Τίτω. θυ μι Ῥυῦ ο 

ροικίης οὗ 1 Ε Βη.) : ςοηϊδαιρῖ ογ δινοῦξ 

το Ἐδερίπα, Φοδθη 168: τεἰχκμτ οἵὗὨ βρᾷ. 05, Διοίδ; 

ἀονοϊορθηϊ οἵ δριγέῖαλ! 1{|0 ἴω, Νίαι!. 465: ποῖ δδῸ 

οἵ, 1 Οοτ. 228, 1 Ῥεῖ. δ 58ι..: ποσί οἷ, ἘμΒ. 200, δος. 

Ὕοτἴοδα οἵ ὁδηβδη, Μαιῖ. 231 βαη. 
.--- »αοοἴϑαιιασία, δϑυδὴ 150 κμᾳ.. 164. Νοία. 

.-- οὐ ἰδοῦο οἵ Ὀἱυοὰ, »έωτι. 114, Ματῖς 49 δῃᾳ., [χῸ 

140 νηᾳ. 
-------- ἄπῳς δοοϊηςεοὰ ΟὨ γίδια ἰδεῖ, Τῦυκο 121, 125, 

Ὑγοιαθα, γί δ οἱ Οἰιτίσῖ, ᾿ᾶΚο 126; (ον ΟἸγίδι ἴο ΟᾺ]- 

, ὅδ. 8369 δη.; δὲ [89 στόδα, ἴδις, δ28 8ᾳ., ζ0Ἐ9 858]; 

αἱ ὕϊο Ἰοιαῦ, Μίδιι. διδ, Ματνι 156 8η.. μυϊκο 588, 72ὁδὰ 

615: τοίσβοοδ πσυῦρης οπ, οι δῦ: ετιμαϊης, Ἀδις. 

430, 11κὸ 268: ἰπδυοποο οἵ μίυσα, Μαις. δ14; δρΟὠό ἴυ 

διϊδο ἰϑδί όσα, Τῖπι. 10ὲ θα. 

Του άοτα, Ἴγαυίηρ ἴοσ, πὸ 188 ; οἵ ογοδίίου δὰ Ῥτογνίοξοα, 

Μλιὶ. 153: οἵ Οοά α ποτϊκίηκε, μ0Κοὸ 87; Οὐσίδς [89 

ετεδῖοδὶ οἵ, δι, 168. 
νγοτά, Ομ είοι ἐδ, ϑύδὴ δ0, δ8, δέ 644.. 44. ὁ4, δὲ οαᾳ, 3 Ρυοῖι. 

41,1 Ψ“οδη 22), 24. 
νϑογὰ αηὰ ἀοοῦ πε ἰτοῦ ἰὼ Ομτίοϊ, Γαῖχο ἴ9. 

Ῥ τά, ἰάϊο, Μκιῖ. χῶ".. 
ὃς 4. 1 Ροῖ, 98, αν. 165. ϑογὰ οἱ Θοά, ρονεῦ οὗ ἴμο, Ποῦ. 98 

΄ υτὰ οἵ οὐ, ἢν . 6 τ ὑρς τ ΟΙΥ ϑοείριυτοα, γηπὸ θὸ τς 

Α Ὦ 8316, Τίιυδο. 43, Ηοῦ. Ὅ3; οηάυτακη « οὗ 1 . 

49; Βοασίως, 46. 62, 68; ροτοσ οὗ, 2 Οὐγ. 42; τἶξθς 

τοσᾶο οἵ ριοσοπιίης, (ὃ. ἐδ. ; ἴ;6 φρροϊαιεἀ περ οἵ 
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βαϊνδαείοιι, Δοὶδ 192, 2 Ῥεῖ, 43; βοπνίης οὗ Μέδίς, 241 ρᾳ., 
1 Ῥοι. 29. 866 ΒΙΌ]6, Βογίριἑυχοα. ἂ: 

ΟΠΕΡΓΙΙΣΙ ΣσΟΠδ ΞΕ ΣΕ 
ἵγοχάο οἵ Ομτίοϊ, υ τὶ τἴοθη, Γακο 897: οὐ [δ6 ογΌθθ, Μέδιί. 

δ26 6η., ὅϑ4, [ΑἸ 812 5η., 377, 819 "4. 
Ὕοεκ, οὗ ΟΥ̓́ΘΙΒ ἴο ὑὕο ἰγίφά, 1 ον. 76, 18: οἵὗἨὨ Ομ τίοι, υκο 

96 5ᾳ., 16δ, Αοία Ἶ δηᾳ.; οὗ (0. ταϊη!οίσΥ, Δοίδ 210; 
Ὠδοϑεδίτν οἵὗἅ, ΤΒεδα. 160, 

ὙΤοικίως οἵ Οοὰ, ἐοδη 186. 
Ὕγοτῖκα, [μοὶν τοϊδίου ἰο δ, Τακοὸ 130, Βοαι. 96 84ᾳ.. 100, 

139, 64]. 140 νᾳ., 1:66. 4θ, .Χ.ι6. 82 8α4ᾳ., 89, 2 Ριί. 
δῖ: (Πποὶν γοϊδο ἴω χζτδοο, Τταΐκο 261, Φοδη 156, Βοτι. 
861 5ᾳ., 373. πἀχαιοηί δοοοσζάϊηρ ἴο, ου. 96 δᾳ., 100, 
ΤΠοδ4. 49,1 Ροῖ, 22 Βα... 26 ; λυδειδοδιίίοη Ὅν, 1π|κ6 26], 
ἘοαΣ, 96, 122, 181], 136, 139, 343, 7.8. 82 54η4ᾳ., 88 δηᾳ; 
τοογ ἰοτουδοοδδ οὗ 1 οξς. 191, Τίη). 74 54ᾳ.: Ὀαίατο οὗ 

Αοἱο 188: Βοιβδῃ Οδίμοὶς ἀοοίσίηο οἵ, Ἀδι1. 435, 
ῃ1κὸ 123 κα., Βουι. 121, Λοίο, 1δὅ.. βαϊ γδϊίο ποὲ 

ἑπτουκὰ, ἘΡΆ.. 80 δᾳ., 84 54ᾳ.; Ταῖυο οὐ, ζακο 249, Δεῖ 
κα ΩΝ Ὑυδὶ νἱονν οὗ, ον. 123. ὁ Ῥγοοῦ οἵ πίράοιω, 
48. 102. 

--Ἕ..- ΟὟἿΟΠΑΥΥ δηὰ τόσου, Μίδις. 440. 
οὗ [09 ἄδγ, Βοπι. 409. 

-- -.-οἴὔδο δοβὰ, κα]. 138, 
οὔ [9 ἸδΑτ, οπι. 121 δᾳ., 6]. δέ δ. 

------  οἵἴδο ηἰκδς, Βοῦ;. 4090. 
ὙΙΕῚ ει, τὐίδοὰ το ΑΡγδ δ), οι. 149 84. ογοδιίου οὗ, 

ὁδῃ ΟἹ, 65, Αοἴν 821, 8320, ΠΡ. 184. 2 Ῥοῖ. 4; ἀοχηίη 
ἴοι οἵ, Ἠοῦ. δὲ 8η.;:; ἀυταίίοι οὗ, 2 Ῥοῖ. 44; οπὰ οἵ, 
Μέοιι. 422, 421 δηα., Ματὰς 130 5ᾳ., ὕυϊκο 269, 817 εκ, 
826, 1 Οὐοτ. 8318 να., Τοδ66. 18 64ᾳ., 86, 132, ΗΘ6Ρ. 41, 2 Ρει. 
42 θη4., 46 δαᾳ., ον. 2, 16], 403; Διΐαγο, Μαι. 
Φ2Ἱ νἡ., 309, ΚΟ 15ὅ, 211, 2δ6 ϑᾳ., 1 Οοτ. 849 δᾳ., ΕΡΗ. 
62. πα! οὈ]οοῖ οὗ, Ποῦ. δὅ. 

“ππαιπα---ὶ εἶα, πιοδλαΐηρ οἵ ἴδ ἴογτα, 90 134,1 Φοδη 63; Αρο- 
οαἰγρέίο τἱοὸν οὗ, Βονυ. ὅ; ΟὨτδῖ 5 κίηράοαι ποῖ οἵ, 
αις. 878: ἰἰδ τὴν ας οαυ ΟἸὨτσληίγ, (δ. 209: 
ΟὨσιδεδηϊποιίοη οἵ, (2. 447; τοϊδίίοη. οἵ Ομ διίδη9 ἴον 
ὅδε. 122, 1 δοδη δὲ, 67 δ6γ4ᾳ.: τοϊδέίοη οἵ ἔπ0 οἰ οὶ ἴο, 
1 Οὐον. 119: ταογὰὶ διὰ ρἢγείοδὶ ἀθοϊΐπο οἵ, Βοηι. 286 
84 ; Ῥγχόδοηΐ οὐ]. Οἱ]. 16; αδιίοηβ οἵὗὁἃ, Βοπι. 8389; ζ6]- 
Ἰονβῆ!ρ πιτἢ,1 ον, 218 : κοά οὗ, 2 ΟονΥ. 66 κι; Ὠδίυτο 
οὗ 1 Φοδ 63 ρηᾳ; Οἱά Τοοίδιιοηξ νἱονν οὗ, Ἰλον. 2 βᾳ : 
Το κί υὉ Υἱον οὗ ἐδ. 22. τυάϊαιθηῖδ οὗ, 6]. 96, 98 
Οἱ. 44; δρίτίε οἵ, Μαεῖί. 209, 1. Οὐον. δ0: πρὶ ἴοδὶ δυά 
Ὡδῖθγηϊ, [Π 6] Ὁ ΟὉ πάθηοο, ἤοτη. “86; Υδηΐὶ οὗ 1 
Φοδῃ ἸΌ- νέην Αοίϑ 8381, 1 Οὐτ. 84 δᾳᾳ., 88, 41, 

ΒδΥ, 80, 198. 
ὝΟΥΘὨΙΡρ, ΌΥ 1.9 ΘαΥ ΟἸἩ τ ἰίδηκ, 1 Οον. 808 : δβδβδῆοϑ οὗ, 

Ἐρῃ., 1323. αχϊοσχῃδιίδαι, λίδιϊ. 127, 144; οοΐμοη, Αοῖϑ 

268 δη., ἤοπι. 8ὲ : ἰχποόσϑῆοο ἰ, Αοἵο 5838 .; ον δὴ υΪδοοῦ 
οἵ, ζὅ. 804; Ομ εσείδη 1169 ἃ, Ποτ. 89ὅ; δοοσοί, ἰὗ. 8518 : 
εἰρείης ἐπ, ἘΡΏ. 194; ΔΘΏΟΥ οὗ ἐμοὸ ϑβρίτγίξ ἢ, 1 ὕον. 
808 ; οἵ δηκοῖα, ΒοιΏ. Οἱ. δά, δ8 ; οὗ δεῖ, Αοἰο 865 : 
οὔ ἐπ ομητοῖ, ἐδ. 133; οἵὨ φοαἰπῖα, ἰδ. 208 5ᾳ., 206, 269, 
τίη. 31 ; οἵ σίδιβ, Αοἷϑ 126. 

ὙγοτΒίηοδ6 οἵ Ομ γί δὶ ον. 1217. 
ταί, οὐ άτου οὗ, ΕρὨ. 16: νἱδῖα οὐ, βου. 991, 293 βᾳ. 
Ὕταῖὶ οἵ Θοὰ, δα, 18 τοϊδείου τὸ Ηἰβ στο, ᾿υϊο 299, Ἐγῖε. 

82. 86 οὗ ἴ8ο οχρχοδαίοῃ, Τα. 34; ὃ γα, Βοῦ,. 
169; }υπέοο οὗ, (ὁ. 103, 2 Οὐοε. 98: οἱ οἵ, {6. 161, 
ἨΗοῦ. 80; ρτοδοηὶ δηὰ ζιϊοσο, 7646. 26: τουοϊοϊίου οὗ, 
Ἐοι. 80 6ᾳ., 89; ποῖκα οἡ {86 δυ δ ]οοῖ, ἐδ. 89, 

Ὑτιείηα, οἵ Ομσίϑο δοίη 272, 214; οἵ ΡΏΪ, Θαὶ. 161. 
ΥΥτἰεἴϑῃ ἐοϑΕ ΣΟΥ, γδ]ῦο οὗ, Αοἱδ 290, 291. 

ΘΑΣ, ΒΥΤΩΒΟΪΪΟΔΙ τοϑαπΐης, ον. 83, 
ΘΟΣ, ἰδ οτος, Μαδιῖ. 51 : Ἰοδβοῖϑ Ὅτ, ἐδ. 31, 37. 
οαζάδγ, ἐΠ6, Βον. 260, Νοία. 

Ὑο ον, δυτη ὈΟ 9 οὗ, νυ, 17. 
ΥΕΟΜΑΝΒ, ΚΗ. ἢ.. ϑοδιη χί!. 
Ὑοῖεο, οἵ ΟἸ τ δείδια, λῆαοιι, 214; οἵ [δ ἴδον, (ὁ ., ὦ. 

δουΐοιι,, δο6 ΖΟΌΠΪ ΠΏ. 
, κι ὍΒ, Γυκὸ 285 δη4. 

ἈΟΗΑΒΙΑΉΗ, τοδηΐος οὔ πο πδῖρο, Ἀϊδιέ, 416; δὴ οὔ 
Βαγδοθίδῃ, (δ. 414 κη, Χο 19] δᾳ.; δίθμου οὗ ΦόΠ, 
ζμυκκο 1ὅ 415 21] οη. 

Ζ64], οττοῖθ οἵὗὅ, Μαῦὶς 90, 9]; διῖ5ο, Βουῃ. 363, 1 Οοτ. ΤΊ, 18, 
6 αἱ. 110; ΒΟΙΥ δηὰ πρποῖν, Μαι. 412, Αςἴβ 862 κ4 
Βοπι. 942, 8δὲ; ἐσχο, 1 Οὐοτγ, 802, Ζπῶ6 1δ; οἵ Οοά, 2 
ΟὐΥ, 177. 

ΖραΙοίτυ, τίραὶ οὗ, ὐοδη 117. 
Ζραϊοις, Μδιι. 182, Νοία, Αοὺς 8339 84. 
ΖΕΒΕΘΕΙΣ, Μααν 20, θοδη 4; δϑοῃδ οἵ, Μίαι. 98, 182, 368 εα.. 

Ματῖ 81. 
Ζοθαυΐϊπη, Ἰαηὰ οἵ, ΜΑΙ, ΟἹ. . 
ΖΕΟΒΑΝΙΛΑΗ͂, Βοοῖ οἵ [ὦ ΜΌΠΑΤΗΥ ἴο το ΑΡοΟΑΙ͂ΥΡδΘ 

οἵ Φοδη, Βον. 49 : ὁδομβδίοϊοογ οἵἱὨ (δ. 47 νᾳᾳ. 
ΖΕΙΟΤΈΒ, 1μυἶκο 96. 
Ζεουά Αγνοδίδ, [89 ἱοτὰ Ἐ ῬΥΌΤΟΙ ὑοὲ ἀοεὶγοῦ ἔσο, 1.0}κ0 180, 

ΖΈΝΟ, ἢ ΟΒΟΡΏΥ οὗ, Αοσὶδ 821. 
ΖΕΒΌΒΒΑΒΕ ΑΝ 8388. 
ΖΕΟΒ, Αοἵδ 265 νᾳ. 
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